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Secțiunea I: 
METODE DE OPTIMIZARE A DEMERSULUI DIDACTIC 

 
 
 

Asigurarea calității în învățământ, un drum sigur spre succesul școlar 
 

Prof. Brichiuş Florica Manuela 
Școala Gimnazială Vrăneşti, jud. Argeș 

 
Succesul școlar este un subiect aflat întotdeauna în atenția cadrelor didactice și 

dobândit îndelung. El este însă nu doar un indicator al reușitei actului didactic, ci și o aspirație 
a părinților și elevilor, situându-se între realitate și ideal. Așa cum succesul școlar reprezintă 
un obiectiv al mai multor părți implicate în procesul de predare-învățare, tot astfel factorii 
care contribuie la realizarea acestui obiectiv sau îi influențează ponderea într-o oarecare 
măsură sunt de mai multe proveniențe. Fiind un proces complex, învățământul necesită abordări 
specifice din acest punct de vedere, al asigurării calității, fiecare compartiment, instituție sau 
sistem având propria politică de asigurare a calității. 

Calitatea este un termen atât relativ, cât și abstract, căruia fiecare dintre noi îi atribuie 
o interpretare diferită. Cele mai uzuale definiții folosite astăzi sunt: „Modul în care toate 
proprietățile unui produs, proces sau serviciu sunt conforme cu cerințele stabilite pentru el, cu 
cele necesare aplicației pentru care a fost proiectat”, „abilitatea de a îndeplini toate așteptările 
cumpărătorului de bunuri și servicii”. Gradual, am ajuns la concluzia că nu există grade de 
calitate, există un concept al calității și unul al non calității, fără alte definiri intermediare. 
Oricum, calitatea nu este niciodată accidentală, ea este întotdeauna rezultatul unui efort 
inteligent. 

Realizarea calității unui proces sau serviciu presupune existența unui complex 
organizațional focalizat pe îndeplinirea cerințelor stabilite pentru acel proces sau serviciu. 
Acest lucru este cu atât mai important cu cât este vorba despre procesul educațional, care, 
trebuie să recunoaștem, este un proces de importanță vitală în viața fiecărei generații, un 
proces care formează caractere, personalități și care modelează societatea. 

Pentru asigurarea calității proceselor care se desfășoară într-o instituție de învățământ 
preuniversitar este necesară existența unei structuri minimale la nivel de unitate, constând 
într-un Consiliu (comisie) al calității, din care să facă parte atât managementul școlii, cât și 
toate cadrele didactice care contribuie la desfășurarea activităților educative din unitate. Acest 
consiliu ar trebui să aibă prerogative extinse la nivelul: stabilirii programelor de învățământ ce 
vor fi utilizate în școală; al manualelor ce vor fi studiate la clasă, la toate disciplinele; stabilirii 
standardelor de evaluare atât pentru cadrele didactice, cât mai ales pentru elevi; identificării, 
analizei, deciziei și rezolvării oricărei probleme care apare în școală înainte de a atinge faza 
de conflict; identificării căilor de urmat, a metodelor și tehnicilor ce vor fi folosite pentru 
îmbunătățirea continuă a calității procesului educativ; evaluării programelor de dezvoltare pe 
termen mediu și lung etc. Pentru realizarea tuturor sarcinilor ce revin acestui „consiliu”, în 
mod operativ, este necesară înființarea cercurilor de calitate la nivelul fiecărei clase, care să 
acționeze ca organ operativ la nivelul școlii. 

Competențele în școală – formare si evaluare 
Introducerea acestor concepte care să ducă, în final, la realizarea unei calități 

controlabile, măsurabile și repetitive a procesului educativ presupune reanalizarea și punerea 
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pe alte baze a întregului sistem de organizare internă a unității de învățământ. Acest element 
este extrem de important deoarece activitatea desfășurată pe parcursul unui an trebuie să facă 
obiectul unei analize interne realizate la sfârșitul unui an de învățământ, analiză care să ofere 
elementele necesare atât pentru evaluarea activității desfășurate, cât și pentru îmbunătățirea 
continuă a proceselor intrinseci activității educative la nivelul școlii. Un element extrem de 
important pentru realizarea cu succes a activităților ce vor duce la calitate este procesul 
comunicațional. 

Această comunicare trebuie să se realizeze pe orizontală, deoarece, în realizarea 
calității, toți actorii concurenți sunt egali. Trebuie să menționăm și faptul că ar exista și aici 
actori care să ghideze, consilieze sau să modereze toate acțiunile. 

Aceștia vor fi cei care au experiență în problemele de calitate, experiență rezultată din 
studiu, implementare și evaluare a unor procese, și, de cele mai multe ori, aceștia nu fac parte 
din colectivul școlii, ci sunt persoane din afara sistemului de învățământ, specializate în aceste 
activități. 

Procesul de perfecționare trebuie să aibă loc permanent și să se desfășoare la toate 
nivelurile, fără obstacole, întoarceri sau orice fel de constrângeri. Pentru reușita activităților 
nu trebuie uitată munca cu elevii. Țelurile și misiunea unității de învățământ nu pot fi realizate 
fără conștientizarea relativ la calitate a acestora și antrenarea lor în toate acțiunile pe care le 
presupune întregul proces. Conștiința pentru calitate va avea la nivelul elevilor atât o influență 
imediată, prin creșterea performanțelor școlare, cât și pe termen lung, prin formarea unor 
caractere și personalități care să perceapă calitatea ca un proces conștient, permanent, natural 
și intrinsec personalității fiecăruia. În tot acest proces trebuie avut în vedere faptul că nimic nu 
este neînsemnat și lipsit de importanță. 

De aceea, de modul de organizare, analiză, conducere, implementare, control și 
feedback depinde succesul oricărei încercări de a atinge calitatea în procesul educativ. În 
concluzie, în termeni simpli, calitatea procesului educativ poate fi caracterizată prin răspunsul 
pe care fiecare îl poate da efectiv la cerințe de genul: spune ceea ce faci; fă ceea ce spui; 
dovedește ceea ce ai făcut; descrie sistemul tău de calitate; fă acest sistem să funcționeze; 
analizează; optimizează; implementează; controlează; corectează elementele sistemului; 
certifică sistemul. 

Nu trebuie neglijat faptul că niciodată două sisteme nu vor fi identice. Întotdeauna va 
exista cel puțin un element care să le deosebească. Tot la fel nu pot exista două sisteme de 
calitate identice. 
 
 
 

Micii pictori – Disciplină opțională 
 

prof. Budihală Ramona,  
prof. Botezatu Alexandrina-Angela 

Școala Gimnazială Specială „Sf. Vasile”, Craiova, jud. Dolj 
 
An școlar: 2018-2019 
Clasa a IV-a Deficiențe senzoriale multiple 
Unitatea: Școala Gimnazială Specială „Sf. Vasile” 
Disciplina opțională: Micii pictori 
Opțional la nivelul ariei curriculare Arte (extindere) 
Durata: 1 an școlar  
Nr. de ore pe săptămână: 1 oră 
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Propunător: prof. Ramona Budihală 
Propunător: prof. Botezatu Alexandrina-Angela  
Școala Gimnazială Specială „Sf. Vasile”, Craiova 
 
Argument 

Arta îndeplinește atât o funcție de cunoaștere, cât și una de comunicare, iar educația 
artistică stimulează creativitatea și imaginația. Aceasta furnizează numeroase experiențe 
senzoriale, vizuale, tactile și poate fi permis un mod aparte de a comunica și de a înțelege lumea.  

Copiii cu surdocecitate/ deficiențe senzoriale multiple au nevoie de mijloace alternative 
de exprimare și comunicare pentru a relaționa cu lumea înconjurătoare. Indiferent de nivelul de 
dezvoltare a abilităților plastice, mijloacele de expresie artistică au scop educațional-terapeutic. 

Activitățile artistice oferă copiilor cu surdocecitate/ deficiențe senzoriale multiple ocazia 
de a cunoaște însușirile mediului, analizând culorile, formele, texturile, modelele obiectelor 
din lumea înconjurătoare. De asemenea, ei pot exprima ceea ce simt, văd, aud, gândesc atunci 
când participă și se implică în experiențe artistice. 

La nivelul clasei de elevi cu deficiențe senzoriale multiple, activitățile didactice sunt 
centrate pe elev, în funcție de particularitățile individuale și de gradul și tipul deficienței. 

Arta îl aduce pe om mai aproape de frumos, îi oferă posibilitatea să creeze frumosul, 
să-l descopere sub aspecte noi. Activitățile artistice derulate la nivelul clasei reușesc să 
capteze atenția copiilor, fiind oricum atrași de culoare, de diversitatea tehnicilor de lucru, prin 
care se pot exprima. Educația plastică poate introduce frumosul în viața de zi cu zi, dezvoltă 
sentimente primare, amplifică emoțiile complexe.  

Prin intermediul acestui opțional se urmărește dezvoltarea și cultivarea capacităților de 
a comunica prin culoare, de a aduce o rază de lumină în viața copiilor, de a-i ține antrenați în 
activități captivante, diminuând astfel stereotipiile și gesturile necontrolate, specifice deficienței.  

Mediul și materialele implicate sunt elemente esențiale care trezesc curiozitatea, 
interesul și captează atenția. Se impune asigurarea unui mediu de activitate stimulativ și a 
unor instrumente de lucru care motivează implicarea în activitate. Activitățile specifice 
derulate într-un mediu educațional solicită din partea cadrelor didactice răbdare și 
perseverență, care se concretizează în valorizarea acțiunii copilului cu obiectele și materialele; 
dezvoltă capacitatea acestuia de a conștientiza, într-o etapă avansată a activității, valoarea 
utilă a obiectelor și materialelor cu care a interacționat. Aceasta îi dă un sentiment de 
siguranță, stimulator, revigorant, care îi conferă un simț al realizării și încrederii în sine.  

Rolul acestui opțional este de a-l apropia pe copil de mediul înconjurător, de a-i dezvolta 
simțurile și atenția, de a-i forma abilități menite să-i asigure o cât mai bună integrare socială. 
 
Obiective cadru \ de referință și activități de învățare 
Obiective cadru:  

1. Educarea percepției vizuale și a coordonării vizual-motorii 
2. Dezvoltarea sensibilității tactil – kinestezice și a coordonării bimanuale 
3. Formarea și dezvoltarea capacității de exprimare a stărilor afective prin utilizarea 

mijloacelor plastice 
1.  Educarea percepției vizuale și a coordonării vizual-motorii 
 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 
 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

1.1. Formarea capacității de discriminare 
vizuală și de coordonare vizual-
motorie 

 
 

- Jocuri senzoriale pentru diferențierea culorilor 
- Exerciții de identificare și discriminare a obiectelor 

după diferite criterii: formă, mărime, culoare 
- Exerciții de familiarizare cu principalele 

instrumente și materiale de lucru 
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1.2. Dezvoltarea coordonării vizual-
motorii prin realizarea lucrărilor 
plastice 

 
 

1.3. Formarea și dezvoltarea capacității 
de organizare a unui spațiu plastic 

- Exerciții pregătitoare 
 
 

- Dactilopictura 
- Acoperirea unor suprafețe (ne)limitate cu culoare 
- Desen dirijat după model 
 
 

- Exerciții de simetrie 
- Pictura pe diferite suprafețe 
- Desen 
- Realizare de panouri, planșe, tablouri decorative 

 
2.  Dezvoltarea sensibilității tactil – kinestezice și a coordonării bimanuale 

 
 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 
 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

2.1. Formarea capacității de 
discriminare tactilă și de 
coordonare tactil-kinestezică 

 
 
 

2.2. Dezvoltarea simțului tactil și a 
sensibilității digitale prin 
realizarea de lucrări practice 

 
 
 

2.3. Dezvoltarea capacității de a 
executa o lucrare plastică 

- Jocuri senzoriale de identificare a proprietăților 
obiectelor 

- Exerciții de familiarizare cu principalele 
instrumente și materiale de lucru 

- Exerciții pregătitoare 
 

- Exerciții de manipulare a instrumentelor și 
materialelor de lucru 

- Modelajul în lut, plastilină 
- Exerciții de percepere tactilă a imaginii obiectelor 

redate în relief 
 

- Realizarea unor compoziții cu finalitate 
- Dactilopictura 
- Colaj 
- Modelaj                                                     

 
3.  Formarea și dezvoltarea capacității de exprimare a stărilor afective prin utilizarea 

mijloacelor plastice 
 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 
 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

3.1.Stimularea exprimării libere prin 
intermediul limbajului plastic. 

 
 
 
 
 
 

3.2.Dezvoltarea simțului estetic prin 
realizarea obiectelor și lucrărilor 
decorative 

 
 

3.3 Dezvoltarea capacității de 
comunicare expresivă prin lucrări 
plastice 

- Exerciții de desenare pe suprafețe nedelimitate 
- Pictură liberă pe suprafețe nedelimitate; 
- Exerciții de modelaj în lut, plastilină, nisip 

kinetic 
- Realizarea unor produse artistice: ornamente 

interioare, felicitări, mărțișoare, panouri decorative, 
tablouri tematice, obiecte decorative din lut 

 

- Exerciții de exprimare a stărilor afective prin 
lucrări practice 

- Valorificarea experienței elevilor prin realizarea 
unor expoziții 

 

- Implicarea elevilor în confecționarea de decoruri 
pentru activitățile de joc dramatic, serbări 
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Conținuturile învățării 
1. Instrumente de lucru: creion, pensulă, cărbune, culori 
2. Materiale de lucru și folosirea lor: hârtie, carton, acuarele, lemn, aluat, lut, plastilină, 

semințe, frunze și flori uscate, material textile etc. 
3. Procedee de realizare a compozițiilor plastic: 

- dactilopictura; 
- hașurarea; 
- fuzionarea; 
- colajul; 
- modelajul; 
- desenul; 
- pictura. 

4. Compunerea spațiului plastic 
5. Compunerea expresivă prin lucrări plastic 
 
Bibliografie: 
1. Curriculum Surdocecitate/ deficiențe senzoriale multiple (nivelurile IV-VI) 
2. Curriculum Surdocecitate/ deficiențe senzoriale multiple (nivelurile I-III) 
3. Păunescu E., Mișu I. Psihopedagogie special integrată Editura Pro Humanitas, București 1997 
 
Sugestii metodologice 

În selectarea activităților se va ține seama de preferințele copilului pentru o anumită 
culoare, formă și de câmpul său vizual eficient. Este necesar ca activitățile de familiarizare cu 
tehnicile de colorare să se desfășoare în mod dirijat, prin exemplificarea și demonstrarea fiecărei 
tehnici în parte. Primele exerciții de pictură vor fi libere, fără dirijare, pe suprafețe nedelimitate; 
copilul trebuie să aibă o poziție corectă. La sfârșitul semestrului se vor alcătui albume individuale 
care se distribuie familiei copilului pentru a releva progresul acestuia. Experiența dobândită prin 
intermediul acestor activități poate fi transferată în viața cotidiană a elevului prin realizarea unor 
aranjamente florale, decorarea camerelor pentru diferite evenimente personale sau școlare. 

Activitățile vor fi structurate și organizate în funcție de nivelul dezvoltării psihomotrice și 
intelectuale al elevilor, dar și de creativitatea cadrului didactic. Ele vor fi încadrate în structuri 
logice succesive, respectând principiul accesibilității, al diferențelor individuale și de vârstă și 
al însușirii cunoștințelor de la simplu la complex. 
 
Standarde curriculare de performanță 
 

 

OBIECTIVE CADRU 
 

 

STANDARDE 

1. Educarea percepției vizuale și a coordonării 
vizual-motorii 

S1. Dezvoltarea coordonării vizual-motorii 
S2. Formarea capacității de discriminare 

vizual-motorie 
2. Dezvoltarea sensibilității tactil – kinestezice 

și a coordonării bimanuale; 
S3. Dezvoltarea simțului tactil 
S4. Coordonarea tactil-kinestezică 

3. Formarea și dezvoltarea capacității de exprimare 
a stărilor afective prin utilizarea mijloacelor plastice 

S5. Identificarea unei maniere de 
exprimare a stărilor afective 

 
Modalități de evaluare   

1. Expoziție cu lucrări 
2. Portofoliu 
3. Analiza funcțională a comportamentului ABC (antecedent, comportament, consecință) 
4. Probe practice de folosire a instrumentelor și tehnicilor de lucru  
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Firma de exercițiu – metodă interdisciplinară de abordare  
a conținutului științific 

 
Prof. ec. Chiriloi Elena 

Liceul Tehnologic „Costache Conachi”, Pechea, jud. Galați 
 

Una dintre temele adesea vehiculate ale discursului academic contemporan privește 
interdisciplinaritatea. 

Interdisciplinaritatea este un adjectiv care descrie interacțiunea dintre două sau mai 
multe discipline. Această interacțiune poate să meargă de la simpla comunicare a ideilor până la 
integrarea mutuală a conceptelor organizatorice, a metodologiei, procedurilor, terminologiei, 
organizării cercetării și educației dintr-un câmp larg de studiu1. Activitatea interdisciplinară 
este condusă de persoane cu pregătiri în diferite domenii, cu diferite concepte, metode și date, 
organizate într-un efort comun în jurul unei probleme, pe baza comunicării permanente. 

Interdisciplinaritatea rezultă din procesul de combinare și integrare a diferitelor discipline, 
împreună cu metodologiile și ipotezele lor de lucru. Aceasta implică trecerea frontierelor 
tradiționale dintre științe și combinarea tehnicilor lor în efortul de a atinge un obiectiv comun. 
În domeniul economic, subiectele complexe precum piața forței de muncă, creditul și piața 
schimburilor valutare necesită diferite abordări care combină economia, contabilitatea, 
matematica, managementul și altele.  

Vremea enciclopediștilor a trecut și, în prezent, dat fiind marele volum de cunoaștere 
acumulat în toate domeniile științei, noutățile și recunoașterea în carieră se bazează pe specializarea 
profesională a cercetătorilor care devine tot mai îngusta, dar capătă profunzime. Premisa 
abordării interdisciplinare a conținuturilor învățării este aceea de a asigura unicitatea cunoașterii și 
depășirea granițelor disciplinelor de învățământ. Deși avantajele unei asemenea abordări sunt 
evidente, totuși unele discipline de studiu constituie și astăzi în multe sisteme școlare axele 
curriculumului și rămân în continuare principiile organizatoare cele mai pregnante în învățământ. 

Activitățile de învățare trebuie să faciliteze elevilor cunoștințe de bază, cunoștințe 
funcționale – care ajută la structurarea gândirii elevilor și care permit ulterior asociații, transferuri 
și aplicații, cunoștințe care produc elevilor plăcerea de a învăța – intervine modelul „Firma de 
exercițiu”. 

Firma de exercițiu reprezintă o metodă inovativă și interactivă de predare – învățare 
pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepție modernă de aplicare interdisciplinară 
a cunoștințelor, o abordare a procesului de predare – învățare care asigură condiții pentru probarea 
și aprofundarea practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.  

Aplicarea în mod optim a conceptului „Firmă de exercițiu” va oferi elevului o învățare 
activă, bazată pe practică, facilitându-i acestuia trecerea de la școală la viața activă – mediul 
de afaceri. Firma de exercițiu este o firmă virtuală, care are un obiect de activitate stabilit pe 
baza unui studiu de piață încadrat conform clasificării activităților din economia națională 
(codurile CAEN). 

În firma de exercițiu se realizează interdisciplinaritatea conținuturilor de la diverse 
discipline: economie, marketing, finanțarea afacerii, contabilitate, limbi străine, corespondență 
comercială, management, matematică, economie, geografie, planificare operațională, negociere 
etc, metodă concepută pentru formarea aptitudinilor personale și profesionale în domeniile 
economice plecând de la funcțiile de bază până la cele de conducere din entitate. Prin Firma 
de exercițiu se aplică metode ce ajută la formarea competențelor profesionale, cum ar fi: 
lucrul în echipă, simulare, experiment, prezentare, studiu de caz, brainstorming, masa rotundă, 
interviul de grup, diagrama Venn, lucrul la calculator, rezolvarea de situații problemă, dezbateri 
                                                             
1  OECD, 1972, citat de Lattuca L., 2002 
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colective, puzzle de grup, metoda „împărțirea dovleacului”, analiza și sinteza, 
conversația, analiza SWOT, turul galeriei, arborele așteptărilor, metoda „escaladarea 
muntelui” etc.  

Metodele active și interactive au multiple valențe formative care contribuie la 
dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativității, implică activ elevii în învățare 
punându-i în situația de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei  și 
opinii proprii argumentate, de a le comunica și celorlalți, de a esențializa informațiile, de a 
se încadra ușor în activitatea profesională și se bazează pe învățarea independentă și prin 
cooperare, elevii învață să respecte părerile colegilor. 

Elevii lucrează la diferite departamente desfășurând activitățile specifice 
acestora. Pe lângă contactul național și internațional, un alt punct forte al firmei de 
exercițiu este simularea. Decizii greșite, care în viața reală de afaceri pot duce la 
periclitarea propriei întreprinderi, nu au în firma de exercițiu nici o consecință 
economică reală. Ele sunt o parte importantă a experienței proprii a elevilor, un factor 
esențial al procesului de învățare. Este indicat chiar să se exerseze aceste situații de 
eșec posibile în economia reală, elevii fiind astfel pregătiți pentru 
soluționarea/preîntâmpinarea lor. Obiectivul orei de predare-învățare-evaluare în firma 
de exercițiu este transmiterea interdisciplinară, orientată spre acțiune și rezolvarea 
problemelor, centrată pe elevi și conform practicii, a cunoștințelor despre activitățile 
care se desfășoară în cadrul întreprinderii și despre relațiile dintre întreprinderi. 
Dobândirea de calificări-cheie (ex.: capacitatea de a lucra în echipă, gândire 
interdisciplinară, competențe lingvistice) îl fac capabil pe elev să aibă mobilitate și 
flexibilitate în lumea activă și profesională internațională. De exemplu, dacă elevul 
trebuie să pună în aplicare, în calitate de referent al departamentului de achiziții din 
firma de exercițiu, cunoștințele sale de economia întreprinderii din domeniul 
achizițiilor, ținând seama de situația economică a întreprinderii sale, trebuie să ia decizia 
optimă în colaborare cu colegii săi pentru achiziționare, să recunoască efectul pe care îl 
va avea asupra succesului întreprinderii și să reprezinte această decizie în fața 
conducerii afacerii.  

Astfel, competențele tehnice specializate specifice modulelor dau posibilitatea elevilor să: 
- organizeze și să conducă activități în cadrul companiilor; 
- fundamenteze strategii; 
- elaboreze oferte de produse și servicii; 
- negocieze diferite tranzacții; 
- țină evidența contabilă a companiei; 
- efectueze analiza economico-financiară a companiei.  

Competențele obținute pot determina reducerea perioadei de acomodare la locul de 
muncă, familiarizarea cu sarcinile înscrise în fișa postului, lucru benefic pentru ambele părți -  
angajați și angajatori. 

Consider că prin utilizarea metodei „Firma de exercițiu” crește interesul elevilor pentru 
disciplinele economice, fiind totodată un câștig și pentru societate, iar interdisciplinaritatea 
vine să suplinească eventualele neajunsuri ale specializării în știință, oferind posibilitatea 
cooperării. 

Activitatea într-o firmă de exercițiu este o provocare nu doar pentru elevi, cât și pentru 
fiecare profesor coordonator care trece de la rolul de prezentator, la cel de colaborator și/sau 
consultant într-o echipă. Conținuturile educației moderne sunt consolidate prin interdisciplinaritate. 

Mediul de afaceri real pretinde ambiție, spirit competitiv, organizare, viziune, 
creativitate și dorință de autodepășire, iar una dintre atribuțiile profesorului coordonator al 
unei firme de exercițiu este de a-i forma pe elevi pentru „lupta” de pe piața muncii, care 
presupune pregătirea pe mai multe planuri, orientând învățarea din timpul școlii către multiple 
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materii de studiu, astfel facilitând înțelegerea cerințelor care apar la locul de muncă și 
rezolvarea acestora în timp util, având, totodată, o viziune deschisă asupra problemelor.  

 
Exemplu de bună practică:  

- Metoda „Escaladarea muntelui” – Cariera de succes prin „Firma de Exercițiu” 
- Obiective: Analiza factorilor care pot limita sau extinde oportunitățile de carieră 
- Materiale necesare: „cățărători”, „bolovani”, flipchart, coli flipchart, pastile autoadezive 
- Desfășurare: grupul mare este împărțit în grupuri mai mici (4-5 elevi/grup). Profesorul 

desenează pe foaia de flipchart un munte, apoi descrie activitatea: „În vârful muntelui 
se află Cariera de succes prin firma de exercițiu. Pentru a ajunge în acest loc avem 
nevoie de „cățărători” care să ne ajute să escaladăm muntele; fiecare grup primește 
câte 3 „cățărători”. Împreună, vă rog să identificați și apoi să scrieți pe cățărători trei 
mijloace (modalități) care ne facilitează urcarea muntelui. După completare, fiecare 
grup alege câte un reprezentant care să lipească pe foaia de flipchart „cățărătorii” și să 
motiveze răspunsul. 
În următoarea etapă a exercițiului, profesorul spune elevilor că escaladarea muntelui 
nu este ușoară, că în drum apar tot felul de obstacole (avalanșe, pietre etc). Fiecărui 
grup îi sunt înmânați câte trei ”bolovani”, pe care trebuie scris câte un obstacol care 
împiedică atingerea vârfului, bolovani care vor fi lipiți de asemenea pe foaia de 
flipchart (fără: respingere, rutină, eșec). 
La sfârșit se poartă discuții despre „cățărătorii” și „bolovanii” care ajută, respectiv 
împiedică obținerea succesului în carieră. 

 
Bibliografie: 
1. Bocoş, Mușata, Instruire interactivă, Presa Universitară Clujeană 
2. D Hainaut, Programe de învățământ și educație permanentă, Editura Didactică și 

Pedagogică, București; 
3. Lazăr Vlăsceanu, Învățarea și noua revoluție tehnologică, Editura Politică, București 

 
 
 

Studiul de caz - Metodă activ-participativă de predare-învățare  
a disciplinelor economice 

 
Prof. Costea Iuliana-Maria, 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani, jud. Iași 
 

Studiul de caz este o metodă care, prin excelență, se bazează pe cercetare, presupunând 
analiza, înțelegerea, diagnosticarea și rezolvarea unei situații. Se cuvine făcută precizarea că 
nu orice situație este un caz, ci numai aceea care este autentică, reprezentativă și semnificativă 
pentru anumite stări de lucruri, suscită interesul celor ce se instruiesc și servește îndeplinirii unor 

obiective pedagogice. 
Utilizarea cu eficiență a acestei metode impune 

respectarea câtorva condiții:  
 cazul să fie bine focalizat pe obiective clare;  
 să se asigure cadrul teoretic corespunzător;  
 gradul de dificultate pe care îl presupune analiza cazului 

să fie în concordanță cu nivelul real de pregătire teoretică 
și practică a grupului cu care se lucrează (elevi sau 
studenți);  
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 analiza de caz să pună în evidență reguli de rezolvare creatoare a altor situații 
asemănătoare. 
Fiind o metodă care se bazează pe cercetare și stimulează gândirea critică prin analiza, 

înțelegerea, diagnosticarea și rezolvarea unui caz, pentru a întări ideea de participare activă și 
efectivă la soluționarea unei probleme, se recomandă ca situațiile folosite să fie unele reale. 

Pentru ca o situație să devină un caz, trebuie să întrunească următoarele caracteristici: 
 să fie autentic  
 să presupună o intervenție urgentă, să fie o situație problemă care suscită interesul 
 să fie legat de preocupările grupului, pentru ca participanții la rezolvarea cazului să 

dețină informațiile necesare și să găsească soluții de rezolvare. 
 să fie complet prezentat 
 să conțină toate datele necesare pentru a fi soluționat.  

Studiul de caz este o metodă de învățare activă, iar elevul trebuie să dispună  pe lângă 
cunoștințele de specialitate fundamentale și abilități și comportamente adecvate: competente 
de comunicare și relaționare, analizarea situațiilor noi, reflecții critice și judecăți de valoare, 
găsirea unor soluții etc. 

Rolul profesorului este să-l obișnuiască cu studiul independent, cu dialogul, tehnicile 
de cercetare, experimentare, documentare și decizie, dar și cu munca în echipă. Din aceste 
considerente se atribuie studiului de caz sintagma de „metodă care stimulează gândirea și 
creativitatea elevilor, îi învață să caute soluții pentru diferite probleme, să delibereze pe plan 
mental, să lucreze productiv cu alții”. 

Metoda studiului de caz se poate utiliza și în cadrul orelor de discipline economice 
folosind ca auxiliare programe de educație antreprenorială, oferite de JA România. Aplicând 
la clasă programul Mini-compania, elevii își dezvoltă cele șapte competențe-cheie 
antreprenoriale prin activități de tip learning by doing, care presupun o experiență 
antreprenorială reală în dezvoltarea unei companii pilot. Activitățile se desfășoară sub 
coordonarea profesorului și beneficiază de consultanță din partea unui voluntar JA, 
antreprenor sau specialist cu experiență în domeniul afacerilor. Programul oferă un proces 
complet de învățare: de la traininguri și webinarii gratuite pentru elevi și profesori, la lecții la 
clasă și proiecte practice de înființare de companii-pilot etc. 

Elevii trebuie sa conceapă un plan de afaceri, după ce în prealabil, au studiat câteva 
modele elaborate de colegi sau căutând pe internet idei de afaceri. 

În acest scop, elevii parcurg în studiul de caz, următorii pași: 
1. Identificarea sau alegerea cazului. 
2. Prezentarea cazului de către profesor (planuri de afacere model, documente, sarcini, 

filme) 
3. Analiza cazului de către elevi și formularea diagnosticului: adresez întrebări elevilor, 

solicit elevilor impresii la prima vedere asupra planurilor de afaceri prezentate, revin 
la caz, dar stabilesc din nou toate datele problemei, sistematizat. 

4. Stabilirea alternativelor de rezolvare - se pot folosi întrebări de genul: care sunt 
argumentele pro/contra pentru implementarea uneia dintre ideile de afaceri prezentate, 
cu care ești/ nu ești de acord, care sunt consecințele pentru partea adversă, care sunt 
alternativele etc. 

5. Compararea soluțiilor prezentate. Elevii dau o soluție finală în cazul cercetat. Nu este 
o problemă daca soluția dată de ei nu corespunde cu soluția oficială. În această fază, 
discuțiile pot fi orientate asupra condițiilor și contextului în care s-a petrecut cazul, a 
principiilor operaționale care pot fi generalizate, situații similare sau necesității modificării 
atitudinilor noastre personale, dacă vrem să rezolvăm astfel de cazuri într-un mod eficient.  

6. Generalizarea soluției - se trag concluzii cu valabilitate și în alte situații de viață. 
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În ceea ce privește valențele didactice ale studiului de caz trebuie să avem în vedere să 
se valorifice la maximum potențialul pedagogic, focalizarea pe obiective clare și pertinente, 
gradul de dificultate presupus de analiza cazului să corespundă nivelului real de pregătire a 
elevilor și să devină un exercițiu de căutare, analiză, descoperire și de argumentație fundamentate 
științific.  

Metoda studiului de caz poate fi utilizată în mai multe variante: 
 metoda situației – potrivit căreia elevilor li se face o prezentare completă a situației și 

li se oferă toate informațiile necesare, deoarece au puțin timp la dispoziție și o 
experiență redusă de învățare;  

 studiul analitic al cazului – situația este prezentată complet, dar informațiile sunt 
sumare sau chiar lipsesc;  

 elevii primesc doar sarcinile de rezolvat, fără să li se ofere informații și să li se prezinte 
complet situația.  
Consider că avantajele studiului de caz pot fi exploatate și prin formarea la elevi a 

capacității de a elucida o problemă, stimularea creativității și comunicării, capacitatea de a 
valorifica informații, formularea întrebărilor, colectarea de informații, precum și utilizarea 
eficientă a cunoștințelor teoretice în practică. 

În concluzie, toate aspectele menționate anterior contribuie la dezvoltarea potențialului 
intelectual și creativ al elevului și tânărului adult, la formarea unui individ competent și dornic 
de a învăța pe tot parcursul vieții. 
 
Bibliografie: 
1. Cerghit I., Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași, 2006 
2. Ciobanu O., Didactică disciplinelor economice, Editura ASE, București,  
3. Cucoș C., Pedagogie. Ediția a II-a Editura Polirom, Iași, 2006 
4. Diaconu M., Jinga I. (coord.) și alții, Pedagogie, Editura ASE 
 
 
 

Activitățile și jocurile liber alese și rolul lor în dezvoltarea preșcolarilor 
 

Prof. Cuc Ligia Corina 
Centrul Școlar de Educație Incluziva „Cristal”, Oradea, jud. Bihor 

 
Jocul este o formă de manifestare, întâlnită la copiii tuturor popoarelor, din cele mai 

vechi timpuri. El satisface dorința copilului de manifestare și independență. Prin joc, copilul 
învață să cunoască lumea reală. 

Jocul este deci, activitatea ce-i permite copilului să se manifeste conform naturii sale, 
să treacă pe nesimțite la munca superioară. Idei asemănătoare susțin, cercetătorii contemporani, 
ca de exemplu Dimitrie Todoran care afirma: „Oare școala ideală, nu tinde să transforme 
într-un joc serios toate eforturile creatoare ale copilului?” 

„Copilul care se joacă, pare să nu obosească. Prin joc, el își regăsește forțele asemenea 
lui Anteu sau unei baterii care se încarcă cu ajutorul unui dinam” (G. Magnam). 

În grădinița de copii, activitatea didactică zilnică se desfășoară pe trei mari segmente: 
activități de dezvoltare personală, activitățile liber alese și activitățile pe domenii experiențiale. 
Toate aceste activități urmăresc cu precădere dezvoltarea intelectuală, cognitivă, afectivă, 
emoțională și de relaționare a copilului. Pe toate cele trei paliere, copilul preșcolar este 
implicat în actul didactic, participând efectiv la tot ceea ce se numește activitate didactică. 

Jocul, și mai ales cel desfășurat în grădiniță, dezvoltă personalitatea copilului, pune în 
valoare eul propriu al acestuia și îl pregătește pentru viață. Prin joc, copilul înțelege ce trebuie 
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să facă și cum trebuie să facă un anumit lucru, prin joc învață cu cine și când să pornească la 
drum și tot prin joc copilul percepe ce trebuie să facă în anumite situații, ca totul să fie 
favorabil lui. 

Curriculum prevede foarte clar că „activitatea din grădiniță este centrată pe copil și pe 
nevoile acestuia”. Jocul liber ales din grădiniță oferă educatoarei posibilitatea de a analiza 
foarte bine copilul, de a-l cunoaște și a-i dirija cu succes acțiunile. După cum este prevăzut în 
curriculum pentru învățământul preșcolar, aceste activități pot fi desfășurate după cum își 
planifică educatoarea, neexistând un timp anume pentru desfășurarea lor, de aceea sunt 
întâlnite cazuri în care activitățile liber alese se desfășoară atât în prima parte a zilei, cât și în 
mijlocul activităților sau la finalul programului. În general ele sunt desfășurate în prima parte 
a zilei și sunt împărțite pe sectoare de activitate, în funcție de nivelul de dezvoltare al copiilor: 
Biblioteca, Artă, Joc de rol, Construcții, Nisip și apă, Științe, Jocuri de masă. 

ALA (activitățile liber alese) sunt cele mai iubite de copii, pentru că ele oferă 
copilului posibilitatea de a selecta sectorul de activitate la care vrea să se joace. În același 
timp trebuie remarcat faptul că un copil nu este constrâns să participe la toate sectoarele 
deschise într-o zi, dacă un sector nu este favoritul lui, poate să nu-l parcurgă. 

Aceste activități au drept rol socializarea copiilor, dând posibilitatea micuților de a 
interacționa, de a se juca fără a exista bariere emoționale, de sex, religie etc. În timpul 
jocurilor liber alese fiecare copil optând pentru un sector preferat deschis în acea zi. Oferă 
copiilor posibilitatea de a-și alege coechipierii, de a avea prioritate amiciția, prietenia. 

Aceste activități dezvoltă intelectual copiii, punându-i în situații inedite, oferindu-le 
posibilitatea să exploreze, să găsească soluții, să dea răspunsuri. Le dezvoltă capacitatea de 
reținere, de reactualizare, de comunicare, ceea ce ne face să credem că totul este făcut conștient, 
logic și cu implicare cognitivă. Tot în cadrul ALA copiii își dezvoltă maniera de comunicare, 
limbajul fiind cel mai des întâlnit în cadrul activităților ALA, fie ca este verbal, nonverbal, 
gestual. Copiii preșcolari prin jocuri desfășurate în cadrul sectorului Bibliotecă, își pun în 
valoare deprinderile de limbaj, prin jocurile de rol, de creație, prin lecturile după imagini, 
povestiri și repovestiri, prin jocuri didactice și concursurile de ghicitori, de recitare etc. 

La sectorul Științe, comunică informații despre anotimpuri, ființe, lucruri ,schimbări 
climatice, reacții în urma unor experimente. Mereu puși în situația de a da răspunsuri la 
întrebări de tipul ,,De ce se întâmplă?”, „Cine aduce ploaia?”, ,,De unde vin păsările 
călătoare?”, „Ce se întâmplă dacă punem semințe într-un vas cu pământ?”, ,,De ce au nevoie 
plantele să crească?”. Pentru a oferi răspunsuri adecvate, copiii explorează, experimentează, 
caută răspunsuri și, în cele din urmă, comunică concluziile lor. 

Prin tot ceea ce fac în cadrul ALA, preșcolarii contribuie la zidirea lor intelectuală, 
fiind niște copii bine pregătiți pentru etapa următoare a vieții lor, școala. Jocurile de 
construcție le dezvoltă personalitatea copiilor, făcându-i mai întreprinzători, cu multă 
imaginație și creativitate de pus în valoare. Copiilor li se oferă posibilitatea să-și aleagă 
materialele de construcții: piese lego, piese din lemn, figuri geometrice, piese din diverse 
tipuri de materiale, care să fie ușor de manipulat, îmbinat și care să nu pună în pericol 
sănătatea și securitatea copilului în timpul acționării asupra lor. 

Jocurile de masă în general îi pun în situații problematice, ducând spre o dezvoltare a 
atenției, memoriei vizuale, agilității și mai cu a seama a gândirii. Prin jocul cu mozaicul 
copiii, pot găsi pozițiile corespunzătoare fiecărei piese, în funcție de culoare, formă 
geometrică, poziție spațială. Copilul cu plăcere, plasează fiecare piesă corespunzător, 
obținând astfel imaginea dorită. Dezvoltă copiilor spiritul de echipă, ei fiind încântați de 
munca în echipă, iar produsul obținut este mereu unul impecabil. 

Tot în cadrul jocurilor de masă putem vorbi de jocul dominoului, prin intermediul 
căruia copiii selectează piesa corespunzătoare șirului, fie că este una iconică, oferind o 
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imagine, fie că este una deductivă, oferind copiilor grupe de buline, petale etc. Dezvoltă și 
acest joc spiritul de echipă, de competiție, munca în perechi și mai cu seamă atenția. 

În cadrul sectorului Artă își pun în valoare spiritul artistic, creativitate și 
ingeniozitatea. Din plastilina frământată cu grijă modelează cuiburi cu păsărele, casa 
cățelului, pădurea toamna, fântâna, floricele, ceșcuța de cafea a mamei etc . Cu pensula 
creează un spațiu plastic nou, ce spune ceva despre copil, cât de introvertit sau dezinvolt este, 
cât de cooperant sau cât de limitat este, cât de iubitor sau egoist este. Prin tot ceea ce facem în 
cadrul ALA , conducem preșcolarul pe treptele superioare ale dezvoltării lui, făcându-l 
competitiv, dornic de cunoaștere, curios și mai cu seamă creativ. 

Jocurile liber alese se pot desfășura atât individual, cât și în grupuri mici și, în 
realizarea lor, trebuie avută în vedere tema săptămânii, schimbate sectoarele în fiecare zi, în 
funcție de tema de studiu și să fie mereu într-un echilibru perfect cu domeniile experiențiale 
(de aceea n-o să ne propunem niciodată sectorul Biblioteca, atât timp cât în acea zi vom avea 
DLC, nu vom planifica niciodată sectorul Științe în ziua în care vom desfășura DŞ - 
Cunoașterea mediului etc.). 

Jocul îl pregătește pe copil pentru că îl fortifică din punct de vedere fizic și îi dezvoltă 
calitățile de ordin psihologic, pentru că formează deprinderi și obișnuințe de ordin psihologic, 
pentru că formează deprinderi și obișnuințe de colaborare cu ceilalți, impune sincronizarea 
acțiunilor proprii cu ale altora, angrenează întreaga colectivitate în efortul pentru atingerea 
unui scop. Jocul pregătește pentru muncă și prin caracterul său distractiv și climatul de bună 
dispoziție pe care îl constituie. Jocul face legătura cu munca, este „o punte aruncată între 
copilărie și vârsta matură”. 

Deci, în concluzie: „Jocul are, la origine, munca”. 
 

Bibliografie: 
1. Curriculum pentru învățământ preșcolar, 2009, MECT 
2. Georgeta Chiriță, Educația prin jocuri de mișcare, Editura Sport –Turism 
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Interculturalitate în Dobrogea-demers didactic 
 

Prof. Ene Ulgean  
Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu”, Murfatlar, jud. Constanța 

 
Peisajul intercultural reprezintă grundul dinamic care favorizează și alimentează 

specificitățile. Elementele care se „comunică” întrețes un ansamblu de valori comune, bază a 
unui dialog viu între culturi. 

Educația modernă articulată pe componenta toleranță pune accent pe reliefarea 
vectorilor specifici din constructul mozaical, care, prin comparație, evidențiază spațiul de 
incluziune a acelor elemente care nu diferențiază ci pun în echilibru asemănările. 

Un simplu joc în culori - „Jetoanele mele, jetoanele noastre” - cuprinzând elemente 
grafice/ cuvinte din cele mai variate segmente culturale specifice pot pune în evidență 
multitudinea asemănărilor tradițiilor și obiceiurilor sau ale altor elemente aparținând 
grupurilor etnice. 

O altă abordare poate fi un alt joc didactic, „Coridorul”, în care se denumesc intrările 
și ieșirile, intrările reprezentând similitudini iar ieșirile diferențe.  
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O astfel de interacțiune facilitează manifestarea pozitivă față de întreg ansamblul 
valorilor constante ale umanității, respectiv toleranță, înțelegere, cunoaștere interpersonală, 
comunicare interpersonală. Se creează în această ipostază o mai mare adaptabilitate la 
cerințele unei societăți muabile prin prisma comunicării competitive și în același timp 
asociative a valorilor transmise.  

Statusul etnicului în acest perimetru al confluențelor capătă accepții valorizante în 
raport cu cerințele unei societăți moderne, în care factorul educațional este sumă a 
disponibilităților societății transpuse în educația formală, informală și nonformală. Înțelegerea 
factorilor din culturile prezente într-un spațiu de interacțiune socială diversifică și ulterior 
armonizează interacțiunea ca atare. 

Creuzetul social, cultural, lingvistic, economic și politic dobrogean este considerat un 
model interetnic, în care primează fenomenul de bună conviețuire promovat de valențele unui 
multiculturalism pronunțat, pozitiv.  

Culturile monocrome care interferează, găsesc puncte comune, asimilabile, păstrând-și 
autenticul și trăsătura specifică. În acest context, toleranța, reprezintă fundamentul capabil să 
genereze un model viu, în acord cu tonusul evoluției societății. Caracteristica simbiotică 
transpare în toate „exercițiile” grefate pe inter și multiculturalitate realizate în cadrul 
activităților cu elevii.  

Școala reprezintă perimetrul care asigură sedimentarea procesului de cunoaștere și 
intercunoaştere în rândul elevilor săi. Activitățile propuse pun în valoare ideea de 
acceptabilitate, de înțelege a propriilor valori, care sunt și valorile celor de lângă noi. Prin 
deschiderea sa către comunitate, prin exersarea rolului ei de mediator al constructului social, 
în formare, asigură un flux continuu de cunoaștere a tradițiilor și obiceiurilor grupurilor etnice. 

Tot ea poate acționa în sensul reglării unei fluențe comportamentale pozitivate de 
modelarea și reducerea balastului prejudecăților. Formarea unei personalități cooperante în 
acord cu dezvoltarea și transformarea ramificată a societății este dezideratul care asigură 
formarea omului nou, conștient de sine și conștient de relațiile pe care trebuie să le cultive. 

Un rol important în creionarea personalității multiculturale îl joacă valorizarea 
etnografică și etnologică. Participările elevilor la diverse concursuri extrașcolare cu caracter 
bilingv sau multilingv au evidențiat faptul că utilizarea limbilor materne nu a reprezentat un 
impediment în înțelegerea textului ci a demonstrat contrariul, având ca suport interferența 
culturală specifică Dobrogei. O dramatizare după o poveste parțial cunoscută, personalizată, 
care s-a bazat pe obiceiuri și manifestări specifice unei etnii, a stârnit aprecieri în sensul 
„înțelegerii” mesajului.  

Asigurarea unei coerențe participative modelizante în acord cu dezvoltarea sistemului 
educațional, implică strategii motivaționale, urmărind diversificarea ofertei pe anumite 
componente active, materializate în proiecte educative cu sprijinul comunității. Suportul oferit 
de comunitate este un garant al modelului comportamental pe care beneficiarul direct al 
actului educațional și-l însușește.  

Diverse proiecte educaționale cu caracter multicultural au evidențiat aspecte care 
valorizează prezența în areal a specificului fiecărui grup în parte, componente care îmbogățesc 
tezaurul spiritual al umanității 

Multitudinea obiectivelor vizate și-au găsit paliere de exprimare pentru exersarea și 
facilitarea unui comportament pozitiv într-un mediu educațional optim, propice dezvoltării 
emoționale. Competențele dobândite au dus la o mai bună înțelegere a realității imediate, a 
faptului că, interrelaționând, te poți cunoaște în raport cu ceilalți. 

Activitățile din cadrul proiectelor, s-au axat pe competențe de cunoaștere, relaționare 
și comunicare. Crearea unei radiografii sociale, a unui atlas cu ceea ce fiecare grup etnic are 
specific, expoziții de fotografie din viața copiilor și a tinerilor, prezentarea de meserii specifice, 
expuneri în cadrul unor întâlniri literare, întâlniri cu personalități din diverse domenii, expoziții 
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culinare și vestimentare au stârnit interesul grupului țintă. De asemenea vizitele la muzee cu 
specific, participarea la manifestări teatrale, anchetele comparative pe segment lingvistic 
privitor la utilizarea unei liste de cuvinte au evidențiat o imagine de ansamblu a diversității culturale 
din zonă. Activități de cercetare și prezentare pe „viu” a obiceiurilor, precum și punerea 
coregrafică în scenă a tradițiilor s-a centrat pe factori precum: acceptare, empatie, flexibilitate.  

În acest sens, crearea și menținerea parteneriatelor interșcolare și interinstituționale 
reprezintă un factor de consens comunitar în vederea valorificării oportunităților privind 
educarea prin acceptare. 

Proiectarea și dezvoltarea unei oferte educaționale, conform nevoilor comunitare, 
promotoare a interculturalității, permite receptarea reală și eliminarea prejudecăților.  

Suma funcțională a acestor disponibilități din partea societății, se concretizează prin 
planificarea unor strategii viabile, care îmbracă formele unor activități cu rol educative și 
social nediscriminatoriu. Activitățile extrașcolare și extracurriculare au rolul de a atrage copiii 
și tinerii spre valorile tradiționale, laice sau religioase. Cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor 
grupurilor etnice este un deziderat al educației pentru viață. 

Realizarea unor sesiuni de comunicări cu caracter interactiv între copiii și tinerii 
aparținând diferitelor etnii, ar putea reprezenta o modalitate de reglare de parcurs a procesului 
de cunoaștere umană. 

Școala devine, din acest punct de vedere, un mecanism care reglează intercunoașterea, 
acceptarea diversității, a faptului că, deși deosebiți, avem coordonate, pe baza cărora putem 
menține dialogul viu între culturi 
 
 
 

Metodele activ-participative în predarea geografiei 
 

Prof. Gavrilescu Florin Dan 
Școala gimnazială „Florea Julea”, Negrilești, jud. Galați 

Metodele de învățământ („odos” = cale, drum; „metha” = către, spre) reprezintă căile 
folosite în școală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viața, natura, lumea, 
lucrurile, știința. Ele sunt, totodată, mijloace prin care se formează și se dezvoltă priceperile, 
deprinderile și capacitățile elevilor de a acționa asupra naturii, de a folosi roadele cunoașterii 
transformând exteriorul în facilități interioare, formându-și caracterul și dezvoltându-și 
personalitatea. Metodele actuale, folosite de obicei, cum ar fi predarea/dictarea (discursul 
neîntrerupt al profesorului), îi pot plictisi pe elevi daca durează prea mult; strategiile active 
actuale sunt cu atât mai folositoare.  

Ideal ar fi ca strategia de prezentare activă să includă o activitate de „aplicare” care să 
fie urmată de o strategie de recapitulare activă scurtă. Astfel, toate nevoile elevilor sunt atinse 
într-un mod activ. Necesitatea stimulării răspunsurilor și a multiplicării întrebărilor a făcut ca 
noua structură, intitulată „activitate de învățare”, să depășească dimensiunea clasică, tradițională a 
lecției, subliniind caracterul preponderent aplicativ al procesului instructiv – educativ în care 
rolul profesorului de facilitator se proiectează ca umbră pe fundalul ecranului ce reflectă 
statutul elevului de inițiator și participant activ. Astfel, din perspectiva obiectivelor axate pe 
formare/ schimbare comportamentală, s-a urmărit implicarea unui set de metode care răspund 
nevoilor imediate, oferă feedback, oferă spațiu pentru aportul personal, dezvoltă creativitatea, 
au caracter activ - participativ, dezvoltă gândirea critică, complexă, independentă, stimulează 
cross-curricularitatea, stimulează comportamentul pro-social activ.  

În acest sens, au fost selecționate metode, procedee și tehnici de lucru precum Jocul 
didactic – care este o metodă eficientă de activizare a întregului colectiv, dezvoltând spiritul 
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de echipă și, totodată, unele deprinderi practice elementare și de muncă organizată. Reușita 
jocului, fie că se desfășoară individual, pe grupe sau în echipe, presupune cunoașterea din 
timp de către elevi a temei, a bibliografiei, a regulamentului de desfășurare, pentru a 
reactualiza cunoștințele însușite. Jocurile folosite la orele de geografie pot fi: rebusurile 
geografice, lanțul geografic, jocul literelor, harta de contur, călătoria imaginară etc.  

Harta de contur ajută foarte mult la formarea deprinderilor de orientare pe hartă, la 
cunoașterea județelor, a unor probleme din geografia României sau a altor țări. Harta poate fi 
confecționată de elevi din placaj sau material plastic. Harta de contur care rămâne după 
scoaterea șablonului se aplică pe o altă foaie de placaj sau material plastic. Șablonul scos este 
decupat în județe, țări etc. Se poate face o hartă de contur combinată: de exemplu, harta 
României în care avem decupate toate județele sau harta Asiei cu toate țările. Elevii 
confecționează, de asemenea, diferite semne convenționale din carton. Una din condițiile 
jocului constă în aceea că pe harta de contur, șabloanele nu se pun la întâmplare, ci se 
stabilește un punct de plecare și apoi se așază regiunile vecine. Tehnica jocului: pot participa 
la joc de la patru la opt elevi. Se alege un arbitru care notează pe o foaie de hârtie numărul 
participanților. Județele se așază în ordinea strictă a vecinătății. Un elev joacă până la prima 
greșeală; în acest caz, urmează al doilea ș.a.m.d. Se fixează de la început de câte ori va fi 
completată harta (patru-cinci ori). Fixând pe harta de contur județul, se fixează semnele 
convenționale care indică centre industriale importante. În sfârșit, se calculează punctajul. 
Câștigă elevul care a întrunit cel mai mare număr de puncte. 

O altă metodă importantă în cadrul procesului instructiv-educativ este Brainstorming-ul. 
Este o metodă prin care se introduce un subiect nou, se încurajează creativitatea și se generează 
idei multiple întru-un timp scurt. Ca primă etapă, se formulează problema sub forma unei întrebări 
cu diverse variante de răspuns. Se solicită elevilor să-și scrie ideile pe o fișă de lucru sau pe 
flipchart. Se discută și se comentează ideile, se cer detalii și clarificări în cazul formulărilor 
ambigue astfel încât să se încurajeze comunicarea și argumentarea logică. Observații: grupul 
de lucru nu trebuie să depășească 15 persoane; nu se vor cenzura ideile membrilor grupului. 

De asemenea, o altă metodă este Învățarea prin cooperare, care apare atunci când 
elevii lucrează împreună pentru a ajunge la o învățare comună. Orice sarcină de lucru, 
indiferent de disciplină sau de vârsta celor care învață, se poate realiza prin cooperare. 
Învățarea prin cooperare se poate utiliza în trei forme: grupuri formale de învățare prin 
cooperare, grupuri informale de învățare prin cooperare și grupuri fondate pe cooperare. 
Grupurile formale de învățare prin cooperare: când profesorul predă o lecție nouă, grupează 
elevii câte 2 până la 5 și formulează sarcini de lucru. Aceste grupuri durează una sau mai 
multe lecții, până la finalizarea secvenței de învățare. Grupurile informale de învățare prin 
cooperare se formează ad-hoc, pe parcursul unei lecții, cu scopul de a rezolva o sarcină simplă 
de învățare. Grupurile fondate pe cooperare au o durată de un semestru sau un an, sunt stabile 
în ceea ce privește componența și se bazează pe sprijin, încurajare și asistență oferite fiecărui 
membru, cu scopul de avea succes școlar și de a se dezvolta din punct de vedere social și 
cognitiv. Rolul profesorului este de a monitoriza interacțiunea dintre membri, de a clarifica sarcinile 
de lucru și de a evalua calitatea achizițiilor. Elevii înțeleg că sunt reciproc responsabili de 
calitatea învățării celorlalți, conștientizând propria contribuție la succesul celorlalți.  

În cadrul procesului instructiv-educativ, importantă este și metoda Turul galeriei. Această 
metodă se bazează pe activitate pe grupe. În grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o 
problemă care se poate materializa într-un produs (o diagramă, un afiș, o reprezentare grafică 
etc), pe cât posibil pretându-se la abordări variate. Produsele sunt expuse pe pereții clasei. La 
indicația profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina și a discuta fiecare produs. 
Își iau notițe și pot face comentarii pe hârtiile/afișele expuse. După turul galeriei, grupurile își 
reexaminează propriile produse prin comparație cu celelalte și pe baza comentariilor făcute de 
colegi la adresa produsului lor. Pentru a forma abilități și competențe noi un rol important am 
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acorda-o lanțurilor și ciclurilor de învățare sunt definite ca o metodă complexă de cercetare 
care combină procedee și tehnici de lucru diverse. Stadiile de activitate se derulează astfel: 

a. formarea grupurilor de lucru (10-12 elevi), alegerea temei, prezentarea obiectivelor; 
b. structurarea temei pe aspecte; fiecare grup se va împărți pe subgrupuri, având sarcina 

de a dezvolta câte un aspect al temei stabilit anterior; 
c. cercetarea – formarea bazei de date, culegerea de informații; se vor utiliza metode ca: 

interviul, investigația, chestionarul etc.; 
d. concluzionarea – redactarea proiectului; pentru a ilustra produsul final, se pot folosi 

diverse mijloace de prezentare; 
e. auto-evaluarea – se va desfășura în prezența grupurilor de lucru, analizându-se 

rezultatele pe baza unei fișe de evaluare realizată de profesorul îndrumător. 
Considerăm că metodele utilizate în procesul instructiv-educativ bazate pe acțiune sunt 

importante în vederea organizării, lecției fiind elemente esențiale, de legătură între componentele 
actului didactic, facilitând accesul la cunoaștere și învățare. De asemenea în cadrul disciplinei 
un rol important îl au în primul rând activitățile practice – ele contribuind la înțelegerea și 
consolidarea cunoștințelor dobândite, la verificarea și corectarea acestora și la însușirea unor 
noi priceperi și deprinderi. Fiecare formă de organizare a elevilor prezintă avantaje și dezavantaje, 
profesorul trebuind să aleagă cele mai optime forme de organizare pentru dobândirea competențelor. 

Conținutul învățământului, în didactica tradițională, reprezenta ansamblul cunoștințelor, 
priceperilor și deprinderilor dintr-un domeniu pe care elevii îl dobândeau în școală. În didactica 
modernă, conținutul învățământului cuprinde ansamblul cunoștințelor, abilităților, strategiilor, 
atitudinilor, comportamentelor, competențelor dintr-un domeniu, proiectate în documentele 
școlare oficiale, care vizează stimularea personalității. (Dulamă Maria Eliza, (2010), Didactică 
axată pe competențe). Prin combinarea optimă a resurselor materiale, procedurale și umane, 
profesorul alege cea mai bună strategie pentru atingerea obiectivelor și dobândirea competențelor. 
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Chimia, partenera artei 
 

Prof. Gheorghe Mona-Oana 
Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci, jud. Galați 

 
Pictura este un joc de opacități, de transparențe și de nuanțe chimice 

 
Studiul „Chimia, partenera artei” își asumă rolul de a evidenția parteneriatul chimiei 

cu arta, de-a lungul secolelor. Încă din cele mai vechi timpuri, chimia a început să domine 
lumea materială, schimbându-și „masca atotputernică” în funcție de domeniul în care 
activează. Inexistența acestei științe anulează istoria picturii. Descoperirea pigmenților 
dezvăluie o nouă față a științei. Acest material prezintă diversele trăiri ale chimiei căci, așa 
cum veți vedea, nimic nu există fără aceasta. 
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Influenta pigmenților este resimțită zi de zi de oricine. Combinațiile de culori 
fascinează ochiul uman. Însă câți ne-am pus întrebarea „datorită cui?”? Scopul lucrării constă 
într-o dezvăluire „colorată” a chimiei, în locuri nebănuite de mulți. Este demonstrată 
capacitatea diverselor tehnici de a însufleți pictura prin proprietățile determinate de puterea 
chimiei. Lucrarea propune evidențierea diferiților pigmenți utilizați în tehnicile de lucru, cât și 
procesele de oxidare suferite de respectiva artă, în scopul uscării acesteia. Culorile sunt o 
prelungire a vieții pigmenților. Folosirea unor substanțe, de exemplu bicromatul de potasiu și 
acetatul de plumb, poate crea culoarea galbenă. Spectrul se mărește prin curajul de a cunoaște 
forța chimiei. Astfel se nasc și diferențele privind gama largă a tehnicilor utilizate în prezent: 
pictura în ulei, în acuarelă, cu tempera, cu acrilice, cu cărbune, pastel, guașa etc. 

Vopselele sunt materiale lichide, utilizate pentru acoperirea suprafețelor, atât din 
considerente estetice, cât și pentru protejarea lor de agenții chimici sau atmosferici. 

Vopselele se obțin frecând până la omogenizare pigmenți cu uleiuri sicative. Din 
totalitatea uleiurilor vegetale (obținute din semințele unor plante cum sunt: floarea soarelui, 
in, soia, nuci, vișini etc. prin presare sau extracție cu solvenți), doar unele sunt bune pentru 
prepararea vopselelor. Marea majoritate a uleiurilor întinse pe o suprafață rămân  lipicioase, 
ele numindu-se „uleiuri nesicative”. Altele, precum cel de in, lăsate în aer liber, formează o 
peliculă solidă, uniformă, care acoperă bine suportul, ele numindu-se „uleiuri sicative”. 
Sicativizarea uleiului se datorează unor procese oxidative ce au loc în peliculă sub influența 
oxigenului atmosferic. Intermediar între aceste două categorii se situează „uleiurile 
semisicative”.  

Uleiurile sicative dau culori brune sau negre, pe când cele semisicative dau nuanțe de 
la portocaliu până la brun. Uleiurile nesicative nu dau nici o reacție de culoare. 

După cum s-a văzut, deci, vopselele sunt suspensii ale pigmentului în ulei (sau apă, în 
cazul acuarelelor) și nu soluții propriu-zise. Față de acestea, lacurile sunt soluții ale unor 
substanțe în solvenți adecvați. O altă deosebire între vopsele și lacuri constă în modul de 
formare a peliculei. Dacă la vopsele pelicula se obține în urma unor procese oxidative ce au 
loc în masă de ulei, în cazul lacurilor, în urma evaporării solventului, substanța dizolvată 
formează o peliculă solidă, rezistentă, uniformă, lucioasă sau mată (în funcție de natura 
substanței dizolvate și a solventului). Întinderea vopselelor se face cu pensula, iar a lacurilor – 
cu pensula sau pulverizatorul.  

Pigmenții sunt substanțe solide, colorate, care într-o stare cât mai fin măcinată se 
suspendă în ulei, dându-i culoarea. Culoarea acestor vopsele derivă din particulele mici, 
amestecate cu substanța intermediară. Tipurile des întâlnite de pigmenți includ sărurile 
minerale, precum cele de plumb, zinc, titan, precum și pigmenții de cadmiu de la roșu la 
galben. Altă clasă o constituie pigmenții de pământ, cum ar fi, de exemplu, sienna sau ocru. 
Pigmenții naturali au avantajul de a fi foarte bine înțeleși de-a lungul secolelor, dar cei 
sintetici au mărit considerabil spectrul de nuanțe și multe din acestea sunt foarte rezistente la 
lumină. 

Majoritatea pigmenților vechi erau periculoși. Mulți pigmenți toxici, cum ar fi verdele 
de Schweinfurt, au fost scoși din comerț. Cu toate acestea, unii pigmenți folosiți și astăzi sunt 
toxici până la un anumit nivel. Multe dintre culorile de roșu și galben sunt obținute folosind 
cadmiu, iar roșul purpuriu folosește sulfatul mercuric natural sau sintetic (chinovar). Albul 
acoperitor și albul zăpadă sunt obținute cu carbonat bazic de plumb (ceruza). Culorile cobalt, 
inclusiv albastru ceruleum și albastru de cobalt, sunt produse folosind compușii de cobalt. 
Unele nuanțe de violet de cobalt sunt obținute cu arseniat de cobalt.  

1.Vopsele de ulei 
Tehnica modernă a picturii în ulei a fost creată de Jan van Eyck în jurul anului 1410. 

Deși van Eyck nu a fost primul artist ce folosea culorile de ulei, el a fost primul cunoscut ca 
producător al unui amestec de ulei sicativ stabil ce avea să lege pigmenții minerali. Amestecul 
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lui van Eyck era probabil alcătuit din pilitură de sticlă, făină de oase și pigmenți minerali, 
toate aceste ingrediente fiind apoi fierte în ulei de in până când ajungea la o stare vâscoasă. 
Culorile de ulei au o consistență mai mare în raport cu celelalte culori. Pentru amestecarea lor 
pe paletă trebuie ținut cont de proprietățile lor și de compoziția chimică. Dacă vom amesteca, 
de exemplu, galben de cadmiu cu verde de cupru, în urma reacției chimice dintre sulfura de 
cadmiu și cupru se formează sulfură neagră de cupru, iar amestecul se înnegrește. Alteori 
culoarea rezultată din amestec nu se înnegrește, ci dimpotrivă, se decolorează odată cu 
trecerea timpului. 

Spre deosebire de vopselele pe bază de apă, cele de ulei nu se usucă prin evaporare. 
Uscarea lor vine în urma unui proces de oxidare, echivalent unei combustii lente fără flacără. 
În acest proces, o formă de autooxidare, oxigenul atacă lanțul de hidrocarbură, provocând o 
serie de reacții adiționale. Drept urmare, uleiul se polimerizează, formând lanțuri moleculare. 
După această etapă de autooxidare, se formează legături între molecule, rezultând o vastă 
rețea de polimeri. De-a lungul timpului această rețea poate suferi schimbări ulterioare. 
Anumite grupuri din această rețea se ionizează și sistemul, ce avea la baza legături covalente 
nepolare, devine unul guvernat de forțele ionice dintre aceste grupuri și ionii de metal prezenți 
în pigmenți.  

Uleiurile vegetale conțin esteri de glicerină cu acizi grași nesaturați, lanțuri lungi de 
hidrocarbură și grupe de carboxil. În autooxidarea uleiului, oxigenul atacă un lanț de hidrocarbură.  

Măsurarea schimbărilor de greutate în timp ale unui strat pictat în ulei este o tehnică 
simplă de monitorizare a primelor stadii ale procesului de uscare. La început stratul devine 
mai greu pe măsură ce absoarbe cantități mari de oxigen, pentru ca apoi greutatea să scadă 
datorită compușilor pierduți în mediul înconjurător. 

Pe măsură ce stratul de vopsea se învechește, se produc alte modificări. Grupurile de 
carboxil din polimerii etapei fixe pierd unul dintre ionii de hidrogen, devenind încărcați 
negativ, și formează compuși cu ion pozitiv de metal prezenți în pigmenți. Rețeaua originală, 
cu legăturile ei covalente nepolare, este înlocuită de o structură ionomerică, guvernată de 
interacțiunile ionice. În prezent, aceste structuri ale rețelelor ionomerice nu sunt prea bine 
înțelese.  

2. Acuarela și guașa 
Acuarelele sunt făcute din pigmenți foarte fini și gumă 

Arabică. Guma Arabică se dizolvă bine în apă caldă și rezultatul 
este o mixtură care aderă foarte bine la hârtie când se usucă. 

Calitatea de bază a acuarelei este transparența sa, fiind de 
dorit să nu se pună mai mult de trei straturi, rezultatul aplicării 
mai multor straturi este obținerea unui ton murdar. 

Acuarela are dezavantajul că nu 
este rezistentă. În timp se decolorează, își 
pierde strălucirea și prospețimea. De multe ori este folosită de pictori 
numai pentru faza pregătitoare unei lucrări, la execuția schițelor. 

Ca și în cazul acuarelelor, liantul folosit pentru guașă este guma 
Arabică. Spre deosebire de acuarele, guașele conțin alb; particularitatea 
lor constă în faptul că sunt culori acoperitoare, deci stratul de culoare 
acoperă bine suprafața grundului și a stratului inferior. Unele guașe 
conțin și o emulsie plastică, ele fiind astfel rezistente la apă după 
uscare. Guașa, având putere de acoperire mai mare decât acuarele, nu 

este cea mai potrivită pentru a specula efectele strălucitoare ale hârtiei 
de sub stratul pictat. Din cauza faptului că toate culorile în afară de 

negru conțin alb, guașa se usucă mult mai luminos decât a fost aplicată anterior. Suprafața 
uscată are un aspect mat, ușor cretos. 
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3. Cărbune și pastel 
Cărbunele și pastelul au un liant moale și sunt folosite de artiști în faza 

premergătoare unei lucrări. Există trei tipuri de cărbune folosite de artiști la 
preliminariile unei picturi: cel compresat, cel de salcie și cel de viță de vie.  

Cărbunele de viță de vie și cel de salcie sunt de preferat deoarece lasă 
o urmă mai fină și ușor de șters, în timp ce cel compresat e mai greu de înlăturat. 

Se obține prin arderea la foc mic a lemnului de tei, viță de 
vie sau salcie, până la omogenizarea amestecului topit. 

Denumirea pastelului provine din cuvântul italian 
pastello („pastă”, „creion colorat”) sau din franțuzescul „pastel”. Inițial, termenul 
a denumit un procedeu de pictură bazat pe efecte de culoare ale unor creioane 
colorate moi sau un tip de tablou realizat în acest fel. Este bine a se dilua 
primul strat cu apă și alcool. Culorile pot fi variate, obţinându-se diferite 
nuanțe și prin simplă apăsare a pastelului. 

Fixarea desenelor în cărbune sau creion 
- În general se obișnuiește a se pulveriza alcool denaturat 10% peste desenul de grafit. 
- Pentru a se obține o fixare mai bună, se recomandă utilizarea unei soluții obținută prin 

dizolvarea a 2p mastic într-un amestec de 35p alcool etilic 95% și 1p terebentină. 
4. Tempera 
Tempera (sau tempera pe bază de ou) este un tip de culoare pentru pictură cunoscut din 

cele mai vechi timpuri, aceasta fiind folosită la pictură pe lemn și la manuscrisele iluminismului. 
În timp acest tip de culoare a fost în mare parte înlocuit de culorile în ulei. Tempera rămâne 
însă mediul cel mai folosit pentru pictarea icoanelor bizantine. Este o culoare compusă din 
amestecul pigmentului și al mediului de gălbenuș de ou. La ora actuală, termenul tempera mai 
este atribuit și culorilor poster, care sunt de fapt o formă de guașe și nu au nici o legătură cu 
adevărata tempera pe bază de ou. Tempera se prepară din pigmenți măcinați manual, amestecați 

cu gălbenuș de ou, amestec la care se mai adaugă și alte materiale: miere 
de albine, apa, lapte (sub formă de caseină) și o varietate de rășini vegetale. 
Multe din portretele mumiei Fayum au fost realizate în tempera, uneori 
în combinație cu culorile encaustice (culori obținute prin amestecul 
pigmentului cu ceară).  

Culorile tempera au un timp de uscare foarte scurt. Tehnicile de 
pictură în tempera pot fi mai precise atunci când sunt folosite alături de 
tehnicile de pictură tradiționale ce necesită aplicarea culorii prin hașurare 
încrucișată. Culorile care sunt aplicate în straturi dau un aspect de pastel 
atunci când nu sunt vernisate și devin mai puternice după vernisare. 

Tempera se aplică de regulă în straturi subțiri, semiopace sau 
chiar transparente. După uscare ele au un aspect fin satinat. Datorită faptului că aceste culori 
nu se aplică în straturi consistente, picturile în tempera rareori au o paletă coloristică puternică 
așa cum se întâmplă în cazul culorilor pe bază de ulei. Un avantaj al culorilor tempera fată de 
cele în ulei este că nu suferă modificări în timp, pe când culorile de ulei se închid la culoare, 
se îngălbenesc și devin transparente cu trecerea timpului. 

5. Culori acrilice 
Culorile acrilice sunt vopsele cu uscare rapidă compuse din 

pigmenți și o emulsie acrilică polimerică. Culorile acrilice se pot 
dilua cu apă, dar devin rezistente la apă odată uscate. În funcție de 
cât de tare este diluată o culoare (cu apă) sau modificată cu gel 
acrilic, mediu sau pastă, lucrarea finală poate semăna cu o lucrare în 
acuarelă sau în ulei, având caracteristici unice care nu pot fi obținute 
folosind alt mediu.  
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Vopselele acrilice pot fi folosite atât pentru a obține un final lucios cât și pentru a 
obține unul mat. Ca și în cazul vopselelor de ulei, cantitatea de pigment și dimensiunea 
particulelor pot schimba gradul de luciu al lucrării. Se pot adăuga agenți pentru pierderea 
luciului. De asemenea, pentru a modifica nivelul de strălucire al lucrării se pot folosi și vernis-uri.  

Culorile acrilice pot fi folosite „a la prima” sau pot fi suprapuse mai multe straturi 
pentru a obține un strat mai solid. 

Lucrarea „Chimia, partenera artei” demonstrează varietatea pigmenților în domeniul 
picturii. În zilele noastre, adevărata abilitate a pigmenților este resimțită mai ales în tehnicile 
de pictură: cea cu vopsele de ulei, acuarela, guașa, cărbune, pastel, acrilice, tempera. 
Domeniul artei este influențat prin chimie, prin prepararea unor culori esențiale vieții.  

În concluzie, am demonstrat importanța chimiei în domeniul artei, punând accent pe 
diferențele dintre tehnicile menționate în studiu și pe culorile și reacțiile date de către 
compușii chimici folosite în realizarea spectaculoasă a picturilor. 
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Stimularea și creșterea motivației elevilor pentru învățare 
 

Prof. metodist Gheorghiu Daniela 
Casa Corpului Didactic Galați 

Motivația în context școlar: Modelul lui Rolland Viau 
Viau are o abordare sociocognitivă contextualizată la activitatea de învățare. El definește 

două categorii de factori care afectează motivația de învățare: factorii interni ai învățării, cei 
care țin de elev (dinamica motivației) și factorii externi (activitatea pedagogică, evaluarea, 
caracteristici ale profesorului, sistemul de recompense și pedepse și climatul clasei). Modelul 
dinamicii motivaționale în context școlar (vezi figura de mai jos), are în vedere trei tipuri de 
determinanți motivaționali: percepția elevului despre valoarea activității pedagogice, despre 
propriile competențe (sentimentul eficacității personale) și percepția influenței personale 
asupra eșecului sau succesului. Controlabilitatea este în strânsă legătură cu percepțiile 
atribuţionale, definită fiind de doi indicatori: locul cauzei (intern sau extern elevului ) și 
stabilitatea ei. 

Modelul dinamicii motivaționale la Viau: 
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Teoria lui David Ausubel 
Dezvoltă o teorie a învățării în jurul principiului de învățare conștientă/ semnificativă 

[eng. meaningful learning] și al conceptelor de structură cognitivă, organizatori cognitivi și 
stare de pregătire. Termenul motivație „este cel de-al doilea factor de bază” pentru randamentul 
școlar, influența sa asupra învățării rivalizând cu aceea exercitată de aptitudini. 

Trei tipuri de impulsuri sau trei componente ale motivației/ realizărilor din mediul școlar: 
- impulsul cognitiv (cognitive drive), orientat intrinsec, spre sarcina însăși; trebuința de a 

cunoaște și de a înțelege, de a stăpâni cunoștințele, de a formula și rezolva probleme. 
- impulsul de afirmare puternică a eului (Ego/ Self-enhancement drive) – căutarea 

respectului de sine prin urmărirea de a dobândi prestigiu înalt, rezultate/ performanțe 
academice (învățarea pentru note mari, pentru a fi primul, pentru a obține „premii” la 
concursuri), pentru a obține aprecierea profesorilor. Anxietatea – ca teamă de un 
potențial eșec – este pandantul unei asemenea forme de motivare; 

- impulsul (trebuința) de afiliere (affiliative drive) – interesul pentru reușita școlară ca mijloc 
de asigurare a aprobării/ acceptării unei persoane sau a unui grup supraordonat cu care 
elevul se identifică în sensul dependenței. Intensificarea (sau provocarea) impulsului cognitiv 
cu ajutorul conflictului de idei. Ausubel crede că poate fi derivată o strategie didactică de 
intensificare a impulsului cognitiv (cel puțin pe termen scurt). S-a demonstrat că în 
procesul normal al învățării conștiente, în structura cognitivă sunt introduse concepte și 
generalizări noi, care sunt subsumate (în calitate de idei derivate sau corelate) unor noțiuni 
mai cuprinzătoare. Când, însă, o noțiune nouă poate fi fixată (în mod superficial) prin 
două propoziții contradictorii, sau când o noțiune deja fixată prin propoziția A se 
dovedește a fi ancorabilă unei propoziții contrare (non-A), cel care învață se găsește el 
însuși într-o stare de „disonanță”, de îndoială sau incertitudine. În general, cel care învață 
va găsi că un asemenea „conflict cognitiv este neliniștitor/ provocator și astfel va avea 
motiv să caute în vreun fel oarecare să rezolve conflictul. 
Utilizarea conflictului cognitiv poate constitui un procedeu promițător pentru inducerea pe 

termen scurt a impulsului cognitiv, îndeosebi acolo unde un astfel de impuls (sau alte impulsuri 
legate de randamentul școlar) lipsește. Când însă elevul dispune de motivație în acest sens, 
utilizarea expunerii de către profesor – care recurge la organizatori cognitivi reducători de conflict 
– este în general mai eficientă, prin prisma însușirii de cunoștințe pe unitatea de timp de instruire. 
Profesorul trebuie să realizeze un echilibru convenabil pentru clasă ca ansamblu, cât și pentru 
fiecare elev în parte. Profesorul stăpân pe arta predării se bazează mai mult sau mai puțin intuitiv 
pe o diversitate de situații generatoare de „disonanță cognitivă”, spre a capta atenția și a activa 
curiozitatea elevilor săi atunci când nu sunt vădite stările impulsului corespunzător. 
Motivație și învățare. Studiu privind motivația în învățare, 2011. 

Învățarea în școală este privită, conform teoriei lui Ausubel, cu cele 3 componente ale sale: 
1. trebuința de a cunoaște și a înțelege, a formula și a rezolva problemele → impuls cognitiv; 
2. trebuința de afirmare personală → randamentul școlar ridicat duce la sentimente de 

acceptare, la respect de sine; 
3. trebuința de afiliere → aprobarea în cadrul unui grup; 

Conform cercetărilor realizate asupra unui eșantion de elevi și cadre didactice, s-au constatat 
următoarele: 
Motivele pentru care elevul învață: 

 pentru o carieră de succes – consideră 70,6% dintre elevi și 19% dintre profesori; 
 pentru că va fi util mai departe – 43% dintre elevi și 52% dintre profesori; 
 pentru că materia este interesantă și atractivă – 49% dintre elevi și 40% dintre profesori;  
 pentru a lua note bune – 12% dintre elevi și 37% dintre profesori; 
 datorită prestigiului profesorului și pentru că el este respectat – 47% dintre elevi și 

26% dintre profesori; 
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 pentru că profesorul are un anumit stil de predare, apreciat de elevi – 53% dintre elevi 
și 23% dintre profesori; 

 pentru că părinții insistă – 40% dintre elevi și 16% dintre profesori;  
 de teama profesorului – 24% dintre elevi și 4,5% dintre profesori. 

Cum se învață: 
 elevii urmăresc predarea în mod frecvent – 60% dintre profesori, 44% dintre elevi 

opinează astfel; 
 elevii asociază frecvent informația cu ceea ce știu deja – 42% dintre profesori, 38% dintre 

elevi; 33% dintre elevi declară că fac întotdeauna acest lucru; 
 elevii rețin logic noile cunoștințe – 46% dintre profesori, 33% dintre elevi declară că fac 

acest lucru frecvent; 37% dintre elevi declară că întotdeauna rețin logic informațiile;  
 frecvent elevii apelează la membrii familiei sau la alte persoane pentru a învăța – 43% 

dintre profesori, 33% dintre elevi; 21% dintre profesori și 20% dintre elevi consideră că 
elevii fac asta întotdeauna; 

 elevii caută utilitatea celor învățate în viața cotidiană – doar uneori, consideră profesorii 
(37%) și elevii (30%); 

 elevii învață pe de rost – uneori – consideră 39% dintre profesori și 28% dintre elevi 
sau rareori (ambele categorii au scoruri apropriate de 34%); 

 elevii sunt de părere că activitățile extrașcolare îi ajută mult în învățare – 28,8% sau 
potrivit – 32%;  

 40% dintre elevi cred că sunt și alte modalități de a reuși în viață, fără școală. 
Ce îi ajută pe elevi să fie mai motivați? 

 ore atractive 35%, lecții aplicative 54%, climat 53%; profesorii au scoruri mai ridicate 
la aceste categorii (80%, 61%, 60%); 

 elevii consideră că succesul la școală are legătură cu succesul în viață (peste 30% - în 
mare măsură și peste 30% - în foarte mare măsură la liceu; la gimnaziu procentele sunt cu 
10% mai mari). 

De ce au nevoie elevii pentru succes profesional? În următoarea ordine ierarhică: pregătire, 
efort, motivație, sprijinul familiei, atitudini pozitive față de muncă și inteligență, sociabilitate, 
cultură generală, autocontrol, ajutor divin, realism, disciplină, stăpânirea de limbi străine. 
De ce nu învață elevii: lipsa condițiilor, voința, limite personale, lipsa de timp, dezinteresul, 
nu se vrea, frica de a fi catalogat ca tocilar, dezinteresul din partea familiei, lipsa înțelegerii, 
profesorii nu îi apreciază, credința că nu îi va folosi ceea ce învață. 
Strategii de susținere a încrederii elevilor: 

 ajută-i pe elevi să-și stabilească scopuri (goals), să-și evalueze progresul, să recunoască 
legătura efort-rezultat; feedback-ul oferit să fie informativ, nu numai note sau 
comparații; 

 oferă sprijin suplimentar pentru elevii slabi; integrează elevii cu sindrom de nereușită; 
ajută-i pe elevii care-și supra-protejează valoarea de sine, trecându-i de la scopuri de 
performanță la cele de învățare. 

Strategii de motivare prin stimulente extrinseci 
 laudă și răsplătește progresul spre performanță/ standarde de îmbunătățire; utilizează 

competiția ocazional, creează oportunități egale de succes și focalizează-te pe scopurile 
de învățare; 

 laudă și recompensează în moduri care să-i determine pe elevi să-și aprecieze singuri 
rezultatele/ cele învățate. 

Strategii de conectare la motivația intrinsecă a elevilor 
 răspunde nevoilor de autonomie ale elevilor, permite-le să facă alegeri; 
 răspunde nevoilor de competență (implicarea elevilor, feedback imediat, prezentarea 

semnificației activității); 
 răspunde nevoilor de interconectare (colaborare cu colegii); 
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 combină activitățile (de exemplu pe cele practice cu cele intelectuale), stimulează 
creativitatea, disonanța cognitivă, transformă un conținut abstract în unul personalizat etc. 

Câteva metode: 
 învățarea prin cooperare/ „jigsaw-puzzle” (Elliot Aronson); metoda permite înțelegerea 

conceptuală în mai mare măsură decât implicarea pasivă (adică învățarea pentru a fi 
testat/ notat pe materialul învățat) și facilitează cooperarea, comunicarea și susținerea 
reciprocă între elevi; aceștia se împart în grupe de câte 4-6 persoane și fiecare grupă 
învață lecția astfel: fiecare elev din grupă își alege o parte (1/4, 1/5, 1/6) și o învață 
astfel încât să o predea colegilor de grupă; în acest mod, fiecare copil se simte 
responsabil nu doar pentru propria sa învățare, ci și pentru cea a colegilor de grupă; de 
asemenea, elevii care au aceeași bucată de lecție se pot grupa cu colegi din celelalte 
grupe, astfel încât să colaboreze/ coopereze în cadrul învățării, făcând schimb de 
impresii, idei, înțelegere personală; 

 folosirea portofoliului personal al elevilor ca mijloc/ medium de înregistrare a 
progresului școlar al elevilor, pentru a facilita auto-monitorizarea, auto- evaluarea în 
ceea ce privește atingerea scopurilor de învățare asumate/ propuse de elev; folosirea 
acestui instrument inclusiv pentru monitorizarea și modificarea stărilor emoționale; 

 reîncadrarea perceptiv-cognitivă a evaluării și auto-evaluării, în sensul explicitării, 
ilustrării utilității acestora pentru monitorizarea progresului în atingerea obiectivelor 
de învățare asumate/ propuse personal; identificarea relevanței notelor obținute la 
examinări pentru evaluarea propriului progres în învățare (dincolo de conformarea la 
standardele naționale de evaluare, impuse tuturor elevilor). 

 facilitarea abordării inter și trans-disciplinarității crește posibilitatea asocierii de idei 
și informații, permițând o mai fundamentată și durabilă învățare; reluarea, la diferite 
discipline, a unor informații și crearea unor legături funcționale între acele informații; 

 oferirea de provocări optime pentru învățare – noi sarcini/ exerciții care să fie mai 
dificile de rezolvat decât nivelul actual de abilitate (numai după ce profesorul are 
siguranța că elevul a atins deja nivelul precedent/ necesar de înțelegere, în termeni de 
cunoștințe și abilități), dar care să fie rezolvabile; astfel, elevul iese din zona de 
confort, își asumă riscuri, abordează adaptativ incertitudinea/ nesiguranța. 

 asigurarea unui mediu de învățare permisiv eșecului, care să faciliteze cooperarea 
adaptativă cu acesta, prin învățarea din greșeli; aici, un rol substanțial îl joacă feedback-ul 
informațional, constructiv. 

 folosirea unor resurse informaționale de învățare disponibile on-line, gratuit. 
 
Bibliografie: 
1. Laboratorul Teoria Educației, Motivația elevilor și învățarea, ISE 2015 
2. Ausubel, D., Robinson, F. 1981. Învățarea în școală – O introducere în psihologia 

pedagogică, Editura Didactică și Pedagogică, București 
3. Beni, R. De, Moe A.: Motivazione e apprendimento, document disponibil la 

http://doc.studenti.it/appunti/psicologia-generale/motivazione-apprendimento-de-beni-mo.html 
Viau, R., «La motivation en contexte scolaire: les résultats de la recherche en quinze 
questions» Revue VIE PÉDAGOGIQUE, no 115, avril et mai 2000, p. 5 à 8 

4. Viau,  R.,  L’évaluation source de motivation ou de démotivation?,  material disponibil la: 
http://id.erudit.org/iderudit/55820ac 

5. Viau, R., La motivation: condition au plaisir d'apprendre et d'enseigner en contexte 
scolaire; material disponibil la: www.enseignement.be/download.php?do 
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Excursia didactică – metodă alternativă de învățare 
 

Prof. Iftene Cristina Pompilia 
Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Tălpigi, jud. Galați 

 
În cadrul procesului instructiv-educativ, excursia este folosită tot mai mult ca metodă 

de învățământ. Aceasta formează la elevi deprinderea de a observa direct anumite fenomene, 
legăturile strânse dintre ele, interdependența lor. Excursia poate deveni o abordare cu caracter 
interdisciplinar a unei tematici stabilite anterior. 

Ea are un rol deosebit de însemnat în educarea elevilor în spiritul moralei civice, 
dezvoltându-le anumite deprinderi de manifestare colectivă și dezvoltându-le interesul pentru 
cunoaştere. Este o formă de activitate cu caracter activ, atractiv și mobilizator. 

Este un mijloc didactic de cea mai mare importanță pentru că oferă elevilor 
posibilitatea să observe, să cerceteze și să cunoască în mod direct o mare varietate de aspecte 
din natură, de ordin biologic, geografic sau ecologic, despre mediul natural si factorii de 
mediu, să înțeleagă mai bine legătura dintre organism și mediu, să colecționeze un bogat 
material didactic necesar pentru desfășurarea orelor viitoare îl reprezintă excursiile. În același 
timp, excursiile contribuie la educarea și dezvoltarea simțului estetic, trezesc dragostea și 
interesul pentru natură și respectul pentru frumusețile ei. 

Excursia ajută la cunoașterea mediului din imediata vecinătate. De asemenea, cu o 
cheltuială extrem de redusă din partea elevilor, se poate face o lecție atractivă în natură. 
Clasificare: 

 După scopul didactic: 
- introductive – se realizează înaintea studiului unei discipline; 
- de studiu – se realizează în vederea aprofundării unei teme; 
- finale – se realizează la încheierea studiului unei discipline sau capitol. 

 După durată: 
- scurte – 3-4 ore sau o zi; 
- lungi 4-5 zile. 

 După loc: 
- la deal; 
- la câmpie; 
- la munte; 
- la Marea Neagră; 
- în Delta Dunării; 
- în peșteri. 

Organizarea unei excursii presupune parcurgerea a trei etape: pregătirea, desfășurarea și finalizarea. 
 Pregătirea excursiei presupune: 

- pregătirea profesorului; 
- stabilirea scopului; 
- obținerea aprobărilor din partea școlii și a părinților; 
- recunoașterea și studierea itinerariului; 
- fixarea problemelor ce vor fi studiate de elevi; 
- întocmirea fișelor pentru aplicația practică; 
- stabilirea etapelor excursiei și a problemelor fiecărei etape; 
- documentarea bibliografică; 
- pregătirea bazei materiale a excursiei (instrumente, aparate, ustensile). 

 Materiale necesare: 
- pentru orientare în teren: hărți, busolă, ceas, ruletă ușoară, eventual vopsea pentru semne; 
- pentru notarea observațiilor: carnete de însemnări, creioane, etichete; 
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- pentru efectuarea observațiilor asupra biotopului: termometre, anemometru cu cupe 
portabile – morișcă; 

- pentru colectarea materialului botanic: cuțit de teren, pungi de plastic, plicuri pentru 
semințe și fructe, cutii de carton; 

- pentru observații asupra componentelor biocenozelor: lupe pliante, riglă gradată, 
pensete, sfoară, sârmă; 

- pentru colectat material zoologic: fileu entomologic, borcănașe, sticluțe, plicuri 
pentru fluturi; 

- pentru fotodocumentare: aparate de fotografiat, camere de filmat, fișă de observație. 
 Pregătirea elevilor: 

- anunțarea temei, datei, orei și a locului de desfășurare a excursiei; 
- instruirea elevilor și semnarea de către aceștia a procesului verbal de protecție a muncii; 
- împărțirea sarcinilor pe grupe de elevi. 

 Desfășurarea excursiei: 
- adunarea elevilor la ora și data anunțată; 
- deplasarea la locul aplicației practice. 

 Desfășurarea propriu-zisă a excursiei pe itinerariul fixat: 
- orientarea geografică în teren și prezentarea itinerariului; 
- comunicarea problematicii excursiei, repartizarea fișelor de lucru; 
- sistematizarea și fixarea fenomenelor studiate; 
- observații privind etologia (comportamentul) unor animale în mediu dat; 
- activități de colectare a deșeurilor. 

 Încheierea excursiei. 
Valorificarea ulterioară a excursiei: 

 pregătirea materialelor culese – realizarea ierbarelor, a insectarelor; 
 realizarea unui panou care să cuprindă aspecte din excursie, aspecte ale adaptării 

organismelor la mediul de viață și multe fotografii. 
Prin intermediul excursiilor, elevii se deprind să folosească surse informaționale 

diverse, să întocmească hărți, să sistematizeze date, învață să învețe. Acționând individual sau 
în cadrul grupului, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme după posibilitățile sale. Participarea efectivă și totală în activitate 
angajează atât elevii timizi cât și pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează 
curenții de influențe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea 
colectivului de elevi.  

Excursiile tematice organizate de școală au multiple valențe de informare și educare a 
elevilor. Dacă sunt bine pregătite excursiile devin atractive la orice vârstă pentru că se 
desfășoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de 
cunoștințe, chiar dacă reclamă efort suplimentar. Mediul de acțiune este diferit, iar tehnicile de 
instruire sunt altele, ca urmare contribuie la dezvoltarea spiritului de observație, îmbunătățirea 
memoriei vizuale și auditive, formează gândirea operatorie a copilului, cu calitățile ei de 
echilibrare, organizare și obiectivare. 
Sfaturi: 

 numărați elevii înainte de fiecare plecare și regulat în timpul excursiei; 
 când ajungeți, țineți grupul unit, în cazul în care nu v-ați planificat altceva; 
 asigurați-vă că elevii înțeleg bine scopul excursiei; 
 nu încercați să faceți prea multe în timpul unei excursii pe teme biologice; 
 îndrumați elevii să-și treacă în caiete observațiile efectuate; 
 nu permiteți elevilor să ia nimic din cadrul așezării, cu excepția organismelor selectate; 
 mențineți contactul vizual cu grupul și fiți pregătit pentru momentul educativ. 
Atenție: se interzice colectarea plantelor ocrotite!!! 
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Blogul educațional 
 

Prof. Leana Iulia 
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău, jud. Bacău 

 
Necesitatea unui blog educațional cu informații pentru elevi 

Sistemul educațional bazat pe învățământul asistat de calculator realizează trecerea de 
la învățarea indusă sau receptată, la învățarea interactivă, bazată pe dialogul inteligent cu 
calculatorul, care poate facilita amplificarea capacității de prelucrare și asimilare a informațiilor, 
poate spori performanțele intelectuale ale elevilor. Calculatorul reprezintă, la ora actuală, cel 
mai nou și modern mijloc de învățământ. În prezent, activitățile de predare, învățare și 
evaluare se pot realiza, total sau parțial, on line. Elevii creează portofolii electronice care 
sintetizează experiența lor de învățare. Aceștia colaborează cu profesorii și colegii utilizând 
diverse instrumente de comunicare (e-mail, chat, forumuri de discuții, wiki-uri, bloguri). 
Profesorii furnizează conținutul învățării atât în clasă cât și on line la fel de eficient. Cu 
ajutorul unui blog educațional profesorii pot furniza elevilor diverse instrumente ale 
cunoașterii (activități de rezolvare a problemelor, activități bazate pe investigarea realității) pe 
baza cărora elevii pot formula și verifica ideile proprii, pot trage concluzii și realiza 
conexiuni, pot să-și dezvolte cunoașterea într-un mediu de învățare bazat pe colaborare.  

Blogurile se pot folosi fie ca instrument de lucru la oră – profesorii pot utiliza blogul 
ca pe un mediu de predare și învățare, unde pot posta regulat noutăți, legături către resurse ( 
materiale didactice), iar elevii pot introduce comentarii (pentru feedback). 

În mediul educațional, blogurile se pot folosi:  
 ca instrumente de comunicare și informare; 
 în dezvoltarea unor proiecte; 
 în comunicare online; 
 pentru obținerea feedback-ului la activitatea proprie; 
 ca instrumente colaborative; 
 în diverse campanii. 

Crearea unui blog educațional cu ajutorul platformei Wordpress.com 
WordPress.com este „platforma cea mai actuală și performantă dedicată publicării 

personale”. Orientarea sa pe estetică, standarde web și ușurința de folosire o fac alegerea 
numărul unu printre bloggeri, iar faptul că e disponibilă gratuit, fiind software liber, permite 
distribuirea și personalizarea blogului. WordPress este pachetul software care îți permite să 
creezi un blog sau o pagină personală, fără dificultăți la configurarea și personalizarea acesteia. 
WordPress este o platformă de tip sursă deschisă pentru publicarea blogurilor. Pentru a crea 
un blog cu ajutorul platformei Wordpress.com trebuie parcurse următoarele etape: 

1. Crearea și activarea unui cont de utilizator Wordpress.com: 
- se deschide platforma Wordpress.com;  
- se activează butonul Get Started here; 
- se completează formularul. 

2. Personalizarea blogului. Personalizarea blogului se face cu ajutorul panoului de 
control (dashbord) care are mențiunea „back-end” și pe care numai utilizatorul îl poate 
vedea. Panoul de bord este ca un „studio” în care administratorul poate crea, edita și 
gestiona conținutul care va fi publicat pe site. O zonă importantă a panoului de control 
este cea cu informații generale unde sunt prezentate: 
- numărul de articole (postări); 
- numărul de pagini scrise; 
- numărul de categorii; 
- numărul de etichete (tag-uri); 
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- numărul de comentarii postate din care: 
- comentarii aprobate 
- comentarii în așteptare 
- comentarii din lista de spam. 

Configurarea setărilor generale  
Acționând butonul Setări→Setări generale din partea stângă a panoului de control, am 

stabilit: 
 numele blogului – De ce iubim Chimia?; 
 descrierea blogului – blog educațional; 
 limba principală în care va fi scris blogul; 
 formatul datei și al orei. 

Se mai pot stabili din: 
 Setări→Confidențialitate – blogul creat să fie vizibil pentru oricine; 
 Setări→Setările de partajare – pentru a promova blogul, să-l conectezi la servicii 

populare de social networking și să-ți anunți automat prietenii despre articolele noi. 
Crearea și publicarea pe blog a articolelor (postărilor) 

Postările (posts) pot fi: scrieri, întrebări, teste, rebusuri, teme de proiecte, scurte 
informații despre chimiști, citate celebre, scurte informații de genul „Știați că…”. Postările 
sunt motivul pentru care există un blog. Pe blog se pot găsi poze, imagini, sunete, filme, care 
dau viață conținutului blogului. Sunt actualizate frecvent și afișate în ordine inversă celei în 
care au fost publicate.  

Aceste postări pot fi ierarhizate, clasificate (crearea de categorii) în funcție de conținut 
pentru a ușura navigarea pe site. Fiecărei postări îi pot fi atribuite cuvinte cheie numite tag-uri 
(etichete). 
Crearea de categorii (categories)  

O parte importantă a procesului de postare este atribuirea unei categorii fiecărei postări. 
Categoriile reprezintă teme folosite pentru a organiza conținutul unui blog. O categorie 

este reprezentată de toate intrările care au fost etichetate cu un anumit marcaj. Categoriile sunt 
determinate de blogger și reflectă natura și scopul blogului. Categoriile pot fi ierarhizate și pot 
fi alcătuite din mai multe subcategorii. În aceeași categorie se regăsesc postările cu conținut 
asemănător care ușurează navigarea cititorilor pe blog. Pentru blogul educațional cu titlul „De 
ce iubim chimia?” am creat  categoriile în funcție de ramura chimiei studiate de către elevi în 
liceu precum și în funcție de modul de prezentare al conținutului postării: 

 Întrebări cu tâlc 
 Chimia și viața 
 Chimie anorganică (IX,XII) 
 Chimie organică (X,XI) 
 Chimiști și citate celebre 
 Știați că… 
 Proiecte 
 Teste și rebusuri chimice 
 Experiențe amuzante 

Crearea paginilor (pages) 
WordPress oferă un alt instrument de gestionare a conținutului blogului și anume 

paginile. Paginile prezintă de multe ori informații statice. O pagină este permisă să fie 
comentată dar ea nu poate fi clasificată. Pentru blogul educațional cu titlul De ce iubim 
chimia? am creat șase pagini: 

 Prima pagină („Acasă” sau Home Page sau Start Page) are au rolul de a prezenta 
cuprinsul site-ului. Este pagina principală a blogului, care conține toate articolele 
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postate, bara de antet (header bar) cu toate paginile care alcătuiesc site-ul și bara 
laterală (side bar) cu toate aplicațiile (widget-urile) disponibile 

 Paginile cu titlul „De ce iubim chimia?” și „Chimia-prieten și dușman” sunt o scurtă 
argumentare a titlului și scopului acestui blog 

 Pagina cu titlul „Concursuri” prezintă principalele concursuri de chimie care se vor 
desfășura în acest an școlar și la care elevii se pot înscrie și participa, precum și 
premiile obținute de elevi în ultimii ani școlari (pagina conține și poze din concursuri) 

 Pagina cu titlul „Bacalaureat” conține informații utile pentru elevii care doresc să 
susțină proba E a examenului național de bacalaureat la disciplina chimie (link-uri și 
orarul de pregătire suplimentară) 

 Pagina cu titlul „Contact” conține link-ul către site-ul colegiului și o galerie foto cu 
poze despre școală și din laboratorul de chimie 

Comentariile (răspunsurile) 
Comentariile sunt răspunsuri ale elevilor (cititorilor) la articolele incluse în blog. Dacă 

o postare este făcută publică, elevii vor răspunde prin comentarii pentru acel articol și, la 
rândul său, profesorul poate răspunde și el (poate să ceară argumente suplimentare, să 
orienteze căutarea de informații a elevului, prin întrebări suplimentare să-l determine să 
analizeze, să generalizeze, să realizeze noi conexiuni între cunoștințe dobândite anterior).  

Platforma Wordpress.com prezintă un sistem deosebit de administrare a comentariilor. 
Răspunsurile date de elevi nu devin imediat publice. Ele apar în zona de comentarii a 
panoului de control, sub denumirea de comentarii în așteptare,  și pot fi vizualizate mai întâi 
de administratorul site-ului (profesorul). Dacă profesorul este de acord cu publicarea 
răspunsului, va activa butonul Aprobă și comentariul va deveni vizibil pentru toți utilizatorii. 
Dacă profesorul nu este de acord cu publicarea răspunsului, va activa butonul Gunoi. 

Comentariile sunt o modalitate foarte bună de a interacționa cu vizitatorii site-ului 
(elevii). Se poate obține un feedback cu privire la conținutul blogului, se pot descoperi elevi 
cu interese reale pentru chimie și se poate construi o comunitate a blogului. 

Avantajele folosirii unui blog educațional în învățarea chimiei: 
 profesorul are control complet asupra conținutului postat, precum și asupra modului de 

reprezentare și partajare a acestuia; în acest mod informațiile oferite elevilor sunt: 
- corecte din punct de vedere științific; 
- în deplină concordanță cu nivelul de pregătire, înțelegere și analiză al elevilor cărora 

li se adresează; 
 profesorul poate folosi blogul ca pe un mediu de predare-învățare-evaluare, unde poate 

posta regulat noutăți despre lecțiile predate; blogul poate fi utilizat în activitatea la 
clasă, în diferite tipuri de lecții și în diferite momente ale lecției; blogul educațional 
poate fi utilizat în lecții de: 

- dobândire a unor noi cunoștințe, prin evidențierea conceptelor sau ideilor principale 
sub formă de articol; 

- sistematizare a cunoștințelor (de recapitulare), prin postarea unor întrebări problemă 
sau a unor situații problemă la care elevii trebuie să răspundă (pentru realizarea 
feedback-ului); 

- evaluare a cunoștințelor elevilor, prin postarea de teste pe care aceștia le vizualizează 
și apoi le rezolvă. 

 elevii pot folosi blogul, acasă, pentru sistematizarea unor cunoștințe dobândite în 
clasă; ei răspund la întrebările postate de profesor la o anumită temă (întrebări care-i 
determină să reactualizeze unele cunoștințe dobândite anterior, să le analizeze) și 
așteaptă răspunsul profesorului; 
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 profesorul poate folosi blogul pentru lansarea unor proiecte de grup, ample atât din 
punct de vedere al conținutului, cât și al timpului de desfășurare; proiectele pot fi 
propuse elevilor în mai multe moduri: 
- sub formă de postare; 
- prin încărcarea unui Power Point care să conțină etapele proiectului. 

 un blog educațional conține legături (link-uri) către alte bloguri sau site-uri web al 
căror conținut este relevant pentru postările în care sunt incluse; astfel, se orientează 
atenția și gândirea elevilor asupra elementelor esențiale ale postării respective, 
determinându-i să-și reactualizeze anumite cunoștințe dobândite anterior, să le 
analizeze și să emită concluzii pe care le postează sub formă de comentariu/ răspuns. 

 
Bibliografie 
1. Adăscăliței, Adrian, Instruire asistată de calculator. Didactică informatică, Editura Polirom, 

Iași, 2007 
2. Anghel, Traian, Instrumente și resurse WEB pentru profesori, Editura All, București, 2009 
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Utilizarea metodelor moderne în calitatea și eficiența didactică 
 

Prof. Macoviciuc Oana - Beatrice 
Școala Gimnazială Nr.1 Bălușeni, jud. Botoșani 

 
Implementarea educației centrată pe copil prin utilizarea metodelor și tehnicilor active 

de învățare este din ce în ce mai necesară și în învățământul gimnazial. Folosind aceste 
metode și tehnici, profesorul este receptat ca furnizor de resurse ale învățării, cadrul didactic 
și copilul fiind parteneri în educație. Am asigurat astfel o învățare eficientă și durabilă care să 
răspundă atât nevoilor personale, cât și cerințelor adaptării la o „societate a cunoașterii” aflată 
în continuă schimbare. 

Dimensiunile schimbărilor care se petrec în societatea contemporană reprezintă o 
provocare serioasă pentru cei a căror sarcină este să-i pregătească pe copii pentru secolul XXI. 
Ne-am confruntat frecvent cu problema de a-i pregăti optim pe copii pentru a reuși într-un 
viitor pe care nu-l putem prevedea. Volumul enorm de informații face să devină imposibil de 
crezut că ceea ce învață copilul în școală ar putea fi semnificativ fată de ceea ce va trebui ca ei 
să știe în cursul vieții lor. Am constatat tot mai acut necesitatea ca învățarea să fie de tip 
inovator, cu un puternic caracter anticipativ și participativ. 

În sens larg, învățarea poate fi definită ca un proces evolutiv, de esență formativ-
informativă, constând în dobândirea de către ființa vie, într-o manieră activă, explorativă a 
experienței proprii de viață și în modificarea selectivă și sistematică a conduitei. Ea urmărește 
asimilarea unui conținut foarte variat, are în vedere schimbarea comportamentului celui care 
învață, are un caracter adaptativ la condițiile unui mediu extrem de dinamic și constituie 
principala modalitate de împlinire umană. 

În sens restrâns, învățarea este sinonimă cu învățarea școlară. Ea are mai multe 
caracteristici: 

 se desfășoară într-un cadru și cu mijloace instituționalizate; 
 este un proces dirijat, care tinde spre autodirijare; 
 este un demers conștient, urmărind finalități; 

 are un caracter secvențial și gradual. 
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Dat fiind caracterul procesual al învățării, am insistat pe caracterul activ al acesteia. 
Rolul profesorului este de neînlocuit, căci el este „organizatorul condițiilor de învățare”. 
Programa pune accent pe modul activ de învățare, adică modalitatea prin care copiii sunt 
încurajați să-și asume responsabilitatea în procesul de învățare. 

Implementarea educației centrată pe copil prin utilizarea metodelor și tehnicilor active 
de învățare este din ce în ce mai necesară și în învățământul gimnazial. Folosind aceste 
metode și tehnici, educatorul este receptat ca furnizor de resurse ale învățării, cadrul didactic 
și copilul fiind parteneri în educație. Am asigurat astfel o învățare eficientă și durabilă care să 
răspundă atât nevoilor personale, cât și cerințelor adaptării la o „societate a cunoașterii” aflată 
în continuă schimbare.  

Există însă un set de condiții pe care le-am îndeplinit pentru promovarea învățării 
active: 

 am acordat timp suficient și am creat condiții optime pentru ca școlarii să-și exprime 
ideile și pentru a primi feedback constructiv; 

 copiii au fost lăsați și încurajați să speculeze; 
 am încurajat copiii să-și exprime ideile și părerile proprii, fără teama de a fi 

ridiculizați; 
 copiii au fost stimulați să-și dezvolte încrederea în forțele proprii și să înțeleagă 

valoarea propriilor idei și opinii. 
Dintre tehnicile moderne de învățare activă folosite cu succes în activitatea mea, le 

amintesc pe cele care au corespuns obiectivelor propuse în desfășurarea diferitelor activități. 
 
Metoda cubului 

Metoda cubului „reprezintă o modalitate de predare-învățare ce valorifică resursele 
elevilor de participare conștientă la descoperirea cunoștințelor și a relațiilor dintre acestea.” 

Metoda presupune utilizarea unui cub construit de profesor. Fiecare față a cubului 
conține câte o sarcină: descrie, compară, asociază, analizează, aplică, argumentează. Se fac 
șase echipe, fiecărei echipe revenindu-i câte o față a cubului ce cuprinde diverse exerciții. 
Elevii vor rezolva cerințele, iar liderul va prezenta rezolvarea cerințelor. 

 Avantaje: 
- sarcinilor de învățare se pot realiza diferențiat; 
- se antrenează gândirea; 
- eficientizarea învățării. 

 Dezavantaje: 
- consumul mare de timp; 
- poate apărea dezordinea; 
- posibilitatea neimplicării tuturor elevilor din cadrul grupului în rezolvarea 

sarcinilor. 
Aplicație: 

Fiecare elev va roti cubul asemenea unui zar și va răspunde cerinței corespunzătoare 
feței cubului. 
Se dă textul: 
„Mama a rămas singură cu noi. Ne povestește seara, când suntem gata de culcare, 
toate câte le aude cu privire la răscoală. 
- Să țineți minte, copii, să nu uitați, să spuneți mai târziu copiilor voștri.” ( Z. Stancu, 
Desculț) 
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Metoda știu-vreau să știu-am învățat 

Metoda aceasta este folosită cu precădere în etapa de evocare a lecției și actualizează 
noțiunile știute de elevi despre o anumită temă. Se realizează sub forma unui tabel. Elevii 
completează rubrica ŞTIU cu informațiile pe care le dețin despre tema dată. Ei construiesc 
întrebări la care se așteaptă răspunsul pe parcursul lecției. Aceste întrebări se notează în 
rubrica VREAU SĂ ŞTIU, iar noțiunile achiziționate se trec în rubrica AM ÎNVAŢAT. 
La final, tabelul va arăta astfel: 

ŞTIU   VREAU SĂ ŞTIU   AM  ÎNVAŢAT 

( Ce cred că știm?) ( Ce vreau să știu?)  ( Ce am învățat?) 

 
 Avantaje: 

- se lămuresc problemele neclare; 
- este o metodă interactivă; 
- participă întregul colectiv. 

 Dezavantaje: 
- există posibilitatea consumării unui timp prea mare; 
- nu se pretează la absolut toate lecțiile. 

Aplicație: 
Prima etapă, centrată pe întrebarea „Ce știu despre verb?”, a corespuns cu momentul 

de actualizare a cunoștințelor asimilate anterior. Elevii au exprimat enunțuri afirmative pe 

Analizează: 
Analizează verbele din 
primul paragraf al 
textului, precizând 
modul, timpul, diateza, 
conjugarea. 

 

Compară:  
Compară timpurile 
verbale din primul 
paragraf al textului cu 
cele din al doilea 
paragraf. Ce observi? 

Aplică:  
Scrie ultimele 3 verbe 
la modul conjunctiv, 
timpul prezent. Ce alte 
modificări sunt 
necesare? 

Argumentează: 
Exprimă-ți punctul de 
vedere în legătură cu 
opțiunea autorului 
pentru timpurile 
verbale utilizate în 
text. 

Asociază:  
Care este rolul 
utilizării acestor 
timpuri verbale? 

 
Descrie:  
Precizează modul și 
timpul verbelor din 
textul de mai sus. 
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care le-am consemnat în rubrica Știu (ex. „Verbul este o parte de vorbire care arată o acțiune, 
o stare sau existența”). De asemenea, tot în această rubrică am notat categoriile gramaticale 
ale verbului, pe care elevii le-au învățat în clasele I-IV: persoană, numărul etc. În această 
etapă am urmărit ca întregul colectiv să fie de acord cu ideile afirmate și apoi scrise. 

A doua etapă, centrată pe întrebarea „Ce vreau să știu despre verb?”, are în vedere 
realizarea unei liste de întrebări la care elevii vor să primească răspuns (ex. Cum își modifică 
forma verbul după momentul în care are loc acțiunea? Ce funcție îndeplinește verbul în 
propoziție? Cum se pronunță și se scriu unele verbe? etc.).  

Această etapă a fost interesantă, deoarece utilizând această tehnică și în cazul altor 
părți de vorbire, elevii s-au întrebat dacă și substantivul se încadrează în categoria părților de 
vorbire flexibile. Consider că această etapă are multiple avantaje deoarece scoate la suprafață 
frământările și stârnește interesul elevilor pentru noua lecție.  

A treia etapă are în vedere rubrica „Am învățat”. În urma exercițiilor și a întrebărilor la 
care s-au primit răspunsuri, se completează această replică ce presupune o monitorizare și o 
conștientizare a cunoștințelor nou învățate și o comparare cu vechile cunoștințe. 

Metoda Grafitti 
Metoda Grafitti (după Rolheiser și S. Bennett, 1991) se poate utiliza în orele în care se 

face recapitularea și sistematizarea unui subiect, a unei teme sau a unui capitol care a fost deja 
învățat. Pe foi de flip-chart scrise cu întrebări referitoare la tema în discuție, elevii scriu, se 
mișcă prin clasă, citesc ce au scris colegii lor, adaugă acolo unde este cazul. Aceste coli 
completate vor constitui punctul de plecare al discuțiilor în procesul de recapitulare și sistematizare. 

Ca aplicație, metoda poate fi utilizată, de exemplu, la clasa a V-a, după finalizarea 
predării modurilor personale și nepersonale ale verbului. 

Metoda ciorchinelui 
Metoda ciorchinelui poate fi utilizată în faza de evocare sau de reflecție, cu rol în 

stimularea gândirii înaintea activității propriu-zise. Este o modalitate de învățare ce poate 
servi drept instrument eficient în dezvoltarea unor deprinderi, între care esențială este cea de 
asociere a informațiilor pe idei ancoră. Ciorchinele se poate realiza fie individual, fie în 
perechi sau ca activitate de grup. 

 Etapele realizării unui ciorchine: 
1. Scrieți un cuvânt sau o propoziție-nucleu în mijlocul unei pagini. 
2. Începeți să scrieți cuvinte sau sintagme care vă vin în minte legate de tema respectivă. 
3. Pe măsură ce scrieți aceste cuvinte, începeți să trageți linii între ideile care se leagă 

în vreun fel. 
4. Scrieți câteva idei câte vă vin în minte până expiră timpul. 

 Avantaje: 
- fiecare membru din grup poate contribui la realizarea ciorchinelui; 
- poate fi considerată o provocare la o întrecere în găsirea cât mai multor conexiuni noi. 

 Dezavantaje: 
- emiterea unor idei irelevante pentru tema propusă; 
- timp mare pentru aplicare; 
- e posibil ca nu toți elevii să se implice în rezolvarea sarcinilor. 
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Rolul dramatizării în receptarea studiilor de caz 
 

prof. Maxim Liliana 
Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci, jud. Galați 

 
Receptarea limbii și literaturii române a devenit o adevărată provocare, în special la 

clasele de liceu, întrucât interesul elevilor este constant acaparat de alte preocupări, adeseori 
fără legătură cu școala. Programa școlară pentru ciclul superior al liceului, aferentă clasei a 
XI-a2, prezintă următoarele trăsături, principii, având în vedere faptul că elevii din ciclul liceal 
superior trebuie să dovedească maturitate în gândire și să valorifice competențele de învățare 
dobândite în anii anteriori: diversificarea strategiilor, a ofertelor și a situațiilor de învățare și 
adaptarea acestora la grupul-țintă; îmbinarea echilibrată a proceselor de receptare și de 
producere a mesajului; structurarea conținuturilor din domeniul literaturii conform principiului 
cronologic, al evoluției fenomenului literar; abordarea diferențiată și diversă a epocilor / 
curentelor indicate în programă; prin texte literare pentru studiul aprofundat, studii de caz și 
dezbateri; deschidere spre abordările inter- și transdisciplinare.  

Studiile de caz reprezintă formula alternativă de lucru propusă de programa școlară la 
clasele a XI-a și a XII-a, învățarea fiind, astfel, centrată pe elev și pe abilitățile sale de analiză 
și sinteză. Activitatea studiului de caz presupune abordarea unei teme din perspectiva lucrului 
în echipă și realizarea unui proiect tematic, cu structură argumentativă. Proiectul final 
presupune prezentarea rezultatelor cercetării în fața colegilor în mod convingător și atractiv. 
Pentru diversificarea metodelor de realizare a studiilor de caz, echipa poate utiliza materiale 
Power Point, rebusuri, secvențe de film, scenete create chiar de elevi, reviste. Dintre acestea, 
sceneta sau dramatizarea constituie maniera cea mai eficientă de fixare a cunoștințelor, 
permițând elevilor să își manifeste abilitățile artistice, creative.  

Dramatizarea reprezintă acțiunea de a pune în scenă o operă epică sau un scenariu 
dramatic. În același timp, este ,,o metodă euristică, bazată pe utilizarea adecvată a mijloacelor 
și procedeelor artei dramatice”3. Ea poate lua mai multe forme: dramatizarea unui text literar; 
proces literar ca dezbatere problematizată a universului unei opere literare; expunerea cu 
oponent.4 Dramatizarea nu este o noutate didactică. Obiectivul urmărit este acela de participare 
activă în comunicare (dramatizarea potrivindu-se jocului imaginativ practicat de elevi și 
oferind în același timp, ocazii de contextualizare a învățării). Dramatizarea nu este privită ca o 
metodă pentru diversificarea instruirii, ci ca un cadru pe care se construiește sistematic 
comunicarea și învățarea de roluri (în sensul unei învățări sociale). 

Metoda jocului de rol urmărește formarea comportamentului uman pornind de la 
simularea interacțiunii ce caracterizează o structură, relație sau situație socială de grup, prin 
distribuirea în rândul participanților la instruire a unui set de statusuri foarte bine precizate si 
relaționate intre ele.  

Se remarcă o serie de avantaje5 ale metodei: 
 activizează elevii din punct de vedere cognitiv, afectiv, acţional, punându-i în situația 

de a interacționa; 
 prin dramatizare, asigură problematizarea, sporind gradul de înțelegere și participare 

activă a elevilor; 
 interacțiunea participanților asigură un autocontrol eficient al conduitelor și achizițiilor; 

                                                             
2  Disponibil la adresa www.edu.ro, Programa școlară. Limba și literatura română. Clasa a XI-a. Ciclul 

superior al liceului. 
3  Disponibil la adresa http://asociatia-profesorilor.ro/metode-specifice-predarii-literaturii-romane.html 
4  Ibidem 
5  Disponibil la adresa: http://www.qreferat.com/referate/pedagogie/Metodele-de-simulare-jocul-de-528.php 
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 pune în evidență modul corect sau incorect de comportare în anumite situații; 
 este una dintre metodele eficiente de formare rapidă și corectă a convingerilor, 

atitudinilor si comportamentelor. 
Metoda dramatizării prezintă și dezavantaje: 

 este o metodă greu de aplicat, pentru ca presupune nu numai aptitudini pedagogice, ci 
și aptitudini regizorale și actoricești; 

 există riscul considerării interpretării ca ceva pueril, facil de către ceilalți elevi; 
 pot apărea blocaje emoționale în  interpretarea rolurilor de către unii elevi. 

Etapele pregătirii și folosirii jocului de rol6 sunt următoarele: 
1. Identificarea situației interumane care se pretează la simulare prin jocul de rol. Este 

foarte important ca situația ce urmează a fi simulată să fie relevantă obiectivului, 
comportamentelor de însușit de către elevi în urma interpretării rolurilor. 

2. Modelarea situației și proiectarea scenariului. Situația de simulat este supusă analizei 
și din situația reală sunt reținute pentru scenariu numai aspectele esențiale: situațiile și 
rolurile cele mai importante care servesc la constituirea unui model interacţional. Se 
elaborează apoi  scenariul propriu-zis. 

3. Alegerea partenerilor și instruirea lor, prin adaptare la specificul și exigențele jocului 
de rol, distribuirea rolurilor și familiarizarea participanților cu sarcinile de realizat. 
Rolurile sunt descrise amănunțit pentru fiecare participant în parte pe o fișă; 
distribuirea poate fi la alegere sau prestabilită de către conducătorul echipei de proiect. 

4. Învățarea individuală a rolului de către fiecare participant prin studierea fișei. Este 
necesar ca participanții să beneficieze de un timp de pregătire ca să-și conceapă modul 
propriu de interpretare. 

5. Interpretarea rolurilor. 
6. Dezbaterea cu toți participanții a modului de interpretare și reluarea secvențelor în care 

nu s-au obținut comportamentele așteptate. La dezbatere participă și observatorii. Este 
necesar ca interpreților să li se dea prioritate pentru a comunica ceea ce au simțit. 
Văzută ca o alternativă la jocul pe roluri, dramatizarea adaugă prezentării studiului 

forță de sugestie, iar elevii înțeleg și rețin mai ușor informațiile. În aria curriculară „Limbă și 
comunicare”, jocul de rol, improvizația, pantomima și dramatizarea mobilizează achizițiile de 
limbă și le contextualizează7 într-un climat ludic. Dramatizările favorizează aplicarea în 
cadrul echipei de proiect a celor 3 C: Comunicare, Creativitate, Colaborare. Elevii învață să 
interacționeze, să se adapteze situației comunicaționale și să se exprime în manieră artistică, 
în funcție de creativitatea membrilor echipei.  

Astfel, unele dramatizări urmăresc tratarea subiectului în cheie parodică, în vreme ce 
alte scenete își propun respectarea fidelă a operei, cu însușirea tuturor particularităților, 
inclusiv vestimentare. De exemplu, la studiul de caz ,,Latinitate și dacism”, elevii dintr-o 
clasă de la profilul real au optat pentru o prezentare a studiului în format Power Point, în 
final, propunându-și să relaxeze atmosfera în manieră ludică, prin dramatizarea cuceririi 
dacilor de către romani. Replicile elevilor se constituie din aluzii la unele reclame de tipul: 
„Se luptă ei... și rezistă, și rezistă...” sau schimbul cultural-lexical de genul: „Panem, galina, 
aqua” (romanul) – „Vin de butoi, slană, ia și îmbucă!” (dacul). Jocul scenic contribuie, de 
asemenea, la realizarea unei imagini derizorii: un susur de apă de la chiuvetă imită Dunărea, 
în vreme ce „soldații” se luptă cu săbii de lemn, purtând pe umeri pânză albă.  

O altă aplicație, de această dată la o clasă de la profil umanist, aduce, ca element de 
noutate, dramatizarea filmată. La studiul de caz „Criticismul junimist”, echipa se organizează, 
se distribuie rolurile, se construiesc replicile în acord cu cerința studiului: cum au reușit 

                                                             
6  Disponibil la adresa: http://www.qreferat.com/referate/pedagogie/Metodele-de-simulare-jocul-de-528.php 
7  Marilena Pavelescu - Metodica predării limbii şi literaturii romȃne: ghid pentru susţinerea examenelor de 

definitivare şi de acordare a gradelor didactice, Ed. Corint, 2010. 
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junimiștii să impună noi modele în cultură și în literatură? Interesant este faptul că, fiind doar 
fete în echipă, au recurs la travesti, respectând ținuta și stilul vestimentar din epocă (pantaloni 
cadrilați, lornion, cămașă cu papion, jiletcă etc.), dar au ținut cont și de aptitudinile fiecăreia 
dintre partenerele de proiect. Derivate din suportul teoretic propus de studiul lor de caz, 
replicile actorilor amuză și problematizează, deopotrivă. Dramatizarea filmată este inovativă, 
permite mai multe „duble”, până la interpretare impecabilă, evitându-se astfel emoțiile 
prezentării frontale. De asemenea, fundalul muzical completează conținutul și susține mesajul 
replicilor. Un alt aspect al dramatizării filmate îl constituie inserarea unor mici secvențe de 
pantomimă (film mut), realizate prin intermediul filmării alb-negru. 

O altă formă a dramatizării o constituie procesul literar. La studiul de caz „Modele 
epice în romanul interbelic”, elevii se prezintă cu portofoliul tematic, iar ca alternativă 
artistică realizează o scurtă dramatizare, de fapt, un proces literar prin care susțin ideea că 
romanul subiectiv nu permite tuturor personajelor să se prezinte, să se explice sau să acționeze 
în funcție de voința lor. Astfel, eleva care interpretează rolul Elei Gheorghidiu optează pentru 
o rochie albastră, în consens cu indicațiile naratorului din roman, dar „împrumută” și din 
frivolitatea gestuală a eroinei. Elementele verbale sunt completate prin aspecte nonverbale și 
paraverbale, forme ale comunicării orale aplicabile în jocul de rol. Sub aspectul mărturiei în 
procesul intentat de reclamantul Ștefan Gheorghidiu, Ela realizează o autocaracterizare, dar și 
o radiografie a căsniciei, explicând cauzele care au condus la divorț. Avocatul reclamantului 
adresează întrebări derivate din subiectul romanului, iar răspunsurile sunt, de fapt, 
presupunerile cititorului, speculațiile sale referitoare la relația soților Gheorghidiu: „De ce vă 
preocupa pe dumneavoastră problema moștenirii de la unchiul Tache?” sau „Averea primită 
constă în bani și imobile. Cum ați reacționat la această schimbare de statut?”. În echipă, 
rolurile sunt distribuite în funcție de aptitudinile fiecărui membru: un regizor/ scenarist, 
eroina, judecătorul, aprodul, avocatul reclamantului. Avocatul Elei nu există, explicația 
regizorului fiind aceea că numai așa Ela are șansa de a se justifica, de a da replica la roman. 

La studiul de caz „Dimensiunea religioasă a existenței”, echipa de proiect a optat 
pentru o improvizație/ sitcom. Dificultatea demersului constă în faptul că replicile sunt create 
pe loc, în funcție de replica precedentă. Un elev interpretează rolul lui Antim Ivireanul, cu o 
viziune asupra „personajului” originală, iar alți doi colegi interpretează enoriașii, cu lumânări 
în mâini, în genunchi, ascultând, cu smerenie, predica. În scenă intră o a treia persoană, atee 
prin definiție, iar Antim Ivireanul îi ține o predică cu scopul trezirii conștiinței religioase în 
persoana care aduce argumente prin care neagă existența divină. Improvizația continuă până 
în momentul în care unul dintre personaje nu mai poate da replica.  

Ca o sinteză a tuturor aspectelor ilustrate, metoda dramatizării este ideală în special 
pentru cei cu stil de învățare practic-kinestezic și cu inteligență artistic-muzicală, permițând 
multiple forme de manifestare a creativității elevilor în contextul predării-învățării limbii și 
literaturii române la clasele de liceu. 
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Corelarea transdisciplinară în abordarea istoriei 

 
Prof. Miron Dorica 

Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci, jud. Galați 
 

Jaques Delors sublinia, în raportul întocmit pentru UNESCO de Comisia 
Internațională asupra Educației secolului XXI, că educația este o cale în serviciul dezvoltării 
umane, un strigăt de dragoste către copii, către generația tânără. Noile educații au rolul de a 
apropia procesul educațional de viața cotidiană a elevilor și, bineînțeles, de nevoile 
comunității în care aceștia trăiesc și își desfășoară activitatea. Elevii vor juca în societatea 
contemporană un rol activ și anume acela de a fi ființe autonome, membrii activi ai unei 
comunități și colectivități, vor fi subiect al unor experiențe multiple și vor învăța treptat să se 
cunoască pe ei înșiși și să abordeze cu mai mult discernământ problematicile sociale. 
Creativitatea le va fi pusă la încercare deoarece ei vor trebui să găsească soluții la problemele 
personale sau comunitare într-un timp extrem de scurt. Ca urmare a acestui fapt trebuie să 
depășim frontierele rigide ale gândirii unilaterale și să punem accent pe cooperare, gândire 
critică și interpretare a lumii mereu în schimbare.  

Considerăm că un sistem de învățământ evoluează paralele cu provocările sociale, 
particulare și internaționale – un tradiționalism creativ poate face față oricăror provocări ale 
societății contemporane. Progresul și schimbarea nu înseamnă a împrumuta de la alții, ci de a 
găsi soluții și idei noi care să se plieze creativ pe specificul local în proiectarea, organizarea și 
realizarea unui demers didactic în, între și posibil dincolo de orice disciplină – de fapt 
abordarea transdisciplinară a învățării. Cu alte cuvinte se propune un nou tip de educație care 
ar aborda segmentele – să cunoști, să faci, să trăiești alături de ceilalți, să exiști – care ar fi 
competențele fundamentale de tip transdisciplinar. Așa cum menționa și I.D.Hainaut, este 
necesar un nou tip de educație pentru „omul care merge decât drumului pe care îl urmează” 
(I.D’ Hainaut, Programe de învățământ si educație permanentă, Colecție Pedagogia secolului 
XX, EDP, București, 198).  

Explozia informațională și dezvoltarea tehnologiilor determină la un anumit moment 
dat, un nou tip de învățare. Îi spunem abordarea integrată a curriculumului, care presupune în 
mod cert crearea unor legături între teme, competențe, abilități. Aceste tematici creează valori 
și atitudini și sunt raportate permanent la viața reală, contribuind la găsirea unor soluții pentru 
rezolvarea problemelor societății contemporane. Firește, putem distinge câteva niveluri de abordare 
integrată a curriculumului: monodisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea, 
transdisciplinaritatea. 

Monodisciplinaritatea promovează supremația disciplinelor. Elemente de integrare 
pot apărea chiar și la acest nivel: inserția unui fragment în structura unei discipline, 
armonizarea unor conținuturi din interiorul disciplinei pentru a permite o mai bună rezolvare 
de probleme. Organizarea monodisciplinară are la baza criteriul de diviziune clasică a 
cunoașterii în: discipline cu caracter științific - istorie, geografie, matematică, fizica, chimica, 
biologie etc. Monodisciplinaritatea este centrată pe obiectele de studiu independente, pe 
specialitatea acestora, promovând supremația disciplinelor formale. Elementele de integrare 
pot să apară încă de la acest nivel intradisciplinar, în cel puțin doua moduri:  

 inserție a unui fragment în structura unei discipline (în conținutul unui obiect de studiu 
este inserat un fragment care are rolul de ajuta la clarificarea unei teme sau care aduce 
informații noi despre problema investigat – studiul unui tablou renascentist din punctul 
de vedere al cromaticii, pentru a putea înțelege perioada istorică dar și istoria picturii); 

 armonizarea unui fragment independent (aparent) din cadrul unui obiect de studiu 
pentru a permite mai buna rezolvare a unor probleme, pentru înțelegerea cât mai 
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completă a unui subiect sau pentru dezvoltarea anumitor capacități și atitudini.- studiul 
domeniului științific ale cărui baze au fost puse în perioada Renașterii. 
Pluridisciplinaritatea (multidisciplinaritatea) se referă la situația în care o temă este 

supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, procesul de integrare referindu-se în 
special la nivelul conținutului învățării, cu focalizare pe realizarea conexiunilor între 
cunoștințe, prin utilizarea unor strategii didactice de predare – învățare tematică. Obiectele de 
studiu contribuie, fiecare în funcție de propriul specific, la clarificarea temei investigate. La 
acest nivel vorbim de o corelare a demersurilor mai multor discipline în vederea clarificării 
unei probleme din cât mai multe unghiuri de vedere. De asemenea în cadrul acestei abordări, 
procesele de integrare curriculară se situează în special la nivelul conținuturilor, al 
cunoștințelor. De aceea, cele mai frecvente (și mai clare) demersuri au loc între discipline 
înrudite (care provin, de exemplu, din aceeași arie curriculară) sau care devin înrudite datorită 
temei. Pluridisciplinaritatea presupune organizarea conținutului în jurul unor probleme cum ar 
fi migrația, locuința, alimentația, pentru rezolvarea cărora se folosesc cunoștințe de istorie, 
geografie, biologie, deci de la mai multe discipline. 

Interdisciplinaritatea presupune transferul metodelor dintr-o disciplină în alta, 
căutându-se teme comune mai multor discipline, care pot conduce la realizarea obiectivelor de 
învățare de nivel înalt, a competențelor transversale – luarea de decizii, rezolvarea de 
probleme, însușirea tehnicilor și metodelor de învățare eficientă, care indiferent de disciplină 
implică aceleași principii, prin utilizarea unor strategii de predare – învățare bazate pe 
probleme. În abordarea interdisciplinară încep să fie ignorate limitele stricte ale disciplinelor, 
căutându-se teme comune diferitelor obiecte de studiu, care pot duce la realizarea obiectivelor 
de învățare de grad mai înalt, a competențelor transversale, considerate cruciale pentru 
succesul în societatea contemporană. Între acestea se numără și luarea de decizii, rezolvarea 
de probleme, însușirea metodelor și tehnicilor de învățare eficientă. 

Principiul organizator nu mai este de regulă conținutul, mult prea ancorat în granițele 
disciplinare, ci se trece la centrarea pe așa-numitele competențe transversale. „Aici, conținutul 
și procedurile disciplinelor individuale sunt depășite; de exemplu, luarea de decizii și 
rezolvarea de probleme implică aceleași principii, indiferent de discipline.” 
Interdisciplinaritatea are:  

 un grad aplicativ; de pildă descoperirile din domeniul fizicii transferate în istorie ne 
ajută să înțelegem cum s-a desfășurat un nou tip de război nuclear; 

 un grad epistemologic; de exemplu, transferul metodelor de cercetare a societății 
omenești ne ajută să înțelegem teoria evoluționistă; 

 un grad generator de noi discipline, de exemplu, studiul oaselor a creat un nou 
domeniu științific – antropologia. 
Transdisciplinaritatea presupune abordarea integrată a curriculumului prin centrarea 

pe probleme ale vieții reale, pe problemele importante, așa cum apar ele în context cotidian, 
cu focalizare pe identificare de soluții, rezolvare de probleme ale lumii reale, în scopul 
dezvoltării competențelor pentru viață.  

Întrebarea care orientează demersul transdisciplinar este: Cum îi putem învăța pe elevi 
să cunoască mai bine lumea? Strategiile didactice utilizate în demersul transdisciplinar sunt 
de predare - învățare bazate pe proiect. Transdisciplinaritatea este privită ca o formă 
superioară a interdisciplinarității și presupune concepte, metodologie și limbaj care tind să 
devină universale. De exemplu, matematica oferă punți cognitive interdisciplinare pentru 
toate disciplinele de învățământ. Astfel, unele aspecte matematice în natură au fost 
identificate încă din preistorie. Omul primitiv cu privirea-i iscoditoare observă că elementele 
concrete (obiecte, flori, vietăți) ascultau de anumite legi aritmetice și geometrice. Astfel, o 
anume floare avea un anume număr fix de petale circumscrise într-o formă geometrică fixă 
(cerc, poligon regulat, con sau trunchi de con). De asemenea, a observat repetarea unei 
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simetrii bilaterale la vietăți (buburuză, fluture, liliac etc.).  
Considerându-se că deschide calea către atingerea unui nivel epistemologic superior, 

transdisciplinaritatea a fost ridicată la rangul de ,,noua viziune asupra lumii”. Această 
etichetare își are sursa în convingerea că domeniul de pertinență al transdisciplinarităţii este 
singurul capabil să conducă la înțelegerea și soluționarea multiplelor și complexelor provocări 
ale lumii prezente. Problematica transdisciplinarităţii are cel puțin două laturi esențiale: 

 latura filosofică – cea care ține de promovarea unei noi viziuni și a unei noi înțelegeri 
a realității în general și a realității educaționale în special (atitudinea transdisciplinară);  

 latura metodologică – cea care ține de dezvoltarea unor modalități concrete de utilizare 
a diverselor trepte ale integrării în procesul educațional (competența transdisciplinară). 
Indiferent de tipul de integrare abordat în procesul de învățare, proiectarea integrată și 

organizarea învățării se centrează pe învățarea prin descoperire, pe învățarea prin cercetare, pe 
baza viziunii constructiviste și globale asupra lumii înconjurătoare. Cel mai puternic argument 
pentru integrarea disciplinelor este însuși faptul că viața nu este împărțită pe discipline. (J. 
Moffett). 

 
Bibliografie: 
1. Basarab N., Transdisciplinaritatea, Editura Polirom, Iași, 1999 
2. Ciolan, L, Dincolo de discipline – ghid pentru învățarea integrată / crosscurriculară, 

Editura Humanitas Educațional, București, 2003 
3. Ciolan, L, Învățarea integrată, Editura Polirom, Iași, 2008 
4. Mihăescu, M; Dulman, A; Mihai, C: Activități transdisciplinare – ghid pentru învățători, 

Editura Radical, 2004 
5. Păcurari O, Tirca A, Sarivan, L, - Strategii didactice inovative, publicație a Centrului 

Educația 2000+, în cadrul Proiectului Phare, București 2003 
6. Petrescu, P; Pop, V: Transdisciplinaritatea, o noua abordare a situațiilor de învățare – 

ghid pentru cadre didactice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007 
 
 
 

L’évaluation formative en classe de FLE – questions et réponses 
 

Prof. Miron Magdalena 
Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci, jud. Galați 

 
L’évaluation fait partie des domaines qui posent le plus de difficultés aux enseignants. 

La terminologie liée au domaine de l’évaluation a pu être qualifiée par certains spécialistes de 
«jungle». En tant que professeur de français langue étrangère, il y a beaucoup de questions 
liées à l’évaluation auxquelles nous cherchons toujours à trouver la réponse. 

L’évaluation, c’est quoi? 
Pour les «profanes»8 l’évaluation signifie notation. Or, l’évaluation, ce n’est pas 

seulement notation. C’est vrai, la note fait partie de ce processus, mais elle reste une 
«convention, souvent mal vécue, qui, en dehors d’un classement des élèves entre eux, d’une 
hiérarchisation, ne permet pas d’apporter des informations utiles et nécessaires sur le progrès 
accomplis en vue des objectifs fixés.»9 

                                                             
8  Roux, Pierre-Yves, Evaluation des compétences des apprenants: de la définition des objectifs aux activités de 

remédiation, Stage de formation CREFECO, 7-11 décembre 2015, Botoşani, Roumanie. 
9  Tagliante, Christine, L’évaluation et le Cadre européen commun, Clé International, Paris, 2005, p. 13. 
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Il existe quatre grands types d’évaluation différents - l’évaluation pronostique, 
l’évaluation diagnostique, l’évaluation formative, l’évaluation sommative - qu’on peut croiser 
avec des notions comme interne-externe, auto et co, normative et critériée etc. À chaque type 
d’évaluation correspondent des moments et des fonctions différents. L’évaluation pronostique 
intervient pour prédire l’aptitude à réaliser certains apprentissages (par exemple, test de 
positionnement pour des apprenants s’inscrivant à des cours de langue). L’évaluation 
diagnostique fait le point de la situation de départ et permet notamment de vérifier les pré-
requis, ce que les élèves doivent connaître pour aborder un nouvel objectif (par exemple, si on 
veut enseigner le passé composé, le pré-requis serait le présent des auxiliaires avoir et être). 
L’évaluation formative consiste, compte tenu d’un objectif pédagogique préalablement 
déterminé, à vérifier si l’apprenant progresse et s’approche de l’objectif. Elle permet aussi de 
savoir si l’objectif visé est atteint ou non. L’évaluation sommative a pour fonction de vérifier 
en fin de formation la possession par les sujets des connaissances et/ou des compétences 
visées. Elle revêt un caractère de bilan. Si l’évaluation sommative débouche sur la délivrance 
d’une reconnaissance institutionnelle (diplôme), on parle d’évaluation certificative. 

Comment évaluer? 
Mais quel que soit le type d’évaluation, on peut retenir la définition de Charles 

Delorme: «L’évaluation est une prise d’information, en vue d’une décision». L’évaluation 
formative doit permettre à l’enseignant de savoir si son objectif est atteint, elle doit fournir 
des pistes pour faire progresser les apprenants. Pour cela l’évaluation formative doit être 
intégrée dans une démarche globale qui sert à identifier si les objectifs fixés ont été atteints à 
la fin du processus d’enseignement. On commence par la formulation d’un objectif 
pédagogique: où est-ce qu’on veut aller? Ensuite il faut identifier les pré-requis utiles par une 
évaluation de ceux-ci, pas forcément un test, mais par une recherche d’informations. Si les 
pré-requis sont présents, on peut continuer le processus d’enseignement. Les pré-requis 
insuffisants imposent une analyse du problème. S’il y a quelques problèmes spécifiques il faut 
différencier les élèves et réaliser des programmes compensatoires. Si le problème est général 
il est nécessaire de modifier l’objectif pédagogique. Les objectifs réalisés permettent le 
passage vers une nouvelle activité d’enseignement. La présence des objectifs partiellement 
réalisés ou non-réalisés suppose une analyse de la part de l’enseignant pour identifier les 
problèmes, faire la typologie des erreurs et proposer une remédiation pour chaque groupe de 
besoins, ciblée et différenciée. On ne peut pas passer à l’objectif suivant si l’objectif actuel 
n’est pas atteint. Un objectif non atteint sera plus tard un pré-requis absent.  

Comment analyser les erreurs? 
La phase d’analyse typologique de l’erreur est essentielle, malgré les problèmes qui 

apparaissent comme le grand nombre d’élèves et le temps. Cette étape est essentielle dans 
l’évaluation formative. «L’évaluation formative est placée au croisement entre la pédagogie 
différenciée et la pédagogie de l’erreur. La différenciation pédagogique n’est pas synonyme 
d’individualisation pédagogique, c’est la phase correspondant à l’analyse typologique de 
l’erreur qui permettra de passer de l’individualisation à la différenciation.»10 Cette analyse 
nous aidera à constater les erreurs individuelles, faire une analyse typologique des erreurs 
constatées, réaliser un traitement différencié des erreurs et constituer ainsi les groupes de 
besoins en vue d’une remédiation ciblée et différenciée. La différenciation pédagogique 
nécessite une bonne connaissance des élèves, une bonne gestion du temps, des supports variés 
et adaptés et son acceptation par les apprenants.  

Qu’évaluer ? Savoir, savoir-faire et compétences 
On ne peut pas évaluer sans savoir ce qu’on évalue: savoirs, savoir-faire ou 

compétences? Les savoirs (les connaissances) sont décontextualisés - par exemple, la 

                                                             
10  Roux, Pierre-Yves, loc. citat. 
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conjugaison du conditionnel présent. Les savoir-faire sont des savoirs contextualisés - savoir 
demander des informations en utilisant le conditionnel présent. Quand on parle des 
compétences, il s’agit de la combinaison de plusieurs savoir-faire – par exemple, rédiger une 
lettre de demande d’informations. Il faut réaliser une articulation entre savoirs, savoir-faire et 
compétences linguistiques et on évaluera principalement les compétences et les savoir-faire.  

Par rapport à quoi évaluer? Evaluation normative vs. Evaluation critériée  
Pour faire le point sur ces deux termes il faut faire la distinction entre la norme 

(linguistique) et les critères d’évaluation. La norme linguistique peut être définie comme 
l’ensemble des règles qui régissent le fonctionnement de la langue. L’évaluation normative 
cherchera à positionner l’apprenant par rapport à cette norme. Les critères sont définis par 
l’enseignant (l’évaluateur) sous la forme d’attendus. L’évaluation critériée cherchera à 
positionner l’apprenant par rapport à ces critères avec un principe: on ne peut évaluer (et 
pénaliser) que ce qu’on a enseigné. Dans une perspective critériée on peut avoir, par exemple 
une production comportant des erreurs, mais à laquelle on attribuera la note maximale parce 
que tout ce qui doit être connu et maîtrisé l’est effectivement. 

Avec quoi évaluer? 
Il y a une grande variété d’outils d’évaluation classés selon différents critères: 

objectifs/semi-objectifs/subjectifs, fermés/ouverts etc. Il faut retenir que les outils fermés 
(objectifs) évaluent surtout les savoirs et les outils ouverts (subjectifs) s’appliquent à 
l’évaluation des savoir-faire et des compétences. Chaque outil présente ses avantages et ses 
limites dans une évaluation, mais ce qu’il faut retenir est qu’un bon outil est celui qui est bien 
adapté à ce que nous voulons évaluer et qui respecte les critères de qualité: la validité, 
l’utilité, la fiabilité, l’objectivité, la représentativité, la discrimination et la transparence. Un 
élément très important dans la réalisation d’une activité d’évaluation est la progression interne 
(de l’objectif vers le subjectif, de la compréhension vers la production, du global vers le 
détaillé, des savoirs vers le savoir-faire et les compétences). Dans une épreuve d’évaluation 
on commence par la compréhension et on va finir par la production, c’est-à-dire on va 
commencer par les outils fermés et on va graduellement passer vers les outils ouverts. Il faut 
souligner aussi l’importance de la consigne. Rédiger une consigne est une activité qui mérite 
une très grande attention, car de la qualité de la consigne dépend la qualité du travail effectué. 
La consigne doit être simple, claire, explicite. 

L’évaluation formative n’est pas forcément notée. Si on décide néanmoins de mettre 
une note, on veillera à ce qu’elle soit juste et transparente. L’élève doit comprendre et 
accepter sa note.  

En conclusion, l’évaluation formative représente une démarche complexe qui sert 
avant tout à repérer les besoins des élèves pour les faire progresser.  
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Metode moderne de predare-învățare a limbii engleze la clasele primare și 
gimnaziu 

 
Prof. Mitache Cristina Anamaria 

Școala Gimnazială „General Dumitru Dămăceanu”, Cosmești, jud. Galați 
 

În contextul societății moderne actuale apare nevoia ca, încă de la cele mai fragede 
vârste, copiii să fie capabili să comunice într-o limbă străină de circulație internațională, limba 
engleză fiind cea mai utilizată dintre acestea. Reforma educațională din România se 
orientează spre stimularea unor demersuri interactive care să conducă la o mai mare 
eficientizare a învățării școlare și la plasarea elevului în centrul actului educațional. Stăpânirea 
limbii engleze deschide noi perspective de cunoaștere elevului, care va avea astfel acces la 
informații pe scară largă, precum și cale deschisă spre utilizarea calculatorului, devenit un 
accesoriu necesar în zilele noastre. Limbajul reprezintă una dintre cele mai importante 
aptitudini pe care le achiziționează copilul preșcolar, acesta fiind totodată un element cheie în 
însușirea unei bune educații în școală și, mai apoi, în mediul universitar. Dezvoltarea 
limbajului include următoarele aspecte: evoluția în plan fonetic, lexical, gramatical și 
semantic. Se știe deja că școlarii sunt niște parteneri de conversație excelenți - nu doar că pun 
o mulțime de întrebări, dar le și place foarte mult să povestească. Totodată este și principalul 
instrument de lucru în integrarea și adaptarea social-afectivă a școlarului.  

Dezvoltarea vorbirii și învățarea corectă a limbajului constituie din partea noastră, a 
profesorilor, o preocupare permanentă. În școală, copiii dobândesc un bagaj de cunoștințe, iar 
vorbirea devine mai bogată, mai clară, mai corectă, asigurând dezvoltarea intensă a gândirii. 
Accentul principal în această privință este pus pe activitățile de comunicare, pe dialogul liber, 
pe formarea deprinderilor de exprimare ordonată a gândurilor, de însușire treptată a structurii 
gramaticale a limbii. Cunoașterea unei limbi străine, înseamnă pentru viitor o capacitate 
sporită de a comunica, înseamnă un acces mai larg la sursele de documentare și e încărcată, în 
plus, de o pregnantă valență educativă. Se deschid porți către istoria, geografia, cultura și 
spiritul altor națiuni. Este astfel facilitată cunoașterea reciprocă, înțelegerea, toleranța, 
prețuirea diversității. 

Pronunția. Învățarea unei limbi străine impune formarea unor deprinderi auditive și 
articulatorii noi, care se dezvoltă doar parțial pe baza sistemului de sunete ale limbii materne. 
Trebuie precizat că la vârstă preșcolară, deprinderile auditive și articulatorii din limba maternă 
sunt în general formate. Învățarea unei limbi străine nu este posibilă fără însușirea, în primul 
rând, a pronunțării specifice acelei limbi. 

Vocabularul. Întrucât însușirea vocabularului face parte integrantă din studiul limbii, 
trebuie să se acorde timp suficient, în special la grupa mică-mijlocie, acestei probleme de 
bază. În explicarea materialului lexical nu se recurge numai la traducerea cuvintelor în limba 
maternă, ci se folosește în orice împrejurare materialul ajutător, precum și mimica, gestul, 
care vor ajuta la denumirea obiectelor, la sugerarea sensului prin diferite acțiuni executate. 

Materialul didactic. Este bine cunoscut faptul că la această vârstă este predominantă 
gândirea concretă a copilului. De aceea, este absolut indispensabil ca pentru explicarea și 
asimilarea materialului lingvistic să se folosească în mod frecvent materialul intuitiv. Astfel, 
copiii intuiesc imagini ale unor obiecte din cadrul unei teme date pe care sunt obligați să le 
denumească după ce ele au fost însușite în contextul unui enunț. 

Strategii. Metode. Pentru ca însușirea cuvintelor să fie cât mai conștientă, pornind de 
la necesitatea vitală a unei comunicări, ele vor fi plasate într-un cadru situațional, care să 
stimuleze gândirea copilului și să-i trezească interesul. Prezentarea materialelor în natură este 
însă primul lucru care trebuie avut în vedere pentru explicarea cuvintelor pentru elevii de la 
grupa pregătitoare. Pentru alte categorii de cuvinte, cum sunt cele care denumesc legumele, 
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fructele, animalele, se vor folosi obiecte confecționate din plastilină sau din materiale textile. 
Pe lângă conversație, care constituie mijlocul de bază pentru comunicarea cuvintelor, de o 
mare eficiență în vederea realizării unei pronunții corecte a copiilor sunt recitările, jocurile 
didactice și cântecelele. În condițiile transformărilor pe care le cunoaște lumea contemporană, 
în perioada globalizării, a interferențelor și interdependențelor de tot felul, învățarea, 
cunoașterea și folosirea limbilor străine reprezintă o condiție a progresului, a unei integrări 
reușite, atât la nivel individual, cât și la scară socială, în structurile de succes ale mileniului 
III. Cu cât primii pași în această direcție sunt făcuți mai devreme, cu atât șansele de succes 
sunt mai mari. Învățarea limbii engleze poate să pară un plan prea ambițios, dar acum, 
maleabilitatea structurilor operaționale mentale, poate constitui un avantaj pentru un profesor 
avizat. De fapt, limba străină nu „se învață” într-un an, iar apoi nu ne propunem ca preșcolarii/ 
școlarii să vorbească cursiv în limba engleză. Tot ce ne dorim este să-și dezvolte un mod 
specific de articulare a sunetelor și să cunoască câteva elemente de bază ale exprimării în 
această limbă. Învățarea limbii engleze poate să pară grea, însă acum este momentul propice 
pentru realizarea acesteia, întrucât structurile operaționale mentale sunt ușor de modelat și 
încă nedefinitivate, fapt ce constituie un mare avantaj. De fapt, nu îmi propun ca preșcolarii să 
învețe limba engleză pentru a vorbi cursiv, ci urmăresc ca principale obiective următoarele: 

1. Dezvoltarea unui mod de articulare a sunetelor, specific limbii engleze; 
2. Pronunțarea corectă a sunetelor și a complexelor sonore; 
3. Cunoașterea câtorva elemente de bază ale exprimării în această limbă; 
4. Dezvoltarea spiritului de observație, a gândirii reproductive și creative; 
5. Însușirea corectă a sunetelor în limba engleză; 
6. Reproducerea verbală a unui mesaj audiat; 
7. Identificarea elementelor din universul familiar; 
8. Însușirea noțiunilor referitoare la numerație; 
9. Îmbogățirea vocabularului cu ajutorul cântecelor și a poeziilor; 
10. Stimularea calităților de voință și afective; 
11. Folosirea dialogului cu colegii exersând expresiile învățate; 
12. Dezvoltarea încrederii în capacitatea de a învăța o limbă străină, începând de la grupa 

pregătitoare; 
13. Stimularea interesului pentru o altă cultură și civilizație. 
14. Jocul ca metodă didactică trebuie privit din două perspective: 

a) Jocul la clasele mici, I-IV, care ar trebui să fie predominant deoarece aceștia 
reacționează altfel când știu că fac parte dintr-o poveste pe care o construiesc 
împreună, în care, cu siguranță, au rolul principal, acesta nefiind unul impus, ci 
unul asumat, „creat”. 

b) Jocul la clasele mari - gimnaziu. Deși par mai greu de captat în astfel de activități, 
elevii vor participa cu interes, deoarece se anulează barierele unei lecții „în clasă”, 
este altceva decât orele obișnuite, iese din tipare. În acest caz jocul didactic poate 
fi folosit, fie pentru a începe o discuție, pentru a „sparge gheața”, fie pentru a 
evidenția trăsătura competitivă a participanților, sau pentru a recapitula unele 
noțiuni studiate. 

În cele ce urmează voi enumera câteva tipuri de joc și momentele în care le-am folosit 
în cadrul unei lecții, având ca grup-țintă clasele de gimnaziu și de primar. 

 Pentru „spart gheața” un joc de genul „întrebări pentru aflarea adevărului” ar putea 
înlătura barierele în comunicare, i-ar putea face chiar și pe cei mai timizi sau mai puțin 
pregătiți elevi să participe. Acest joc este eficient atât la clasele de primar, cât și la 
clasele de gimnaziu, pentru elevii de nivel începător și mediu pentru că încurajează 
interactivitatea. Profesorul va alege un „voluntar” care va fi cel interogat. Colegii îi 
vor adresa întrebări în legătură cu ceea ce a făcut el, de exemplu la sfârșit de 
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săptămână, cu o zi în urmă, folosind întrebări cu răspuns limitat „Da”, „Nu”. Exemple: 
„Ai fost ieri la cumpărături?” sau „Te-ai uitat ieri la televizor?”. Este important ca 
această activitate să se desfășoare într-un ritm alert și să nu dureze mai mult de zece 
minute. Profesorul va corecta eventualele greșeli de gramatică sau de pronunție ale 
elevilor, dar nu va interveni pe parcursul desfășurării acestei activități. O altă variantă 
a acestui joc didactic este „Cuvântul misterios”. Profesorul va scrie pe tablă un cuvânt 
legat de vocabularul predat la clasă într-o oră anterioară. Un elev va sta cu spatele la 
tablă și va adresa colegilor întrebări pentru a afla cuvântul. Întrebările trebuie să fie cât 
mai variate. Dacă elevul numește cuvântul de pe tablă, el va avea dreptul de a scrie alt 
cuvânt, care să fie descoperit de un alt coleg desemnat. 

 Pentru îmbunătățirea vocabularului putem folosi un joc numit „Trage oblonul”. Elevii 
vor fi împărțiți pe echipe de câte patru. Fiecare echipă va primi câte opt fișe conținând 
opt „ferestre”. Pe jumătate de „fereastră” este scrisă o jumătate de proverb sau 
expresie (Oblonul închis). Elevii vor primi și partea cealaltă pe bucățele mici de hârtie. 
Ei trebuie să potrivească respectivele cuvinte astfel încât „oblonul” care cuprinde toate 
cuvintele proverbului, sau expresiei să fie închis. Profesorul va avea rolul de a juriza 
munca elevilor și de a desemna echipa câștigătoare, adică cea care va „închide” 
obloanele, va găsi proverbele sau expresiile enunțate în cel mai scurt timp. Această 
echipă va da o „pedeapsă” echipei perdante. 

 „Jumătate de Rebus”. Acest joc funcționează astfel: elevii lucrează pe perechi. 
Profesorul le va propune un rebus completat parțial. Unul dintre elevi va avea o 
jumătate de rebus, iar celălalt a doua parte. Nu vor exista indicii pentru aflarea 
cuvântului. Elevii vor formula, pe rând, propriile explicații, respectiv definiții astfel 
încât fiecare dintre ei să poată completa rebusul. Acest joc încurajează dezvoltarea 
vocabularului și exprimarea liberă, dar poate fi folosit și pentru recapitularea 
vocabularului la sfârșitul unei unități de învățare. Trebuie să menționez faptul că 
această metodă este foarte potrivită în cazul elevilor de nivel avansat, deoarece ei pot 
formula definiții mai ample, ajutându-se și de vocabularul acumulat. 

 „Povestea” - o activitate antrenantă care încurajează creativitatea elevilor și dezvoltă 
lucrul în echipă. Se poate folosi atât la clasele de gimnaziu, cât și la cele de liceu. 
Elevii vor fi împărțiți în patru grupe. Fiecare grupă va scrie pe o foaie de hârtie câte 
patru sau cinci cuvinte, care au sau nu legătură între ele. Fiecare foaie va merge la 
cealaltă grupă, adică foaia de la grupa întâi va merge la grupa a doua, cea de la a doua 
la a treia și așa mai departe. Fiecare echipă va trebui să alcătuiască o poveste folosind 
cuvintele respective, respectând regulile gramaticale, nu neapărat și pe cele logice! Se 
pot compune povești amuzante sau science fiction - creativitatea nu are limite! O altă 
variantă a acestui joc este scrierea unei poezii folosind cuvintele propuse. Paragrafele 
vor fi notate pe foi tip flip-chart și apoi vor fi prezentate colegilor de un purtător de 
cuvânt al fiecărei grupe. Profesorul va avea rolul de evaluator al activității elevilor, 
evidențiind cele mai bune idei. În încheiere este necesar să subliniez faptul că această 
metodă didactică oferă elevilor posibilitatea de a-și îmbunătăți cunoștințele și 
abilitatea de a vorbi o limbă străină, reinventându-se în fiecare caz, interacționând cu 
alții, transferând „achizițiile” în contexte noi! 
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Metoda de evaluare interdisciplinară – Proiectul 
 

Prof. documentarist, Nica Elena Mădălina 
Școala Gimnazială Izbiceni, jud. Olt 

 
Proiectul este o metodă de evaluare interdisciplinară ce poate fi aplicat în orele de 

limba română. „Copilul trebuie învățat să-și folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar și 
pentru a privi; urechile, nu numai pentru a auzi, dar și pentru a asculta cu atenție; mâinile, nu 
numai pentru a apuca obiectele, ci și pentru a pipăi și a le simți” (Lonwenfeld). 

Și metodele, componentele sau strategiile de învățământ îmbătrânesc, ca și oamenii. 
Într-o lume supusă unei singure legi, paradoxal stabile (cea a schimbării), învățământul nu 
poate face excepție. 

Un mod de a conferi deschidere și viață muncii noastre este și acesta al exercițiului 
interdisciplinar prin folosirea proiectului ca metodă complementară sau alternativă de 
evaluare. Acesta oferă elevilor posibilitatea de a demonstra ce știu, dar, mai ales, ceea ce știu 
să facă, adică să le pună în valoare anumite capacități. Realitatea practicii noastre profesionale 
ne învață că el nu se poate aplica nici permanent, nici pretutindeni, dar utilizarea lui dă 
frumusețe și viață învățării școlare, fiind și posibilă și necesară. 

Proiectul ca instrument de evaluare a avut următoarele etape: 
 s-a desfășurat pe o perioadă de timp de câteva zile; 
 a început în clasă prin precizarea temei, definirea și înțelegerea sarcinilor de lucru, a 

continuat în clasă și acasă și s-a încheiat în clasă prin prezentarea unui raport despre 
rezultatul obținut și expunerea produsului realizat; 

 poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup; 
 a fost organizat riguros în etape, ca orice muncă de cercetare; 
 a facilitat transferul de cunoștințe prin conexiuni interdisciplinare. 

Metoda proiectului a presupus parcurgerea unor pași, de la pregătirea acestuia, la 
evaluare: 

1.  Pregătirea proiectului - împreună cu elevii am decis câteva repere care se pot formula 
prin întrebări ce pot dirija dimensiunea evaluativă: 
a) pe ce se va centra demersul evaluativ: - pe produs final?- pe proces?- pe ambele? 
b) ce rol va avea învățătorul: - consilier permanent al elevului? - doar evaluator 

final? - coordonator al întregii activități? 
c) care este statutul resurselor implicate în derularea proiectului: - sunt puse de la 

început la dispoziția elevului? - sunt identificate pe parcurs? - sunt comune pentru 
toți elevii? 

d) există o anumită structură: - propusă? - impusă de învățător? - aleasă de elevi? 
e) există niște caracteristici ale produsului final obligatorii pentru toți elevii? 

2.  Stabilirea ariei de interes și a tematicii proiectului – discutată și negociată între mine și 
elevi. 

3.  Stabilirea premiselor inițiale, cadrul conceptual, metodologic, datele generale ale 
investigației, tipul de informații de care au nevoie. Elevul poate să-și stabilească un set 
de întrebări esențiale care vor fixa elementele cheie ale proiectului. 

4.  Identificarea și selectarea resurselor materiale (altele decât cele date suport). 
5.  Precizarea elementelor de conținut ale proiectului (pentru prezentarea în scris sau 

orală) - Pagina de titlu (tema, autorii/autorul, clasa, școala, perioada de elaborare); 
Cuprinsul (titlurile capitolelor, subcapitolelor, subtemelor etc.); Argumentul; 
Dezvoltarea elementelor de conținut (pliante, postere, diagrame, citate, desene, 
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cântece); Concluzii (elemente de referință desprinse din studiul temei); Bibliografia; 
Anexe (toate materialele importante rezultate). 
Am realizat cu elevii clasei a IV-a, în cadrul orelor de Limba și literatura română, 

proiectul de evaluare interdisciplinară „Ștefan cel Mare și Sfânt – 500”. Am plecat în 
elaborarea proiectului de la următoarele materiale/ activități suport: 

 legenda în proză „Ștefan cel Mare și Sfânt și Vrâncioaia”, de Al. Vlahuță; 
 legendele în versuri „Daniel Sihastru” și „Muma lui Ștefan cel Mare”, de D. 

Bolintineanu; 
 legenda în proză „Stejarul din Borzești”, de E. Camilar; 
 poezia – cântec „La înmormântarea lui Ștefan”, de Șt. O. Iosif; 
 cântec popular „Ștefan, Domn!”; 
 vizită la biblioteca școlii (consultarea volumelor ce vizau tema dată); 
 desene colective (ilustrarea unor lecturi din cele date suport; benzi desenate); 
 compuneri ale elevilor. 

Am stabilit, de la început, că evaluarea produsului final se va face prin prezentare 
orală, liberă de către fiecare grupă, învățătorul fiind permanent consilier și evaluator final, 
fără să neglijez părerea elevilor. Se va lucra pe patru grupe, cu lideri de grupă și cu teme date 
pentru fiecare grupă. 

Timpul de lucru: 3 săptămâni. 
Grupele vor aduna materiale separat, în câte o mapă care, apoi, va forma un capitol din 

întreg proiectul. 
Temele grupelor: 

 Grupa I – „Ștefan cel Mare în istoria românilor” 
 Grupa a II-a – „Portretul fizic și moral al lui Ștefan” 
 Grupa a III-a – „Figura lui Ștefan cel Mare în literatura română” 
 Grupa a IV-a – „Pe urmele marelui Ștefan” 

Obiectivul general a fost acela de a reconstitui, de a recapitula, de a aprofunda și a 
evalua momentele semnificative din viața și activitatea lui Ștefan cel Mare, prin prisma 
lecturilor studiate și întocmirea unui portofoliu „Ștefan cel Mare și Sfânt – 500”. Pentru 
evaluare am stabilit timpul de lucru de 2 ore, elevii fiind așezați în grupe dispuse astfel încât 
fiecare să se poată privi în față cu toți ceilalți, să aibă cărți de vizită pe masă și mapa cu 
produsul final. 

Clasa a fost amenajată corespunzător, expunându-se o parte din materialele ilustrative 
sugestive – create de elevi: planșă cu planul proiectului de evaluare, postere cu vederi, 
diagrame cu date semnificative sau expresii literare, desene colective reprezentând lecturi 
studiate, compuneri, afișe pentru „Anul Ștefan” etc. Elevii au fost sfătuiți ca, în timpul 
evaluării proiectului, să pună întrebări celorlalte grupe, să aducă completări și să completeze o 
fișă de observație pentru fiecare elev cu cerințele: vorbește corect în propoziții, prezintă 
material bogat și edificator, este activ, povestește frumos, citește corect, expresiv, respectă 
cerința dată, aduce noutăți, este original. Grupele au rezolvat tema propusă foarte ingenios, 
folosind o varietate de surse informaționale, cu argument și suport bine realizate. 

Produsele finale, pentru fiecare grupă au fost: 
Grupa I: 

1. bibliografie; 
2. tablou „Ștefan cel Mare”; 
3. album de vederi „Ștefan cel Mare în istorie”; 
4. poster – anii de domnie, lupte importante, ctitorii, locul de veci; 
5. calendar ortodox 2004 – „Ștefan cel Mare și Sfânt”; 
6. fragmente din lecturi istorice scoase de pe Internet (fiecare elev a avut contribuția sa la 

expoziție); 
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7. cântecul „Ștefan, Ștefan Domn!” 
Grupa a II-a: 

1. bibliografie; 
2. proză – portretul fizic și moral al domnitorului făcut de cronicarii vremii;  
3. poster – expresii din lecturi studiate care argumentează trăsăturile fizice și morale ale 

lui Ștefan; 
4. schemă – trăsături fizice și morale reieșite din lecturile studiate; 
5. desene realizate de elevi, individual și colectiv, reprezentând portretul lui Ștefan (copil 

și domnitor); 
6. compuneri – creații ale elevilor pe tema dată: „Soarele Moldovei”, „Ștefan domn”;  
7. argument pentru canonizarea domnitorului. 

Grupa a III-a: 
1. bibliografie; 
2. poster – titluri de lecturi literare ce-l prezintă pe marele domnitor;  
3. dramatizare „Daniel Sihastru”; 
4. benzi desenate, fragmente ilustrate, finaluri de lecturi schimbate, povești ilustrate; 
5. expoziție de carte cu prezentarea fiecăreia; 
6. cântec „La înmormântarea lui Ștefan” - versuri de Șt. O. Iosif 

Grupa a IV-a: 
1. reportaje, note de călătorie; 
2. itinerare pentru excursii posibile sub genericul dat; 
3. afișe pentru acțiuni „Anul Ștefan”; 
4. pagină de revistă „Anul Ștefan”; 
5. rebusuri create de elevi; 
6. concurs „Cine știe câștigă” - întrebări posibile; 
7. postere „Ștefan în satul nostru”. 

Toate materialele au fost prezentate cu mult curaj, individual sau în grup, de către 
elevi, cu o coordonare a liderului de grup, punându-i pe elevi în situația de a argumenta orice 
afirmație, de a da explicații, de a pune întrebări și, nu în ultimul rând, de a formula judecăți de 
valoare. 

Fiecare elev a fost pus în situația de a observa atent munca colegilor, de a se 
autoevalua și de a contribui la întocmirea portofoliului final „Ștefan cel Mare și Sfânt – 500” 
dovedind că interdisciplinaritatea pune elevul într-o postură atractivă. 

Evaluarea finală s-a făcut pe descriptori de performanță și cu argumentarea individuală 
a fiecărui calificativ, lăsând și elevii să-și spună părerea. S-a dovedit astfel că proiectul, ca 
metodă alternativă de evaluare interdisciplinară, are un real potențial formativ, superior 
celorlalte metode de evaluare. 

În concluzie, folosind această metodă de evaluare interdisciplinară am pus elevul să 
caute, să sintetizeze, să asocieze, să compare și, nu în ultimul rând, să-și scoată din „cutiuțele” 
minții lor cunoștințele, indiferent la ce disciplină au fost dobândite. 
 
Bibliografie: 
1. Limba română, Manual pentru clasa a IV-a, E. D. P. 
2. Dicționar de literatură română și universală, Ed. Coresi, 2000 
3. Caragiale, Ion Luca: Momente și schițe, Ed. Tineretului, 1989 
4. Învățarea activă, ghid. M.E.C., 2001 
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Cultivarea spiritului participativ – necesitate a unei educații de calitate 
Flashmob-ul, ca modalitate de stimulare a spiritului participativ la elevi 

 
Prof. Olariu Eugenia 

Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci, jud. Galați 
Argument: 

Societatea actuală este una caracterizată, în esență, prin alienare; oamenii par a fi mai 
nepăsători, mai egoiști pe zi ce trece, propriile nevoi și interese ajungând a se constitui în 
singurele criterii de orientare, de acțiune, de relaționare cu ceilalți; ca atare, implicarea în 
evenimente sau activități care să vizeze binele celuilalt nu reprezintă o atitudine majoritară, 
fiind mai degrabă manifestări singulare. Oamenii sunt copleșiți de propriile nevoi și griji 
cotidiene, de lipsa încrederii în sine sau de variate complexe apărute în urma diferitelor 
situații discriminatorii în care s-au dezvoltat și acționat/ acționează, sunt împovărați de status-
roluri pentru care sunt insuficient pregătiți (sau care nu le oferă satisfacția așteptată) sau, pur 
și simplu, nu se regăsesc într-o societate mult prea voluntară și egoistă, în care înstrăinarea a 
devenit cuvânt de ordine. 

La o simplă privire se poate constata că există, la nivel de ethos local, o lipsă de 
educație a participării, a implicării, care face ca adulți și copii, deopotrivă, să simtă o jenă în 
a-și exterioriza sentimentele, să se simtă neajutorați/ pierduți atunci când doresc să facă un 
gest binevoitor față de cineva aflat în nevoie sau chiar să nu aibă curajul de a-și susține un 
punct de vedere personal – manifestându-se (oarecum) la extreme, între conformism și 
obediență pe de o parte și aroganță și grosolănie, pe de altă parte. 

De aceea sunt necesare acțiuni de educare a spiritului participativ în rândul tinerilor. 
Iar asemenea acțiuni, pentru a avea efect, trebuie să depășească stadiul de furnizare de lozinci 
(vremea lozincilor a cam trecut). Este nevoie, pentru ca influența să fie convingătoare și de 
durată, de exercițiu repetat, de puterea exemplului și de activități atractive, prin care să se 
genereze o schimbare veritabilă la nivel de atitudine. 

Printre nenumăratele posibilități existente, una deosebit de plăcută și aflată la 
îndemâna oricui este organizarea și derularea de flashmob-uri cu elevii/ de către elevi. Prin 
particularitățile pe care le are flashmob-ul, efectele cu care se soldează punerea lui în practică 
sunt mai mult decât salutare în ceea ce privește dezvoltarea personalității celor implicați și, 
mai ales, a atitudinilor civice (cea participativă fiind un reper esențial). 
 
Flashmob-ul. Particularitățile utilizării flashmob-lui în context școlar 

Flashmob-ul (termen provenit din limba engleză: flash = flash/ clipă, mob = mulțime) 
este o adunare foarte scurtă, într-un loc public, prin care participanții efectuează o anumită 
acțiune (neobișnuită), pentru o durată scurtă de timp (de obicei câteva minute), după care 
grupul se împrăștie.11 Concret, grupul poate cânta, poate dansa, poate merge în cerc, purtând 
pancarte cu un anumit mesaj (fără conotație politică) sau poate „încremeni”, pur și simplu, 
într-o anumită poziție (studiată, gândită încă din momentul proiectării acțiunii, astfel încât să 
obțină efectul scontat). 

Este o modalitate de implicare de dată recentă (a fost transpusă în realitate abia 
începând cu anul 2003), facilitată fiind de dezvoltarea posibilităților de comunicare prin 
intermediul internetului. Este, totodată, un tip de agregare spontană care se ferește de 
parteneriate cu mass-media și care are ca scopuri și motivație apărarea/ promovarea unei 
cauze, transmiterea unei emoții, distracția (oferită străzii sau doar celor implicați), participarea 
comună la acțiuni de sincronicitate socială, cunoașterea unor oameni noi sau fronda față de 
mecanica existenței și a rutinei.  

                                                             
11  Wikipedia, Flashmob: https://ro.wikipedia.org/wiki/Flashmob - adresă accesată în data de 22.02.2017 
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Acest gen de manifestare este, mai presus de toate, un instrument social – și anume, 
unul de participare, implicare, luare de atitudine. Prin asta devine el valoros în plan 
educațional: ca mijloc de formare a atitudinilor și a comportamentelor participative la elevi 
(având în vedere că cei care se implică într-o asemenea acțiune își dezvoltă spiritul de echipă, 
spontaneitatea, seriozitatea, capacitățile de comunicare, de cooperare și de adaptare la 
cerințele grupului, ca și pe cele de organizare și autoorganizare). Elevul învață implicit să se 
încadreze în limitele impuse de reguli (deși pare o activitate haotică pentru spectatori, în realitate 
flashmob-ul presupune reguli foarte stricte):  

 acțiunea trebuie să fie spontană, fiind interzisă atragerea atenției publicului înainte de 
acțiune; 

 deși spontană pentru public, ea este (trebuie să fie) bine organizată, toate secvențele 
derulându-se după un scenariu; 

 sunt interzise încălcarea legilor și susținerea/ promovarea de interese politice; 
 întregul demers trebuie să formeze impresia că participanții nu se cunosc și, înainte de 

acțiune, nu dau de înțeles că se pregătesc să facă ceva neobișnuit; 
 după finalizare, toți participanții părăsesc imediat locul acțiunii, fără a mai arăta că s-a 

întâmplat ceva deosebit; 
 este organizat fără a antrena mass-media; 
 nu lasă urme (în sensul că după derularea unei asemenea manifestări nu trebuie să fie 

nevoie de intervenția echipelor de la salubrizare); 
 deși pare o joacă, se efectuează cu toată seriozitatea.12 

Participanții la o orice activitate de tip flashmob nu oferă și nu primesc bani pentru 
acțiunea lor, aceasta fiind una benevolă și voluntară. Inclusiv elevii antrenați într-o asemenea 
acțiune trebuie să se implice doar pentru plăcerea de a atinge ținta/ obiectivul vizat (sau măcar 
din curiozitate și din dorința de a-și depăși limitele). 

Scenariul unui flashmob trebuie să corespundă scopurilor pe care și le stabilesc 
organizatorii (în contextul educațional, grupul de elevi și profesorul îndrumător); în genere, 
însă, acest scenariu trebuie să fie unul oarecum misterios, nu foarte vizibil, dar și serios (în 
niciun caz nu trebuie să provoace râsul). Prin flashmob se realizează ceva ce pare lipsit de 
sens pentru respectiva conjunctură, dar de așa manieră, de parcă această acțiune ar conține un 
sens obișnuit. Ca urmare, spectatorii ocazionali văd această situație ca pe ceva serios și înțeleg 
că ea poată un sens (iar dacă totul este realizat cum trebuie, ei se simt îndemnați să facă 
eforturi de a identifica acest sens). Ei încearcă un sentiment de mirare și neînțelegere, apoi de 
interes, pentru ca, pe măsura derulării, unii dintre ei să se alăture „actorilor” și să se implice în 
acțiunea derulată. 

Atunci când flashmob-ul este orientat către o cauză, este foarte important ca întreaga 
acțiune să fie susținută și de pancarte/ afișe cu text scurt, percutant (cu rol de antrenare) sau de 
împărțirea, în rândul spectatorilor, a unor broșuri/ flyere conținând informații esențiale pe 
tema promovată. 
 
Studiu de caz: organizarea de flashmob-uri în context educațional la CNSH Tecuci 

În anul școlar trecut am organizat două acțiuni de tip flashmob cu elevii claselor de 
științe sociale din Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci: unul cu ocazia Zilei internaționale 
pentru eliminarea violenței împotriva femeilor (pe 25 noiembrie, în scuarul Bibliotecii 
Municipale „Ștefan Petică” Tecuci), celălalt – cu prilejul „Festivalului luminii” (pe 27 mai, în 
parcul „Regina Elisabeta” din municipiu). 

Activitățile au luat forma unei cercetări sociologice care a folosit ca metodă principală 
experimentul (flashmob-ul fiind, în ultimă instanță, o variantă mai puțin obișnuită, mai nouă 

                                                             
12  Ibidem 
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de experiment), iar în plan secundar – observația și ancheta pe bază de interviu. Fără a intra în 
detalii sociologice, este de precizat, totuși, că ele au avut un scop explicit (cunoscut de elevi) 
și unul implicit (ascuns lor, astfel încât ei realizau un experiment și erau, fără să vrea, parte a 
altuia). Explicit, s-au formulat ipoteze de lucru privind gradul de implicare al tecucenilor în 
asemenea activități (ipoteze mai puțin importante în contextul studiului de față). Dincolo de 
acestea, implicit a fost că elevii înșiși au fost ținuți sub observație, monitorizându-li-se 
reacțiile pe tot parcursul momentelor presupuse de organizarea și derularea flashmob-urilor; 
în final, ipotezele de lucru implicite care îi vizau pe aceștia au fost:  

 prin derularea de acțiuni de tip flashmob, elevii devin mai încrezători în forțele proprii;  
 în cadrul grupului, elevii reticenți la acțiuni inedite, de genul flashmob, își vor depăși 

inhibițiile, dacă majoritatea colegilor lor dovedesc implicare și curaj;  
 gradul de implicare al fetelor este superior celui al băieților. 

Acțiunile derulate, deși au avut scopuri care îi vizau și pe spectatorii prezenți, în ceea 
ce îi privește pe elevi și-au propus: 

 determinarea unui curent de opinie favorabil implicării, stimularea dorinței lor de a 
contribui la mai binele propriu și la cel al semenilor, dezvoltarea responsabilității, 
spiritului participativ, curajului de a acționa, încrederii în propriile forțe, creativității și 
capacității de a acționa nonconformist;  

 conștientizarea, de către elevi, a ideii că ține de fiecare să își facă viața mai frumoasă/ 
fericită, că omul trebuie să regăsească frumusețea în toate lucrurile mărunte din jur, 
respectiv a gravității unor probleme sociale (cum ar fi violența împotriva femeilor); 

 creșterea coeziunii de grup. 
Desfășurarea celor două activități s-a realizat 

conform unui scenariu pe care înșiși elevii l-au gândit/ 
pus la punct, aceștia fiind implicați în toate secvențele (este 
foarte important, dacă se dorește atingerea unor scopuri 
precum cele de mai sus, ca elevii să aibă rolul principal în 
tot ceea ce presupune proiectarea, pregătirea și derularea 
acțiunilor; dacă participă doar ca simpli executanți, 
valoarea formativă a flashmob-ului scade dramatic – 

lucru valabil, de altfel, pentru orice alt tip de activitate). 
Având în vedere că se încerca sensibilizarea 

comunității (explicit) și a elevilor (implicit) în privința 
unei realități sociale aparte, violența asupra femeilor, în 
prima dintre activități scenariul a presupus  două 
secvențe distincte:  

 un 
moment 
gen 
„Manne
quin Challenge” care i-a antrenat pe elevii 
purtători de pancarte cu mesaje anti-violență 
(tăcuți/ fără a scanda vreo lozincă, mergând 
în cerc, cu pancartele orientate către exterior 
– pentru a fi vizibile publicului trecător, 
elevii „au înghețat” la comanda „stop”, 
rămânând în poziția respectivă timp de cca. 

un minut);  
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 un moment de dans: la un semnal, după minutul 
de Freeze Challenge, toți elevii s-au prins în 
dans (s-au derulat două bucăți muzicale – hore 
românești); treptat, alături de ei au îndrăznit să 
intre în joc și câțiva simpli trecători – ceea ce a 
constituit un semnal că activitatea „a prins” și 
a plăcut.  
În cea de a doua activitate, elevii organizatori 

au realizat trei secvențe de dans, în parc, înainte de 
începerea Festivalului luminii. Spre deosebire de 
precedenta acțiune (în care elevii s-au așezat de la 
început în cerc, ținând la vedere pancartele), aici 
membrii echipei s-au împrăștiat inițial în mulțime și 
abia după ce s-au auzit acordurile primei melodii (în 
total au fost trei: două de muzică ușoară și una – 
populară) s-au adunat, treptat, conform regiei, venind 
de peste tot, din mulțime. Ca și în celălalt caz, și de 
această dată acțiunea a surprins și a plăcut celor 
prezenți, dar aici au fost mult mai mulți cei din afară 
care s-au implicat în dans, mai ales pe a treia secvență 
– dansul popular (contextul a fost diferit: publicul, 
majoritar tânăr, era deja adunat, în așteptarea începerii manifestărilor prilejuite de festival). 
Un loc important în lămurirea a ceea ce se întâmpla l-a avut banner-ul realizat și afișat de 

elevi, pe care era înscrisă lozinca flashmob-ului: 
„Descoperă frumusețea lucrurilor mărunte!” (aceasta 
era, de altfel, chiar deviza „Festivalului Luminii”).  
 
Concluzii 

În afara concluziilor sociologice rezultate 
(care au făcut obiectul unui studiu separat), e de 
menționat faptul că flashmob-urile au avut o importanță 
deosebită și efecte importante pentru organizatorii-
elevi. La acest nivel, de altfel, s-a înregistrat marele 
câștig al activităților, căci elevii: 

 au înțeles, prin implicare directă, ce înseamnă spirit participativ și cât de mult 
contează acesta la nivel de societate; 

 au înțeles cât de importantă este luarea de atitudine față de comportamentele antisociale;  
 și-au dezvoltat trăsături individuale și de grup precum responsabilitatea, spiritul de 

echipă, spontaneitatea, seriozitatea, capacitatea de planificare;  
 și-au învins inhibițiile, nesiguranța, învățând lecția autostăpânirii în situații inedite; 
 și-au testat capacitățile de a efectua, individual și în grup, acțiuni valoric-pozitive în 

spațiul public, experimentând, totodată, noi stări emoționale; 
 au învățat că pot realiza lucruri interesante, atractive și cu rol benefic pentru comunitate și 

că sunt în stare să organizeze relativ ușor, dacă vor, acțiuni de voluntariat; 
 s-au distrat și au reușit să sporească buna dispoziție și în rândul comunității în mijlocul 

căreia s-a derulat flashmob-ul; 
 au căpătat o experiență deosebită, care le va folosi cu siguranță în viitor. 

Ca organizatori, ei și-au îndeplinit scopul de a prezenta cetățenilor o modalitate 
nonconformistă de luare de atitudine, i-au pus la curent cu o nouă formă de manifestare 
stradală care militează pentru un scop – și totul, fără încrâncenare, elegant și atractiv. 
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Vechi și nou în educație 

 
Prof. Petreanu Carmen 

Școala Gimnazială „Marin Preda”, Pitești, jud. Argeș 
 

 Vechiul și noul în educație nu trebuie văzute în 
opoziție fățișă, întrucât întotdeauna „noul” își are 
rădăcinile și își trage seva din „vechi”. Educația este în 
strânsă corelație cu spiritul timpului, cu nivelul spiritual 
și de civilizație al oamenilor. Prezentăm, mai jos, 
confruntările de idei pe această temă. 
 Pornind de la caracteristicile epocii 
contemporane, Charles Handy și-a intitulat una dintre 
lucrări „Epoca iraţiunii. O gândire nouă pentru o lume 
nouă”, iar Ken Robinson a atribuit ca titlu unui volum 

al său, „O lume ieșită din minți. Revoluția creativă a educației”. Ambele lucrări sugerează 
dominația hazardului, a aleatoriului, a fractalilor, a mulțimilor disipative în epoca 
contemporană și recomandă abordarea netradițională a problematicii lumii actuale. Ervin 
Laszlo, unul din cei mai mari specialiști în teoria sistemelor, în lucrarea „Punctul haosului” 
pledează pentru crearea unei noi gândiri și a unui scenariu pozitiv de acțiune pentru viitorul 
nostru comun. „Trebuie să învățăm să administrăm în mod inteligent imprevizibilul cu 
alegerea conștientă”. (Laszlo, 2010) Ideea de bază a lui Ervin Laszlo este că viitorul nu 
trebuie prezis, ci trebuie creat. Ca instrument pentru cei interesați de crearea viitorului poate 
fi utilizată lucrarea lui Gary Hamel „Viitorul managementului”, carte scrisă „pentru cei care 
se tem că sistemul acționează împotriva inovației, care știu că managementul, așa cum este el 
practicat acum, e mai degrabă un obstacol în calea succesului și care vor să facă ceva în 
această privință”. (Hamel, 2010)  

Din fericire, omul are capacități extraordinare de adaptare și refacere a ordinii sociale, 
altfel rezultanta evoluțiilor istorice nu ar fi una, totuși, ascendentă. George Ritzer, unul dintre 
cei mai cunoscuți sociologi contemporani, cu contribuții esențiale în sociologia consumului, 
teoria globalizării, metateorie sociologică, teorie socială modernă și postmodernă, a devenit 
celebru cu lucrarea „Mcdonaldizarea societății”. (Ritzer, 2010) Adâncind explorările 
sociologice ale unor autori precum Max Weber sau Jean Baudrillard, Ritzer 
reconceptualizează universul în care trăim, descriind modul în care lumea obiectelor modifică 
relațiile dintre oameni și semnificația interacțiunilor sociale. Ritzer actualizează birocrația la o 
tendință mult mai actuală, și anume la această imensă industrie a fast-food-ului organizată pe 
principiile modelului McDonald: eficiență, pragmatism, predictibilitate, control prin 
tehnologii neumane, iraționalitatea raționalității. Se tot vorbește despre o nouă eră în care 
trăim, caracterizată de viteză și de stres, pe care Friedman o descria astfel: „globalizarea are 
în mod limpede o față americană: are urechile lui Mickey Mouse, mănâncă Big Mac, bea 
Coca-Cola sau Pepsi, folosește un laptop IBM sau Apple, utilizează Windows”. 

În Uniunea Europeană de astăzi și din viitorul apropiat, va fi mai important ca 
niciodată să trăim cu diferențele. Tinerii trebuie să învețe să accepte diferența care repune în 
discuție propria lor identitate, deseori construită cu greutate. Dacă aceștia nu reușesc să 
suporte diferența celuilalt, ei recurg deseori la acte de violență împotriva acestuia. Violența 
față de străini devine atunci un mijloc de a restabili propria stabilitate psihosocială, pe care o 
credeau pierdută. Devalorizarea celuilalt, etichetarea acestuia și transformarea sa în țap 
ispășitor sunt strategii de apărare folosite în mod curent. Dat fiind faptul că xenofobia are o 
funcție stabilizatoare asupra psihologiei tinerilor, eradicarea acesteia este dificilă. Proiecția 
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negativității asupra celui străin este mult mai importantă fiindcă ea servește la debarasarea de 
imaginea negativă avută despre sine. Situația socială în care se află tinerii joacă, de asemenea, 
un rol important. În majoritatea cazurilor, ei au încetat școala, nu au găsit loc de muncă și o 
parte din familia lor se află în șomaj. Ei nu sunt deci integrați în societate și se simt foarte 
puțin siguri pe ei înșiși. Această viață fără perspective nu are nici un sens pentru ei. În 
asemenea condiții sociale, tinerii riscă să fie excluși din societate, ceea ce, pe termen lung, 
atrage după sine dezvoltarea unor grupuri care trăiesc în sărăcie. 

În secolul XXI educația se confruntă cu o serie de tensiuni pe care trebuie să le 
depășească: global-local, necesitate-hazard, libertate-dependență, tradiție-modernitate, 
identitate-schimbare, autonomie-heteronomie, unitate-diversitate, general-particular, centru-
periferie, autohton-alogen, asemănare-diferență, directiv-nondirectiv, competiție-egalitate de 
șanse etc.  

Raportul UNESCO intitulat „Educația. Comoara ascunsă înăuntru” este structurat, pe 
nouă capitole, un veritabil program în domeniul educației:  

 De la comunitatea de bază la societatea mondială;  
 De la coeziunea socială la participarea democratică; 
 De la creșterea economică la dezvoltarea umană;  
 Cei patru piloni ai educației: a învăța să cunoști, a învăța să faci, a învăța să trăiești 

împreună și a învăța să exiști;  
 Educația pe toată durata vieții;  
 De la educația de bază la educația universitară;  
 Cadrele universitare în căutare de noi perspective;  
 Alegerea educației, rolul politicului;  
 Cooperarea internațională: educația „satul planetar”, coroborată cu cele patru libertăți 

specifice comunității europene: persoane, bunuri, finanțe, servicii.  
Din această perspectivă, în ceea ce privește profilul personalității elevului, se 

reproșează școlii că pune accent pe „reproducerea prezentului”, în condițiile în care au apărut 
ca priorități: toleranța, spiritul critic, autonomia, altruismul etc. Formarea elevilor în consens 
cu realizarea acestor valori este urmărită cu prioritate de cadrele didactice din domeniul 
alternativelor educaționale. Acest fapt deschide un nou capitol privind învățământul 
preuniversitar, acela al relației vechi-nou.  

  „Noul” declanșează întotdeauna o fuziune 
între datul actual și starea anterioară. Nu e de mirare 
că în activitatea intelectuală, orice creație se 
elaborează pe fundamentul și cu ajutorul achizițiilor 
de până atunci. „Noul” e numai o excrescență a 
„vechiului”.  
 Desigur, tradiționalul se înrudește mai mult cu 
automatismul, pe când noutatea implică un grad mai 
înalt de atenție și nevoia unei acomodări; dar, grație 
puterii sale seducție, îndeamnă cu mai multă eficiență 
spre adoptarea și imitarea sa. Trebuie precizat că ceea 

ce în unele grupuri sociale apare ca noutate, poate să fie, și chiar este adeseori, revenirea la 
date sau atitudini mai vechi, uitate, căzute în desuetudine. În ceea ce privește alternativele 
educaționale acestea nu sunt o „modă” și nici o „inovație” postdecembristă. 

E drept că multe „mode” se referă la conținuturi cu adevărat inedite, dar cei care le 
adoptă imitativ nu-și dau seama că a imita nu înseamnă a fi original, ci semnifică dependența 
de un model împrumutat, nerealizând faptul că dacă „moda” e nouă nu sunt neapărat și ei 
inovatori. De fapt, a sosit momentul să clarificăm și problematica inovării și schimbării.  
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Într-o epocă a școlii românești extrem de receptivă la schimbare, la înnoire, cartea lui 
A. M. Huberman „Cum se produc schimbările în educație” este o lectură mai mult decât 
necesară. Huberman afirmă că: „Termenul de inovație este plin de perfidie, deoarece în 
același timp e și seducător, dar și înșelător; seducător pentru că implică optimizare și 
progres, în timp ce în realitate el înseamnă numai ceva nou și diferit; înșelător, fiindcă abate 
atenția de la substanța activității în cauză – invitarea în profitul grijii pentru tehnologia 
educației”. (Huberman, 1978)  

De aceea, autorul insistă asupra conceptului de inovație, pornind tocmai de la diferența 
în accepțiunea termenilor de schimbare și inovație. Schimbarea este constituită de tot ce 
intervine diferit de ceea ce a fost, ea putând să se producă și întâmplător, pe când inovația 
„are, întrucâtva, un caracter mai degrabă deliberat, voluntar și planificat, decât spontan”, 
sau mai clar: „Inovația este deci o operațiune unitară al cărei obiectiv este de a determina 
instalarea, acceptarea și utilizarea unei schimbări” sau, în fine, „inovația de schimbare”. 

Viața omenească are nevoie atât de o anumită continuitate, cât și de momente de 
discontinuitate care acordă activității un anumit elan. Ceea ce rămâne de stabilit este dacă în 
aceste cazuri părăsirea tradiției se datorează unei adevărate nevoi spirituale sau numai unei 
simple dorințe de schimbare. 

În actualitate, România înregistrează din punctul de vedere al dezvoltării, modernizării 
și recuperării decalajului, pe care îl are față de media europeană, o serie de deficite: • deficit 
instituțional și de democrație • deficit demografic • deficit educațional • deficit alimentar • 
deficit energetic • deficit ecologic • deficit de infrastructură • deficit de coeziune și solidaritate 
socială • deficit de imagine • deficit de mentalitate • deficit de modele și elite • deficit de 
autoîncredere.  

După aprecierile din Raportul Comisiei Prezidențiale 2007, menținerea actualului 
sistem de învățământ din România pune în pericol competitivitatea și prosperitatea țării. Acest 
sistem are patru mari probleme: este ineficient, nerelevant, inechitabil și de slabă calitate. 

 Sistemul de învățământ este ineficient, așa cum rezultă din analiza performanțelor 
obținute de elevii din România la principalele evaluări internaționale: PISA, TIMSS și 
PIRLS. Cu excepția rezultatelor la lectură ale copiilor din clasa a IV-a, toate celelalte 
performanțe se află mult sub media internațională. Mult mai îngrijorător este însă 
faptul că performanțele înregistrate de elevii noștri sunt semnificativ mai slabe decât 
cele ale elevilor din țările vecine, recent intrate în UE, care au aproximativ aceleași 
condiții social-economice ca România. Aceste performanțe dovedesc că trebuie să 
punem capăt iluziei că avem un sistem performant, invocând reușitele la olimpiadele 
internaționale. Rezultatele olimpicilor sunt prea puțin relevante pentru sistem: ele 
reflectă excelența personală și a câtorva profesori care îi pregătesc, nicidecum starea 
sistemului.   

 Sistemul de învățământ este nerelevant în raport cu economia și societatea viitorului, 
pentru că nu corespunde criteriilor economiei și societății bazate pe cunoaștere. În 
acest context, prin Agenda Lisabona și Europa 2020, Uniunea Europeană a stabilit 
indicatori care arată măsura în care o țară și Uniunea, în ansamblul ei, sunt capabile să 
facă față provocărilor economiei cunoașterii. Din analiza acestor date rezultă o 
concluzie clară: actualul sistem de educație nu este capabil să asigure României o 
poziție competitivă în economia cunoașterii.  

 Sistemul de învățământ actual este inechitabil pentru că asigură elevilor aceleași 
oportunități de învățare și de rezultate, indiferent de mediul socio-economic sau 
cultural din care provin. Din păcate, în România, în ciuda intervențiilor de până acum, 
se mențin inechități flagrante. Apartenența la mediul rural se asociază cu dezavantaje 
majore: actualmente numai 24,54% dintre elevii din mediul rural ajung să urmeze 
liceul. Proporția elevilor din mediul rural care obțin rezultate slabe la limba română, 
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matematică și științe este de 2-6 ori mai mare decât a celor din mediul urban; proporția 
celor care obțin rezultate foarte bune la aceleași discipline este de 2-3 ori mai mică. 
Grupurile vulnerabile continuă să fie, în mare măsură, dezavantajate educațional. 
Aproximativ 80% dintre tinerii neșcolarizați sunt rromi, dintre care 38% sunt 
analfabeți funcțional. Proporția de copii rromi înscriși în învățământul primar este de 
64%, față de 98,9% - media națională.  

 Infrastructura și resursele din sistemul de învățământ sunt de slabă calitate, fapt 
demonstrat printre altele de o tristă realitate: majoritatea școlilor din România au o 
arhitectură care corespunde unei concepții despre școală de la finele secolului al XIX-
lea, nu una specifică începutului secolului al XXI-lea. Peste 82% din totalul clădirilor 
școlare sunt construite înainte de 1970, uneori chiar cu mult mai mult timp în urmă, 
ceea ce face ca starea și dotarea lor să nu mai corespundă standardelor actuale de 
pregătire. Din mii de școli lipsesc facilitățile de bază (apă curentă, WC etc.), iar 
dotarea materială este precară. Doar 36% dintre școli sunt conectate la Internet, 
majoritatea covârșitoare fiind formată din liceele din mediul urban. Resursa umană 
îmbătrânește îngrijorător (media de vârstă a personalului didactic este de 40 de ani la 
femei și de 44 de ani la bărbați), iar calitatea prestației este, în general, slabă. Doar 
18% din personalul didactic din țară a urmat un curs de pregătire pentru utilizarea 
tehnologiei informației în predare, iar într-un sondaj recent, 74,3% dintre elevii de 
clasa a VIII-a susțin că profesorii obișnuiesc să le dicteze la majoritatea materiilor. 
Programa școlară este deosebit de încărcată și, mai ales, este lipsită de o viziune clară. 

Evaluarea elevilor, îndeosebi prin teste 
naționale și bacalaureat, este de slabă 
calitate. Managementul unităților școlare a 
fost politizat excesiv, împiedicându-se 
astfel acumularea de know-how și formarea 
managerilor profesioniști. Inerția sistemului 
este uriașă. La problemele intrinseci ale 
sistemului de învățământ legate de 
eficiență, relevanță, echitate și calitate se 
adaugă un fenomen extern, cu grave 
consecințe pentru educație: declinul 

demografic. Scăderea este dramatică, iar consecințele asupra resurselor umane 
necesare dezvoltării țării - ușor de dedus.  
Rezumând, se poate spune că sistemul educațional actual are mari probleme de 

eficiență, echitate, calitate și relevanță pentru economia cunoașterii. El produce insuficientă 
cercetare și inovare și nu este capabil să promoveze o Românie competitivă și prosperă. 
Restructurarea lui e necesară și urgentă, dacă nu vrem să devenim o colonie tehnologică, o 
țară cu oameni săraci și fără speranțe.  

Atâta timp cât nu se va înțelege că cel mai important element al avuției naționale și cea 
mai importantă garanție a dezvoltării și modernizării pe termen lung îl reprezintă educarea și 
profesionalizarea forței de muncă, deficitul de educație va fi una dintre cele mai puternice 
bariere în calea progresului și civilizării României. 
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Apa în viziune transdisciplinară 

 
Prof. Petrică Ramona,  

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci, jud. Galați 
 

Apa constituie o minune a planetei noastre. „Apei (a spus marele Leonardo) i-a fost 
dată puterea magică de a deveni seva vieții pe Pământ". Apa are viață, memorie, sentimente. 

Simbolistica apei este vastă și sacră deopotrivă. Apa este substanța nașterii și a morții, 
este generatoare de viață și generatoare de moarte, creatoare și distrugătoare. Semn al oricărui 
început, apa are virtuți sacre: întinerește, vindecă miraculos, iluminează spiritual ființa. Apele 
liniștite semnifică pacea și ordinea. Apele amare reprezintă amărăciunea vieții. 
Tema apei în mitologie 

În mitologie apa este văzută în foarte multe ipostaze. Un mit al apei ca element al 
genezei este nașterea Afroditei, din mitologia greacă. Se spune că această zeiță s-a născut din 
spuma mării și sângele lui Uranus. Un mit care ilustrează apa ca element al nemuririi, al 
tinereții veșnice, este cel al scăldării eroului Ahile în apele Stixului de către mama sa Thetis 
ce dorea să-i confere nemurire. În foarte multe mitologii se întâlnește mitul unui potop uriaș, 
care scufundă sub apele sale întreaga lume, mai puțin piscurile munților. Cel mai 
reprezentativ este Potopul lui Noe. Apa, ca element al metamorfozei apare în mitul lui Narcis, 
erou al mitologiei grecești. El a rămas îndrăgostit de chipul său, privindu-l în unda unui lac și 
vrând să se apropie de el, a căzut în apă și s-a înecat. Trupul său s-a metamorfozat sub 
proprietatea magică a apei, într-o narcisă. 
Simbolistica apei în literatura română 

Născut din iubire, surprins în iubire și definit prin iubire, simbolul apei devine etern în 
literatură. 
Apa ca simbol al genezei:  

 Luceafărul se aruncă din cer în mare spre a se naște ca tânăr zeu al apelor, 
prezentându-se prima oară fetei de împărat: „Și apa unde –a fost căzut/ În cercuri se 
rotește,/ și din adânc necunoscut/ Un mândru tânăr crește” (M. Eminescu) 

 Născut din lacrima Maicii Domnului, Făt Frumos (Basmul cult: „Făt Frumos din 
lacrimă” de M. Eminescu) va cunoaște de fapt, două nașteri divine: prima, a venirii pe 
lume din lacrima fecioarei, iar a doua, din porunca lui Dumnezeu, care preface izvorul 
din nou în ființă umană la rugămintea Sfântului Petre. 

 După Mircea Eliade, apele simbolizează substanța primordială, din care toate formele 
se nasc și în care toate se reîntorc. În nuvela „La țigănci”, apele simbolizează 
cunoașterea vieții, care, în viziunea autorului, este un labirint din care se poate ieși 
doar prin moarte. 

Apa ca simbol al regenerării: 
 În „Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, personajul Harap-Alb moare și este 

înviat printr-un ritual „cu apă vie și apă moartă, cu trei smicele de măr”, sugerând 
regenerarea. 

 În „Țiganiada”, de Ion Budai-Deleanu, în pădurea blestemată în care se rătăcește 
Parpangel, sunt două izvoare gemene, care curg în direcții opuse; cel din dreapta este 
binecuvântat și cine va bea din el se spiritualizează și devine un „viteaz neînvins și leu 
inimos”, cel din stânga „face mintea tâmpă și nătângă.” 

 La Nichita Stănescu, în poezia „Emoție de toamnă”, apa apare sugerată de substantivul 
mare. Prin această transfigurare, sentimentele exprimate de poet își păstrează puritatea 
și forța, printr-o continuă regenerare: „Și-atunci mă apropii de pietre și tac,/ Iau 
cuvintele și le-nnec în mare./ Șuier luna și o răsar și o prefac/ Într-o dragoste mare ”. 
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Apa ca simbol al purificării: 
 În nuvela „Dincolo de nisipuri” de Fănuș Neagu, drumul în căutarea apei reprezintă 

drumul spre ideal. Atât pentru săteni, cât și pentru Şuştene, personajul principal al 
nuvelei, apa constituie idealul dorit cu înfrigurare.  

 În basmul „Prâslea cel voinic și merele de aur”, Prâslea reușește să-l învingă pe zmeu, 
după o luptă grea și lungă, numai cu ajutorul fetei celei mai mici de împărat, care-i dă 
apă.  

 În basmul popular „Greuceanu”, picătura de apă vie pe care i-o dă corbul îi va dărui 
viață veșnică.  

 În lirica eminesciană, apa personificată preia zbuciumul sufletului poetului (poezia 
„Lacul”): „Lacul codrilor albastru/ Nuferi galbeni îl încarcă;/ Tresărind în cercuri albe/ 
El cutremură o barcă.” 

 În romanul „Baltagul”, Mihail Sadoveanu folosește motivul apei negre ca hotar între 
lumi și sugerează moartea lui Nechifor Lipan: „L-am visat rău, trecând călare o apă 
neagră”. 

 Universul poetic al lui Bacovia stă sub semnul apei care cade vertical. În poezia 
„Lacustră“, ploaia nesfârșită evocă dramatismul materiei care se descompune, iar în 
poezia „Rar” ea determină alienarea ființei: „Plouă, plouă, plouă,/ Vreme de beție –/ și 
s-asculți pustiul,/Ce melancolie”. 

 În operele lui Marin Sorescu apa se ivește neclintită, de la simplu simbol doar existent, 
care „trebuia să poarte un nume”, până la element cu o vastă semnificație și importanță: 
Simbol al vieții, al regenerării, definește suflete tinere, permanent în schimbare și 
prinse în curiozitate: „Această mare e acoperită de adolescenți/ care învață mersul pe 
valuri, în picioare,/ mai rezemându-se cu brațul de curenți/ mai sprijinindu-se de-o 
rază țeapănă de soare”/[…]/Dar ei sunt zvelți și calmi, și simultan/ Au și desprins să 
meargă pe valuri, în picioare” (Nichita Stănescu – „Adolescenți pe mare”).e mare 

Tema apei în muzică  
Apa apare în muzică mai întâi ca element auxiliar, cadru/ fundal al unei acțiuni: 

Muzica apelor (Haendel), Șeherazada (Rimski-Korsakov), Olandezul zburător (Wagner). 
Elementul acvatic este plasat într-un ansamblu mai complex în ipostaza furtunii, propusă de 
Vivaldi în Anotimpuri, dar și de Beethoven în Simfonia Pastorală. Perioada de maximă 
exploatare a sugestiilor pe care apa, în multiplele sale forme de manifestare, le oferă 
muzicienilor, este perioada impresionistă: Jeux d’eau (Liszt), Reflets dans l’eau, Poissons 
d’or, Sirènes (Claude Debussy). Simbolul apei este folosit și de compozitori români: Iosif 
Ivanovici (Valurile Dunării),  George Enescu: Vox maris, Simfonia a V-a.  
Tema apei în pictură 

Apa a marcat și operele artiștilor plastici. Liniștită sau impetuoasă, clară sau tulbure, 
ea reprezintă „sufletul” și leagănul vieții. În opera supra-realistă a lui Salvator Dali, pictor 
spaniol, apa este sursă de regenerare, oglindă a acțiunilor omului, esența tuturor viziunilor 
durabile, omenești. Printre temele ilustrate de pictorii români se află și marea: Gheorghe 
Petrașcu („Femeie la mare”, „Peisaj la Veneția” și „Privind marea la Mangalia”), Nicolae 
Dărăscu („Veneția”), Jean Alexandru Steriad („Mahoanele părăsite” și „Corăbii în port”). 
Apa în ritualuri folclorice 
Apa este prezentă în ritualuri de perpetuare a fertilității și fecundității: Udatul Ionilor, Vinerea 
Sântoaderului, Tânjaua, Paparuda, Cununa grâului. 

 Paparuda este un ritual al ploii, practicat în Romania. Are o origine păgână, numele 
fiind derivat din zeița slavă Perperuna. Ritualul are loc pe timp de secetă, cu scopul de 
a invoca ploaia. Paparuda invocă onomatopeic ploaia prin dans, prin bătăi din palme, 
prin plesnetul degetelor, prin răpăitul tobelor improvizate din tigăi, dar mai ales prin 
ritmul și conținutul textului magic. 
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 Caloianul este un obicei popular de aducere a ploii. Elementul definitoriu al 
obiceiului, prezent în toate variantele zonale, este păpușa din lut, cu trăsături 
masculine, confecționată de fetițe, împodobită cu flori, care, în timp de secetă, se 
îngropa sau se arunca în apă ca să aducă ploaie. 

 Apa Duminicii „izvorăște din paradis, dă deviere cerurilor în spirală și coboară pe 
pământ, ca o apă fasta, benefică”. Apa Sâmbetei dă „târcol Pământului și coboară în 
spirală în fundul Iadului ca o apă nefastă, malefică”. Apa Morților, râu infernal care se 
varsă în Iad, prezent în mitofolclorul romanesc; patronat de Sfânta Sâmbătă, izvorăște 
din rădăcinile Bradului Lumii, ca apa curată și înconjoară pământul de 9 (sau de 7) ori, 
iar după ce a ajuns în Iad, se transforma într-un râu de flăcări. Pe prima, oamenii o 
invocă în rugăciunile lor, pe a doua o urăsc și o blestemă, ca fiind infernală. Pe firul 
acestor ape oamenii pot urca în ceruri sau coborî în subpământuri, bineînțeles 
respectând ritul călătoriei în spirală. 

Simbolistica religioasă a apei 
 Religia oferă apei un statut deosebit, o importanță deosebită, întrucât aceasta a ajutat la 

zămislirea omenirii, cerul și uscatul luând naștere prin separarea apelor. Ea oferă 
omului posibilitatea de a scăpa de păcat prin actul botezului (simbol al curățirii de 
păcat) și, totodată, apa este elementul natural prin care Dumnezeu a curățat pământul 
de ura și de violență în zilele lui Noe. 

 Apa este considerată purificatoare în majoritatea religiilor, incluzând hinduismul, 
creștinismul, islamismul, iudaismul și „. În tradiția iudaică apa ploii este colectata în 
toate sinagogile printr-un sistem de conducte, care adună apa într-un bazin, pentru a o 
putea mai apoi folosi la diferite ritualuri de purificare. 

 Majoritatea religiilor lumii folosesc apa pentru a realiza botezul, asemeni botezului 
Domnului Isus Hristos. O baie rituală în apa pură este făcută celor decedați în mai 
multe religii, incluzând iudaismul și islamismul.  

 Hindușii consideră fluviul Gange ca fiind un fluviu sacru. Acesta a fost întotdeauna 
cunoscut ca un centru spiritual în toata lumea. Relația dintre indieni și Gange este una 
mistică, pentru ei, apa este divinizată. Fluviul este numit „purificatorul sufletelor” și 
reprezintă cea mai mare sala de baie, dar și de rugăciuni de pe Glob. 

 Boboteaza (6 ianuarie) este o sărbătoare ortodoxa, zi sfântă ce amintește de botezul lui 
Iisus Hristos în apa Iordanului, dar și zi magică, păgâna, în care descântecele, vrăjile, 
ritualuri desprinse din lumi arhaice iau locul rugăciunilor pioase. Apele curgătoare și 
stătătoare sunt toate sfințite, curățite și binecuvântate în aceasta zi.  

Memoria apei 
Dr. Masaru Emoto, om de știință japonez, a studiat îndelung elementul vieții: apa. Din 

1994, a început să studieze și să fotografieze cristale de apă înghețată. El a descoperit și 
demonstrat, cu ajutorul fotografiei de mare viteză, că moleculele de apă pot fi influențate de 
gândurile noastre, de cuvintele și emoțiile noastre. „A simți amprentează apa vieții corpului 
nostru cu ceea ce oferim ca vibrații prin emoții și gândurile de zi cu zi.” 
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Modelarea în matematică 
 

Prof. Ploae Vasile, 
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci, jud. Galați 

 
Modelul matematic 

Modelul, ca instrument al cunoașterii științifice, este o reprezentare izomorfă a 
realității care, oferind o imagine intuitivă și totuși riguroasă, în sensul structurii logice, a 
fenomenului studiat, facilitează descoperirea unor legături și legități imposibil sau foarte greu 
de găsit pe alte căi. 

Metoda fundamentală de cercetare în matematică constă în studiul fenomenelor prin 
elaborarea de modele care să ilustreze cât mai fidel subiectul studiat și care să se adapteze 
optim metodelor de lucru impuse de logica umană. 

Modelarea matematică reprezintă descrierea unui sistem utilizând o mulțime de una 
sau mai multe variabile (valori numerice) și una sau mai multe condiții (ipostaze) admise 
privind desfășurarea fenomenului studiat. 

Pentru a descrie matematic legile de apariție și dezvoltare a unui fenomen este necesar 
să se delimiteze laturile lui esențiale, cantitative, cărora să li se asocieze ansamblul relațiilor 
matematice adecvat fenomenului respectiv. 

Modelul matematic este realizat cu instrumentele matematice ale unei acțiuni ce 
trebuie optimizată. Modelarea fenomenelor permite descoperirea și studiul aspectelor și 
proprietăților mai profunde ale fenomenului, reprezentând un sintetizator prin trecut și un 
mobil de cercetare pentru viitor.  

Modelarea matematică operează cu mărimi numerice, fără a condiționa modelul de 
interpretare subiectiv, într-un anumit context, al rezultatelor obținute. Pentru a fi admis, 
modelul matematic trebuie să satisfacă anumite cerințe impuse atât de practica modelării, cât 
și de utilizarea lui: 

 cunoașterea tuturor elementelor care concură la descrierea fenomenului; 
 posibilitatea exprimării cantitative și fără nici un adaos subiectiv; 
 cunoașterea cât mai amănunțită a condițiilor în care are loc fenomenul; 
 precizarea restricțiilor impuse unor mărimi sau funcții; 
 completa definire a scopului urmărit. 

Crearea unui model nu servește numai cunoașterii, ci are și scopuri practice, 
constituind și o bază de experimentare. În măsura în care evidențiază în mod corect o 
proprietate a fenomenului, modelul reprezintă un rezultat, reflectă o legătură, sintetizează legi 
din realitate, deci este un adevăr obiectiv. 
Conceptul de modelare matematică are cel puțin două sensuri. 

 Pe de o parte, modelarea matematică poate fi privită ca fiind o metodă de rezolvare a 
unor probleme din diverse domenii de activitate umană, metodă ce ne permite să 
înțelegem mecanismul ce guvernează aplicațiile matematicii. Rezolvarea unei 
probleme prin această metodă se face printr-un proces numit proces de modelare 
matematică, care are următoarele etape: 
- etapa I: atașarea unei probleme matematice corespunzătoare, cât mai adecvată, cât 

mai bogată în informații, dar cât mai simplă și optimală, problemă ce poartă 
numele de modelul matematic al problemei de studiat; cu alte cuvinte, aceasta este 
etapa construirii modelului matematic corespunzător problemei de rezolvat; 

- etapa a II-a: rezolvarea problemei model matematic cu mijloace matematice; 
- etapa a III-a: interpretarea rezultatului matematic din punctul de vedere al 

problemei de rezolvat. 
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 Pe de altă parte, modelarea matematică poate fi privită ca o metodă de cercetare a 
unor probleme, a unor situații concrete, cu ajutorul modelelor matematice, ce sunt 
ansamble de noțiuni și relații care dau o reprezentare matematică a acelor situații. 
Ca metodă de cercetare, modelarea matematică (elaborarea de modele) are rol esențial 

în elaborarea unor teorii matematice. În matematică, de cele mai multe ori, o teorie își are 
punctul de plecare în încercările de a rezolva o problemă pusă de practică sau de matematica 
însăși. 

Modelarea matematică în biologie și medicină a dus la apariția biomatematicii – 
instrument de modelare a științelor vieții. Aproape toate disciplinele matematice clasice sunt 
utilizate în modelarea fenomenelor vieții. 
Valoarea formativă a învățării cu ajutorul modelelor matematice 

Pe elevi, pe lângă partea teoretică, trebuie să-i învățăm să construiască gradat și 
modele ale unor fenomene reale. Elevul de liceu poate aplica algebra, geometria, 
trigonometria și analiza matematică în cadrul activităților practice și poate face fără dificultate 
prelucrări de date statistice, descriind situații concrete. 

Nu este suficient, de exemplu, ca absolventul clasei a XI-a să știe să reprezinte grafic 
diferite funcții date. El trebuie să aibă curajul și priceperea de a vedea funcții în lumea 
înconjurătoare și de a le studia în mod creator. 

Studiul cu ajutorul modelelor matematice are valoare euristică, întrucât prin utilizarea 
lor se dezvoltă: 

 spiritual de observație; 
 capacitatea de lucru și sinteză; 
 intuiția și imaginația; 
 creativitatea; 
 flexibilitatea raționamentului. 

De asemenea se reactualizează experiența anterioară, în vederea propunerii de noi 
soluții. 

În învățământul nostru există însă destulă reținere, comoditate în fond, în educarea 
unei atitudini active față de aplicarea faptelor matematice. 

Este foarte important să determinăm elevul să descopere singur modelul matematic. 
Astfel:  

 obișnuim elevul să matematizeze anumite situații; 
 îi dezvoltăm raționamentul. 

Construirea unui model matematic adecvat unui fenomen fizic și verificarea 
corectitudinii acestuia îți dau senzația de dominare a acelui fenomen. 

Nu întâmplător se vorbește de matematizarea științelor ca un salt în cunoaștere. 
Nevoia de matematică depășește orice prag fixat. Apar noi structuri, al căror studiu este 
motivat atât din afara, cât și din interiorul matematicii. Este drept că s-a creat un limbaj foarte 
specializat, purtător al dificultăților obiective legate de descrierea entităților studiate. Acest 
fapt implică mari greutăți în privința selecției și transmiterii de cunoștințe. Problema nu se 
pune dacă matematica este grea sau ușoară. Ea este necesară, și acesta este lucrul care ne 
interesează! De aceea noi, slujitorii ei, trebuie să găsim modalitățile cele mai bune de a 
transmite cât mai bine și cât mai multă matematică, spre cât mai mulți tineri și de a depăși 
stadiul actual – când matematica este îndeosebi un mijloc de selecție, disciplină-obstacol la 
diverse concursuri de admitere și mai puțin un exercițiu de competență. 

Matematica nu trebuie să mai pară o știință gata făcută, ci trebuie să ajute elevul să o 
descopere. 
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Educația în contextul lumii contemporane 

 
Prof. Popa Eliza, 

 Prof. Popa Viorel, 
 Liceul Teoretic „Ion Mihalache”, Topoloveni, jud. Argeș 

 
Omul nu poate deveni om decât prin educație” - spunea Kant, prin urmare omul nu se 

naște om: „tot ceea ce constituie umanitate: limbajul și gândirea, sentimentele, arta, morala – 
nimic nu trece în organismul noului născut” fără educație. Menirea educației este aceea ,,de a 
înălța pe culmi mai nobile de viață omul, comunitatea etnică și umanitatea, prin cultivarea 
valorilor spiritului”. 

Educația este unul dintre fenomenele care au apărut 
odată cu societatea umană, suferind pe parcursul evoluției 
sale modificări esențiale. De la acțiunea empirică de 
pregătire a tinerei generații pentru viața socială, educația a 
parcurs un drum lung, devenind o adevărată știință cu statut 
propriu. Epoca actuală a informatizării, a călătoriilor 
interplanetare, a interdependențelor culturale, economice 
sau de altă natură, pune probleme cu care omenirea nu s-a 
confruntat niciodată în istoria sa. Obiectivată în cele trei 
ipostaze (formală, nonformală și informală), educația este 
chemată să formeze personalități ușor adaptabile la nou, 
creative și responsabile. 

Realitatea contemporană demonstrează că rolul 
școlii nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit tot 
mai complex. Ideile libertății și descătușării, 
umanismului și creativității în educație ne 
îndeamnă să distrugem zidul de nepătruns al 
gândirii materialiste care ani în șir a creat 
stereotipii eronate. În actualul context, avem 
nevoie de o educație dinamică, formativă, centrată 
pe valorile autentice. Se afirmă, pe bună dreptate, 
că unul dintre elementele definitorii ale societății 
contemporane este schimbarea. Noul mileniu în 

care am pășit a moștenit însă multe probleme sociale, economice și politice care, deși au 
marcat în mare măsură ultima jumătate de secol, sunt departe de a-și fi găsit soluțiile. Dintre 
aceste probleme menționăm: terorismul internațional, rasismul, creșterea numărului săracilor, 
a analfabeților și a șomerilor etc. 

Educația caută să contribuie la ameliorarea 
acestor probleme prin acțiuni specifice de prevenție. 
Datorită eșecului în a găsi soluții, putem spune că 
educația se află în situație de criză. Prin criză se 
înțelege decalajul dintre rezultatele învățământului și 
așteptările societății. Dintre soluțiile specifice și 
generale găsite, enumerăm:  

 inovații în conceperea și desfășurarea 
proceselor educative; 

 introducerea noilor tipuri de educație în 
programele școlare;  
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 întărirea legăturilor dintre acțiunile școlare și cele extracurriculare;  
 formarea inițială și continuă a cadrelor didactice;  
 conlucrarea dintre cadrele didactice, elevi, părinți și persoanele responsabile de la 

nivelul local;  
 organizarea de schimburi de informații între statele europene;  
 regândirea procesului de educație în vederea integrării cu succes a tinerilor în viața 

profesională și socială. 
Problemele lumii contemporane au impus constituirea unor noi tipuri de educație dintre care:  

 educația relativă la mediu (educația ecologică);  
 educația pentru pace și cooperare;  
 educația pentru participare și democrație;  
 educația pentru sănătate;  
 educația interculturală;  
 educația în materie de populație sau demografică;  
 educația economică și casnică modernă;  
 educația pentru drepturile omului;  
 educația pentru schimbare și dezvoltare;  
 educația pentru comunicare și mass-media;  
 educația nutrițională; 
 educația pentru timpul liber. 

Noile educații s-au impus într-un timp foarte scurt, dat fiind 
faptul că ele corespund unor trebuințe de 
ordin sociopedagogic din ce în ce mai 
bine conturate.  

În ciuda situației paradoxale în 
care se găsește, în pofida obstacolelor cu 
care se confruntă, educația este invitată să 
pregătească într-o manieră activă, mai 
constructivă și dinamică, generația 
viitoare.  

În aceste condiții, noile educații 
vin să pregătească un comportament 
adecvat, adică rațional, care să atenueze 
în parte șocul viitorului. 
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De la apa Jijiei la Internet Caffee 
 

Prof. Popa Gafia, Școala Gimnazială 
„Adrian V. Rădulescu”, Murfatlar, jud. Constanța 

 
Proiectul este o metodă de evaluare sumativă care solicită manifestarea activă într-o 

situație nouă a cunoștințelor și abilităților elevilor. Reprezintă o ocazie excelentă de a ilustra 
utilitatea, caracterul practic-aplicativ al noțiunilor teoretice asimilate. Vârsta subiecților, 
complexitatea și gradul de atractivitate al temei, capacitățile vizate pentru evaluare, tipul de 
efort solicitat (individual sau colectiv), natura resurselor la care se poate apela sunt doar 
câteva elemente care acționează corelat când dorim să apelăm la această metodă. 

În funcție de natura disciplinei școlare, proiectul se poate centra pe realizarea unor 
produse practice, scrise sau combinate, mai ales în cazul unor abordări interdisciplinare. 
Indiferent de modul de realizare, etapele parcurse în realizarea proiectului presupun: 
colectarea datelor, elaborarea produsului și prezentarea raportului. Înainte de realizarea 
proiectului trebuie precizate: rolul profesorului, sprijinul pe care el îl oferă elevilor, exigențele 
impuse produselor și prezentării proiectului. 

Proiectele, alături de celelalte metode interactive, pot ajuta elevii să-și formeze 
abilitățile necesare secolului XXI și, în același timp, permit realizarea standardelor deoarece: 

 creează oportunități; 
 dezvoltă creativitatea și imaginația; 
 îi fac pe elevi să își pună întrebări, să identifice probleme și în același timp să găsească soluții; 
 îi fac pe elevi mai responsabili atât față de alții, cât mai ales față de propria lor dezvoltare; 
 le oferă șansa de a aplica, de a construi, analiza, sintetiza și nu de a reproduce. 

Folosind  metoda proiectelor la clasă, pot fi dezvoltate următoarele abilități: 
 responsabilitatea și capacitatea de adaptare; 
 abilitățile de comunicare; 
 creativitatea și curiozitatea intelectuală; 
 selectarea informațiilor și abilități media; 
 abilități interpersonale și de colaborare; 
 identificarea, formularea și soluționarea problemelor 
 auto-formarea; 
 responsabilitatea socială; 
 gândirea critică și sistemică. 

Vom exemplifica această metodă, aducând în plus puterea tehnologiei pentru a transforma 
procesul de predare și învățare. Am inclus pentru aceasta: 

 utilizarea efectivă a tehnologiei în instruire, pentru a promova competențele necesare 
în secolul XXI; 

 identificarea modalităților în care elevii și profesorii pot utiliza tehnologia pentru a 
îmbunătăți procesul de învățare prin documentare, comunicare, colaborare și prin 

 strategii și instrumente specifice productivității; 
 oferirea de posibilități de învățare prin experiențe practice și prin crearea de unități de 

învățare și evaluări care se raportează la obiective, respectiv competențe în domeniul 
educației și tehnologiei; 

 facilitarea unor strategii de management al clasei în care învățarea este centrată pe elev 
și care încurajează auto-controlul elevilor și gândirea de nivel superior; 

 colaborarea cu colegii pentru a îmbunătăți procesul didactic, prin rezolvarea 
problemelor și prin participarea la revizuiri ale unităților de învățare. 
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Pentru a demonstra această metodă pentru care a fost necesară urmarea cursului Intel-
teach, am ales două aplicații și anume: limba română (romanul Baltagul, de Mihail 
Sadoveanu) și matematică (Patrulatere. Arii). 

Proiectul cu tema „De la apa Jijiei la Internet Caffee” va fi realizat de elevii organizați 
în 4 grupe, fiecare grupă derulând propria investigație referitoare la tipurile de roman ce se 
regăsesc în opera literară propusă – roman monografic, roman mitic, roman polițist, roman 
inițiatic –, prezentând la finalul unității de învățare mai multe produse (hartă, broșură, blog), 
evaluate și autoevaluate în clasă. 

Pornind de la o secvență de film, de la textul romanului, elevii sunt puși în situația de a 
reconstrui imaginea vieții păstorilor, cu obiceiuri și tradiții în strânsă legătură cu ciclurile 
naturii, de a aduna elementele folclorice, de a recunoaște mitul existent în paginile romanului. 

Activitățile de învățare vor avea ca punct de plecare o tabără tematică la Vatra Dornei, 
pentru a reface drumul parcurs de Vitoria Lipan și fiul ei, Gheorghiță, și vor continua în 
școală, pentru a dispune permanent de tehnologia necesară și de acces nelimitat la internet.  

Materialele suport folosite de profesor și cele oferite elevilor pe parcursul activităților 
sunt corelate cu necesitatea dezvoltării la elevi a abilităților de gândire critică, a creativității, 
comunicării, responsabilității sociale și nu în ultimul rând dezvoltarea capacității elevilor de 
formulare a propriilor opinii. 

Produsele finale ale proiectului: 
 HARTĂ intitulată „Drumul parcurs de Vitoria Lipan” (pe baza hărții fizice a 

României, se face, cu ajutorul semnelor convenționale, descrierea generală a zonei 
Moldovei, se localizează în cadrul hărții patriei, se precizează formele de relief, 
orașele și localitățile prin care a trecut Vitoria Lipan); 

 UN BLOG unde elevii își vor imagina un posibil jurnal al adolescentului Gheorghiță, 
plecat în căutarea tatălui; 

 BROŞURĂ cuprinzând ritualurile specifice fiecărei ceremonii prezentate în romanul 
studiat (botez, nuntă, înmormântare). 

 
Bibliografie: 
1. Cursul Intel-Teach-Instruire în lumea cunoașterii 
2. Itu, Iustina, Dicționar de proză românească, Centrul editorial, Brașov, 1991 
3. Lovinescu, Eugen, Istoria literaturii române contemporane, Ed. Minerva, București, 1987 
4. Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe, Editura 100 Grammar, București, 1999 
5. Paleologu, Alexandru, Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail Sadoveanu, Ed. 

Cartea românească, București, 1978 
6. Simion, Eugen, Scriitori români de azi, Ed. Humanitas, București, 1989 
 
 
 

Târgul firmelor de exercițiu „Prin firmele de exercițiu, spre firmele 
proprii” 

 
Prof. Popescu Constantin Adrian, 

Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”, București 
 

Actualmente, atragerea elevilor către școală a devenit un lucru mai greu decât în alte 
perioade. Unii nu își permit să acceseze studiile din cauza sărăciei, alții nu sunt motivați. Ce 
putem face noi, profesorii? Relația profesor-elev trebuie să fie una deschisă, bazată pe sprijin 
reciproc, cooperare, dialog constructiv.  
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Astfel, prin educația modernă se dorește o colaborare strânsă între școală, comunitatea 
locală, părinți, elevi, încurajând discuțiile, renunțând la control (profesorul fiind moderatorul, 
iar elevul – implicat permanent, pentru propria dezvoltare). Pentru a implica elevii cât mai 
mult în activități care să le facă plăcere și care să-i ajute ulterior după terminarea liceului am 
hotărât încă din anii trecuți să demarez acest proiect. Târgul firmelor de exercițiu vizează 
elevii claselor XI-XII care vor să învețe să lucreze printr-o firmă de exercițiu, care își 
formează și exersează abilități în domeniul economic și nu numai în afara orelor de curs fără a 
fi amenințați cu evaluări sau constrânși în a realiza anumite activități. Proiectul s-a propus pe 
o perioada de patru ani, timp în care elevii concurează între ei, exprimă opinii, se ajută 
reciproc. 

Am realizat o analiză SWOT care să atragă atenția asupra punctelor tari, slabe, 
amenințărilor și oportunităților, după cum se poate observa:  
Puncte tari: 

 existența bazei didactico-materiale și logistice necesare unei foarte bune organizări și 
desfășurări a activităților Târgului; 

 interesul crescut al elevilor pentru participare la astfel de activități de învățare 
nonformală;  

 existența Cabinetului firmelor de exercițiu, ce va deveni locul de desfășurare al 
activităților târgului, cu dotarea necesară desfășurării în condiții optime a activităților.  

Puncte slabe: 
 lipsa deprinderilor elevilor pentru implicarea în astfel de activități;  
 elevii nu știu să lucreze în echipă și să își asume diverse roluri în cadrul unei echipe; 
 existența unor cazuri de neasumare a responsabilității. 

Oportunități: 
 existența a numeroase concursuri, târguri școlare ale firmelor de exercițiu la care elevii 

se pot înscrie și participa;  
 existența, în cadrul comunității, a unui curent de opinie favorabil inițiativei și spiritului 

antreprenorial. 
Amenințări:  

 situația socio-economică precară a comunității;  
 accentuarea neîncrederii sociale față de școală și/ sau actul educațional. 

Proiectul se adresează elevilor din clasele a XI a și a XII a, care au suficiente noțiuni 
economice și de antreprenoriat, care au înființat în cadrul clasei firme de exercițiu sau care 
învață să constituie astfel de firme. Elevii sunt atrași de tot ce presupune activitatea de târg, de 
cum trebuie pregătit standul de prezentare a firmei, cum se realizează materialele publicitare, 
cum trebuie să se comporte ca o echipă la prezentări, cum să comunice cu clienții, pentru a 
pune în practică noțiunile teoretice și pentru a acumula experiență pentru concursuri de gen de 
la nivel școlar, județean, național sau chiar internațional. Ideile lor pot pune ulterior bazele 
unei activități reale.  

Obiectivele pe care le-am urmărit prin acest proiect s-au observat încă din primul an:  
 îmbunătățirea activității la clasă prin inovare educațională și dezvoltarea spiritului 

antreprenorial; 
 realizarea progresului școlar și stimularea învățării prin descoperire și exemple de 

bună practică;  
 prevenirea eșecului școlar prin activitățile extracurriculare la firmele de exercițiu. 

Activitățile desfășurate de-a lungul unui an presupun: 
 prezentarea și promovarea proiectului și selecția elevilor – anual, luna octombrie,  
 întâlnire de lucru cu membrii Târgului firmelor de exercițiu privind propunerile de 

activități - anual, luna noiembrie; 
 înscrierea la ROCT a firmelor de exercițiu care vor participa la târguri - anual, luna decembrie; 



Simpozionul interdisciplinar Împreună, pentru o educație de calitate – Ediția a II-a 

 
68 

 întâlniri cu reprezentanți ai agenților economici din București - anual, luna ianuarie;  
 elaborarea materialelor promoționale pentru târg – anual, luna februarie; 
 organizarea Târgului firmelor de exercițiu înscrise din școală - anual, luna martie; 
 diseminarea rezultatelor activităților desfășurate la târg – anual, luna aprilie; 
 participarea la târguri din județ și din țară, a firmelor câștigătoare - anual, luna mai; 
 diseminarea rezultatelor activităților de la nivel județean sau național - anual, luna 

mai; 
 predarea ștafetei de către elevii claselor a XII-a, către elevii claselor a XI-a - anual, 

luna iunie;  
 valorizarea proiectului - anual, luna iulie; 
 autoevaluarea proiectului - anual, luna august;  
 reactualizarea proiectului pentru anul școlar următor – anual, luna septembrie. 

Eficiența activității desfășurate și plăcerea elevilor de a lucra în acest proiect s-au 
observat la folosirea noțiunilor asimilate la contabilitate, marketing, finanțarea afacerii, 
abordarea temelor transcurricular și interdisciplinar, formarea personalității elevilor.  

Consider că acest gen de proiect poate duce învățământul la standarde europene. Elevii 
sunt implicați și motivați să lucreze în proiect și prin notele pe care le pot obține și pentru a-și 
pune în valoare imaginația.  

Ei schimbă posturile în cadrul firmei de exercițiu pe care au constituit-o. Fiecare 
ajunge să coordoneze diverse activități, să pună în aplicare idei, să ia decizii. Din experiența 
personală am observat că aceste activități sunt pe placul elevilor. Ei vin cu plăcere la ore, 
consultă în laborator emailul societății, efectuează tranzacții, respectiv vânzări, cumpărări, 
plăți, încasări. Elevii descoperă partea aplicativă a disciplinei, își autoevaluează activitatea, 
observă efectul pe care îl au deciziile lor individuale sau de grup. Toți participanții (profesor-
elevi) s-au ales cu o experiență deosebită. Elevii sunt încurajați, apreciați și astfel, în anul 
următor, pot relua activitatea cu alte idei, alte cunoștințe, alte informații. 

Elevii sunt puși în situația de a realiza materialele promoționale, produsele 
reprezentative, planurile de afaceri cu care să se prezinte în fața celorlalți colegi. Pot avea 
surpriza ca investitori reali, participanți la concursuri, să dorească să pună în practică ideile 
lor sau pot chiar ei să pună în practică ideile după terminarea studiilor. 
 
Bibliografie: 
1. Albu Cătălin, Albu Nadia, Soluții practice de eficientizare a activităților și de creștere a 

performanței organizaționale, Ed. CECCAR, București, 2005 
2. Joița Elena, Pedagogie și elemente de psihopedagogie școlară, Ed. Arves, Craiova, 2003 
3. Sasu Constantin, Inițierea și dezvoltarea afacerilor, Ed. Polirom Iași, 2003 
4. Seth Godin, Viitorul aparține companiilor mici, Ed. Brandbuilders, București, 2008 
 
 
 

Metoda predării prin proiecte – exemplu de bună practică 
 

Prof. Popescu Lavinia,  
Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu”, Murfatlar, jud. Constanța 

 
Metoda predării prin proiecte, utilizând tehnologia informației, a fost diseminată în 

rândul cadrelor didactice din România prin intermediul cursului Intel Teach - Instruire în 
societatea cunoașterii, promovat de CCD-urile județene, în cadrul programelor de perfecționare 
din ultimii ani. Această metodă oferă situații autentice, de viață reală, pentru contextualizarea 
activităților de învățare și încorporarea capacităților de gândire de nivel superior.  
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Considerăm că metoda proiectului se pretează a fi aplicată mai ales în cadrul 
opționalelor, fie la nivelul disciplinei, fie la nivelul ariei curriculare sau integrat. Astfel, 
profesorul are libertatea, chiar de la conceperea conținuturilor, să aibă în vedere, la un 
moment dat, aplicarea metodei proiectului în cadrul unei unități de învățare sau a mai multora. 
În acest sens el va rezerva pentru realizarea proiectelor resursa de timp necesară și va concepe 
modalități de evaluare adecvate. 

Ca urmare, propun spre exemplificare, pentru disciplina Istorie, Planul unității de 
învățare „Monarhia în România” (1866-1914) – Călătorind cu Orient Express - gara Sinaia. 
Portofoliul profesorului care proiectează o unitate de învățare (sau o secvență a acesteia, în 
cazul în care unitatea de învățare este prea mare) prin metoda proiectului, folosind tehnologia 
informației, este laborios, presupunând multă muncă de creație, dar satisfacțiile aplicării lui 
sunt pe măsura efortului.  

Vă prezentăm mai jos forma unui astfel de portofoliu și conținutul acestuia13: 
 

 

                 

 

Planul unității de învățare 

Autorul unității de învățare 

Prenume și nume: Lavinia Popescu 

Județ: Constanța 

Denumire școală: Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu” 

Localitate: Murfatlar 

Prezentare generală a unității de învățare 

Titlul planului unității de învățare 

Monarhia în România (1866-1914) – „Călătorind cu Orient Express - gara Sinaia” 

                                                             
13 Intel Teach-Instruire în societatea cunoașterii, (suport de curs) p.1.07. 
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Rezumatul unității de învățare 

 Începuturile vieții politice moderne în România 
 Cucerirea Independenței de stat și unirea Dobrogei 

 
Unitatea de învățare Monarhia în România (1866-1914) este orientată spre formarea abilităților 

elevilor de a desfășura o activitate de cercetare și documentare, folosind proiectul ca modalitate 
practică și concretă de învățare.  

Proiectul cu denumirea „Călătorind cu Orient Express - gara Sinaia” va fi realizat de elevi, 
organizați în 4 grupe, fiecare grupă derulând propria investigație referitoare la începuturile vieții 
politice moderne în România și cucerirea Independenței de stat și unirea Dobrogei. La finalul 
proiectului, elevii vor prezenta mai multe produse (carte poștală, pliant, calendar, blog), evaluate și 
autoevaluate în clasă. 

Pornind de la o știre de televiziune, elevii sunt puși în situația de a-și imagina că joacă rolul de 
gazdă, bine informată, pentru turiștii străini care călătoresc cu  trenul Orient Express și care 
poposesc pentru câteva ore la Sinaia. Pentru a îndeplini această sarcină elevii vor pleca într-o  
excursie de documentare la Castelul Peleș și, la întoarcere, vor continua activitatea în școală, unde 
dispun permanent de tehnologia necesară și internet, în scopul realizării produselor proiectului.  

Materialele suport folosite de profesor și cele oferite elevilor pe parcursul activităților sunt 
corelate cu necesitatea  dezvoltării la elevi a abilităților de gândire critică, a creativității, 
comunicării, responsabilității sociale și nu în ultimul rând dezvoltarea capacității de formulare a 
propriilor opinii. 
Aria tematică 

Istoria românilor 

Clasa 

Clasa a VIII-a 

Timp aproximativ necesar 

10 lecții a câte 50 de minute, 5 săptămâni 

Reperele unității de învățare 

Standarde de performanță - competențe generale 

Utilizarea eficientă a comunicării și a limbajului de specialitate. 
Exersarea demersurilor și a acțiunilor civice democratice. 
Aplicarea principiilor și a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice. 
Folosirea resurselor care susțin învățarea permanentă. 
Obiective operaționale /rezultate așteptate  
 Să schițeze biografia lui Carol I și arborele genealogic; 
 Să sintetizeze informații/date reprezentative, referitoare la Castelul Peleș; 
 Să caracterizeze contextul politic în care principele Carol vine la tronul României; 
 Să selecteze acele prevederi din Constituția de la 1866 care-i dau calitatea de „viguros act de 

independentă”; 
 Să sintetizeze dintr-o varietate de surse, inclusiv text, filme, Internet, informații despre războiul 

de Independență; 
 Să realizeze o prezentare orală în care își asumă rolul de ghizi bine documentați; 
 Să concluzioneze asupra rolului personalităților în evoluția evenimentelor istorice. 
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Întrebări - cheie ale curriculum-ului 

Întrebarea esențială Cum influențează personalitățile evoluția evenimentelor istorice? 

Întrebările unității de 
învățare 

Care a fost rolul lui Carol I în devenirea României moderne? 

 

Întrebări de conținut 

 Cine a fost  Carol de Hohenzollern - Sigmaringen? 
 În ce a constat importanța Constituției din anul 1866? 
 Prin ce se caracterizează viața politică din România în perioada 1866-

1877? 
 Care au fost căile urmate de România pentru obținerea Independenței 

de stat? 
 Care a fost importanța obținerii Independenței de stat? 

Plan de evaluare 

Graficul de timp pentru evaluare 

Evaluare inițială Evaluare formativă Evaluare finală 

- prezentare 
PPT 

- KWL (știu, 
vreau să știu, 
am învățat) 

- planificarea 
proiectului 

- brainstorming 

- rubricile 
portofoliului 

 

- întâlniri de 
proiect 

- fișe de 
verificare a 
portofoliului 

- GCL 
(gândiți, 
lucrați în 
perechi, 
comunicați) 

 

- GLC   

- Întrebări 

- fișe de 
monitorizare 
a progresului 
proiectului 

- fișe de 
autoevaluare 
/evaluare a 
abilităților de 
comunicare 

- fișe pentru 
evaluarea/autoeval
uare a abilităților  
specifice secolului 
XXI 

- planul evaluării 

-GLC 

- mozaic cu fișă 
expert 

- brainstorming 

- chestionare cu 
grile de evaluare / 
autoevaluare 

- fișe de evaluare 
a abilităților de 
comunicare 

- fișa de evaluare 
a prezentării PPT 

- fișa de evaluare a 
cărții poștale, 
pliantului, 
calendarului, 
blog-ului. 

- fișă de 
evaluare a 
proiectului 

- discuții 

- chestionare 
cu grile de 
evaluare / 
autoevaluare 

Detalii ale unității de învățare 

Aptitudini și capacități obligatorii: 
 abilități de utilizare Microsoft Office pentru a crea o prezentare PPT; 
 abilități de utilizare a blog-ului; 
 abilități de căutare a materialelor și informațiilor necesare cu ajutorul Internet Explorer; 
 cunoștințe generale de istorie a României; 
 abilități de a lucra în echipă. 
Procedee de instruire 

Activitatea 1 (2 ore) 

- prima oră 
 Profesorul pune întrebarea esențială Cum influențează personalitățile evoluția evenimentelor 

istorice? și, folosind metoda GCL (gândiți, lucrați în perechi, comunicați) le solicită elevilor să 
își exprime punctul de vedere, lucrând individual, în grup și apoi frontal.  

 Se prezintă apoi întrebarea pentru unitatea de învățare Care a fost rolul lui Carol I în devenirea 
României moderne? Cu ajutorul metodei KWL (SVI) se sintetizează răspunsurile elevilor  
referitoare la ce știu despre Carol I, ce ar dori să știe, urmând ca ultima rubrică să fie 
completată la sfârșitul unității de învățare. Răspunsurile vor fi scrise și pe flipchart, după care 
se afișează pentru a fi consultate pe întreaga perioada a derulării proiectului. 
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 Profesorul prezintă un material PP cu obiectivele  urmărite și comunică elevilor faptul că, pe 
parcursul acestei unități, învățarea va fi realizată prin proiectul „Călătorind cu Orient Express- 
gara Sinaia”.  
- Precizați că prin intermediul proiectului se vor studia următoarele teme: Începuturile vieții 

politice moderne în România și Independența de stat și unirea Dobrogei. 
- Explicați elevilor că turiștii străini care călătoresc cu Orient Express și care poposesc 

pentru câteva ore în Sinaia sunt curioși să afle cât mai multe date despre Castelul Peleș și 
Carol I. Prin urmare, lor le revine sarcina să-și imagineze că trebuie să satisfacă 
curiozitatea acestora și să le ofere materiale informative care să creioneze corect și atractiv 
tablou „epocii” lui Carol I. 

 Se împart fișe fotocopiate cu rubricile proiectului și se discută împreună cu elevii necesitatea 
lor. După discuții și eventuale revizuiri se finalizează fișa cu rubricile portofoliului care va fi folosită 
ca instrument de evaluare sumativă a unității de învățare, alături de alte metode de evaluare. 

 Se organizează o sesiune de brainstorming având ca subiect „planificarea proiectului”,  
obținând astfel un instrument util pentru organizarea elevilor și monitorizarea activităților din 
proiect atât de către profesor cât și de către elevi. Se discută, de asemenea, cum va fi finalizat 
produsul unității de învățare, pentru fiecare grupă. În urma discuțiilor se stabilesc 4 grupe de 
lucru, fiecare elaborând în manieră proprie: cartea poștală cu imagini reprezentative pentru 
Castelul Peleș, un pliant referitor la principele Carol și Constituția din 1866, un calendar al 
evenimentelor, având ca temă Independența văzută prin ochii pictorilor, poeților și ziariștilor 
vremii, un blog unde își vor posta opiniile referitoare la rolul lui Carol I în devenirea României 
moderne și a personalităților în general. 

- a doua oră: 
 Profesorul cere elevilor să acceseze site-ul Televiziunii Române și să vizioneze știrea 

televizată. 
 Povestiți elevilor că, atunci când a sosit pentru prima dată trenul Orient Express în Sinaia, în 

urmă cu 125 de ani, Regele Carol I,  impresionat de faima acestuia,  l-a oprit și i-a invitat pe 
toți călătorii să viziteze Castelul Peleș. 

 Precizați că, pentru a atinge obiectivele acestui proiect,  fiecare elev va avea rol de custode al 
muzeului Peleș pentru călătorii străini. 

 Dar, pentru a putea juca rolul de gazde bine informate, propuneți elevilor o excursie la Castelul 
Peleș. Ca urmare a informațiilor obținute la fața locului (pe care le vor nota în fișa de 
documentare pusă la dispoziție de profesor) dar și a unei ample activități de cercetare și 
documentare ei vor putea răspunde cerințelor proiectului. 

Activitatea 2 (2 ore) 
 Cereți elevilor să comenteze discursul lui Mihail Kogălniceanu și să justifice importanța 

acestuia. 
 Oferiți elevilor „Tabelul datelor” ca material suport în gestionarea evenimentelor principale din 

intervalul 1877-1878. 
 Cereți elevilor să studieze conținutul celor două tratate de pace (de la San Stefano și Berlin) și 

să identifice motivele de nemulțumire ale României, deși i s-a recunoscut Independența.  
 Explicați elevilor că una din urmările dobândirii Independenței de stat a fost și creșterea 

prestigiului României în Europa. Ca urmare, pe 9 septembrie 1878 Carol a primit titlul de 
„Alteță regală”. Pe 15 martie 1881, Constituția a fost modificată pentru a specifica, printre 
altele, faptul că din acel moment șeful statului va fi numit rege. Ceremonia de încoronare a 
avut loc pe 10 mai 1881. Audiați împreună cu elevii „Imnul regal”.  

 Elevii vor lucra în grupe și individual pentru a finaliza produsele proiectului. Profesorul le 
reamintește să folosească fișele de verificare a prezentării cărții poștale, pliantului, calendarului 
și blog-ului. Se organizează activitatea finală de prezentare a produselor finale ale grupelor, 
folosind discuția liberă cu toți elevii clasei, în așa fel încât să se respecte toate cerințele 
elevilor. 

Activitatea 5 (2 ore) 
 Se prezintă produsele finale ale grupelor, fiecare grupa și profesorul are fișa cu rubricile 

portofoliului și realizează evaluarea / autoevaluarea produsului final prezentat. După prezentare 
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urmează discuții cu elevii pentru a concluziona cu privire la gradul în care au fost atinse 
obiectivele stabilite,  gradul în care elevii și-au dezvoltat abilitățile de colaborare, comunicare, 
creativitate, gândire critică și sistemică și responsabilizarea socială derulând efectiv acest 
proiect în școală. 

Materiale și resurse necesare pentru unitatea de învățare 

Tehnologie—Hardware (indicați, prin marcare, toate echipamentele necesare) 

x Computer(e)    x Aparat foto digital     x Sistem de proiecție      x Scanner     x Conexiune Internet 

Resurse Internet http://www.tvr.ro/articol.php?id=45469&c=131 

http://dorindamaskin.wordpress.com/2008/09/01/c
el-mai-faimos-tren-orient-expres-a-poposit-patru-
ore-la-sinaia/ 

Alte resurse Excursia, invitați, mentori, alți elevi/ clase, 
membri ai comunității, părinți. 

 
Bibliografie 
1. http://educate.intel.com/ro/AssessingProjects/OverviewAndBenefits/ 
2. Intel Teach-Instruire în societatea cunoașterii, (suport de curs elaborat de Intel Corporation 

în colaborare cu Institutul de Tehnologie Informatică), versiunea 10, passim 
 
 
 

Predarea fizicii in viziune transdisciplinară 
 

Prof. metodist Sava Aurora, 
Casa Corpului Didactic Galați 

 
„Transdisciplinaritatea privește – așa cum indică prefixul trans – ce se află în același 

timp și între discipline, și înăuntrul diverselor discipline, și dincolo de orice disciplină. 
Finalitatea ei este înțelegerea lumii prezente, unul dintre imperativele sale fiind unitatea 
cunoașterii” (definiție Wikipedia). 

Dincolo de a fi preocupat cu orice preț de inovație, pentru a îmbunătăți metoda 
utilizată, cadrul didactic contemporan este aproape constrâns de transformările care au loc la 
nivelul societății (nu neapărat de prevederile curriculare obligatorii!) de a preda conceptele 
din fizică în unitate, dincolo de granițele disciplinei. Cum ar putea face acest lucru? În linii 
mari, pe baza unei planificări care conține următoarele sugestii metodologice: 

1. lansând, la început de unitate de învățare, o întrebare esențială (cea care provoacă un 
conflict cognitiv în mintea elevilor); 

2. proiectând și urmărind, în realizarea lecțiilor din unitatea de învățare, a pașilor din 
cadrul ERR – Evocare, Reflecție, Realizarea sensului; 

3. utilizând experimentul demonstrativ pentru provocarea atenției și curiozității, și 
experimentul investigativ (neprescriptibil) pentru declanșarea motivației pentru 
învățare sau pentru autonomia în învățare; 

4. practicând consecvent și documentat evaluarea realizată prin metode și instrumente 
complementare – evaluarea pe bază de proiect, de exemplu. 
Această planificare de ansamblu arată cum un profesor își poate structura o unitate de 

învățare așa încât el să atingă două aspecte foarte importante: cunoașterea științifică și 
dezvoltarea unei gândiri critice, gândire care să îl ajute pe elev să analizeze lumea și natura 
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înconjurătoare în viziune transdisciplinară, utilizând cunoștințe din interiorul disciplinei și 
transferându-le în alte domenii/discipline: matematică, alte științe ale naturii, medicină, 
religie, geografie, istorie, sport, filosofie, sociologie etc. 

Lansând la început de capitol/ unitate de învățare întrebarea esențială, profesorul se 
poate aștepta ca elevii să formuleze întrebări adiacente, întrebări de investigat într-o manieră 
științifică, în viziune transdisciplinară. Exemplu de întrebare esențială: „Cum supraviețuiesc 
peștii și alte animale acvatice atunci când afară sunt temperaturi de -10o C (pentru capitolul 
Fenomene termice, la clasa a VI-a). Exemple de întrebări derivate din aceasta, întrebări care 
ar putea fi formulate de către elevi: „Apa îngheață la 0o C. Totuși, sub crusta de gheață există 
apă în stare lichidă. Oare de ce?”; „Majoritatea corpurilor își micșorează volumul prin răcire. 
Când îngheață, apa își mărește volumul. De ce?”; „Nu știu să explic acest lucru: am văzut că 
apa sfințită își păstrează prospețimea mai mult timp. Este la fel de ciudat cu înghețarea ei. 
Oare de ce apa se comportă astfel?”. 

În pașii următori, profesorul își va operaționaliza strategia. El va proiecta fiecare lecție 
așa încât unitatea de învățare se va construi pe: 

 explorarea întrebărilor prin activități practice (cel mai adesea, pe bază de 
experimente); 

 analiza dovezilor obținute prin explorare; 
 explicarea fenomenelor pe care elevii le-au investigat din perspectiva conceptelor 

învățate la biologie, religie, geografie, istorie etc.; 
 formularea unor reguli, principii, legi (dobândirea cunoașterii de conținut științific); 
 transferul cunoștințelor dobândite în contexte noi sau pentru explicarea altor 

fenomene/ concepte întâlnite la alte discipline; 
 evaluarea de capitol pe bază de proiect. 

Abordarea transdisciplinară a conținuturilor din curriculumul școlar este centrată pe 
problemele importante care apar în viața reală și poate contribui la succesul personal și social 
al elevilor în contexte de viață diverse. 
 
 
 

Profesorul lider este profesorul ideal? 
 

Prof. Stănilă Cristian,  
Școala Gimnazială „Iorgu Iordan”, Tecuci 

 
În procesul de învățământ, cadrul didactic este întâlnit în mai multe ipostaze exercitate 

cu măiestrie și care conduc la asigurarea calității învățământului. Rolul de profesor presupune 
argumentarea într-o multitudine de grupuri de referință care impun diferite cerințe: este 
transmițător de cunoștințe și educator, evaluator al elevilor, partener al părinților, membru al 
colectivului profesoral, coleg, etc.  

Ipostazele dominante întâlnite la cadrul didactic sunt următoarele: 
 planifică activitățile instructiv-educative, determină sarcinile și obiectivele, conturează 

conținuturile și alcătuiește orarul clasei; 
 organizează activitățile clasei (programul instructiv-educativ, structurile și formele de 

organizare; 
 comunică informațiile științifice; 
 conduce activitatea de la clasa; 
 coordonează activitățile instructiv-educative ale clasei; 
 îndrumă elevii pe tărâmul cunoașterii; 
 motivează activitatea elevilor; 
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 consiliază elevii în activitățile școlare și extra-școlare; 
 supervizează elevii; 
 evaluează elevii prin diverse instrumente pentru a observa dacă scopurile au fost 

atinse. 
Rolul profesorului în conducerea pedagogică a activității elevilor se manifestă pe toate 

planurile implicate de acțiunea educativă. Analiza logică a structurii acesteia ne permite să 
determinăm și alte componente ale comportamentului pedagogic în relațiile cu clasa. 
Profesorul: observă acțiunile și conduita elevilor în timpul lecțiilor și în activitățile 
extrașcolare; facilitează dezvoltarea competențelor elevilor; cooperează cu elevii în realiza-
rea sarcinilor ce revin grupului, a scopurilor propuse, în desfășurarea lecțiilor și a activităților 
extradidactice, în fixarea unor reguli de conduită, în elaborarea deciziilor; stimulează 
activitatea elevilor prin aprecieri, îndemnuri, prin încurajarea eforturilor pe care le fac; 
sprijină elevi în activitatea lor; coordonează relațiile interumane și activitatea grupurilor de 
muncă, întru întărirea solidarității grupului; orientează acțiunile organizate de clasă, urmărind 
formarea idealului de viață al elevilor, deschizându-le liniile de perspectivă etc. 

Astfel, cadrul didactic este: 
 expert al actului de predare-învățare: el poate lua decizii privitoare la tot ceea ce se 

întâmplă în procesul de învățământ;  
 agent-motivator: declanșează și întreține interesul elevilor, curiozitatea și dorința lor 

pentru activitatea de învățare;  
 lider: conduce grupul de elevi, exercitându-și puterea asupra principalelor fenomene 

ce se produc aici, este prieten și confident; este un substitut al părinților, obiect de 
afecțiune, sprijin în depășirea stărilor de anxietate etc.;  

 consilier: este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un îndrumător 
persuasiv și un sfătuitor al acestora;  

 model: este un exemplu pozitiv pentru elevi, prin întreaga sa ființă, prin acțiunile și 
comportamentul său. 
Sintagma profesor ideal a fost analizată de-a lungul secolelor în diverse izvoare de 

către filozofi, pedagogi și oameni de știință. În același timp, chipul dascălului ideal a existat 
dintotdeauna în mentalitatea oamenilor, însă, odată cu trecerea de la o epocă la alta, s-a 
transformat și a căpătat semnificații noi. În trecut, profesorul ideal era cel care se impunea în 
fața elevilor prin atitudine superioară și prestanță, prin bagajul său de cunoștințe, cu mult mai 
avansat decât al celorlalți, fiind una dintre cele mai respectate persoane din 
comunitate/societate. 

Contrar dogmelor, astăzi profesorii tind să se apropie de elevi și să le câștige respectul 
– un respect clădit pe apreciere, pe expertiză în domeniu, pe putere personală, și mai puțin pe 
frică, supunere. Rolul cadrului didactic este de a edifica personalități și nu “elevi-roboți 
obedienți”, de a promova dezvoltarea intelectuală. 

Leadership-ul educațional are în centrul atenției abordarea și perceperea profesorilor 
ca lideri ai propriei activități, lideri ai clasei de elevi, lideri ai procesului de dezvoltare 
personală și organizațională, fără centrare pe o ierarhie de poziții formale. Orice profesor 
interesat de schimbare și dezvoltare personală și profesională poate fi lider.  

Cadrul didactic de succes este deținătorul unor competențe profesionale și 
metodologice, care includ o cultură tehnică specifică meseriei, și competențe sociale și 
personale, care îi permit să lucreze/coopereze cu un public (grup de elevi) și să 
colaboreze/coopereze cu ceilalți profesori. Facultatea de a organiza (munca în echipă, 
diversitatea sarcinilor) și componenta etică completează acest tablou. De asemenea, pentru un 
profesor este important să aibă capacitatea de a întreține raporturi satisfăcătoare cu eșaloanele 
ierarhic superioare și să dezvolte bune relații cu „beneficiarii” – elevi, părinți, comunitate. 
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Cota profesorilor este adesea fixată de priceperea acestora de a utiliza corespunzător 
autonomia și libertatea de care se bucură clasa. 

Arta conducerii este inseparabil legată de organizare și are ca moment esențial decizia. 
Profesorul ia decizii cu privire la tot ceea ce se întâmplă în procesul instructiv-educativ – 
înaintea, în timpul și ulterior predării, își exercită puterea asupra principalelor fenomene ce au 
loc în grup, supraveghează și îndrumă întreaga activitate a clasei. Sarcina fundamentală a 
acestuia este de a dirija învățarea elevilor. 

Indiferent de perspectiva din care tratăm activitatea cadrului didactic, rolul acestuia în 
clasă și în școală rămâne a fi deosebit de important. În ce măsură îi reușește să exercite cu 
succes acest rol depinde de personalitatea sa și de complexitatea situațiilor educative cu care 
se confruntă și pe care le soluționează în fiecare zi. 

Profesorul este lider prin definiție și prin numirea în funcție (diriginte): acestuia îi 
revine misiunea și responsabilitatea de a se integra în colectivul de elevi pe care urmează să-l 
coordoneze, devenind membru al acestuia, dar cu statut special. Profesorul-lider știe cum să 
zidească o comunicare interpersonală eficientă cu părinții, relații durabile și frumoase cu 
elevii, astfel toate părțile vizate să lucreze umăr la umăr la creșterea, educarea moralității și 
spiritualității copilului-elev. 

Profesorul-lider apelează, de cele mai multe ori, la expertiză și putere interioară, or, 
acestea servesc cel mai bine dezvoltării unei personalități integre. Influențarea elevului de 
către profesor se face direct, prin atitudine, mesaj verbal, gestică, mimică, stare afectivă, 
exemplu personal, adică prin prezența sa activă. Eficiența influențării depinde de o serie de 
factori, inclusiv congruența dintre registrul profesorului și cel al elevilor în comunicare, 
realizarea feedback-ului, tonul afectiv al relației. Inteligența emoțională a profesorului-lider 
este una crucială în acest sens. Astfel, fiecare dintre cele patru domenii ale inteligenței 
emoționale – autocunoașterea, stăpânirea de sine, conștiința socială și gestionarea relațiilor – 
contribuie la influențarea constructivă a elevilor și la stabilirea unor relații de parteneriat. 

Profesorul-lider îi inspiră pe elevi, îi motivează intrinsec, le păstrează interesul pentru 
ceea ce fac și pentru valorile pe care le împărtășesc, recompensează asumarea responsabilității 
și inițiativa. Prin toate strategiile didactice pe care le aplică, promovează învățarea cu sens și 
pregătirea pentru viață, descurajând obediența nejustificată și pasivitatea. 

Profesorul, în calitatea sa de actor al schimbărilor educaționale inerente sistemului, 
este determinat să renunțe la rolul său tradițional și să devină un lider cu viziune și gândire 
strategică, un facilitator activ al interacțiunii dintre elevi, un mentor credibil pentru colegii săi, 
un partener cu drepturi egale al echipei administrative. De el depinde transformarea muncii 
din clasă într-o activitate agreabilă, desfășurată într-un mediu afectiv și securizat; 
transformarea colectivului profesoral într-o comunitate dinamică de învățare; transformarea 
școlii într-un spațiu favorabil pentru formarea continuă a cadrelor didactice. Doar un profesor-
lider cu viziune ce inspiră și creează rezonanță, promovează schimbări și induce entuziasm 
poate fi cu adevărat aliatul elevului și figura centrală în reformele actuale din sistemul 
educațional. 
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4. Goleman, D., ș.a., Inteligența emoțională în leadership, Ed. Curtea veche, București, 

2005 
 
 
 



Simpozionul interdisciplinar Împreună, pentru o educație de calitate – Ediția a II-a 

 
77 

Modern means used în designing teaching materials 
 

Prof. Țupu Lăcrămioara, 
Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci, jud. Galați 

 
Audio-visual means have a real value in education in general, not only in teaching a 

foreign language. There are some advantages of using audio-visual means in the educational 
process such as: the absence of the code, it allows correct representations (even if the students 
have different cultural backgrounds), it allows the reception of information by students with 
different abilities of decoding the message, the volume of information is faster transmitted 
and recepted, and the most recent events could be immediately known and discussed. (Ionescu 
& Bocoș 2009: 283) 
 
1. PowerPoint Presentations  

In 2013, Ozaslan & Maden carried out a study proving that EFL “students learn better 
if materials are presented through some visual tools. Teachers also believed that PowerPoint 
makes the content more appealing which draw the attention of the students easily”. (Ozaslan 
& Maden 2013: 42)  

The helpfulness of a PowerPoint presentation is undoubtely great, because the teacher 
uses some ready-made materials for different purposes. It also helps the teacher saving his 
precious time for designing materials, because it will be used whenever and wherever 
necessary, once saved on a memory stick or on the memory of a computer. The presentation 
of the slides can be controlled by the teacher and it is an attractive mean both for the teacher 
and the students. „(...) students like PowerPoint for their brightness, liveliness, clarity and 
interactivity. It helps the learners to understand better as they can see the visual with 
examples”. (Corbeil 2007: 645) The PowerPoint presentation offers the speaker more 
confidence and can make the presentation more lively and attractive for students because the 
examples can contain colourful images or videos. As a result, the class becomes interesting to 
the learners and they are motivated and highly engaged in the class activities (Subathra 2012: 
49).  
 
2. Videos  

Nowadays, videos represent a common practice for the teachers of English, being very 
useful resources of teaching English as a foreign language. The possibility to download 
various videos from the internet makes from this tool a serious helper of the teacher. Having 
both visual and audio content, the videos keep the students focused and remove the monotony 
of the learners because of their dynamic features. They also offer authentic language input to 
the learners (Çakir 2006: 67), making the class more interactive and students more involved in 
the teaching-learning process. Besides, the learner can concentrate on the language in detail 
and interpret what has been said, repeat it, predict the reply and so on. The learner can also 
concentrate in detail on visual clues to meaning such as facial expression, dress, gesture, 
posture and on details of the environment. Even without hearing the language spoken clues to 
meaning can be picked up from the vision alone. Using visual clues to meaning in order to 
enhance learning is an important part of video methodology (Çakir 2006: 68).  

The modern coursebooks also contain lessons based on videos, coming with a DVD-
ROM incorporated or, for the more eco-friendly ones, specifying the web address where the 
student can find the video material necessary to perform the tasks and can also save it on his 
personal computer. The teacher can find a variety of videos addapted to different levels, on 
different topics or for developing different skills, according to their needs. Canning (2001) 
proved the usefulness of using videos in language teaching stating that video provides stimuli 
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to the learners which facilitates an opportunity to the learners to get a background schemata of 
the subject. Also the use of videos helps the learners to have an idea of the stress and rhythm 
pattern of the target language. Moreover, it allows the learners to predict, infer and analyze 
information of the subject matter (as cited in Koksal 2004: 63). 

The films, for example, make students keep focused on what the characters do, say and 
feel, thus improving the listening of the language in authentic contexts, the processing of the 
information and the enhancement of their lexis with words and expressions of real language. 
More than that, watching films represents for them a way to escape reality – even if they are 
not conscious that they enter another type of reality, and achieve experience for their future 
life. A video is good even without hearing anything. Watching only the motion of the 
characters in the film could be a useful task for students who have to use all their creative 
resources to recreate the story in their own way and, consequently, to activate a complex 
vocabulary to describe it . 

There are also other audiovisual resources which represent authentic ways of recepting 
and producing English. Let‟s take, for example, the radio programmes in English. The 
contemporary radio presenters are energetic, well-educated and very talkative. Listening to 
BBC Radio represents a useful experience for students to hear English spoken by native 
speakers, so they can become aware to the rhythm of producing the utterances by a natural 
speaker. The radios also offer programmes for teaching English by the foreign listeners and 
they also could be used by teachers in their lessons. The radio programmes are completed 
nowadays by the vlogs (the short from video blog) on the internet, as a form of web television 
which offer the possibility to the viewer for short presentations on different topics.  

Authenticity of the resources is a characteristic which we, the teachers, should all take 
into consideration, because it increases the students‟ motivation to acquire more. How can 
somebody imagine a class in which students learn words and make up sentences without any 
functionality, or the imaginary possibility to use them in real life? A language like English is 
not studied not to be used, as long as it is a lingua franca for a couple of years. 
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Communic'actionnel en classe de FLE. L'exploitation des ressources 
virtuelles 

 
Prof. Zahariea Mona-Gabriela, 

Colegiul Național Spiru Haret, Tecuci, jud. Galați 
 

Dans le contexte actuel, lorsque le système d’enseignement est soumis 
continuellement aux tendances de modernisation, de transformation, on développe une 
nouvelle méthodologie qui doit avoir au centre l’élève. L’enseignant doit donc s’adapter aux 
besoins de ses élèves pour stimuler leur créativité. On insiste aujourd'hui sur le 
développement des compétences qui peuvent donner de l'autonomie à l'apprenant. La 
communication en LE est très importante pour l'avenir des jeunes car ils peuvent voyager, 
étudier ou travailler dans un pays étranger. Pour développer la compétence de communication 
(écouter, parler, lire et écrire) il faut stimuler leur imagination, faire découvrir leurs propres 
stratégies pour apprendre. La clé du succès d'une classe de français consiste dans la 
collaboration entre l'enseignant et l'apprenant. Le devoir d'un enseignant n'est plus de 
transmettre des savoirs mais de développer chez l'apprenant des savoir-faire, de l'aider à 
utiliser des connaissances acquises. Le résultat attendu est agir dans des contextes variés. Pour 
servir à ce but on doit utiliser des documents authentiques qui présentent la langue parlée des 
Français, avec les expressions les plus utilisées, dans des différentes situations de 
communication. Dans cet esprit d'interaction et de centration sur l'apprenant, l'interactivité est 
le moteur de l'apprentissage en classe, à partir des supports variés.  

Le but de la recherche est d'organiser une activité éducative efficace, en utilisant les 
meilleures stratégies qui développent les 4 compétences: CE, CO, PE, PO. L’objectif de 
l’activité didactique de l’enseignant est l’élimination de tous les éléments routiniers et la 
transformation de la classe en un espace d’interaction réelle. L’enseignant doit adapter 
l’enseignement aux besoins de ses élèves et de la société. Cet ouvrage ne se propose pas 
d'imposer de nouveaux rites, c'est un instrument d'information et de réflexion en se 
conformant aux exigences nouvelles de la didactique du français en tant que langue étrangère. 
Au cours des années l'éducation sera certainement différente que celle que nous connaissons 
aujourd'hui. Le digital occupe déjà une place importante dans l'enseignement et l'enseignant 
moderne doit être informé sur tout ce qui apparaît en matière de technologie pour rendre ses 
classes plus intéressantes et pour attirer ses étudiants. L'internet nous offre beaucoup d'options 
sur la façon dont nous pouvons accomplir les cours de français: les classes virtuelles sont de 
plus en plus populaires car elles facilitent la communication et l'interaction apprenant-
enseignant, apprenant-apprenant. Le thème de ce document a été choisi pour identifier des 
moyens pour stimuler la motivation d'apprendre le français à des élèves de lycée.  

On part du principe que le document authentique virtuel pose l'apprenant en contact 
direct avec le français en situation d'emploi, en transformant le statut de l'apprenant d'un 
simple utilisateur des matériaux pédagogiques dans un bénéficiaire des documents. 

La diversité des documents authentiques que le cyberspace met à notre disposition 
aide l'enseignant à construire des activités qui peuvent être utilisés dans la classe de FLE. 
Parmi ces activités: identifier une recette de cuisine, faire une réservation pour un vol ou une 
réservation hôtelière par le biais d'un site de tourisme, des visites virtuelles, courts-métrages, 
peuvent devenir de beaux supports pédagogiques. Tout ordinateur connecté à l'internet offre 
une multitude des documents authentiques: annonces, cartes, publicités, chansons, météo, un 
formulaire, des clips vidéo ou un film, documents qui enrichissent une leçon de phonétique, 
de lexique, de culture et civilisation ou de grammaire.  
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Le mini manuel qu'on propose, Trucs des SPIR'Ados, s'adresse à un public de grands 
adolescents. La recherche essaye de rendre les apprenants capables d'accomplir des tâches 
dans des domaines variés de la vie sociale. Les contenus et les objectifs du parcours 
pédagogique ont été définis en tenant compte des principes du CECRL: compétences 
générales et compétences communicatives langagières, travail sur les tâches, ouverture à la 
pluralité des langues et à la perspective communic'actionnelle. À l'issue de ce contenu les 
apprenants devraient avoir acquis les compétences du niveau B1 du CECRL. La démarche est 
fondée sur l'observation, la réflexion, la systématisation et finalement la production. Cette 
démarche pédagogique rend plus responsable l'apprenant et plus conscient de son 
apprentissage. 

L'intention d'une telle recherche est d'utiliser des documents authentiques diversifiés, 
notamment des documents virtuels, qui sont plus attirants et motivants, pour motiver les 
apprenants. Pour fixer les acquis des apprenants les activités de compréhension écrite ont été 
reliées à celles de production écrite. On a utilisé, d'une manière interactive, les activités 
langagières de réception et de production, à travers des supports de CE ou de CO. L'ouvrage 
est facile à utiliser par son contenu et sa progression, les élèves pouvant repérer, facilement, 
les informations pertinentes d'un document pour réaliser une tâche centré sur le sens. Ainsi, il 
découvre, déduit, réemploie et systématise chaque acquis. Les supports et les tâches proposés 
placent l'apprenant dans des situations de communication qui peuvent exister aussi dans la vie 
réelle.  

Les modules proposés présentent, chacun à son tour, un objectif général: échanger des 
opinions, situer des événements dans le temps et expliquer/se justifier. De chacun de ses 
objectifs dérivent d'autres objectifs (spécifiques) et savoir-faire qui répondent au besoin de la 
communication. Dans chaque unité on utilise un document authentique virtuel qui peut 
constituer un véritable document déclencheur, exploité avec succès, dans la classe de langue. 
Certaines unités sont abordées de la perspective communic'actionnelle, en mettant l'élève en 
action. Ainsi, chaque unité propose à l'apprenant d'acquérir des éléments de langue-culture 
qu'il pourra réemployer dans des productions guidés ou libres ou dans des tâches concrètes de 
la vie quotidienne. L'apprenant est invité, souvent, à agir, en petits ou grands groups et en 
stimulant des scènes de la vie quotidienne. 

Dans ce même ordre d'idées, tous les modules proposent une typologie vaste 
d'activités, pour rendre le travail progressif plus efficace: des exercices à compléter, de 
substitution ou d'association, des productions guidés ou libres, des exercices de créativité, des 
missions (la perspective communic'actionnelle), réalisés soit individuellement soit en binôme 
ou grand groupe, ce qui rend la classe plus dynamique. Dans ce mini manuel il y a un 
équilibre entre les documents sonores et visuels, entre les photographies et les dessins, entre 
les documents informatifs ou illustratifs. Le point fort de ces modules le représente le 
document authentique virtuel. 

Le document authentique virtuel est insuffisamment exploité tout en offrant 
l'accessibilité de multiples possibilités pour l'exploitation, adaptabilité aux différents niveaux 
de connaissances. Ce document présente un atout spécial, celui de rester à la disposition de 
l'apprenant qui peut étudier, exercer et améliorer ses compétences, en dehors de la classe de 
français. La richesse choisie est une recherche appliquée et propose de nouvelles pistes 
d'exploitation didactique pour la classe de FLE. Le thème est actuel car le système d'éducation 
a besoin de ce type d'information et ce mémoire présente des éléments novateurs du point de 
vue méthodique et didactique en développant des compétences communicatives. 
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II. ÎNVĂŢARE PRIN PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
 
 
 

Succesul elevului depinde de relația școală – familie 
 

Prof. Bărbieru Alice-Cătălina 
Școala Gimnazială Nr. 1 - Gohor, jud. Galați 

 
Educația este un proces al cărui scop esențial este de a ușura o anumită modificare de 

comportament. Părinții sunt primii profesori ai elevului, ei începând educarea în mediul 
familial. Activitatea didactică de bună calitate constituie un suport pentru progresul constant 
al elevului în plan psihic și social. Elevul își va dezvolta potențialul nativ în măsura în care 
școala va reuși să îl identifice corect, să îl cultive, dar nu va omite să se implice în modelarea 
influențelor care nu aparțin orei de curs. 

O educație de calitate se realizează atunci când la procesul de formare a elevilor 
participă în mod armonios toți factorii educaționali. Relația de colaborare cu familia este una 
dintre condițiile esențiale care asigură succesul școlar. Deci obiectivul primordial al 
parteneriatului școală – familie îl reprezintă obținerea succesului școlar. Evoluția pozitivă în 
planul activității școlare se exprimă prin termenii de progres, reușită și succes școlar. 

Progresul arată obținerea anumitor stări calitative superioare în raport cu o perioada 
comparată. Poate fi continuu sau periodic. 

Reușita școlară se referă la nivelul de realizare a unui obiectiv propus pentru o durată 
mai mare de timp. 

Succesul școlar se exprimă prin raportarea performanțelor elevului la cerințele 
programei școlare și la finalitățile învățământului. 

Pentru ca un elev să aibă succes în școală și, mai apoi, pe parcursul vieții, specialiștii, 
printre care Daniel Goleman (Inteligența emoțională) spun că există șapte elemente cheie: 

 încrederea – sentimentul de siguranță, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor 
din jur în demersul său spre cunoaștere și devenire; 

 curiozitatea – dorința de a cunoaște ceva nou; 
 intenția – pornirea interioară, conștientă, însoțită de dorința de a înfăptui ceea ce îți 

propui; 
 controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
 raportarea – dorința și capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea 

acelui grup încercând să se facă înțeles și să-i înțeleagă pe ceilalți; 
 comunicarea – capacitatea și dorința de a transmite și a face cunoscute, celorlalți, 

propriile idei și sentimente; 
 cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva, în scopul realizării unui 

obiectiv comun. 
Organizația școlară trebuie să-și deschidă porțile pentru ca familia să cunoască și să 

participe la activitățile ce se desfășoară în incinta și în exteriorul școlii (dar organizate de 
aceasta). Cadrele didactice trebuie să inițieze activități care să ofere familiei oportunități de a 
participa alături de elev, de a cunoaște elevul în situații diverse, de a se bucura alături și cu 
elevul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Iată câteva 
dintre activitățile care pot contribui la formarea părinților: 

Lecția ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situații 
de învățare pentru elev, prin multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice 
utilizate, materialele didactice folosite. Profesorii pot desfășura lecții la care să participe și 
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părinții. Astfel familia se va simți ca parte a școlii, va avea posibilitate să vadă propriul copil 
în acel context educațional, să-l vadă cum se comportă, ce atitudine are față de activitatea de 
învățare, față de profesor, ce ceilalți colegi. Astfel elevul va simți permanent că părinții 
înțeleg efortul lui, că îi are alături nu numai acasă. 

Vizita este o deplasare scurtă, de cel mult o zi, având ca scop atingerea unor finalități 
educaționale concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activități la care să participe 
și părinții elevilor. Părintele își poate observa copilul într-un alt mediu, în afara școlii, îl poate 
cunoaște sub alte aspecte: relaționare cu ceilalți colegi, cu adulții din grup, comportarea în 
locuri publice. În același timp este o nouă ocazie în care profesorul îl poate cunoaște mai bine 
pe părinte și invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-l face pe părinte să se 
simtă în largul său. 

Excursia este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop 
recreerea și refacerea psihofizică a elevilor dar și a părinților acestora, culegerea de informații 
prin observarea directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realității. 

Serbările școlare reprezintă evenimente de o importanță deosebită în activitatea 
elevilor și în viața familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât și cognitiv, dând 
ocazia elevilor de a prezenta, într-o manieră personală și originală, tot ce au învățat pe 
parcursul unui semestru sau an școlar. Acest tip de activități extracurriculare au reprezentat 
întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în 
care elevul își poate pune în valoare inteligența dominantă descoperită și valorificată de cadrul 
didactic. De multe ori familia este surprinsă de potențialul propriului copil. 

Ședințele cu părinții sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au 
durata de una-două ore, timp în care se lucrează exerciții de intercunoaştere, de autocunoaștere 
și de cunoaștere a copilului, se dezbat diverse probleme de interes general, se realizează studii 
de caz, se generează situații în care părinții trebuie să dea soluții. Aceste întâlniri sunt de fapt 
adevărate sesiuni de formare pentru părinți. Ele oferă ocazii ca grupul de adulți să se sudeze, 
să discute unii cu ceilalți, să-și împărtășească din experiență unii altora, dar mai ales să afle 
noutăți legate de psihologia copilului, procesul de învățare, instituția școlară unde învață 
copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activități dorite de părinți, pentru viitor. 

Lectoratul cu părinții, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuțiile 
individuale oferă și ele ocazii în care părinții pot afla, pot găsi soluții potrivite la diferite 
probleme apărute în relația cu elevul. Pot fi consiliați de către profesor, iar profesorul poate 
afla multe aspecte din viața elevului și a familiei sale, care îl pot ajuta să înțeleagă mai bine 
fiecare situație în parte. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situație de învățare pentru părinte/adult. Ea 
trebuie gândită, organizată cu atenție și competență de către cadrul didactic, cu un scop bine 
definit, astfel încât și rezultatele să fie pe măsura așteptărilor, în beneficiul elevului și al 
școlii. 

Cercetările arată faptul că dacă există mai multe oportunități ca oamenii să se implice, 
succesul participării va fi mai mare. (Claff, 2007) 
Implicarea informală poate însemna: 

 părintele vine la școală să discute despre progresul copilului său; 
 părintele participă la o activitate organizată de școală, cum ar fi o serbare; 
 părintele acționează ca voluntar la clasă; 
 părintele participă ca voluntar la organizarea unui eveniment din viața școlii. 

Implicarea formală înseamnă: 
 părintele participă la activitățile unui grup de lucru din școală sau ale unui comitet, la 

nivelul căruia se iau decizii care privesc școala; 
 părintele este membru al Consiliului Părinților sau al Consiliului de Administrație; 
 părintele participă la un proiect sau este membru al unui grup de lucru din școală. 



Simpozionul interdisciplinar Împreună, pentru o educație de calitate – Ediția a II-a 

 
83 

Este important ca sprijinul acordat părinților să fie individualizat, modalitatea de 
ajutorare fiind selectată în funcție de probleme cu care se confruntă copilul sau familia. Atât 
părinții cât și cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefacerile 
sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaștere reciprocă și depășirea stereotipurilor și 
continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul elevilor. În sfârșit, colaborarea 
este benefică și pentru școală, părinții aducând deseori resurse suplimentare ce pot susține 
rolul educativ al școlii, dar oferă și un cadru pentru o continuă reevaluare. De pe urma 
parteneriatelor familie – școală au de câștigat atât părinții, cât și cadrele didactice, dar mai 
ales elevii (Joița, 2003): 

 avantajele elevilor: 
- simt dragostea și apropierea părinților nu numai prin atenția și bunăvoința care li 

se oferă acasă, ci și prin interesul pe care aceștia îl au față de activitățile 
desfășurate la școală; 

- sunt mai siguri pe ei, sentimentul de siguranță fiindu-le absolut necesar pentru 
dobândirea echilibrului interior și dezvoltarea armonioasă a personalității; 

- trăiesc mândria de a-și vedea părinții alături în momente importante pentru ei; 
 avantajele părinților: 

- au șansa de a deveni participanți la educație prin implicarea afectivă și efectivă, 
prin emoțiile trăite alături de copiii lor; 

- au prilejul de a sta foarte aproape de copii, de a-i înțelege mai bine, au 
posibilitatea să-i observe, să vadă cum se comportă aceștia în colectiv; 

- se cunosc mai bine între ei și pot colabora mai ușor atunci când sunt solicitați sau 
se ivește o problemă; 

 avantajele școlii: 
- apropiindu-se de părinți, colaborând cu ei, aceasta poate cunoaște relațiile părinte-

copil; 
- făcându-și cunoscute situația și posibilitățile financiare ale școlii, poate fi aprijinită 

de părinți, aceștia putând contribui financiar la realizarea unor activități; 
- implicând activ pe părinți în viața școlii, va detmina conștientizarea, de către 

aceștia, a faptului că ea desfășoară un proces instructiv-educativ bine fundamentat 
și organizat. 

Indiferent de statutul economic, etnic sau cultural al familiei, implicarea părinților în 
educația copiilor conduce la îmbunătățirea performanțelor școlare și a prezenței la cursuri, 
precum și la reducerea ratei abandonului școlar și a delicvenței. Părinții și familia au un 
impact puternic asupra educației tinerilor. Copiii ai căror părinți le ascultă problemele, îi 
sprijină în efectuarea temelor, se implică, transformând experiențele de zi cu zi ale copilului 
în oportunități de învățare, sau îi îndrumă cu ajutorul materialelor și instrucțiunilor oferite de 
dascăli, obțin rezultate școlare impresionante. 

Implicarea părinților în educația copiilor lor și asistarea acestora în îndeplinirea 
sarcinilor școlare contribuie la diminuarea efectelor sărăciei și absenței educației formale. 
Existența unui mediu familial suportiv, cu așteptări înalte în ceea ce privește succesul școlar al 
copilului, se corelează sistematic cu performanțe ridicate la învățătură. 
 
Bibliografie: 
1. Claff, G., Parteneriatul școală - familie-comunitate: ghid pentru cadrele didactice, 

Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007 
2. Joița, E., Pedagogie și elemente de psihologie școlară, Editura Arves, 2003 
 
 
 



Simpozionul interdisciplinar Împreună, pentru o educație de calitate – Ediția a II-a 

 
84 

Facilitarea învățării prin intervenții în colaborarea familie – școală 
 

Prof. Burtea Alina Maria  
Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci, Galați 

 
Psihologia educației are rolul de a descrie, explica și prevedea diferitele tipuri de 

conduite de învățare ale elevilor, dar și de a preciza în ce condiții apar dificultățile de învățare 
și cum pot fi ele depășite. În demersul său de a depăși dificultățile de învățare ale elevilor, 
școala se folosește de propriile resurse, dar apelează și la partenerii săi educaționali. Între 
aceștia, cel mai important este familia elevilor. 

Circula, la un moment dat, pe o rețea de socializare, o postare în care se specifica, cu 
titlu de normalitate, că atribuțiile părinților sunt de a-i învăța pe copii regulile de bună 
creștere, de politețe și bună comportare, iar școlii îi revine misiunea de a fi strict furnizor de 
informații științifice - matematică, chimie, biologie, fizica, istorie etc. Ori, din punctul meu de 
vedere, tocmai această separare clară creează confuzie, lipsă de implicare și incertitudine în 
ceea ce privește rolul părinților în relația cu școala. Într-adevăr, părinții au acest rol 
instrumental, de a asigura și satisface nevoile fizice, luarea deciziilor și managementul 
familiei, dar au și un rol afectiv, de a asigura suportul moral, de a încuraja și modela spiritual. 

În ceea ce privește rolul școlii și al profesorilor, aceștia au acest rol academic, de a 
asigura o educație de calitate, de a instrui și evalua, dar au și rolul de formatori de caractere, 
de modelatori de gândire și creativitate. Nu de puține ori, cadrele didactice au constituit 
modele de urmat pentru elevi – și nu neapărat pentru experiența și capacitățile academice, cât 
mai ales pentru învățăturile informale și non-formale, pe care le-au împărtășit elevilor lor. 

Părinții sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. 
Împreună cu părinții, școala își are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a 
copilului. În acest context, educarea părinților după principii științifice de psihopedagogie 
devine o necesitate. Părinților le revine rolul esențial în creșterea copiilor, asigurându-le 
acestora nu numai existența materială, cât și un climat familial afectiv și moral. Sunt situații în 
care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare 
(hrană, îmbrăcăminte, locuință, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanța unei comunicări 
afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenență, neimplicându-se în relația cu 
școala. 

Părinții au un rol esențial în viețile copiilor lor și pot fi componente-cheie în programe 
eficiente de intervenție și de prevenție. Colaborarea familie-școală crește impactul 
intervențiilor și intensifică relațiile pozitive între părinți și cadrele didactice. Intervențiile 
colaborative familie-școală necesită însă multă muncă, sunt incluși și implicați părinții, elevii, 
cadrele didactice, medici, furnizori de servicii de sănătate mintală – psihologi școlari, 
psihologi clinicieni, psihiatri. 

Mulți părinți sunt dornici să ceară ajutorul și să se informeze asupra serviciilor 
existente în școli pentru copiii lor, care ar putea să aibă probleme emoționale, comportamentale 
sau școlare. Cu toate acestea, impresia cadrelor didactice este că părinții care ar trebui să fie 
cel mai mult implicați în educația copiilor lor sunt, din păcate, și cel mai puțin disponibili și 
cel mai greu de implicat. Este cazul părinților care au copii cu probleme comportamentale ce 
afectează educația lor sau a altor elevi. Reticența unor părinți ar putea să se datoreze lipsei de 
conștientizare a rolului important pe care aceștia îl au în remedierea problemelor școlare și 
comportamentale ale copiilor lor. Alte obstacole ar putea fi programul de lucru al părinților, 
distanța față de școală, propria experiență de școlaritate a părinților, precum și refuzul elevilor 
de a-și implica părinții în remedierea problemelor școlare. 

Intervențiile în activitatea de învățare bazate pe colaborarea familie - școală reprezintă 
o bună practică, pentru care merită să depunem eforturi. A lua inițiativa de a depăși obstacole 
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pragmatice, a recunoaște dificultatea de a schimba modele comportamentale, a acorda atenție 
părinților cu privire la  propria lor schimbare, toate acestea sunt semne despre cât de importante 
sunt pentru școală familiile și participarea acestora la actul educațional. 

Părinții ar trebui să fie percepuți ca parte integrantă în găsirea unei soluții la orice 
problemă din mediul școlar cu care copiii se pot confrunta. Cu toate acestea, deseori se caută 
soluții numai în interiorul școlii, unde profesorii au adesea timp și resurse limitate. Implicarea 
părinților în procesul de intervenție poate crește probabilitatea ca rezultatele să fie pozitive.  
De asemenea, apelul la alți furnizori de servicii, cum sunt psihologii școlari, logopezii, 
medicii, polițiștii, poate facilita actul educațional în general (și dificultățile de învățare în 
special). 

Pe parcursul școlarității, elevii pot dezvolta diferite tipuri de probleme, orientate fie  
spre exterior – agresivitate, hiperactivitate, acting-out (se numesc probleme de externalizare), 
fie spre interior – tulburări de dispoziție, anxietate, depresie, izolare socială. În ambele cazuri, 
implicarea familiei presupune stabilirea împreună cu cadrele didactice a unor obiective 
comportamentale pentru elevi, pe care părinții să le monitorizeze și să le întărească, acolo 
unde este cazul, acordarea de recompense, câștigarea/ pierderea unor privilegii. 

Din practica și experiența cabinetului de asistență psihopedagogică rezultă că, la 
școlile generale, elevii dezvoltă de obicei probleme de externalizare – agresivitate, 
hiperactivitate, în timp ce la liceu ei se confruntă predominant cu probleme de internalizare – 
anxietate, evitarea comportamentală, refuzul școlar, mutismul selectiv, demotivarea școlară. 
În niciuna din aceste situații problemele nu se rezolvă complet fără aportul și implicarea 
părinților, a familiei în general. Este necesar ca timpul și efortul părinților să fie valorificate 
prin monitorizarea atentă a rezultatelor intervenției, pentru a obține rezultate pozitive și 
semnificative pentru copil. 

Facilitarea învățării se poate înfăptui atât de părinți, cât și de cadrele didactice, prin 
intervenții corelate, în funcție de problema copilului, folosind următoarele tehnici sau 
strategii: își fac timp să asculte și să înțeleagă temerile și preocupările copilului/ elevului, 
stabilesc limite pentru comportamentul inadecvat al copilului/ elevului (limite pe care le 
repetă și le respectă în mod constant), încurajează copilul/ elevul să participe la activitățile 
școlare/ extracurriculare, organizează întâlniri în echipă (profesori, părinți, consilieri școlari) 
cu scopul de a stabili modalități de sprijinire a copilului/elevului, organizează grupuri de 
suport pentru studiu din care fac parte copii/ elevi din aceeași școală și cu aceeași problemă, 
asigură un mediu școlar și familial care să valorizeze educația, sprijină copilul/ elevul în 
alegerea unui profil sau a unei cariere, subliniază importanța achiziționării unor deprinderi de 
studiu și de muncă – atât acasă, cât și la școală. 

Elevii se confruntă cu dificultăți școlare la nivel individual dintr-o serie de motive, de 
la motivație scăzută, la abilități nedezvoltate, la erori în activitățile desfășurate. Există însă 
strategii de instruire bine fundamentate științific, care abordează eficient fiecare din factorii ce 
afectează activitatea elevului. Părinții pot fi o resursă importantă pentru a ajuta la 
implementarea intervențiilor, iar timpul și efortul investite de aceștia pot duce la rezultate 
pozitive pentru copii. 
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Familia - școala - comunitatea: parteneri în educația copilului 
 

Prof. Chele Ionica 
Școala Gimnazială „Ion Creangă” Tălpigi, com. Ghidigeni, jud. Galați 

 
„Școala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conștient și de colaborarea 

părinților. Educația dată în școală se dovedește a fi muncă irosită și ineficace, dacă familia e 
ostilă și indiferentă.”  (H. H. Stern) 

 
Parteneriatul școală-familie-comunitate reprezintă o problemă actuală importantă, 

reliefată de diferite documente de politică educațională la nivel național și internațional și de 
cercetările în domeniul educației. În România, conform Legii Educației Naționale Nr.1/2011, 
părinții sunt considerați parteneri principali și beneficiari ai procesului de învățământ. 

Literatura de specialitate relevă un rol semnificativ al implicării părinților în 
colaborarea cu școala în ceea ce privește dezvoltarea și educația copiilor, dar și avantaje 
pentru părinți, profesori și comunitate. Practica indică, în școlile de masă, dar mai ales în 
școlile din medii dezavantajate, existența unor bariere culturale, psihologice și sociale care 
blochează nu doar colaborarea dintre școală-familie-comunitate în interesul copiilor, dar de 
multe ori și o comunicare minimală între aceștia. 

După cei șapte ani de-acasă (de fapt șase), școala are un rol primordial în educația 
copiilor, alături de familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația permanentă 
presupune o învățare pe tot parcursul vieții. Colaborarea între toți factorii educaționali, în 
primul rând școală și familie, este una stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile 
dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale elevilor. Aspecte ale 
comportamentului elevilor, absențe, disciplină, reușita la învățătură nu se pot cunoaște și 
rezolva în mod eficient fără contactul cu familia. Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia 
copilului lor dacă nu află și modul lui de comportare în școală. Întregul proces de educație se 
realizează atât la școală, cât și acasă. Potrivit Mariei Montessori „Copilul care se naște nu 
intră într-o ambianță naturală, ci într-o civilizație.” 

Familia este primul mediu în care copilul experimentează relații, după care va dezvolta 
relații în afara acestui mediu pornind de la modelele pe care le-a preluat de aici. De aceea, un 
copil are nevoie de legături emoționale stabile, de sentimentul apartenenței necondiționate la 
un grup de persoane (familia sa), de un mediu securizat care să-i permită experiențe normale 
de viață. 

Se zice că „e nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil”. Cu toate acestea, 
tendința este de recunoaștere a implicării parentale ca unul dintre factorii decisivi în 
asigurarea succesului școlar al elevului. Părinții se află în postura unică de a crea un mediu 
complex stimulativ pentru învățare, dezvoltare emoțională și integrare socială. Un părinte 
implicat își acceptă necondiționat copilul și face eforturi de a-i influența favorabil succesul 
școlar și trecerea armonioasă spre vârsta adultă. 

În momentul actual, copilul este asaltat de influențele exercitate de o multitudine de 
factori educativi formali, informali și nonformali. Pe lângă instituțiile consfințite: familia, 
școala, clubul copiilor, biblioteca, biserica, muzeul, casa de cultură, internetul, televiziunea, 
radioul, presa scrisă, sunt diverse alte organizații, fundații, specialiști în intervenția socio-
educativă. Familia și școala sunt agenții educativi cu o influență deosebită asupra formării și 
dezvoltării personalității copilului. Factorul hotărâtor pentru succesul școlar este colaborarea 
directă și activă între cei doi agenți educativi. 

Pornind de la necesitatea cunoașterii socio-psiho-pedagogice a elevului, școala 
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stabilește colaborarea cu familia sub diverse forme, una dintre ele fiind parteneriatul. 
Parteneriatul școală-familie este o formulă pedagogică, noțiune relativ nouă din 

domeniul educației. 
Pedagogul Sorin Cristea consideră că acest parteneriat este de fapt un segment care 

„reflectă mutațiile înregistrate la nivelul relațiilor existente între instituțiile implicate direct 
și/sau indirect în proiectarea și realizarea obiectivelor sistemului de învățământ: școala, 
familia, comunitatea locală, agenții sociali (economici, culturali, politici, religioși etc.), factori 
de asistență socială etc”. Parteneriatul cu familia insistă pe formarea anumitor competențe și 
deprinderi de pregătire a copiilor pentru viața școlară și cea socială, iar părinților – pentru 
asigurarea unei educații de calitate copiilor. 

Ca parteneri, atât școala cât și familia au anumite cerințe una față de cealaltă. 
Profesorii doresc din partea părinților: 

 să ofere copiilor condiții optime ca aceștia să se dezvolte; 
 să le ofere un mediu sigur, liniștit și prielnic pentru a învăța; 
 să sugereze copiilor importanța educației pentru viața de adult; 
 să-i îndrume pe copii să realizeze un echilibru între activitățile școlare și cele casnice; 
 să comunice des și deschis cu profesorii; 
 să-i învețe pe copii autodisciplina și respectul față de alții; 
 să-i învețe pe copii cum să reziste influențelor nefaste; 
 să-și accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 
 să susțină activitățile școlii. 

De asemenea, părinții au și ei expectanțe privitoare la activitatea cadrelor didactice, cum ar fi: 
 să fie receptive la nevoile, interesele și abilitățile copiilor; 
 să comunice des și deschis cu părinții; 
 să stabilească cerințe școlare nepărtinitoare pentru toți elevii; 
 să manifeste dăruire în educarea copiilor; 
 să trateze pe toți elevii corect; 
 să intensifice disciplina pozitivă a copiilor; 
 să ofere indicații cu privire la modul în care părinții îi pot ajuta pe copii să învețe. 

De importanță egală cu calitatea actului didactic este relația școlii cu comunitatea în care 
funcționează, bazată pe câteva principii de înțelegere a acestei relații: 

 disocierea statutului de părinte de statutul etnic și ocupațional al persoanei; 
 reducerea spectrului intervenției comunitare în viața școlii la implicarea familiei/ 

părinților; 
 înțelegerea oportunității unor acțiuni în matricea culturală locală (tradiții, relații 

interetnice în teritoriu, experiențe anterioare în educație); 
 interpretarea bunelor practici în domeniul implicării părinților ca exemple sau sugestii, 

iar nu ca modele ori repere obligatorii de performanță. 
Școlile care oferă servicii comunitare recomandă șase direcții de implicare a părinților: 

1. asistență pentru crearea în familie a unui mediu favorabil învățării; 
2. proiectarea unor forme de comunicare cu familia despre programele școlare și 

progresele copiilor la învățătură; 
3. recrutarea și organizarea ajutorului voluntar din partea părinților; 
4. oferirea de informații și idei familiilor despre cum își pot ajuta copiii la temele de 

acasă și la alte activități curriculare; 
5. includerea părinților în deciziile școlare, încurajarea liderilor de opinie dintre părinți; 
6. identificarea și integrarea serviciilor comunitare pentru îmbogățirea programelor 

școlare, a practicilor familiale, a învățării și a dezvoltării personale ale elevilor. 
Cadrul general de implicare a părinților în educație prevede: 

 sprijinirea evenimentelor școlare la care iau parte copiii lor (serbări, excursii, proiecte 
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comunitare); 
 participarea la comitetele de decizie în problemele școlii și ale clasei; 
 solicită profesorului materiale auxiliare de sprijinire a învățării școlare (culegeri, 

ghiduri, alte resurse didactice); 
 configurarea unui program de pregătire pentru școală și de timp liber pe care copilul 

său să îl respecte; 
 așteptări înalte și realiste în ceea ce privește comportamentul și rezultatele la 

învățătură ale copilului; 
 evitarea transformării temelor și obligațiilor școlare în pedeapsă; 
 aprecierea și încurajarea copilului, ținând cont de activitatea și de progresele lui 

zilnice. 
Experiența acumulată pe parcursul timpului la catedră a arătat că o relație de susținere 

reciprocă și o atmosferă binevoitoare a factorilor educaționali favorizează educația de calitate 
și sprijină formarea și completarea culturii pedagogice a familiei. În calitate de diriginte, 
pentru o relație optimă cu părinții am îmbinat variate forme și metode de colaborare a școlii 
cu familiile elevilor și comunitatea, ca de exemplu: 

 ședințele cu părinții, care oferă acestora ocazia de a se cunoaște între ei, de a acționa 
ca o echipă, de a se cunoaște reciproc cu cadrele didactice, de a discuta aspecte ale 
programului școlar, de a afla despre progresele/ regresele copiilor, schimbările 
intervenite în evoluția lor; 

 lectoratele cu părinții, cu teme diverse, prin care părinții sunt informați privitor la 
importanța cunoașterii personalității propriului copil, aprecierea corectă a 
comportamentelor copiilor, măsuri și soluții pentru eliminarea sau limitarea 
comportamentelor negative, tehnici și metode prin care-și pot ajuta copilul la lecții; 

 consultațiile individuale (convorbirile), care oferă prilejul abordării individualizate a 
problemelor cu care se confruntă copilul sau părintele: se pot oferi sfaturi, părinții pot 
furniza informații mai intime, pe care nu doresc să le facă publice, dar sunt relevante 
pentru educația și instrucția copilului; 

 convorbiri telefonice; 
 chestionarul, care permite obținerea unor informații privind organizarea colectivelor 

de elevi, subiecte abordate la ședințe, doleanțe ale părinților; 
 participarea părinților la activități organizate în școală; 
 lecții deschise, părinții având posibilitatea de a cunoaște nivelul de pregătire al 

copilului, deprinderile însușite, prietenii acestuia, să se familiarizeze cu metodele și 
procedeele folosite în predare; 

 vizitele la domiciliu, specificul acestora constând în aflarea directă a condițiilor 
concrete de viață și de educație ale copilului în familie; 

 vizite la locul de muncă al părinților, care contribuie la cunoașterea specificului unor 
profesii și competențele necesare practicării acestora; 

 excursii, drumeții – părinții pot contribui la organizarea și sponsorizarea acestor 
acțiuni, asigură supravegherea copiilor, trăiesc emoții pozitive alături de copilul lor, le 
oferă modele de comportare; 

 expoziții cu lucrări ale copiilor – prilej de a-i familiariza cu date importante despre 
evoluția copiilor, atât pe plan artistic, cât și al bagajului de cunoștințe; 

 sărbătorirea zilei de naștere a copiilor în clasă – copiii învață comportamentul civilizat, 
unele convenții sociale și se creează legături afective cu membrii familiilor, deoarece 
invitații sărbătoritului pot fi părinți și alte rude; 

 serbările școlare – prin care părinții pot descoperi aptitudinile special ale copiilor, 
nivelul dezvoltării acestora, pot să le evalueze performanțele, să se implice în 
organizarea acestor activități; 



Simpozionul interdisciplinar Împreună, pentru o educație de calitate – Ediția a II-a 

 
89 

 implicarea părinților în proiecte și parteneriate școlare; 
 ziua porților deschise, în cadrul căreia părinții asistă la orele de curs și la alte activități; 
 jurnalul clasei, cuprinzând fotografii, impresii ale copiilor, ale altor persoane implicate 

în activitățile clasei, descrieri de acțiuni, diplome obținute, desene create de copii; 
 revista și site-ul web al școlii – ce conțin informații despre activitățile instituției; 
 promovarea unei imagini pozitive a școlii. 

Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către toți agenții instituționali 
(sponsori, autorități, părinți) menține școala în atenția generală a comunității, având în vedere 
deviza noastră: „Școala este intrarea în societate”. 
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STEM – o nouă abordare a învățământului românesc 
 

Prof. Lefter Adriana Silvica 
Școala Gimnazială „Elena Doamna”, Tecuci, jud. Galați 

 
Întotdeauna mi-a plăcut să descopăr cele mei interesante metode să le predau elevilor 

mei, să le trezesc interesul pentru învățare, pentru a veni cu drag a doua zi la școală – și pentru 
aceasta mereu am citit, am participat la multe cursuri de formare pe platforme educaționale 
cum ar fi eTwinning, European Schoolnet, unde am descoperit informații minunate și oameni 
cu creativitate deosebită. 

Obținerea proiectul Erasmus pe axa KA209, în perioada 2016 – 2019, cu titlul „Energy 
for life”, un proiect al cărui scop principal este învățarea STEM și dezvoltarea capacităților de 
protecția a mediului, a fost un moment de deschidere a minții, punctul de plecare spre studiul 
abordării STEM.  

Ce este STEM?  
Într-o lume condusă de tehnologie, STEM reprezintă argumentul cheie al unei educații 

care privește înainte, spre viitor, fiind orientată spre sporirea capacității individului de a 
reacționa și a deține controlul. STEM își propune în primul rând, promovarea și utilizarea 
unor metode de predare bazate pe explorare, investigare și anchetă, pentru a implica elevii dar 
și prezentarea și promovarea de modele de cariere în domeniu, în așa fel încât elevii să 
regăsească un exemplu demn de urmat. 

Metodologia STEM (prescurtarea din limba engleză pentru Science, Techology, 
Engineering, Maths), în limba română ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică), 
este bazată pe învățarea integrată a tuturor disciplinelor științifice și se caracterizează prin a fi 
o metodă activă, manipulativă, constructivistă și de a „învăța prin a face”. Este vorba despre 
faptul că elevii vor lucra în sala de clasă sau în afara ei asemănător unui om de știință sau unui 
inginer: observând, adresând întrebări, formulând idei, ipoteze, experimentând și punând în 
practică ceea ce descoperă și formulând și transmițând concluziile.  
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Este vizibil ușurată înțelegerea conținuturilor din diversele materii științifice, este 
sporită motivația elevilor și favorizat transferul de informații. 

Începând din acest an școlar, pornind cu clasa pregătitoare, interesată fiind de 
aplicarea acestei metodologii STEM în curriculum-ul și învățământul nostru, am realizat un 
plan de lucru STEM după modelul primit de la coordonatorul proiectului Erasmus din Spania, 
unde această metodologie este foarte bine implementată și finanțată de către stat.  

Înainte de lucru am consultat site-ul SCIENTIX, pe care l-am descoperit de ceva timp, 
unde în urma unui curs am devenit ambasador și unde am găsit resurse deosebite pentru tema 
aleasă de mine. Scientix este Comunitatea învățământului științific din Europa. Scientix este 
organizat în jurul a 6 secțiuni majore: portal (pentru diseminarea informațiilor despre proiecte 
în domeniu), conferințe, Scientix live (susținerea de webinarii, evenimente de formare), 
colaborări între proiecte (spații online de întâlniri și dezbateri, inclusive de organizare de 
desfășurare la distanță a unor ședințe, evenimente de networking), observator Scientix 
(articole publicate) și Puncte Naționale de Contact și paneluri ale cadrelor didactice. În 
secțiunea resurse, folosind motorul de căutare poți descoperi o multitudine de idei de realizare 
a activităților STEM, de la grădiniță până la nivel liceal, cu posibilitatea de a solicita 
traducerea dacă nu este în limba română. Din secțiunea resurse am folosit When the Earth 
rumbles – http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=6890 și Fulgi de zăpadă, 
varianta în limba română – http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=5001, care se 
pretează clasei mele (dar am găsit și multe alte resurse pe care le voi aplica în alte activități).  

Planul de lucru STEM este diferit de un plan de lecție tradițional, fiind structurat pe 
mai multe niveluri: informații generale privind numele cadrului, clasa, tema aleasă, 
obiectivele propuse, planificarea temelor care cuprinde etapele de lucru precum abordarea 
temei, studierea temei, planificarea și desfășurarea lecțiilor, analiza finală a rezultatelor, 
pentru fiecare în parte fiind specificat numărul de ore. 

Tema aleasă la Clasa Pregătitoare fiind Avalanșa – Dezastre Naturale provocate de 
apă, și obiectivele activității STEM derivă din obiectivele proiectului: să identifice și să 
analizeze soluțiile pentru problemele de actualitate ale mediului, să înțeleagă relațiile cauză -
efect, să identifice cariere din acest domeniu, să construiască folosind diverse materiale, 
machete pentru a explica procesul ales. 

Planificarea temelor are patru etape:  
1. Abordarea temei se va realiza într-o 

sesiune și va cuprinde discuții despre 
circuitul apei în natură – prezentarea 
unor materiale video care prezintă 
pe înțelesul lor circuitul apei în 
natură și un experiment folosind o 
pungă cu apă colorată lipită pe 
geam. 
Pentru că la clasa pregătitoare elevii înțeleg și mai bine conținuturile prin povești, am 
citit împreună Povestea Picăturii de apă, pe care am ilustrat-o prin desene. 
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2. Studierea temei sau studiul de caz - cuprinde două sesiuni și constă în experimentarea 
circuitului apei în natură și caracteristicile zăpezii. 

Cum se formează fulgii de zăpadă? 

 

Simetria fulgilor – conținut matematic – Folosirea resursei Scientix 
Din ce este alcătuită zăpada? Conținut științific – Analizarea fulgilor/ a zăpezii, 

folosind o lupă și analizarea acesteia pentru a descoperi din ce este formată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Planificarea și desfășurarea activității va fi structurată pe patru sesiuni și se vor analiza 
avalanșele, producere, cauze, dezastre provocate. 
Construirea unei pante înclinate – conținut de inginerie 

 
       

 
 
 
 
 
 

Discuții privind cauzele unei avalanșe 
 Cutremur https://vimeo.com/255152157 
 Încălzirea bruscă a vremii – realizarea unui grafic prin care temperatura și stratul 

de zăpadă u fost măsurate din oră în oră pentru a vedea diferențele – conținut 
matematic și de științe 
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Desene despre efectele unei avalanșe  

 

 
 

Proiectul va fi completat și cu simulările unei avalanșe folosind un plan înclinat liber, 
cu pietre/ stânci și diferite tipuri de materiale: sare fină (zăpada măruntă), făina de grâu 
(zăpada grea), făina de mălai (zăpada înghețată). Înclinația planului va fi măsurată în grade și 
astfel elevii vor observa la ce înclinație va pleca zăpada de pe munte. 

Etapa finală, de analiză, va fi într-o singură sesiune, în care elevii vor prezenta 
concluziile, vor descoperi aspectele cele mai interesante. 

Această abordare STEM (pe care am transformat-o în STREAM – Science-
Techonology-Reading-Engineering-Art-Maths) ajută elevii să înțeleagă mult mai bine aspecte 
ale vieții reale – iar noi, profesorii, trebuie să le oferim această ocazie fiindcă astăzi, odată cu 
dezvoltarea tehnologiei, avem această posibilitate. Abordarea STEM este foarte interesantă și 
prin folosirea dispozitivelor pe care copiii le pot programa folosind aplicații simple, 
dispozitive pe care elevii din vest le folosesc începând cu vârsta de 5-6 ani și care la noi se vor 
lăsa mult timp așteptate, din lipsă de finanțare.  
 
Bibliografie: 
1. http://www.scientix.eu/resources 
2. http://www.fondation-lamap.org/node/172 
 
 
 

Impactul major al parteneriatelor educaționale în procesul didactic de 
învățare și performanță 

 
Prof. Daniela Manolache 

Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci, Galați 
 

Pot parteneriatele educaționale reflecta modul în care, atât cadrele didactice, cât și 
elevii, se raportează la procesul didactic de învățare, atitudinea acestora față de propria lor 
dezvoltare și formare profesională, în potențarea calității demersului didactic? 

Realizarea unui schimb de experiență între unitățile de învățământ preuniversitar duce, 
într-adevăr, la conștientizarea importanței implicării cadrelor didactice în actul de formare, în 
dezvoltarea competențelor metodice, constituindu-se într-o modalitate complexă de abordare 
a demersului educațional, în contextul dialogului intra și inter-școli. 

Constituind o preocupare constantă pentru contemporaneitate, tema parteneriatelor stă 
pregnant în atenția deopotrivă a cercetătorilor, cadrelor didactice și părinților. Fiind construită 
într-un sistem deschis, care se află în relație directă cu mediul său exterior și, inerent, cu 
comunitatea în cadrul căreia funcționează, școala poate transforma coordonatele sale specifice 
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în acte care să-i permită inițierea și dezvoltarea parteneriatelor educaționale. (Vrășmaș, E., 
Parteneriatul educațional) 

În ceea ce privește modul de desfășurare și organizare, parteneriatele educaționale pot 
fi organizate la nivel macro social prin inițierea unor programe de formare specifice și prin 
derularea de proiecte educaționale în regim de parteneriat care includ reprezentanții diferitelor 
categorii și instituții ale comunității care promovează valori comune la nivelul tuturor 
partenerilor implicați, egalitatea șanselor în educație, revigorarea spiritului civic, promovarea 
dialogului, transparenței și a responsabilității, set de valori fundamentale precum democrația, 
umanismul, toleranța, comunicarea, diversitatea și cooperarea. 

Din punct de vedere social, parteneriatul poate fi gândit și ca o soluție pentru alocarea 
și folosirea resurselor locale la nivel comunitar, prin atragerea altor resurse externe pentru 
rezolvarea problemelor comunitare. Astfel, ideea de parteneriat între școală și comunitate 
trebuie să se bazeze pe principiul complementarității serviciilor sociale oferite de către diverse 
organizații care activează în comunitate. Fiind un proces deliberat, construirea parteneriatului 
implică atitudini specifice, strategii și cunoștințe pe care părțile implicate trebuie să le 
cunoască și să le folosească. 

În interesanta viziune a lui Bîrsan-Pescaru expusă în lucrarea Parteneriat în educație-
școală-comunitate, pentru a realiza un parteneriat autentic în domeniul educației este necesară 
schimbarea treptată a unor valori, atitudini, principii, norme, comportamente, la nivelul 
factorilor sociali cu putere de decizie, resurselor umane implicate în educație, reprezentaților 
diferitelor instituții comunitare, părinților, elevilor care sunt cuprinși în sistemul de 
învățământ. Această schimbare axiologică, atitudinală și comportamentală la nivelul factorilor 
sociali chemați să își asume parteneriatul poate fi realizată prin formarea resurselor umane și 
prin activități de consultanță, dar mai ales prin elaborarea și derularea efectivă a unor proiecte 
de parteneriat. 

Formă modernă și complexă de învățare-evaluare, proiectul de parteneriat educațional 
constituie baza diverselor forme de organizare a activităților (individual, frontal, pe grupe și 
perechi), astfel încât toate grupele de elevi participanți se transformă într-o întreagă 
comunitate de învățare, unde fiecare elev contribuie la propria lui formare și la procesul de 
formare colectiv. Prin urmare, o astfel de învățare bazată pe proiect constituie o abordare 
instrucțională, de cercetare și acțiune practică în același timp, capabilă să angajeze elevii într-
o investigație bazată pe cooperare-comunicare-colaborare. Fiind confruntați cu o varietate de 
mesaje oferite de medii diferite, elevii au nevoie de o interpretare unitară, coerentă, 
echilibrată, care să poată fi furnizată doar prin parteneriatul unor factori sociali și 
educaționali. 

Pentru ca parteneriatele să devină eficiente, scopul acestora se dorește a fi unul bine 
definit, iar obiectivele (clare, operaționale, măsurabile și în concordanță cu scopul partenerului 
educațional) trebuie stabilite între parteneri. 

O astfel de propunere de parteneriat educațional la limba engleză, English With Joy, se 
realizează prin coordonare inter și intra școlară cu diferiți parteneri locali, cadre didactice și 
elevi ai claselor a IX-a, atât din propria școală cât și din alte școli, în vederea schimbului de 
experiență, atât între elevi, cât și între cadrele didactice participante la diverse activități 
didactice interactive ce au în vedere maniere, metode de învățare diverse și atractive, 
stimulante pentru energia creativă a mediului școlar. 

Proiectul constă într-un complex de activități specifice noi, programate în conformitate 
cu un plan de activități, în scopul realizării unor obiective specifice, într-un interval de timp 
definit de două săptămâni, cu ajutorul unor resurse umane, tehnice și financiare. 

Tematicile activităților sunt realizate de către profesorii coordonatori prin rotație, între 
diferite școli din localitate sau județ, iar concursurile – organizate tot de către cadrele 
didactice coordonatoare ale proiectului, ele fiind desfășurate inter și intra-școli partenere. 
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Descrierea activităților: 
 mese rotunde, unde elevii, implicați în activități, participă cu mare interes și 

entuziasm, stimulați de idei și subiecte de activități cât mai atractive, precum 
propuneri de eseuri, caligrame, poezii și traduceri; 

 profesorii coordonatori asistă și manageriază mobilitatea activității, ghidează elevii și 
îi motivează în incursiunea lor până la sfârșit, urmărind un feedback pozitiv din partea 
acestora. 

Tematicile propuse pentru proiect sunt următoarele: 
 Narrate Your Story sau The Best Story To Tell, o activitate interactivă, în care elevii 

sunt invitați să își nareze propria poveste imaginară sau bazată pe fapte reale; cea mai 
bună poveste este premiată pentru originalitatea și creativitatea ei; 

 My Favorite Book, activitate în care elevii oferă o scurta prezentare a cărții lor 
preferate; cea mai frumoasă și interesantă prezentare de carte este premiată; 

 Film Translation, un program de activitate destinat elevilor cursanți avansați, în care 
aceștia au posibilitatea să își dezvolte abilitățile de traducere de filme. 
În urma concursurilor, elevii primesc diplome și sunt stimulați într-o participare 

viitoare. Schimbul se face prin rotație la școala parteneră, iar elevii sunt invitați să pătrundă 
într-o altă lume experimentală didactică, din care ei învață cu ajutorul altor metode didactice 
și organizatorii, experimentând astfel noi direcții de cunoaștere. 

Obiectivele urmărite constau, în mare parte, în accentuarea scopului învățării, oferirea 
unei diversități de opțiuni elevilor, cooperarea cu toți ceilalți colegi și agenți educativi, 
comunicarea între instituții, școlile eficiente încurajând pe fiecare profesor și oferindu-i 
încredere, sentimentul de optimism, sprijin, preocupări privind continua perfecționare a 
curriculum-ului, metode variate de control ale progresului înregistrat, comunicare și 
interrelaţionare, dezvoltarea stărilor afective pozitive, manifestarea interesului și formarea de 
noi atitudini, completarea ariei de preocupare, lărgirea sferelor de activitate prin proiecte 
educaționale desfășurate la nivelul comunității locale și județene, implicarea în proiecte pe 
plan național și internațional. 

Relațiile care se realizează în astfel de parteneriate sunt un factor deosebit de 
important, ele constituind relații dintre profesori și elevi, relațiile interindividuale dintre elevi, 
profesori, dintre profesori și specialiști care sprijină școala, dintre profesori și personalul 
administrativ al școlii, relațiile dintre profesori și părinți. 

Promovarea proiectelor educaționale constituie, așadar, o necesitate la nivel 
educațional, a extinderii cunoașterii la diferite nivele de diversitate și recunoaștere a 
importanței calității și performanței demersului didactic. 
  
Bibliografie: 
1. Adina Băran-Pescaru, Parteneriat în educație, Ed. Aramis Print, București, 2004, cap. 2 
2. Bîrsan-Pescaru, A., Parteneriat în educație-școală-comunitate, București, Aramis Print 

2004 
3. Rădulescu, E., Târcă, A. Școala și comunitatea. Ghid pentru profesori, București, Ed. 

Humanitas, 2005 
4. Stăiculescu, C., Școala și comunitatea locală. Parteneriat pentru educație, București, 

AEE, 2008 
5. Vrășmaș, E., Parteneriatul educațional, București, Aramis, 2002 
6. Venera Cojocariu, Liliana Secară, Managementul proiectelor pedagogice, E.D.P., 2005 
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Elevii – parteneri în procesul de învățare 
 

Prof. Mărgărint Daniela 
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci, jud. Galați 

 
Justificarea proiectului 

„Simplele schimburi pot dărâma zidurile dintre noi, pentru că atunci când oamenii se 
întâlnesc, discută și trăiesc o experiență comună, își dezvăluie unul altuia latura umană. 
Trebuie să ne amintim că ne aduce împreună dorința unei vieți productive și cu sens și că 
atunci când asta se întâmplă, neîncrederea dispare și micile diferențe dintre noi nu mai 
umbresc lucrurile pe care le împărtășim. Și astfel începe progresul.” (Barack Obama) 

Schimburile de experiență între elevi, școli, țări reprezintă un proiect la scară largă ce 
vizează diversificarea și îmbogățirea experiențelor de viață și de cunoaștere a celor implicați. 

Acest proiect își propune să aducă conceptul de experiență la un nivel mai personal, 
ajutând elevii din Tecuci să devină susținători ai progresului fiecăruia dintre colegii lor. 
„Elevii – parteneri în procesul de învățare” este un proiect destinat să inițieze elevii tecuceni în 
munca de echipă, spre a fi promotori ai unei societăți bazate pe dezvoltare, cooperare și parteneriat. 

Elevii Colegiului Național „Spiru Haret” sunt recunoscuți pentru rezultatele foarte bune 
la învățătură, pentru performanțele realizate la olimpiadele județene, naționale și internaționale. 
Proiectul de față își dorește să valorifice acest potențial, oferind elevilor șansa ca, folosindu-se 
de propriile cunoștințe, să devină parteneri în procesul de învățare pentru alți elevi care au 
nevoie de sprijin în acest sens, dar și pentru cei ce-și doresc un schimb de experiență. 
Totodată se așteaptă provocări în exercitarea abilităților elevilor, prin implicarea în proiect și 
a altor participanți, din alte școli, care să ofere noi perspective de învățare elevilor noștri. 

Proiectul își propune să promoveze o serie de valori care să dezvolte elevul în plan 
individual și social: cooperare, respect, curaj, bunăvoință, încredere, autocontrol, perseverență, 
orientare spre excelență și mândria muncii, asumarea de responsabilități, empatie, răbdare, 
spirit civic. 
Obiectivele proiectului 

O1. Încurajarea spiritului civic prin inițiativa de a răspunde nevoilor celorlalți. 
O2. Conștientizarea elevilor privind necesitățile de incluziune ale altor colegi. 
O3. Facilitarea cooperării între elevi. 
O4. Dezvoltarea abilităților cognitive, emoționale și sociale ale elevilor. 
O5. Înscrierea proiectului în modelul de bune practici la nivel de școală și de 

comunitate. 
Cine va beneficia de efectele proiectului? 

Publicul țintă: elevi ai colegiului (clasele a X-a, a XI-a, a XII-a), atât de la profilul 
real, cât și de la cel umanist; elevii participanți din celelalte licee. 

Elevii vor avea șansa consolidării cunoștințelor acumulate în școală, vor putea 
socializa, lega prietenii, și își vor petrece timpul într-un mediu stimulant, experimentând noi 
orizonturi de cunoaștere. Își vor putea prezenta unii altora aspecte ale disciplinelor care le 
ridică probleme în învățare, se vor putea ajuta în înțelegerea conținuturilor pe care nu au reușit 
să le asimileze, își vor putea exersa abilitățile de rezolvare a unor probleme, vor discuta pe 
subiecte alese de ei din materiile prevăzute a fi explorate. 

Liceele și comunitatea sunt beneficiari indirecți ai proiectului, deoarece cooperarea 
elevilor este o conduită dezirabilă, ce sporește șansele de reușită școlară; reprezintă o 
alternativă de petrecere constructivă a timpului liber și, totodată, deschide noi perspective de 
dezvoltare socio-economică – elevii pot fi inițiatorii unor noi proiecte care să atragă finanțări 
prin punerea laolaltă a capacităților intelectuale și creative. 
Cum se va derula efectiv proiectul? 
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Activitate 

 
Obiective 

 
Acțiuni 

Durata 
(estimativă) 

„Să fim 
uniți” 

- formarea echipei de proiect  
- stabilirea strategiei de 
implementare și derulare a 
proiectului 

- se numesc profesorii coordonatori 
- se aleg elevii participanți din 
fiecare clasă 
- se stabilește planul de acțiune  

 
06-09 
nov.’18 

Instruire - prezentarea necesității unui 
astfel de proiect 
- informarea elevilor cu privire la 
programul de desfășurare a proiectului 

- profesorii coordonatori explică 
elevilor în ce constă activitatea lor 
și ce beneficii oferă acest demers 

 
12-14 
nov.’18 

„Acțiune!” - pregătirea flyere-lor (Anexa1) 
- comunicarea inițiativei către 
celelalte licee 

- se pregătesc 500 de flyere care 
se împart în liceele din Tecuci 

 
15-20 
nov.’18 

 
„Împreună 
suntem mai 
buni” 

- desfășurarea întâlnirilor dintre 
elevi, pe specializări: 
1. Matematică-informatică, 
2. Științele naturii,  
3. Engleză-franceză 

- elevii se cunosc 
- se dezbat probleme pe discipline 
de interes (discuții, explicații, 
demonstrații etc.) 
- profesorii coordonatori se implică 
atunci când e nevoie de suportul lor 

 
20-23 
nov.’18 

Chestionar
ul 
Anexa 2 

- determinarea gradului de 
satisfacție a elevilor invitați în 
liceu 

- se aplică un chestionar fiecărui 
elev participant la activitățile de 
consultații 

 
20-23 
nov.’18 

Evaluarea 
reușitei 
proiectului 

- stabilirea nivelului de satisfacție 
a elevilor noștri 
- formularea unor concluzii de 
către profesorii coordonatori de 
proiect 

- elevii completează un chestionar 
– Anexa 3 
- profesorii interpretează 
rezultatele chestionarelor 
- se poartă discuții privind reușita 
proiectului 

 
26-30 
nov.’18 

Premierea - recunoașterea meritelor elevilor 
implicați în proiect 

- elevii sunt felicitați pentru 
implicare; li se oferă diplome de 
participare  

 
3 dec. 2018 

Diseminare
a 
rezultatelor 

- promovarea proiectului în mass-
media 

- se diseminează informații/ detalii 
despre proiect către presa locală/ 
județeană 

 
3 dec. 2018 

 

Constrângeri 
- Dezinteresul elevilor față de implicarea în proiect. 
- Participarea în număr prea mic/ prea mare al elevilor din celelalte licee. 
- Situațiile conflictuale ce pot să apară în timpul întâlnirilor. 
- Frustrarea celorlalți elevi ai liceului care nu vor fi implicați în proiect. 

 

Anexa 1 – Flyer 
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Anexa 2 – Chestionar pentru elevii invitați 
 Total de acord De acord Nehotărât Dezacord 

Am înțeles mai bine subiectul abordat     

Am acumulat mai multe cunoștințe     

Am primit răspunsuri la multe întrebări     

M-am simțit încurajat să învăț     

Munca în echipă mă ajută să învăț mai ușor     

Aș mai participa la astfel de proiecte     

Anexa 3. Chestionar pentru elevii din CNSH 
 Total de acord De acord Nehotărât Dezacord 

Am acumulat mai multe cunoștințe     

Mi-am consolidat cunoștințele      

Am oferit multe răspunsuri     

Simt că am fost de folos oferind ajutor     

Munca în echipă mă ajută să înțeleg mai 
bine tema studiată 

    

Aș mai participa la astfel de proiecte     

 
 
 

Parteneriatul educațional și societatea românească 
 

Prof. Miron Dorica 
Școala Gimnazială „Alexei Mateevici”, Movileni, jud. Galați 

 
În cadrul societății românești un rol important îl are parteneriatul educațional. Acesta 

este văzut ca o formă de comunicare, cooperare și colaborare care vine în sprijinul elevilor, la 
nivelul procesului educativ. Firește, parteneriatul presupune un set de cerințe, opțiuni, decizii 
și acțiuni educative între factorii educaționali și se desfășoară împreună cu procesul instructiv-
educativ. De regulă parteneriatul educațional se desfășoară între: instituțiile furnizoare de 
educație - familie, școală, comunitate sau între agenții educaționali - elevi, părinți, profesori, 
psihologi școlari etc. Un rol important în cadrul parteneriatului educațional îl are comunitatea. 
Putem spune că vorbim de un spațiu în care oamenii conlucrează pentru a identifica nevoi și 
valori comune, un perimetru al intereselor și aspirațiilor, pentru rezolvarea problemelor 
comune. 

Considerăm că parteneriatele educaționale au rolul de a consolida relațiile dintre 
părinți, elevi, dascăli și comunitate, ducând la implicarea tuturor factorilor educaționali. 
Activitatea de parteneriat în sine creează relații de colaborare, generează dezbateri ale unor 
probleme educative, contribuind la dezvoltarea personalității elevului. Plecăm de la ideea că 
fiecare școală reprezintă o comunitate a celor care învață, având traiecte de dezvoltare a 
procesului instructiv-educativ și a activităților extracurriculare. Elevii urmăresc să atingă 
standardele propuse, fiind ajutați de către părinți, profesori și alți factori care pot interveni în 
cadrul progresului școlar. Dacă funcționează la astfel de parametri, atunci școala și 
comunitatea își îmbunătățesc evaluarea elevilor și cadrelor didactice deopotrivă. Considerăm 
că o reformă a învățământului preuniversitar se poate realiza în cadrul spațiului educațional 
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care este un rezultat al conlucrării instituției de învățământ cu mediul social, cultural și 
economic. Ca urmare a acestui fapt, procesul educațional în întregime este un act de formare a 
personalității elevului, dar un act în echipa didactică. 

Pe de altă parte, cadrul didactic trebuie să fie conștient de comportamentul și formarea 
atitudinii valorice și disciplinare a elevilor săi. Procesul instructiv-educativ determină 
formarea unor comportamente pe termen lung, în conformitate cu structura democratică a 
societății. Astfel, cadrele didactice și părinții trebuie să formeze un parteneriat, iar în centrul 
acestuia trebuie așezat elevul.  

Chiar dacă primii educatori ai copilului sunt părinții, personalitatea acestuia este 
conturată mai târziu de către educatori, învățători, profesori, printr-o metodologie și un 
curriculum. Știm că pe termen lung investiția în educație este cea mai valoroasă, pentru orice 
societate.  

Pentru realizarea unui parteneriat trebuie stabilite câteva forme de relaționare care sunt 
extrem de importante pentru funcționarea acestuia.  

Trebuie respectate, în primul rând, cele patru condiții necesare pentru succesul acestui 
proces: comunicare, coordonare, cooperare și parteneriat. Aceste distincții sunt importante 
pentru decizia privind tipul de relaționare pe care se poate miza, pentru un anumit partener din 
cadrul comunității. 

Cadrele didactice trebuie să creeze o atmosferă de implicare a tuturor partenerilor 
educaționali - de exemplu, la o oră de dirigenție poate fi invitat un jurist pentru a le vorbi, 
împreună cu profesorul de Cultură civică, despre necesitatea respectării legilor statului, în 
timp ce un părinte cu abilități plastice poate fi invitat la o oră de desen artistic. În acest 
context un cadru didactic poate observa modul în care părintele se implică în activitatea clasei 
ca grup și în cea a propriului copil. Pe de altă parte, elevii observă că părinții sunt preocupați 
de activitățile lor, dobândesc competențe și abilității, încredere și siguranță, văzând legătura 
dintre școală și familie. Firește, cadrele didactice au un avantaj, deoarece cunosc numeroase 
aspecte din viața elevilor și a familiilor acestora și pot interveni atunci când apare o problemă 
educațională sau emoțională. 

Abordând teoretic modul de implicare a familiei în viața elevilor, Joyce Epstein 
(Godfry Claff, 2006) sublinia câteva momente, precum: asistența acordată părinților de către 
școală (ajutorul oferit familiilor pentru a crea un mediu propice învățării prin programe de 
inițiere a părinților); voluntariatul (recrutarea dintre părinți a unor grupuri de susținere a 
activității școlii, a profesorilor, a elevilor, a altor părinți); luarea deciziilor (includerea, 
cooptarea părinților în procesul de decizie la nivel de școală); învățarea acasă (transmiterea de 
informații către părinți despre cum pot fi de folos elevilor în efectuarea sarcinilor școlare, prin 
carnetul de mesaje, zilnic, între învățător și părinte, cu informații referitoare la evenimente 
speciale organizate de școală/ teme/ lucrări pe care le-a făcut copilul/ mici temeri sau întrebări 
etc.). 

Pentru găsirea unor soluții la problemele educative ale familiei, părintele trebuie văzut 
ca un colaborator, ca un partener care se implică activ în aceste forme de intervenție socio-
educațională. De aceea, pentru eficiența întâlnirilor dintre părinte și dascăl ar trebui să se 
acorde un timp suficient pentru un dialog real, întâlnirile să aibă loc într-un cadru bine definit, 
să se obțină tonul și stilul adecvat astfel încât toate părțile implicate să știe ce se așteaptă de la 
ele. 

Un alt factor important în cadrul unui parteneriat, mai ales în mediul rural, este 
biserica, cea care contribuie la cultivarea trăsăturilor morale pozitive: acceptarea diversității, 
respect, dragoste pentru semeni. În abordarea parteneriatelor cu biserica, în faza de elaborare 
a proiectului se va identifica apartenența religioasă a copiilor, respectându-se cultul fiecăruia 
dintre ei. 
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În urma discuțiilor cu părinții, dascălii vor planifica împreună cu aceștia activitățile 
specifice. Parteneriatul se poate desfășura ocazional (cu prilejul sărbătorilor religioase 
importante din cultul respectiv) sau pe baza unui proiect educațional cu obiective și activități 
precise, stabilite de comun acord cu partenerii implicați.  

De asemenea, un alt partener educațional este autoritatea locală. Acțiunile în care 
autoritatea locală poate interveni sunt: asigurarea unor resurse materiale și financiare pentru 
școli; asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților într-un spațiu sigur și 
confortabil (utilități, amenajarea sălilor de clasă); facilitarea unor donații și sponsorizări în 
bunuri materiale; alocarea unor spații la dispoziția unităților de învățământ din localitate; 
colaborare în organizarea de activități culturale și sportive etc.  

Sunt, de asemenea, benefice și acțiunile desfășurate în parteneriat cu diferite alte 
instituții - Poliția, instituții juridice etc. Elevii își însușesc noțiuni despre libertate, justiție, 
egalitate, învață cum funcționează instituțiile democratice, își formează deprinderi de a-și 
proteja propria persoană și de a-i ajuta și proteja pe ceilalți. Un segment reprezentativ îl 
reprezintă parteneriatele cu Poliția rutieră - elevii dobândesc deprinderi și abilități de a învăța 
ce este respectul în trafic, care sunt principalele reguli de circulație rutieră și cum ne 
comportăm când circulăm cu mijloace de transport în comun. 

Instituțiile bine determinate ale societății, școala, familia și comunitatea, au roluri 
diferite în creșterea și dezvoltarea elevului. Pentru valorizarea maximală a acestora pledează 
instituirea parteneriatului educațional. Școala este instituția ce realizează, în mod planificat și 
organizat, sprijinirea dezvoltării individului prin procesele de instrucție și educație 
concentrate în procesul de învățământ. O școală eficientă este partenera elevului, valorizând 
respectarea identității sale cu familia, recunoscând importanța acesteia și căutând să atragă în 
procesul didactic toate resursele educative ale societății, pe care le identifică, le implică și le 
folosește activ.  

Alți colaboratori în cadrul parteneriatului educațional pot fi organizațiile 
nonguvernamentale. Aceste organizații și-au asumat roluri specifice în domeniul educației. 
Astfel, putem aminti proiecte ce au ca tematică, de exemplu, identificarea problemelor la 
nivelul comunității, atragerea resurselor financiare, stimularea dezvoltării comunităților etc. 

Alături de aceste demersuri generale, o parte dintre organizațiile nonguvernamentale s-
au implicat în proiecte adresate explicit educației și unității de învățământ: consiliere și 
orientare vocațională; consilierea părinților; sensibilizarea opiniei publice (agenți economici) 
față de problemele școlii; facilitarea încheierii unor parteneriate între școli și parteneri interni 
sau externi; promovarea obiectivelor și a ofertelor educaționale la nivelul instituțiilor. 

Considerăm că încheierea și derularea parteneriatelor educaționale au ca scop 
fundamental comunicarea. Ca urmare a acestui fapt, trebuie să se creeze un climat pozitiv de 
muncă, deschis oricăror idei, flexibil oricăror activități. În acest sens, relaționarea și 
comunicarea devin factori cheie ai realizării activităților propuse. Trăim într-o Europă 
multiculturală și multietnică și considerăm că succesul unei activități nu poate fi adus decât de 
toleranță, flexibilitate și cunoaștere. 
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Promovarea învățării limbii franceze în parteneriat cu biblioteca 
 

Prof. Negraia Marta Cristiana 
Școala Gimnazială Nr. 28, Galați, jud. Galați 

 
Parteneriatul școală - familie - comunitate (SFC) este abordat în literatura de specialitate 

ca o relație prin intermediul căreia personalul școlii acționează, împreună cu familia și alți 
membri ai comunității, în vederea susținerii copiilor pentru a avea succes școlar. Parteneriatul 
presupune colaborarea între personalul școlii și familii, membrii comunității, organizații (de 
exemplu: companii, biserică, biblioteci, servicii sociale etc.) pentru a implementa programe și 
activități în beneficiul elevilor. 

Această definiție a parteneriatului utilizată în cadrul studiului nostru are la bază teoria 
sferelor de influență intersectate (eng. „overlapping spheres of influence”), care afirmă că 
elevii învață mai bine atunci când părinții, educatorii și alți membri ai comunității au scopuri 
și responsabilități comune legate de învățare, iar elevii lucrează împreună cu aceștia, nu în 
mod izolat (Epstein, 1987, 2001). Specialiștii consideră că, începând cu anii 2000, creșterea 
nivelului implicării părinților a devenit unul dintre criteriile pentru reformele școlare din 
întreaga lume (Cankar și colegii, 2009). 

Realizarea parteneriatelor SFC este mai dificilă atunci când vorbim de comunitățile 
dezavantajate, deoarece părinții cu venituri mici participă mai puțin la activități în școli decât 
cei cu venituri mai mari (Van Velsor, Orozco 2007). Pentru aceștia, școala trebuie să dezvolte 
o nouă abordare, care să aibă în vedere nevoile lor concrete și barierele pe care le întâmpină 
pentru o implicare mai mare în viața școlii.  Studiile au arătat că parteneriatele pot fi 
construite numai dacă inițiativa vine din partea școlii. Părinții sunt, în general, interesați, dar 
adoptă o atitudine pasivă, așteptând un semnal, o invitație din partea școlii. 

Un exemplu de bună practică, identificat în sinteza teoretică pe tema parteneriatelor 
SFC (Ţibu și Goia coord., 2014) îl reprezintă abilitarea cadrelor didactice în comunicare pro-
activă și pozitivă cu părinții (Van Velsor, Orozco 2007), în cadrul unei paradigme 
educaționale care vede școala ca o instituție cu scopuri și obiective care țin cont de specificul 
și nevoile comunității din care face parte. Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare 
dintre două sau mai multe părți care acționează împreună pentru realizarea unor interese sau 
scopuri comune în condiții de comunicare, coordonare și cooperare și presupune împărțirea 
responsabilităților în derularea unei acțiuni cu precizarea obligatorie a atribuțiilor și 
contribuțiilor acestora, aspect statuat printr-un acord de parteneriat (convenție, protocol, 
înțelegere, contract). 

Parteneriatul școlar reprezintă, în opinia mea, o manieră extraordinară de a accepta noi 
provocări în meseria de dascăl, de a învăța noi moduri de lucru, mai captivante, mai 
atrăgătoare, spre a putea motiva elevii în învățare. Acestea sunt doar câteva dintre avantajele 
parteneriatelor școlare, nemaipunând la socoteală posibilitatea excelentă de a te dezvolta și 
personal nu doar profesional. Acest lucru înseamnă, de fapt, să fim liberi în gândire, să fim 
deschiși oportunităților ce ni se oferă și să profităm de orice ocazie pentru a promova mai bine 
ceea ce ne place să facem, îmbunătățind modurile și resursele de lucru cu elevii. 

Acest tip de colaborare aduce în discuție munca în echipă nu doar din partea elevilor, 
ci și din partea profesorilor, lucru care nu este foarte des luat în calcul ca fiind parte integrantă 
a succesului. Vorbim deci despre imaginație, efort, creativitate, originalitate, ambiție și 
perseverență. Luate ca un tot, ideile care parvin din parteneriatul școală-instituție de cultură, 
în speță biblioteca, reprezintă o oportunitate de învățare pentru toți cei implicați: elevi, cadre 
didactice, părinți, comunitate. Astfel, toată lumea are de câștigat și de învățat dintr-o astfel de 
colaborare: se vehiculează deci, noi cunoștințe, noi practici de lucru, transferul de practici 
creative, noi idei care nasc alte idei. 
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Promovarea învățării limbii franceze în parteneriat cu biblioteca în general sau în 
special, cu biblioteca franceză, dacă aceasta există în oraș?! 

Aceasta este o problemă cu care se confruntă toți profesorii de Limba franceză din 
Galați. Iar răspunsul este pozitiv, deoarece există niște oameni de suflet care fac acest lucru 
posibil, bizar poate, pentru unii dintre noi. Există un spațiu generos al Bibliotecii Franceze 
„Eugène Ionesco” din Galați și un Om care o manageriază foarte bine, precum și o 
multitudine de profesori de Limba franceză care au găsit un sprijin și un real ajutor în această 
bibliotecă a orașului, în scopul predării limbii franceze elevilor lor. 

Câteva dintre manierele posibile de a promova învățarea limbii franceze prin acest tip 
de parteneriat educațional ar fi: 

 conceperea unor vizite regulate de către profesorul de Franceză, împreună cu elevii 
lui, la Biblioteca Franceză (lucru reglementat de un acord de parteneriat între instituția 
școlară unde profesorul activează și Biblioteca Franceză); 

 pregătirea unor activități, unor jocuri, concursuri, prezentări diverse în limba franceză, 
la bibliotecă, în urma cărora elevii să poată primi drept premiu cărți, reviste sau 
diverse resurse educaționale, în limba franceză, cu scopul de a-i motiva; 

 participarea la activități de voluntariat, având posibilitatea de a comunica, deci, în 
franceză; 

 apariția unei reviste special concepute de elevi pentru elevi, în care aceștia să poată 
publica articole și diverse creații literare în limba franceză; 

 realizarea de diverse experimente sociale realizate în limba franceză, ale căror 
rezultate să poată fi împărtășite și celorlalți cititori pe pagina oficială a bibliotecii; 

 realizarea unor creații literare în limba franceză care să poată fi expuse la bibliotecă pe 
o anumită perioadă de timp; 

 participarea elevilor și profesorilor lor la cursuri de conversație, de gastronomie, de 
teatru, de dans, totul în limba franceză; 

 realizarea de bannere sau fluturași pe care elevii să-i împartă în oraș, pentru a promova 
activitățile de la bibliotecă, în limba franceză; 

 derularea unor cursuri de teatru în limba franceză, pentru diversele niveluri de 
cunoștințe ale limbii; 

 găzduirea unor alte activități de ordin cultural-artistic, precum expoziții și cursuri de 
dans modern; 

 concerte diverse cu elevii talentați din oraș; 
 activități de voluntariat pentru cauze sociale; 
 dezbateri pe teme propuse sau la alegere în fiecare lună, cu elevi de la diverse școli și 

licee, tot în limba franceză; 
 concursuri de lectură în limba franceză. 

Acestea reprezintă o parte dintre activitățile care se pot desfășura în parteneriat cu 
biblioteca în general, cu Biblioteca Franceză din județul Galați – în special. Schimbul de 
experiență, cunoașterea personală și o mai bună cunoaștere a celorlalți prin intermediul 
parteneriatului școală-bibliotecă, deschiderea către noi orizonturi de cultură și dezvoltare 
personală sunt unele dintre cele mai importante beneficii de care părțile implicate pot avea 
parte. 
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Creativitate în parteneriate 
 

Prof. Oancea Dorina 
Școala Gimnazială „Ion Creangă” Tălpigi, com. Ghidigeni, jud. Galați 

 
Motto: 

„Școala să fie nimic altceva decât ateliere pline de creativitate. Numai astfel vor putea 
să probeze toți, în propria lor practică, adevărul că: învățând pe alții ne învățăm pe noi 
înșine.”  (Jan Amos Comenius) 
 

Parteneriatul educațional tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip 
curricular flexibilă și deschisă a problemelor educative. Se urmărește, astfel, transformarea 
reală a elevilor în actori principali ai demersului educațional prin atingerea unor obiective de 
natură formală, informală, socio-comportamentală.  

Parteneriatele între școli oferă o perspectivă mai bună în ce privește responsabilitățile 
și contribuția didactică, o atenție sporită fiind acordată calității proiectelor pe care le 
realizează cadrele didactice, care nu mai sunt (și nu ar trebui să fie) principala sursă de 
informație. Pentru a face față realității și surselor enorme de informație, profesorul utilizează 
activ în procesul de predare-învățare noile tehnologii și resurse online. Drept consecință, 
elevul este pus în situația de a-și manifesta ideile prin mijloace pe care acesta le consideră 
captivante pentru el. Proiectele și parteneriatele permit elevului să se implice activ în procesul 
educațional, utilizând acele modalități de prezentare care le dezvoltă gândirea critică și le 
formează abilități. 

Deși cadrele didactice pretind că apreciază creativitatea, nu îi acordă întotdeauna 
prioritate. Profesorii au adesea prejudecăți în legătură cu elevii creativi, temându-se că în 
clasă creativitatea va fi perturbatoare. Ei devalorizează personalitatea creatoare, inhibând-o, 
concentrându-se pe reproducerea cunoștințelor și ascultarea în clasă. Parteneriatele ar trebui 
să permită elevilor să participe la alt gen de activitate, diferit de cel tradițional, care să le 
solicite implicare, cercetare, investigare, colaborare între elevi și comunicare. Creativitatea 
aduce, astfel, abordări diferite ale formelor tradiționale de „a face”, „a cunoaște” și „a 
evalua”. 

În cadrul parteneriatelor, cadrele didactice au posibilitatea de a folosi metode și tehnici 
netradiționale, stimulând potențialul creativ și permițând elevilor de a se implica acolo unde 
acesta manifestă interes sporit, elevul având libertatea de a se implica în proiecte conform 
așteptărilor și intereselor lui – sport, mediu, limbi moderne, tradiții etc. 

Pentru ca un parteneriat să cultive creativitatea, cadrul didactic trebui să se 
concentreze mai puțin pe reproducerea informațiilor și mai mult pe gândirea critică, să 
implice activități care depășesc granițele disciplinare tradiționale și să permită întrebările, 
provocările și oportunitățile pentru reflecție. Acest lucru oferă timp și spațiu pentru a încuraja 
crearea de noi conexiuni, atât de vitale pentru creativitate. 

Nu este necesar ca toată lumea să fie creativă pentru ca beneficiile creativității să fie 
resimțite de toți – putem culege recompensele persoanei creative prin copierea lor sau, pur și 
simplu, prin admirarea lor. Prin încheierea unui parteneriat între școli se realizează, de fapt, 
conectivitatea dintre individ și mediul înconjurător, dintre creator și cultură. Una dintre ideile 
directoare ale învățământului modern este ideea elevului activ, organizator, cercetător, 
independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenționată și orientată, 
educația extrașcolară permite adâncirea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor din zonele 
de interes ale elevilor, cultivarea interesului și dezvoltarea înclinațiilor și talentelor acestora 
pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă și plăcută a timpului liber al elevilor, 
dezvoltarea vieții asociative, dezvoltarea capacităților de a lucra în grup și de a coopera în 
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rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinței și formarea trăsăturilor pozitive de 
caracter. 

Încă de la intrarea în școală, cadrul didactic trebuie să implice familia în viața elevului, 
prin încheierea unui parteneriat care să stârnească interesul pentru activitatea școlară. Părinții 
uită că elevul este lipsit de încrede în forțele proprii, li se pare ori prea ușor, ori prea greu și de 
cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. O resursă și un sprijin permanent în educarea și 
dezvoltarea copiilor o constituie implicarea familiei, părinților ca parteneri în educație. 
Părinții sunt încurajați să ia parte la planificarea și derularea programelor educative pentru 
copii, ceea ce implică o responsabilizare și o eficiență sporită. 

Parteneriatele încheiate cu familia pot viza dezvoltarea și implementarea unor 
programe de formare pentru părinți, inclusiv formare pentru creșterea implicării taților. De 
asemenea, formarea trebuie să garanteze faptul că părinții vor deveni mai sensibili la 
problemele sociale și psihologice, precum și la probleme de orice gen atunci când își cresc 
copiii. Astfel, părinții au posibilitatea să-și cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare 
în viața de grup, pot înțelege mai bine rolul lor educativ. Prin acest tip de parteneriate se 
stabilesc relații mai apropiate și mai deschise între cadre didactice și părinți, iar părinții, 
cunoscându-se mai bine între ei, pot colabora mai ușor în luarea unor decizii importante 
pentru copiii lor. 

Principala răspundere pentru protecția, creșterea și dezvoltarea copiilor îi revine 
familiei și, ca atare, familia este îndreptățită să beneficieze de toată protecția și sprijinul de 
care are nevoie. Prin urmare, accesul părinților, familiilor, tutorilor, al persoanelor care au în 
îngrijire copii și al copiilor înșiși la o gamă completă de informații și servicii este o prioritate, 
parteneriatele încheiate cu familia fiind menite să sprijine educația copiilor. 

Parteneriatele cu instituții care pot contribui în mod deosebit la dezvoltarea copilului 
pot include implicarea directă (pe lângă familie) a autorităților locale, a parlamentarilor, a 
organizațiilor neguvernamentale, a sectorului privat și a agenților economici, a conducătorilor 
religioși, spirituali, culturali, ai liderilor și ai membrilor comunităților. 

Acest gen de parteneriate vizează stimularea mentală, antrenarea fizică și dezvoltarea 
amplă a abilităților copiilor prin diferite activități, cum ar fi: muzica, abilitatea manuală; 
formarea unor deprinderi de colaborare; desfășurarea unor activități didactice cu teme istorice 
și creștine etc. 

Școala ocupă un loc central în comunitate – rolul este de a crea viitori cetățeni, iar 
acest lucru nu este suficient a se învăța doar în cadrul activităților de educație pentru societate. 
De aceea, este nevoie de participarea la activități extracurriculare, la viața comunității. Astfel, 
procesul educațional început în școală se extinde și asupra comunității. Copilul are 
posibilitatea să recunoască problemele acesteia, să fie mult mai atent la ce se petrece în jurul 
lui, să caute să rezolve probleme, să-și dezvolte spiritul de inițiativă. 

Proiectele de parteneriat educațional cu comunitatea locală – Primărie, Poliție – au ca 
argument educația școlarilor pentru cetățenie democratică în vederea formării unor cetățeni 
activi și responsabili. Prin acțiunile desfășurate în acest sens copiii își însușesc concepte cheie 
(libertate, justiție, egalitate, solidaritate), cunosc modul de funcționare a instituțiilor 
democratice, sunt puși în diferite situații de a respecta pe cei de lângă ei, își formează 
deprinderi de a proteja propria persoană și de a-i proteja pe ceilalți. 

Un rol important în dezvoltarea copilului îl au ONG-urile, prin încheierea de 
parteneriate cu acestea, având ca scopuri promovarea și valorizarea diversității și egalității în 
drepturi; promovarea și respectarea personalității și a drepturilor copilului; conștientizarea 
importanței educației pentru sănătate; promovarea comportamentelor sănătoase și prevenirea 
comportamentelor cu risc (campanii antidrog, împotriva fumatului etc). 

O altă dimensiune a educației pentru societate o reprezintă educația religioasă a cărei 
calitate poate fi îmbunătățită prin parteneriate cu reprezentanți ai Bisericii. Astfel, se pot 
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realiza vizite, convorbiri tematice, cântece, colinde, excursii care au ca obiectiv turistic 
mănăstiri. 

Într-o accepțiune generală, educația este continuă. Ea începe din primele momente ale 
vieții și se încheie odată cu ea. Fiecare copil este unic, iar educația trebuie să țină cont de 
particularitățile individuale ale fiecărui copil.  

De aceea „menirea firească a școlii nu este să dea învățătură, ci să deștepte, cultivând 
destoiniciile intelectuale în mintea copilului, trebuința de a învăța toată viața.” (Ioan Slavici) 
 
Bibliografie: 
1. Gutium I., Mămăligă M., Mumjiev G., Parteneriatul pas cu pas, Editura Fundația 

Internațională pentru sisteme Electorale, Chișinău, 2000 
2. Velea, Luciana și colaboratorii, Participarea elevilor în școală și în comunitate, Ghid 

pentru profesori și elevi, Editura Agata, 2006 
3. Adina Băran-Pescaru, Parteneriat în educație, Ed. Aramis Print, București, 2004, cap. 2. 
4. Management de proiect, CJRAE, Brașov, Venera Cojocariu, Liliana Sacară, Managementul 

proiectelor pedagogice, E.D.P, 2005 
 
 
 

Proiecte de succes la Colegiul Național „Spiru Haret” 
 

Prof. Onica Monica Iuliana 
Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci, jud. Galați 

 
Un proiect de succes se referă, mai mult decât la rezultatele rapide și de durată ale 

acestuia, la abilitățile care sunt descoperite în oameni, pe parcursul desfășurării acestuia. Cea 
mai bună modalitate de a realiza acest lucru am descoperit-o atunci când elevii, deopotrivă cu 
profesorii, fac echipă pentru a aduce un plus de frumusețe în jur, de înțelepciune și de 
solidaritate în oameni. Am învățat unii de la alții, am muncit din greu și ne-am bucurat de 
fiecare rezultat, pentru că asta însemna că reușeam să punem  lucrurile în mișcare. Succesul 
nostru a însemnat schimbarea pe care o observam în fiecare zi în jurul nostru și despre care 
știam că ni se datorează. 

Proiectele pe care le-am realizat pe parcursul a trei ani încărcați de reușite s-au născut -
și aici credem că este ceea ce le face din start proiecte reușite - din dorința de a fi utili. Cu 
obiective îndrăznețe, care ne-au devenit scopuri, am pornit într-o călătorie de descoperire și 
am ajutat, am fost de folos, iar rezultatele noastre au fost remarcate și apreciate, atât la nivel 
local, unde au fost înregistrate aceste rezultate, cât și mai departe, unde persoane autorizate și-
au dat avizul pentru calitatea muncii noastre. 

Proiectul Eco Beauty a fost proiectul cu care am ajuns, printre alte proiecte fruntașe, la 
etapa națională a Concursului „Europa, Casa noastră” unde am obținut mențiune. 

Scopul proiectului a fost de a readuce în primplanul vieții fiecăruia dintre noi importanța 
reciclării, a naturii și, de ce nu, a respectării unor principii conform cărora mediul este casa 
noastră de mii de ani, ne protejează, și care, acum, are nevoie de grija noastră reciprocă. 

Au existat anumiți factori care au facilitat dezvoltarea rapidă a acestui proiect, așa 
numitele „ingrediente magice”, pe care nu le vom păstra secrete, ci le vom răspândi, din 
imboldul de a ajuta ca orice proiect inițiat din dorința de a îmbunătăți lumea în care trăim, să 
devină o reușită. 

Baza realizării a ceea ce ne-am propus o reprezintă, de fiecare dată, echipa, aleasă cu 
grijă, încă de când punem temeliile etapelor de lucru. Suntem uniți și știm că mai multe idei 
bune sunt întotdeauna mai folositoare decât una singură. Fiecare are sarcinile sale, când vine 
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vorba de promovarea proiectului în diferite medii, colectarea donațiilor, stabilirea 
programelor și activităților în cadrul a diferite asociații și instituții etc, însă asta nu ne 
împiedică să lucrăm ca un TOT atunci când ne dorim să exprimăm ideile pentru care muncim. 
Ne ajutăm reciproc, ne susținem, ne bazăm unii pe alții și colaborăm. O echipă unită și bine 
închegată, iată primul pas al unui proiect reușit. 

De asemenea, promovarea intensivă a proiectului a făcut ca ideile noastre să fie 
cunoscute într-un spațiu amplu, reușind să-i încurajăm și pe alții să ne urmeze. Mijloacele de 
promovare au variat de la materiale fizice (afișe, pliante, bannere), informatice (site-uri, blog), 
la discursuri și dezbateri, activități interactive și jocuri demonstrative.  

Internetul, tot mai prezent în viețile noastre, a fost unul dintre mediile în care ne-am 
promovat proiectul, cu filmulețe, imagini și informații. De asemenea, ajutor am primit și din 
partea presei locale.  

Un alt atu al proiectului Eco Beauty au fost modurile de abordare variate, care ne-au 
permis să ne adresăm unei game largi de persoane, indiferent din ce categorii făceau parte. 
Am făcut dezbateri adresate elevilor, voluntariat în parcuri și locuri publice, unde i-am 
încurajat pe copii, și totodată pe adulți, să ne urmeze exemplul, am făcut publice ideile 
conform cărora mediul înconjurător nu este nemuritor, are nevoie de grijă, protecție și respect. 
Am vorbit despre educație și responsabilitate. Iar pentru a fi cât mai ușor de înțeles, am folosit 
imagini, panouri, descrieri, piese de teatru, filmulețe realizate de noi și exemplul personal. 

În cele din urmă, proiectul a ajuns cu succes la etapa națională a concursului „Europa 
casa noastră!”, unde am fost mândri să susținem idei care ne-au ghidat pe parcursul 
desfășurării activităților. 

Deși acționăm sub un risc asumat, am ales să promovăm niște valori de preț. Ceea ce 
facem nu are numai un scop fizic. Vrem să îi „trezim” pe cei care sunt dispuși să ne asculte și 
să acționăm împreună. Vrem să răspândim o idee: „Natura este casa noastră, dacă nu o 
protejăm, vom rămâne fără adăpost.” 

În 2014, proiectul Ro-Youth câștiga concursul național Euroscola și ne ducea la 
Strasbourg, de unde am revenit cu medalia de aur. Ideile promovate de noi, cât și echipa unită, 
energia și entuziasmul cu care s-a desfășurat fiecare acțiune au făcut ca munca noastră să fie 
recunoscută.  

Ne-am hotărât să participăm la acest concurs pentru a demonstra că ne putem implica 
activ în viața socială și politică a Uniunii Europene, dar și din dorința de schimba ceva din 
părerea membrilor comunității locale față de statutul de cetățean european. Se insistă foarte 
mult pe ideea „Sunt cetățean european și am drepturi”. Dar oare numai drepturi? Nu cumva 
avem și datoria, obligația morală de a ne implica activ în viața societății europene? Acestea au 
fost primele întrebări pe care, ca echipă nou-formată, ni le-am pus. 

Scopul programului a fost acela de a naște și dezvolta atitudini civice în rândul 
comunității locale și în special al tinerilor, de a-i determina să devină activi în acțiunile de 
promovare a valorilor europene și a drepturilor cetățenilor europeni, de a conștientiza că 
viitorul Uniunii Europene depinde de ceea ce realizează ei astăzi.  

Pentru a fi cât mai aproape de centrele de decizie europene, cetățenii trebuie să se 
asigure că reprezentanții lor aleși direct în cadrul Parlamentului European reflectă cât mai 
veridic voința populară. De aceea, participarea cetățenilor români la vot într-un număr cât mai 
mare este nu numai un drept. ci și o modalitate de a influența deciziile la nivel european. 
Proiectul și-a propus să determine cât mai multe persoane, în special tinerii care abia au 
împlinit vârsta de 18 ani și care nu sunt siguri de părerile lor, să își exercite dreptul de vot. 
Opinia fiecăruia dintre noi contează și depinde de noi să schimbăm ceva. O nouă deviză ne-a 
ghidat în această campanie: „Fii tu schimbarea pe care vrei sa o vezi în lume!” 
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Pe lângă munca în echipă și dedicarea totală a tuturor membrilor, obiectivele clare ne-
au ajutat să ne facem o idee detaliată despre ceea ce facem, să acționăm în cunoștință de cauză 
și cu rezultate vizibile. 

Dintre obiectivele noastre generale, amintim: informare asupra drepturilor deținute de 
un cetățean european, informarea și încurajarea participării la alegerea reprezentanților români 
în Parlamentul European, realizarea a mai multe materiale de campanie (afișe, pliante, 
bannere), asigurarea promovării în mediul online și în presa locală. 

Abordarea unor teme de interes general, a unor problematici intens dezbătute, la nivel 
european reprezintă un alt secret. Am căutat să ambiționăm elevii și nu numai, să se 
aventureze în domenii noi, care au nevoie de cercetare și să aducă soluții. Abordarea unei 
teme actuale precum prezența scăzută la vot a tinerilor face ca demersurile noastre să fie, mai 
mult decât utile, prin informația pe care o aduc, dar și persuasive, prin exemplul personal al 
membrilor echipei. 

Totodată, sincronizarea cu alte activități europene ne inspiră, preluăm un model pe 
care îl introducem în societatea noastră și susținem implicarea tinerilor și apartenența în marea 
comunitate europeană. Susținem valorile impuse de U.E., printre care egalitatea, respectarea 
drepturilor și datoriilor cetățeanului, solidaritatea și întrajutorarea. 

În 2014, proiectul Embracing Solidarity: Belief. Share. Care. marca o nouă victorie 
la etapa națională a concursului Europa Casa Noastră, unde am fost jurizați, la București de 
membrii Comisiei Europene și am obținut mențiune. 

Embracing Solidarity: Belief. Share. Care. s-a născut din nevoia de solidaritate pe care 
o simțeam pretutindeni, pe fondul evenimentelor neplăcute desfășurate pe teritoriul Europei și 
nu numai. Conștienți de interdependența dintre oameni, dar și de urmările dezastruoase ale 
indiferenței, ne-am axat pe o temă ignorată în ultimul timp: solidaritatea.  

Voluntariatul este una dintre modalitățile prin care am vrut să demonstrăm că ajutorul 
pe care îl oferim poate produce schimbări în viețile celorlalți. Am încercat să fim acolo unde 
era nevoie de susținere: la școli speciale, în casele celor cu o situație financiară precară și la 
centrul de primire pentru persoane refugiate, pe stradă, în parcuri, la grădinițe, oriunde puteam 
aduce zâmbete. 

Abordarea diferențiată a problemei a fost, de asemenea, un important punct în 
realizarea cu succes a acestui proiect. Am organizat spectacole de caritatea, unde am exprimat 
ideea de solidaritate prin teatru, muzică, desen, discursuri și creații literare. Am ajutat 
oamenii, în mod direct, am colectat alimente și bunuri materiale, s-au organizat concursuri de 
desen și de creație literară, jocuri sportive, work-shop-uri la școli speciale, astfel încât să 
cuprindem tema în jurul căreia ne-am ghidat în toate modurile de abordare. 

Și, în cele din urmă, continuitatea. Proiectul Embracing Solidarity: Belief. Share. 
Care. nu este încadrat într-o perioadă anume, ci se extinde atâta timp cât considerăm că 
ajutorul nostru este necesar. Acțiunile de caritate și voluntariatul sunt bazele unei societăți 
sănătoase, iar noi încercăm să ajutăm tinerii, generația viitoare, să înțeleagă că este esențial să 
ne implicăm și să funcționăm unitar, ca o mare familie. Astfel, proiectul nostru reprezintă, 
pentru noi și pentru comunitate, nu atât o serie de demersuri cu scop educațional, cât un mod 
de viață, un mod de gândire.  

Astfel, considerăm că un proiect de succes este rezultatul unei echipe de succes, al 
unității, diversității, dedicării și al continuității, condiții pe care le-am îndeplinit din pasiune 
pentru ceea ce facem. 
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Calitatea activităților extracurriculare – o mărturie a dragostei între  
trecut și prezent 

 
Prof. Poenașu Cătălin 

Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci, jud. Galați 
 
Educarea dragostei în școli duce la calitate 

În urmă cu 2300 de ani, Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele 
deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute, ale acelora care dispun de ele”. 
Această „artă”, numită educație, diferă de la o etapă istorică la alta, de la o vârstă la alta, de la 
o personalitate la alta, fără a-și altera un sigur aspect: calitatea. 

Conceptul pedagogic de calitate în educație definește capacitatea sistemului și a 
procesului de învățământ de realizare a funcțiilor lor generale (cu caracter obiectiv, care 
determină structura de bază a educației/ corelația educator – educator, profesor – elev), la 
parametri superiori, angajați în sens pozitiv prin intermediul finalităților (cu caracter 
subiectiv), proiectate valoric la nivel de filosofie și de politică a educației. Avem în vedere: a) 
funcția de maximă generalitate (formarea-dezvoltarea personalității educatului în vederea 
integrării sale psihosociale pe termen scurt, mediu și lung) și funcțiile principale de formare-
dezvoltare socială (culturală, civică, profesională) și psihică (cognitivă, noncognitivă); b) 
finalitățile sistemului de învățământ (idealul educației, scopurile generale, strategice) și ale 
procesului de învățământ (obiectivele generale și specifice, operaționalizate de profesor la 
fiecare activitate concretă/ lecție etc.)14. 

Calitatea în educație reprezintă, deci, ansamblul de caracteristici care probează măsura 
în care sunt îndeplinite sau satisfăcute pedagogic cerințele obiective, implicite (funcțiile 
generale ale educației, structura de bază a educației) și cerințele subiective, explicite 
(finalitățile activității de educație/ instruire, angajate de proiectant la toate nivelurile sistemului 
și ale procesului de învățământ)15. 

Analizând istoria învățământului românesc, vom întâlni dascăli care și-au înțeles 
menirea, fiind modele de educatori, care prin activitatea lor au amprentat atât calitativ, cât și 
„spiritual” sistemul educațional și pe beneficiarii acestuia, elevii. 

Intrând în lumea literelor și recitind „Amintirile” lui Creangă, îl vom redescoperi pe 
Vasile a Ilioaei sau Bădița Vasile, „un holtei zdravăn, frumos și voinic, ce sfătuia pe oameni 
să-și dea copiii la școală”16, dascălul care punea pentru prima dată în mâna elevului o carte, 
Ceaslovul, după care îl învăța să citească. 

Trecând de anii 1800 și ajungând către 1900, vom „descifra” un alt model al dragostei 
educative, care a promovat o educație de calitate în societatea acelor timpuri: pe domnul 
Trandafir, pe care Sadoveanu ni-l prezintă drept dascălul atașat de copii care, pe lângă 
învățătura din carte, le insufla elevilor săi și o învățătură ce ținea de partea spirituală a eului 
uman. 

Aceste modele din literatura românească au reușit să fie promotorii unei educații de 
calitate, chiar dacă nu au beneficiat de mijloacele moderne de diseminare, de resursele 
didactice specifice vârstei, de manuale și auxiliare, de tehnică informațională etc. Dascălul 
timpului trecut a avut dragoste pentru ceea ce făcea, a avut aptitudini profesionale vocaționale 
(cu care s-a născut și pe care nu le-a obținut la cursurile de formare pe care educația 
contemporană ni le impune). 

                                                             
14  Prof. univ. dr. Sorin Cristea, Art. ,,Calitatea în educație”, apud.  
 http://www.tribunainvatamantului.ro/calitatea-in-educatie/ 
15  Idem apud. http://www.tribunainvatamantului.ro/calitatea-in-educatie/ 
16  Vezi Ion Creangă, Amintiri din copilărie 
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Metaforic, putem spune că educația profesorului este împărtășirea dragostei către 
elevi, iar asimilarea învățăturilor este dragoste răspuns pe care elevul trebuie să o returneze 
pedagogului său. Conceputul de „dragoste răspuns” este bine evidențiat tot de Sadoveanu. 
Când elevii află că domnul Trandafir o să fie mutat la o altă școală, într-o altă comună, peste 
Siret, aceștia se hotărăsc să-l însoțească pe magistrul lor la respectiva școală (dar în cele din 
urmă pământul îl trage pe dascăl să rămână alături de învățăceii lui). 

Personajele menționate mai sus, la început de lucrare, rămân și peste veacuri modele 
demne de urmat pentru profesorii de astăzi, modele născute cu vocație, de care societatea 
românească are nevoie acum, indiferent de domeniu. 
 
Mărturia dragostei în trecut… 

Ei nu s-au rezumat la un învățământ scolastic, cuprins între coperțile manualelor, ci au 
trecut de această barieră a activităților din școală, pășind în sfera extracurricularului de astăzi. 

Domnul Trandafir al marelui Sadoveanu ne oferă, ca model, „extracurricularitatea 
sufletului” de dascăl, prin misiunea pe care și-o îndeplinește cu aleasă ținută, prin tot ceea ce 
face și oferă. Sadoveanu scoate în evidență lumina înțelepciunii prin care fiecare dascăl 
trebuie să lumineze sufletul școlarului. Trandafirul lui Sadoveanu, sau învățătorul Mihai 
Busuioc din Pașcaniul moldav, este profesorul care nu învață numai la școală, ci și după 
terminarea orelor de curs. Calitățile lui, tactul pedagogic, patriotismul (atunci când îi învăța pe 
copii să recite poezii patriotice, „vorbea tare și înălța în sus brațul drept”), dragostea față de 
literatura românească și de scriitorii români, (aspect surprins de Sadoveanu prin faptul că, în 
momentul când domnul citea din Creangă, își privea elevii cu bunătate, le zâmbea „ținând 
cartea la piept, în dreptul inimii”, iar în clasă era o atmosferă, „ca într-o biserică”), toate 
aceste trăiri trec de tot ceea ce ține de școală și curricula ei, fiind „vii pentru sufletul meu”17 , 
rămânând amintiri „luminoase ale copilăriei așa de îndepărtate”.18  

Acest dascăl moldovean putea crea foarte ușor un cerc de literatură sau un cerc de 
istorie, deoarece a fost înzestrat cu talantul cel mai de preț pe care îl are sau ar trebui să-l aibă 
un profesor, Vocația, iar alături de ea – dragostea pentru a educa. Ce l-a oprit ? Poate 
termenul de extracurricular, nu era familiarizat cu el. 

Creangă și bădița lui Vasile ne oferă exemplul exact de activitate extracurriculară, care 
are la bază voluntariatul. Această activitate este surprinsă în „Amintiri”, în episodul când 
Vodă trece prin Humulești, iar oamenii satului ies la curățat drumurile, dând dovadă de spirit 
civic și implicare socială. Văzând aportul comunității, Bădița Vasile, dascălul elevilor din sat, 
hotărăște să participe la această acțiune cu întreaga școală: „hai și noi, măi băieți, să dăm 
ajutor la drum, să nu zică Vodă, când trece pe aici, că satul nostru e mai leneș decât alte sate. 
Și ne luăm noi de la școală și ne ducem cu toții”.19 

În zilele noastre această activitate extracurriculară, a humuleștenilor, poate fi obiectul 
unui proiect ecologic sau al unui proiect de voluntariat local, județean sau național și ne face 
să concluzionăm că voluntariatul este vechi, datând cel puțin de pe vremea lui Creangă. 
 
Mărturia dragostei în prezent… 

Revenind în contemporaneitate și ținând cont de valorile înaintașilor noștri, vă 
supunem atenției, prin prezentele rânduri, o incursiune în lumea activităților extracurriculare, 
care au la bază voluntariatul, analizând influența lor în procesul instructiv-educativ și în 
formarea personalității elevilor. 

Profesorul prezentului trebuie să îmbine activitățile școlare cu cele extracurriculare, ce 
au numeroase valențe formative, permițând manifestarea creativității întregului grup de elevi, 

                                                             
17  Mărturie ce îi aparține lui Mihail Sadoveanu și poate fi găsită în operă 
18  Idem 
19  Ion Creangă, Amintiri din copilărie, episodul când Bădița Vasile este prins cu arcanul și dus la oaste 
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a relațiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i și pe elevi.20  

Activitățile extracurriculare pe care pedagogia de astăzi ni le propune sunt numeroase 
și variate, dar amintim: concursuri școlare pe diferite teme, excursii tematice, vizite la diferite 
instituții, competiții sportive, participarea la festivaluri literare și nu numai, proiecte și, nu în 
ultimul rând, activitățile de voluntariat, pe care societatea, indiferent de ramură, pune foarte 
mare accent. 

Activitățile extracurriculare sunt activități complementare activităților de învățare 
realizate în clasă, urmăresc lărgirea și adâncirea informației, cultivă interesul pentru diferite 
ramuri ale științei, atrag individul la viața socială, la folosirea timpului liber într-un mod util și 
plăcut, contribuind la formarea personalității. În cadrul acestor activități elevii deprind 
folosirea diverselor surse informaționale, se autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul 
didactic poate să le influențeze dezvoltarea și să-i pregătească pentru viață.21  

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. 
Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 
compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și 
cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi 
practicată și sprijinită în școală.22  

De multe ori ne-am întrebat, poate, de ce este important să faci un lucru. Și în cazul 
voluntariatului, ca activitate extracurriculară, se ridică această întrebare. De ce este important 
ca elevul să participe la activități de voluntariat? Ce poate el învăța, dacă nu i se predă 
riguros? etc. 

Iată câteva motive și soluții sau răspunsuri pe care un elev ar trebui să le cunoască: 
prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; învață să 
aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; își setează obiective 
mai realiste în viață; obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe 
viitor și în cariera profesională; într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de 
mulți angajatori ca experiență profesională; poate descoperi, în activitățile de voluntariat 
realizate, hobby-uri, și își poate forma orientări profesionale pe aceasta linie; își formează 
abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii, știe să facă o analiză 
„cost-beneficiu” sau „resurse-cerințe”; își formează prieteni noi; îi crește încrederea în sine și 
se simte util societății; își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, același timp 
învățând lucruri noi. Voluntariatul, privit din această perspectivă, poate fi considerat un fel de 
„educație non-formală”.23 

Voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării 
profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin 
muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv 
comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, 
spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și 
dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 
personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți 

                                                             
20  Prof. Obreja Mihaela, Art. Impactul activităților extracurriculare în dezvoltarea personalității elevilor din 

învățământul primar, https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/impactul-activitatilor-extracurriculare-in-dezvoltarea-
personalitatii-elevilor-din-invatamantul-primar--167901.html 

21  Idem, https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/impactul-activitatilor-extracurriculare-in-dezvoltarea-personalitatii-
elevilor-din-invatamantul-primar--167901.html 

22  Brebeanu Ruxandra, Importanța activității de voluntariat pentru educație și formare profesională, apud. 
https://iteach.ro/experientedidactice/importanta-activitatii-de-voluntariat-pentru-educatie 

23  Apud. De ce este important voluntariatul pentru copilul tău, articol accesat la adresa: 
http://www.suntparinte.ro/de-ce-este-important-voluntariatul-pentru-copilul-tau 
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dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, 
solidaritate, toleranță etc.), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jur.24 

Din experiența profesională, ca inițiator și coordonator de proiect de voluntariat local, 
pot afirma că implicarea elevului în astfel de activități poate duce către rezultate excepționale. 
Relația elev-profesor se consolidează, elevul devine mult mai responsabil, empatizează mai 
mult și vede viața, aș putea spune, cu alți ochi. 

Proiectul pe care îl coordonez se numește „Zâmbete în dar” și se află la a patra ediție. 
Totul a început în urmă cu 4 ani, într-o seară geroasă de noiembrie, când s-a primit o adresă 
de la CJRAE prin care fiecărui liceu din Tecuci i se cerea să ajute un număr 30 de elevi, de la 
alte școli, care se confruntau cu sărăcia și erau în prag de abandon școlar. Proiectul lansat de 
cei de la CJRAE se numea „200 de zâmbete în dar”, deoarece era fixat un număr de 200 de 
elevi beneficiari. Ce era nou și de ce m-am temut când am fost delegat să mă ocup de această 
activitate? Faptul că am primit doar prenumele copilului și vârsta (prea puține informații); dar 
ne-am descurcat bine – lucru susținut de tradiția pe care o respectăm și în continuare. La 
prima ediție, inițiată de CJRAE, colegiul nostru a fost la Școala „Ion Petrovici”, unde au fost 
ajutați cei 30 de elevi, care au primit din partea haretiştilor daruri ce au constat în articole de 
îmbrăcăminte, de igienă, rechizite, dulciuri etc., iar din partea instituției haretiste au fost 
donate 30 de calculatoare. 

Aceasta a fost activitatea pe care am derulat-o în primul an. În al doilea an am așteptat 
convocarea pentru a participa la proiect, dar cum aceasta nu a mai venit, ne-am hotărât noi să 
ne facem propriul proiect; astfel s-a născut ,,Zâmbete în dar”, un proiect de voluntariat local, 
ce este dedicat comunității în care trăim și în care ne desfășurăm activitatea. Am redactat un 
proiect și am creat o echipă puternică, formată din echipa managerială a colegiului și diriginții 
claselor, dar și din partenerul de nădejde care s-a dovedit a fi Consiliul Școlar al Elevilor 
CNSH, respectiv întregul colectiv al elevilor haretiști. 

An de an, în luna decembrie, fiecare clasă haretistă adoptă câte un elev de la o 
instituție de învățământ pe care o alegem, care se află în stare de abandon școlar și are o stare 
materială precară. Elevii sunt selectați de școala parteneră, în urma unei anchete sociale. La 
nivel de clasă haretistă se inițiază o campanie de strângere de produse, articole vestimentare 
noi, dulciuri etc. (regăsite în lista primită), coordonată și supravegheată de fiecare diriginte. 
După acest episod, clasa ambalează tot ce a strâns într-o cutie „atractivă” pentru cei mici, se 
aplică timbrul proiectului, iar mai apoi urmează livrarea către elevii țintă. 

În cei patru ani au zâmbit și au fost ajutați deopotrivă elevi din învățământul preșcolar, 
primar și gimnazial. Instituțiile cu care am colaborat au fost următoarele: Școala Gimnazială 
„Ion Petrovici” Tecuci, Grădinița Nr. 2 Tecuci, Școala Gimnazială „Anghel Rugină” și Școala 
Gimnazială Nr. 1 Poiana. 

Suntem la început de drum, dar scopul principal al proiectului este ajutorarea celui 
aflat în impas, iar dintre obiective amintim: conștientizarea conceptului de „voluntariat” în 
societatea contemporană; dezvoltarea spiritului civic; implicarea activă a elevilor în activități 
de ajutorare a copiilor care provin dintr-un mediu afectat de sărăcie și excludere socială; 
dezvoltarea abilităților personale (abilitatea de a gestiona eficient timpul, de a comunica 
eficient, de lucru în echipă, de asumare a responsabilității) și încurajarea și sprijinirea 
schimburilor de experiență și de bune practici. 

Am făcut pași mici, dar am înregistrat rezultate mari, cred eu. Dintre rezultatele din 
toți acești ani, demne de menționat sunt: participarea unui număr mare de voluntari; 
dobândirea de cunoștințe și competențe cu caracter interdisciplinar; informarea elevilor și a 
comunității locale în legătură cu problemele cu care se confruntă membrii comunității, afectați 
de sărăcie și de fenomenul excluderii sociale; conștientizarea problemelor cu care se 

                                                             
24  Apud Brebeanu Ruxandra, ibidem 
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confruntă categoria socială menționată mai sus; sporirea gradului de atracție al colegiului, prin 
popularizarea acțiunilor în alte școli; sporirea prestigiului colegiului, prin diseminarea 
informațiilor în comunitate, prin apariții în presă și în reviste de specialitate; dezvoltarea 
deprinderilor de lucru în grup, colaborare și întrajutorare; creșterea coeziunii grupului, prin 
participarea elevilor la activități de voluntariat; optimizarea adaptării la cerințele școlare, prin 
exersarea abilităților sociale, creșterea stimei de sine, asumarea responsabilităților avute în 
cadrul proiectului, ca și prin stimularea receptivității la implicarea în alte activități din cadrul 
colegiului. 

La doar patru ani de existență poate că încă nu putem fi catalogați ca exemplu, pentru 
că mai avem multe de pus la punct; dar avem elevi devotați și o inimă mare ce bate în ritm 
haretist, datorită doamnelor și domnilor Trandafir prinși cu arcanul Bădiței Vasile în nobila 
misiune de dascăli. 
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Procesul educațional suferă o schimbare continuă, poate prea rapidă și prea frecventă. 
Este incontestabilă necesitatea ca toți cei implicați în acest proces să poată gestiona această 
schimbare. Simpla transmitere de cunoștințe este fără folos dacă nu se exersează în același 
timp competențele de gândire logică, de luare a deciziilor și de rezolvare a problemelor. 
Organizarea timpului, o bună comunicare, planificarea, controlul și capacitatea de a lucra cu 
ceilalți sunt esențiale nu numai în managementul de proiect dar și pentru viața în comunitate. 

Se așteaptă ca din ce în ce mai multe școli să dezvolte relații cu comunitățile locale, 
regionale, naționale și internaționale. Fiecare școală ar trebui să aibă un potențial ridicat de a 
câștiga resurse și credibilitate prin participarea la proiectele de cooperare. De ce este necesară 
implementarea proiectelor educaționale în școli? De ce proiectul educațional dă o dimensiune 
europeană învățământului românesc actual? Un proiect educațional implică utilizarea 
capacităților interpersonale, a comunicării, a analizei, a gândirii logice, luarea deciziilor, 
planificarea, organizarea și controlul utilizării resurselor. Resursele pot varia de la un proiect 
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la altul, dar în cele mai multe cazuri includ materialele, echipamentele, banii, oamenii, 
metodele și procedeele, comunicarea și timpul. 

Majoritatea proiectelor includ într-o echipă indivizi cu roluri și responsabilități 
diferite. Buna comunicare și transferul de informații sunt esențiale în a obține certitudinea că 
fiecare membru al echipei este conștient de poziția sa în proiect și de modul în care activitatea 
pe care o desfășoară se înscrie în programul de ansamblu. Comunicarea trebuie să fie: clară, 
concisă, completă, inteligibilă și să ia în considerare pe cel căruia i se adresează. Ultima 
caracteristică implică faptul că atât conținutul, mesajul propriu-zis, cât și mijlocul de 
comunicare ce va fi folosit sunt alese în funcție de caracteristicile celui care receptează 
mesajul, pentru ca informația transmisă să fie ușor receptată și asimilată. 

Comunicarea sau fluxul informațional este o sarcină importantă a managerului de 
proiect. Sistemul realizat trebuie să fie capabil să identifice și să furnizeze deopotrivă 
comunicarea formală și informală. Comunicarea trebuie să ajungă la toți cei care trebuie să fie 
informați, iar recepționarea și înțelegerea ei trebuie confirmate. 

O atenție deosebită se va acorda în cazul în care participanții au abilități diferite de 
limbaj și când în procesul de comunicare vor apărea schimbări (ex. diagrame sau documente 
care pot fi modificate în timp și pot apărea în variante diferite). Posibilitatea de a demonstra 
că o comunicare a fost corect creată, distribuită, primită și înțeleasă poate fi un argument 
important în cazul în care apare o dispută. Există un element uman important referitor la 
cultura comunicării într-un proiect. Un membru al echipei care nu primește informațiile 
adecvate sau corecte, formal sau informal, se va simți izolat și este foarte probabil că nu va 
contribui la munca în echipă. Participanții care sunt bombardați în permanență cu informații 
vor deveni frustrați și, ca apărare, vor ignora marea parte a comunicării. În cazuri extreme, 
sentimental frustrării sau al izolării poate să afecteze munca în echipă. 

Un proiect managerial cu o structură bine concepută va furniza o comunicare adecvată 
și la timp, evitând informațiile nerelevante și întrebările în rândul participanților. Atât în 
calitate de sponsor, cât și în calitate de executor, trebuie să se răspundă la următoarele 
întrebări:  

 De ce să executăm acest proiect? 
 Care sunt potențialele și pentru cine? 
 Proiectul este o parte componentă a planului strategic sau reprezintă o ajustare/ o 

extindere logică? 
 Ce rezultate palpabile vor fi create prin proiect? 
 Care sunt riscurile majore pe care proiectul le implică? 
 Care va fi costul total în resurse financiare și umane? 
 Ce parte din costuri poate fi recuperată? 
 Cât de realiste sunt țintele pe care vrea să le atingă? 
 Există resursele și expertiza necesară pentru acest proiect sau vor fi implicate costuri 

suplimentare? 
 Ce riscuri își poate asuma școala? etc. 

Există și alte aspecte care trebuie luate în considerare pentru fiecare proiect în parte. 
Dacă răspunsurile la aceste întrebări relevă beneficii reale, dacă resursele necesare există sau 
pot fi obținute, dacă țintele sunt realiste și nivelul de risc este acceptabil, decizia de a continua 
proiectul este justificată. 

Derularea proiectelor educaționale în școli au efecte benefice concrete atât asupra 
elevilor, cât și asupra profesorilor și asupra profesioniștilor din alte domenii de activitate, 
cooptați în astfel de proiecte. Firește, efectele pozitive se răsfrâng asupra instituției școlare, a 
sistemului educativ în general, dar și asupra altor sisteme. 
Dintre efectele asupra profesorilor pot fi menționate: 

 motivarea; 
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 îmbogățirea cunoștințelor disciplinare; 
 căutarea unei articulații între cunoștințe și practica specializării; 
 didactica disciplinei; 
 transformarea practicilor în disciplina de învățământ; 
 transformarea dimensiunilor; 
 transformarea relațiilor cu alți profesori; 
 transformarea relațiilor cu elevii; 
 implicarea mai mare în școală; 
 investire mai mare în mediul rural. 

Efectele asupra elevilor: 
 transformarea personală a participanților și a practicilor lor; 
 achiziționarea de cunoștințe și de competențe; 
 facilitarea inserției sociale în instituția școlară și în afara ei; 

Efectele asupra profesioniștilor din alte domenii implicați în proiectele educaționale: 
 cunoașterea sistemului educațional; 
 tipuri de școli și programe; 
 conștientizarea problemelor educaționale; 
 adoptarea practicilor proprii la nevoile și cerințele pedagogice ale elevilor; 
 căutarea unei articulații între cunoștințele, practicile personale și activitățile școlare, 

participarea la o rețea locală. 
Efecte asupra instituției școlare: 

 achiziționarea de informații de către colegi și personalul școlii; 
 achiziționarea, de către elevi, a unor noi competențe, diferite de cele oferite prin 

curriculum-ul educațional; 
 realizarea activităților în cooperare; 
 crearea de noi organisme; 
 ameliorarea mediului; 
 contribuție la imaginea externă a instituției. 

Efecte asupra sistemului educativ: 
 înnoirea sistemului educativ, prin difuzia sau transferul acțiunilor inițiale la un alt nivel; 
 o mai bună informare a instanțelor administrative și a celor care decid la diferite niveluri. 

Sisteme asupra cărora poate avea efecte: 
 alte instituții administrative; 
 sectorul economic; 
 asociații; 
 sisteme de informare și comunicare. 

Prin multiplele lor efecte asupra tuturor factorilor implicați în procesul de învățământ, 
proiectele educaționale ridică, în mod cert, calitatea învățământului românesc, conferindu-i o 
reală dimensiune europeană. 
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1999 

2. Cristea. S., Managementul organizațiilor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 
1996 

3. * * * Dialog European, Revista Integrării Europene, martie-aprilie, 1999/2 
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Colaborăm, învățăm, perseverăm 
 

Prof. pentru învățământ primar Sonu Mirela-Aurelia 
Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci, jud. Galați 

 
Parteneriatul educațional se desfășoară împreună cu actul educațional propriu-zis. 

Parteneriatul educațional urmărește transformarea reală a elevilor în actori principali ai 
demersului educațional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, 
socio-comportamentală. 

Parteneriatul educațional se realizează între: 
 instituțiile educației: familie, școală și comunitate; 
 agenții educaționali: copii, părinți, profesori, specialiști în rezolvarea unor probleme 

educaționale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuți etc.); 
 membri ai comunității cu influență asupra creșterii, educării și dezvoltării copilului 

(medici, factori de decizie, reprezentanții bisericii, ai poliției etc.). 
Parteneriatul educațional se adresează în principal părinților și profesorilor și se referă 

la a acționa în același sens. Ceea ce hotărăște familia trebuie să fie în acord cu măsurile 
școlare, și ceea ce face un părinte, să nu fie negat de celălalt. 

Se știe că educația, ca acțiune socială organizată, presupune mai mulți factori: familia, 
școala și comunitatea. Democratizarea educației face necesară deplasarea centrului de interes 
de pe cunoștințe impuse - pe obiective, de pe programe abstracte - pe nevoile curente ale 
elevului, astfel încât acesta să fie centrul de interes al tuturor. 

Proiectele educaționale pornesc de la premisa că educația de bună calitate presupune 
aplicarea modelului diversității prin abordarea diferențiată, inițierea de proiecte în care să fie 
implicați elevi, cadre didactice de diferite specialități, parteneri educaționali, pornind de la 
părinți, societatea civilă, media și comunitate. De aceea urmăresc implicarea activă a celor 
implicați în activități specifice unei tematici comune la nivel de parteneriat. Este important ca 
această tematică să fie una motivantă și relevantă pentru toate instituțiile implicate în proiect. 
Activitățile proiectelor sunt interdisciplinare. În cazul proiectelor centrate pe elevi, este 
important ca aceștia să fie implicați în toate etapele de realizare a proiectelor, de la 
planificarea acestora, până la evaluare și diseminarea rezultatelor. 
Obiectivele proiectelor educaționale urmăresc: 

 să sprijine schimbul de bune practici între instituțiile implicate în parteneriat; 
 să ofere responsabililor din cadrul Serviciului Educație ecologică, Relații internaționale 

posibilitatea cunoașterii experienței educaționale; 
 să extindă participarea școlilor, dar și a autorităților școlare și a altor actori, în sectorul 

educației informale și non-formale, a căror importanță este într-o continuă creștere. 
Implicarea continuă trebuie să ofere: 

 perspective diferite față de parteneriatele existente; 
 ancorare puternică a proiectelor în realitatea comunităților participante; 
 determinarea implicării cât mai multor actori relevanți în domeniul educației; 
 exploatarea eficientă a rezultatelor. 

Proiectele educaționale permit derularea unei arii vaste de activități, cum ar fi: 
 întâlniri de proiect; 
 schimburi de profesori; 
 vizite de studiu ale partenerilor din proiect; 
 cercetări, studii, schimburi de experiență și bune practici; 
 activități de învățare și sesiuni de formare comune; 
 conferințe, seminarii, work-shop-uri; 
 campanii; 
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 publicații; 
 participare la evenimente de mediu; 
 schimb de experiență cu alte instituții; 
 activități de evaluare; 
 activități de diseminare și valorizare. 

Proiectele educaționale completează activitatea școlară cu educația extrașcolară și 
educația familială. Ca activitate intenționată și orientată, educația extrașcolară/non-formală, 
permite dezvoltarea competențelor elevilor, cultivarea interesului și dezvoltarea înclinațiilor și 
talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă și plăcută a timpului 
liber al elevilor, dezvoltarea vieții asociative, dezvoltarea capacităților de a lucra în grup și de 
a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinței și formarea trăsăturilor 
pozitive de caracter. Educația extrașcolară permite, de asemenea, implicarea elevilor în 
activități opționale în mai mare măsură decât este posibil pe baza activităților curriculare, 
angrenându-i pe aceștia în forme specifice de verificare și apreciere a rezultatelor. 

Proiectele educaționale, prin activitățile pe care le implică, contribuie la formarea 
continuă a personalului implicat în educația școlară, tocmai pentru că se adresează cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar și au ca scop îmbunătățirea calității educației 
școlare. Astfel, participantul este încurajat să-și îmbunătățească cunoștințele și competențele 
de predare și să cunoască mai bine modul în care se realizează educația școlară. 
 
Bibliografie: 
1. Băran-Pescaru, A., Parteneriat în educație, București, Editura Aramis Print, 2004 
2. Popescu, M., Implicarea comunității în procesul de educație, Centrul Educația 2000, 

Corint, București, 2000 
 
 
 

Educația religioasă și importanța parteneriatului încheiat între  
Biserică și Școală 

 
Prof. Stroe Ilona 

Prof. Sărăroiu Irina 
Școala Gimnazială Gura Șuții, Dâmbovița 

 
Învățământul românesc se confruntă cu probleme din ce în ce mai complexe, care 

necesită un nou mod de gândire, informații noi și, bineînțeles, un nou mod de a învăța. 
Învățarea prin colaborare este o strategie de instruire structurată și sistematizată, în 

cadrul căreia grupe mici și mari lucrează împreună pentru a atinge un țel comun. 
Premisa colaborativă este aceea conform căreia, „subiecții care lucrează în echipă 

sunt capabili să aplice și să sintetizeze cunoștințele în moduri variate și complexe, învățând în 
același timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual” (Oprea, Crenguța-Lăcrămioara, 
2003). 

Educația constituie o parte componentă a existenței umane. Adică, ea a apărut o dată 
cu apariția omului și va dispărea o dată cu dispariția lui. Din acest motiv educația, în procesul 
evoluției societății, se supune legilor generale de dezvoltare a acesteia. 

Reintroducerea orelor de religie în școală după Revoluția din 1989 a contribuit în mod 
decisiv la înzestrarea învățământului românesc cu componența sa religioasă, care a fost, mai 
întâi de toate, o reparație de ordin moral, o ieșire din greaua trecere impusă de regimul 
comunist tineretului, unui popor profund credincios, care și-a manifestat credința cu teamă de-
a lungul acestor ani. 
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Prin parteneriatul dintre Școală și Biserică îi aducem pe elevi mult mai aproape de 
adevărurile creștine și, mai exact: 

 cunoașterea părților componente ale bisericii și a obiectelor sfinte aflate în ea; 
 formarea deprinderii de a citi cărțile Sfinţilor părinți; 
 cunoașterea și respectarea tradițiilor și obiceiurilor specifice sărbătorilor religioase; 
 educarea unor virtuți creștine și cultivarea comportamentului moral-religios (să-ți 

iubești aproapele, să faci fapte bune, să fii cinstit, modest, generos, să nu urăști, să-i 
ajuți pe sărmani, să-L iubești pe Dumnezeu); 

 prevenirea abandonului școlar. 
Toate acestea copiii le vor cunoaște prin educația religioasă, care este începută din 

sânul familiei, de la vârste fragede. Încă de mic, copilul vine în contact cu realități, simboluri 
și manifestări religioase ale căror semnificații, în înțelesul lor cel mai simplu, este bine să le 
cunoască. Mai întâi în familie, el învață să-și manifeste într-un anumit fel sentimentele, își 
formează deprinderi de conduită cu ajutorul cărora să devină o persoană deschisă comunicării 
cu Dumnezeu și cu semenii. 

Educația religioasă a copiilor trebuie și poate fi continuată în cadrul orelor de religie, 
dar și în cadrul activităților extracurriculare. Acesta este și scopul inițierii unui astfel de 
parteneriat între școală-biserică. 

Una dintre sarcinile educației religioase constă în formarea bunului creștin capabil de a 
cunoaște și a se comporta atât ca un bun cetățean al societății, cât și ca un creștin practicant, și 
nu doar unul care are doar anumite cunoștințe religioase și atât. 

Educația este o operă de spiritualizare a persoanei umane care vizează împlinirea 
acesteia și din punct de vedere spiritual-moral, cât și din punct de vedere intelectual.  

Omul se raportează la realitate prin intelect, voință, acțiune, dar și spiritual, prin 
atitudini, simțire și credință. O educație adevărată presupune atât laturile intelectuală, morală, 
estetică, tehnologică, cât și o componență religioasă. Căci omul, de când se naște, tânjește 
după transcendent, iar această latură este împlinită în biserica de acasă, dar și biserica lui 
Hristos, prin comuniune. 

În prezent putem vorbi despre o debusolare morală a tinerilor noștri. Educația 
religioasă poate întări valorile sociale ale oamenilor, doar acolo unde ea este acceptată. Căci 
educația este asemănată cu munca unui sculptor, care ține atât de măiestria educatorului, dar 
cel mai important, de modul în care cel educat o acceptă. 

Omul fără simțul religios este ca omul fără simțul văzului sau al auzului. De aceea, ca 
în cazul oricărui alt simț, și simțul religios trebuie dezvoltat prin educație religioasă, care este 
realizată în familie și școală. Educația religioasă este cea care îi spune elevului că Dumnezeu 
este Bunătate, Răbdare, Toleranță, Respect, Bună Credință, Blândețe, Responsabilitate, într-
un cuvânt: Dumnezeu este Iubire. 

Mai jos atașez un model de activități pe care l-am cuprins în parteneriatul pe care l-am 
încheiat cu biserica pentru a veni în sprijinul elevilor, astfel încât învățarea lor să nu se 
rezume doar la însușirea informațiilor, ci ca învățarea să fie văzută prin exercițiu, repetare, 
practicare a tuturor informațiilor transmise de către educator. 

 
 

Nr. 
crt
. 

 
Activități 

 
Inter
val 

orar 

 
Perioada 

 
Cine 

răspunde? 

 
Modalități de realizare și 

evaluare 

1 1 septembrie 2017: 
începutul Anului 
Nou bisericesc 

9.00-
11.00 

Sept. 
2017 

Preot 

 

- Cateheză cu elevii școlii 
Speriețeni, pe tema 
semnificației începutului 
anului bisericesc, a păcii 
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creștinismului ortodox și a 
tradițiilor Bisericii – 
Biserica Speriețeni. 

2. 11 septembrie 2017: 
deschiderea anului 
școlar 2017-2018 

10.00-
11.00 

Sept. 
2017 

Pr. Stan, 
prof de 
religie,  
cadre 
didactice 

- participarea la slujba de 
Tedeum 
- binecuvântarea I.P.S. 
Nifon 
- cuvânt de început din 
partea dl director, dnei dir. 
adj., dl. primar, reprezentant 
poliție, prof. diriginți/ 
învățători. 

3. 14 septembrie: 
Înălțarea Sfintei 
Cruci 

9.00-
12.00 

Sept. 
2017 

Pr.  
Prof.de 
religie 

- participarea cu elevii 
Școlii Speriețeni la slujba 
Sfintei Liturghii 

4. 14 octombrie: 
Sfânta Cuvioasa 
Parascheva 

9.00-
12.00 

 

Oct. 
2017 

 

Profesorul 
de religie, 
Pr. 

- participarea cu elevii scolii 
Speriețeni la Sfânta 
Liturghie 

5. 26 octombrie - Sf. 
Mare Mucenic 
Dimitrie 
Izvorâtorul de Mir 

9.00-
12.00 

 

Oct. 
2017 

 

Pr.,  
prof. religie 

- participarea cu elevii scolii 
Speriețeni la Sfânta 
Liturghie 
 

6. 27 octombrie: 
Sfântul Dimitrie cel 
Nou-Ocrotitorul 
Bucureștilor 

8.00-
12.00 

Oct. 
2017 

 

Prof.de 
religie, 

- realizarea de portofolii 
religioase cu viețile sfinților 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir 
și Sf. Dimitrie Cel Nou -
Școala Speriețeni 

7. 8 noiembrie: 
Soborul Sf. 
Arhangheli Mihail 
și Gavriil-Hramul 
Bisericii din loc. 
Speriețeni, Comuna 
Gura Șuții 

9.00- 
10.00 

Noi. 
2017 

Prof. de 
religie, Pr.,  
cadre did., 
Consiliul 
local 

- participarea, cu elevii 
școlii Speriețeni, la Sfânta 
Liturghie 
 

 
Bibliografie: 
1. Băran-Pescaru, Emilia, Familia azi. O perspectivă sociopedagogică, Editura Aramis, 

București, 2004 
2. Bistriceanu, Corina, Sociologia familiei, Editura Fundației „România de mâine”, 

București, 2003 
3. Macavei, Elena, Pedagogie. Teoria educației, Editura Aramis, București, 2001 
4. Stănciulescu, Elisabeta, Sociologia educației familiale, vol. I, Editura Polirom, Iași, 1997 
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Semn spre carte – proiect de voluntariat local 
 

Prof. Vasilache Paraschiva 
Școala Gimnazială „Ștefan Octavian Iosif” Tecuci, Galați 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumentul proiectului 

Auzim deseori în mass media că lectura nu mai este o 
obișnuință, însă tot acolo ar trebui să auzim că sunt copii care și-ar 
dori să citească „dar nu au acces la cărți. și există părinți care pun 
cartea ultima pe lista de priorități. Nu pentru că așa vor. Pur și 
simplu mijloacele materiale îi obligă să facă acest lucru”25. 

Pentru că școala noastră s-a confruntat cu lipsa cărților și ne-a 
luat ceva timp să ne refacem biblioteca, dorim să venim în 
întâmpinarea celor ce au această problemă. 

Am aflat că Școala Gimnazială Specială „Emil Gârleanu” Galați, nu are bibliotecă (ci 
doar încăperea cu rafturile goale) și că există dorința de a imprima elevilor deprinderile cititului. 
În clase există cărți personale ale cadrelor didactice, aduse pentru elevi, dar nu este suficient. 
Astfel, a încolțit ideea să ne mobilizăm și să oferim cel mai frumos dar, darul de carte. 

Suntem convinși că lectura își va recăpăta locul binemeritat și să le spunem tuturor că, 
cititul te face om întreg. 

                                                             
25  Sonia Spatariu, blog, Semn SPRE carte 
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Noi, cei ce avem drag de carte, dorim să împărțim cu alții ceea ce avem și anume 
dragostea pentru cuvântul tipărit. Dorim să surprindem bucuria pe chipul celor ce primesc, dar 
și a celor ce dăruiesc. 

„Semn SPRE carte” este ideea doamnei designer grafician Sonia Spatariu, căreia i-am 
cerut permisiunea să folosesc acest titlu. Nu numai că mi-a permis, mi-a precizat că „atâta 
vreme cât păstrăm ideea de carte dăruită, totul este ok” și că îmi va trimite semne de carte 
tipărite la GraficaPlus – Deva, alături de un dar de cărți. 

Mulțumim pentru ajutor, distinsă doamnă! 
prof. Niculina Boștiog 

 
Perioada de desfășurare:10 aprilie 2017 – 31 iulie 2017 (cu intenția de a face din acest 
proiect un lucru permanent) 
Tipul de proiect: Voluntariat – Umanitar 
Scopul: darul de carte 
Tipul de proiect: Proiect Județean 

Școala Gimnazială „Ștefan Octavian Iosif” Tecuci în parteneriat cu Școala Gimnazială 
Specială „Emil Gârleanu” Galați 
Popularizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Galați 

Echipa de proiect: 
 Coordonatori: 

- prof. Niculina Boștiog 
- prof. Paraschiva Vasilache 
- prof. Marcel Nicolae Lazăr 
- prof. psiholog Grigore Ionașcu 
- prof. Ana Secrieru 

 Membri: 
- responsabili cu lansarea proiectului:  

 prof. Mirela Radu 
 prof. Viorica Mănăilă 
 prof. Virginia Alaliței  

- responsabili cu colectarea de parteneriate: 
 prof. Alina Cocoș  
 prof. Mihaela Bulhac  
 prof. Cornelia Melinte 
 prof. Lăcrămioara Vântdevară 

- responsabili cu inventarierea fondului de carte: 
 prof. Geanina Lazăr  
 prof. Mirela Ferțu 

- responsabil cu popularizarea pe rețelele de socializare: 
 prof. Cati Gheorghiu 
 prof. Genoveva Sterea 

- responsabili cu popularizarea în media: 
 prof. Daniela Palade  
 prof. Isabela Munteanu 
 prof. Elena Stamate  

- responsabil cu distribuirea coletelor cu cărți spre beneficiar: 
prof. Gheorghiu Cosmin 

„Sediul de campanie”: Școala Gimnazială „ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” 
Tecuci, Str. Elena Doamna, nr. 52, jud. Galați, Tel. /Fax 0336811534 
scoala6tecuci@yahoo.com, www.scoala6-stoiosif-tecuci.ro 
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Cine se poate implica 
 Instituții de învățământ din jud. Galați, alte Instituții publice și de cultură, Asociații, 

ONG-uri, persoane fizice etc. 
Grupuri țintă: 
 Elevii Școlii Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” Galați, care au pregătit rafturile 

bibliotecii – acum sunt goale dar așteaptă cărțile de la noi. 
 Intenționăm să identificăm și alte școli care au deficit de carte. 
Obiective: 
Elevii implicați trebuie: 
 Să dezvolte sentimentul de colaborare cu alți elevi; 
 Să înțeleagă necesitățile și lipsurile cu care se confruntă alți elevi; 
 Să lege prietenii cu colegii cu cerințe educaționale speciale, să le vină în ajutor în 

integrarea socială a acestora. 
Resurse: donații (exclusiv formate din cărți) 
Promovare: 
 Principalul canal de promovare va fi difuzarea prin adrese trimise la școli de către 

Inspectoratul Școlar Județean Galați, articole scrise pe site-urile care doresc să se alăture 
campaniei, pe site-ul Școlii  Gimnaziale ,,ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF”, al Școlii 
Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” Galați, în revistele de specialitate și în presa locală. 

 Nu se exclude nicio altă metodă de a populariza acest proiect. 
Recompense: 
Proiectul se bazează pe voluntariat. 
Susținerea lui se realizează prin propria implicare. Fiind o acțiune pro bono, nu există 
recompense materiale. 
Singura recompensă va fi Certificatul de voluntar, din cadrul S.N.A.C. pentru profesori, 
tipărit din fondurile proprii ale școlii organizatoare, iar pentru elevi, semnul de carte distinctiv 
al acestui proiect. 
Indicatori de realizare: 
 500 de cărți donate doar de școala noastră 
 500 de cărți prin implicarea altor școli 
(cu ținta declarată de a depăși acest număr) 
 
Regulament de participare: 
1. Prezentare generală 

Cadrul legislativ 
1.1. Prezentul regulament constituie cadrul legislativ pentru organizarea și desfășurarea 

Proiectului „Semn SPRE carte”. 
1.2. Proiectul este organizat de Școala Gimnazială „ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Tecuci 

în parteneriat cu Școala Gimnazială Specială „EMIL GÂRLEANU” Galați. 
1.3. Este un proiect de voluntariat cu caracter umanitar, având ca scop dotarea cu fond de 

carte a bibliotecii Școlii Gimnaziale „Emil Gârleanu” Galați. 
1.4. Proiectul se adresează elevilor și cadrelor didactice din școlile jud. Galați (și nu 

numai). 
1.5. Înscrierea fiecărui cadru didactic în proiect, se realizează prin intermediul unității de 

învățământ unde lucrează, care transmite acordul de parteneriat completat, către 
Școala Gimnazială „Ștefan Octavian Iosif” – Tecuci și în baza fișei de donație, 
anexată prezentului Proiect. 

1.6. Fișa de donație constituie dovadă pentru profesorii voluntari, alături de Certificatul 
de voluntar, de aceea va fi completată în 3 (trei) exemplare, pentru că unul va fi 
înmânat voluntarului. 
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2. Organizarea proiectului 
Proiectul se desfășoară în următoarele etape: 

2.1. Lansarea proiectului se realizează în perioada: 10.04.2017 – 30.04.2017 
2.2. Semnarea parteneriatelor are loc în perioada: 02.05.2017 – 12.06.2017 
2.3. Primirea coletelor cu cărți și a fișelor de donații are loc în perioada 04.05.2017 – 

12.06.2017, la Școala Gimnazială „Șt. O. Iosif” –Tecuci, str. Elena Doamna, nr. 52, 
jud. Galați, email: scoala6tecuci@yahoo.com 

2.4. Transportul coletelor cu cărți la Școala Gimnazială Specială „EMIL GÂRLEANU” – 
Galați are loc în perioada 14.062017 – 16.06.2017, cu microbuzul școlii.  

2.5.  Fallow-up-ul și diseminarea au loc în perioada: 19.06.2017 – 31.07.2017  
Nu se percepe taxă pentru imprimarea Certificatului de voluntar. 
Persoane de contact:  

 prof. Paraschiva Vasilache – tel. 0749197949, pia_vasilache@yahoo.com 
 prof. Niculina Boștiog – tel. 0721253526, niculina_bostiog@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fișă de donație 
Proiect educațional „Semn SPRE carte” 

Participare voluntară - 2017 
Instituția: 
Cadrul didactic voluntar: 
Specialitatea: 
Clasa: 
Date de contact: 
Tel. /e-mail: 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa Numărul de 
cărți 

Obs. 

     
 

 

Cadru didactic voluntar, 

Unitatea școlară........................................................................... 
..................................................................................................... 
a donat unității noastre școlare un număr de ........ volume. 
 
Director, 
prof. psih. Grigore IONAȘCU 
 
..................................................     L.S. 

Școala Gimnazială ,,ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Tecuci 
confirmă primirea unui număr de ........ volume, din partea 
Școlii ...................................................................................... 
 
Director, 
prof. Niculina BOȘTIOG 
 
..................................................     L.S. 
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................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.503/30.03.2017 
Școala Gimnazială „ȘTEFAN 
OCTAVIAN IOSIF” Tecuci 
Reprezentant, 
prof. Niculina Boștiog 

Nr. ......./.............................. 
Școala Gimnazială Specială „EMIL 
GÂRLEANU” Galați 
Reprezentant, 
prof. psiholog Grigore Ionașcu 

 
ACORD DE PARTENERIAT 
în cadrul proiectului educativ 

„Semn SPRE carte” 

 Încheiat astăzi, 30.03.2017 
Între părțile: 

1. Școala Gimnazială „ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Tecuci, str. Elena Doamna, nr. 52, 
tel/fax 0336811534, Email: scoala6tecuci@yahoo.com – prin director, prof. Niculina Boștiog, 
în calitate de inițiator. 
 și 
2. Școala Gimnazială Specială „Emil Gârleanu” Galați str. Gării nr. 66, tel/fax: 0236413166 
Email: scgarleanu@yahoo.com – prin director, prof. psih. Grigore Ionașcu, în calitate de 
beneficiar. 
 și 
Școala ........................................................................... adresa ............................................. 
tel/fax.............................................. Email: ........................................, prin director, prof. 
.............................................................., în calitate de partener, reprezentat de cadrul didactic 
voluntar prof. ............................................................. . 
 Prezentul acord are ca obiectiv crearea unui climat de colaborare în cadrul proiectului 
educativ cu tema: „Semn SPRE carte”– parteneriat care să conducă la realizarea obiectivelor 
propuse. 
 
BENEFICIARI: 

 direcți: elevii și cadrele didactice din  Școala Gimnazială Specială „Emil Gârleanu” 
Galați 

 indirecți: familiile elevilor, cercul de prieteni, partenerii de proiect 
 

 Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului, pentru ca acesta să se 
desfășoare conform planului stabilit. 
 
Școala organizatoare se obligă: 

- să comunice școlilor participante modalitatea concretă de implicare, răspunzând 
întrebărilor partenerilor, la telefonul persoanelor de contact; 
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- să colecteze fondul de carte expediat de parteneri; 
- să expedieze școlilor partenere: acordul de parteneriat semnat și ștampilat, precum 

și fișa de donație cu semnătura și ștampila școlii beneficiare; 
- să realizeze un portofoliu electronic al proiectului și să mediatizeze implicarea 

instituțiilor partenere; 
- să ofere Certificat de voluntar tuturor cadrelor didactice implicate în proiect și 

semne de carte donatorilor de carte; 
- să mediatizeze rezultatele proiectului. 

 
Școala parteneră se obligă: 

 să mediatizeze proiectul în unitatea de învățământ; 
 să trimită școlii organizatoare acordul de parteneriat (în trei exemplare), completat, 

semnat și ștampilat; 
 să completeze fișa de donație și acordul de parteneriat (în trei exemplare) și să o 

transmită școlii organizatoare în colet (direct, on-line sau prin poștă)26 
 să expedieze coletul cu fondul de carte școlii organizatoare; 
 să respecte regulamentul de organizare; 
 să evite orice situație care poate afecta negativ imaginea proiectului. 

 
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru buna desfășurare a 

acestuia. 
Prezentul parteneriat se încheie pentru anul școlar 2016-2017, până la data rezilierii lui 

în scris de către unul din parteneri, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 

Nr. .....................Data: ............................ 
 

Instituția parteneră: 
 

........................................................ 
Reprezentant: 

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

                                                             
26 Fișa de donație este editabilă și vine în ajutorul partenerilor pentru completare. Aceasta va fi printată și 
semnată de cadrul didactic voluntar, apoi va fi expediată inițiatorului împreună cu pachetul de cărți.  


