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Secțiunea I: 

METODE DE OPTIMIZARE A DEMERSULUI DIDACTIC 

 

 

 

Metode moderne - creativitate în gândire 

 

Prof. înv. preşc. Antal Gabriela Luciana 

Grădinița P. P. Nr. 4, Târnăveni, jud. Mureș 

 

„Fiecare copil pe care îl educăm este un cetăţean pe care îl câştigăm.“ 

(Victor Hugo) 

 

Termenul metodă provine din două cuvinte grecești: odos (cale, drum) și meta (către, 

spre); metoda didactică se referă, deci, la calea pe care o urmează educatoarea, împreună cu 

copiii, pentru atingerea obiectivelor educaționale. Metoda de învăţământ – modalitate comună 

de acţiune a cadrului didactic şi a preșcolarilor în vederea realizării obiectivelor pedagogice, 

un mod de a proceda care tinde să plaseze copilul într-o situaţie de învăţare mai mult sau mai 

puţin dirijată. Metoda are un caracter polifuncțional, în sensul că nu există o specializare 

strictă a unei metode în raport cu o anumită categorie de obiective; o metodă poate fi adaptată 

și pusă în practică astfel încât să contribuie la realizarea unei game largi și diverse de 

obiective educaționale. Trebuie, de asemenea, precizat că o metodă nu asigură prin ea însăși 

reușita activității didactice; nu există metodă bună și metodă rea, chiar dacă anumite metode 

sunt recomandate ca fiind mai eficiente decât altele. Eficiența unei metode depinde în mod 

fundamental de calitățile celui care o pune în aplicare. Metodele alcătuiesc un sistem 

educațional coerent și sunt selectate în raport cu: scopul, obiectivele activităţii didactice, 

conţinutul activități, particularitățile de vârstă. 

Metodele de învăţământ sunt un element de bază al strategiilor didactice, în strânsă 

relaţie cu mijloacele de învăţământ şi cu modalităţile de grupare a copiilor. Metodele de 

învăţământ fac parte dintre condiţiile externe ale învăţării, care determină eficienţa acesteia. 

De aici decurge importanţa alegerii judicioase a metodelor corespunzătoare fiecărei activităţi 

didactice. 

Sistemul metodelor de învăţământ conţine: 

- metode tradiţionale, cu un lung istoric în instituţia şcolară şi care pot fi păstrate cu 

condiţia reconsiderării şi adaptării lor la exigenţele învăţământului modern; 

- metode moderne, determinate de progresele înregistrate în ştiinţă şi tehnică (unele 

dintre acestea, de exemplu, se apropie de metodele de cercetare ştiinţifică, punându-l 

pe elev în situaţia de a dobândi cunoştinţele printr-un efort propriu de investigaţie). 

Metodele moderne, interactive de grup promovează interacţiunea dintre minţile 

participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate 

superioare evidente. Activitatea de grup este stimulativă, generând un comportament 

contagios şi o strădanie competitivă. Rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de probleme, 

obţinerea soluţiei corecte sunt facilitate de emiterea de ipoteze multiple şi variate. 

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune operatorie, deci pe 

promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 

imaginaţiei şi creativităţii. Motivul de la care a pornit cercetarea este dorinţa de a identifica, 

de a proiecta şi de a pune în practică situaţii de învăţare prin folosirea de metode de învăţare 
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în grupuri mici. Folosirea metodelor de învăţare în grup în procesul de predare – învăţare 

determină creşteri calitative la nivelul învăţării preşcolarilor. Metodele de învăţământ, ca 

modalităţi practice de desfăşurare a activităţii comune, în spirit de cooperare în învăţământul 

preşcolar, nu se limitează numai la procesul instruirii, ci servesc la realizarea obiectivelor 

educaţiei, vizând dezvoltarea capacităţilor intelectuale, a motivelor învăţării, educarea 

sentimentelor sociale, formarea trăsăturilor de personalitate. Datorită complexităţii situaţiei de 

învăţare, metodele de învăţământ nu se pot folosi în mod izolat, ele structurându-se în 

complexe de metode, mijloace şi tehnici în raport de situaţia de învăţare pe care o servesc. Ca 

modalităţi practice de desfăşurare a activităţii comune, metodele de învăţământ centrate pe 

spiritul de cooperare al preşcolarilor nu se limitează numai la procesul instruirii, ci servesc la 

realizarea obiectivelor educaţiei, vizând dezvoltarea capacităţilor intelectuale, a motivelor 

învăţării, educarea sentimentelor sociale, formarea trăsăturilor de personalitate. Noua 

metodologie pune accent pe metodele care măresc potenţialul intelectual al copilului prin 

angajarea lui la un efort personal în actul instruirii şi educării. Educatoarea are menirea de a 

ajuta preşcolarii să găsească ei înşişi calea de parcurs în vederea redescoperirii unor adevăruri 

demonstrate, cunoscute. 

Metodele interactive de grup folosite în învăţarea în grupuri mici sunt strategii 

educaţionale a căror eficienţă este tot mai mult recunoscută, ele presupunând: 

- stimularea cooperării şi colaborării preşcolarilor care, împreună cu profesorul şi sub 

supravegherea acestuia, se angajează în soluţionarea unor sarcini cu rolul de a învăţa; 

- focalizarea activităţii pe rezolvarea de probleme cu incidenţă în viaţa reală. 

Strategiile moderne pun accentul pe contactul direct cu problemele vieţii, ale muncii 

practice, sunt concrete, cultivă spiritul aplicativ, experimental, încurajează iniţiativa, 

creativitatea, stimulează efortul de autocontrol şi ajutorul reciproc. Folosirea, în cadrul 

activităţilor, a metodelor şi tehnicilor de lucru în grupuri mici, dezvoltă abilităţi de 

comunicare, creşte gradul de implicare, generează creşterea responsabilităţii preşcolarului faţă 

de propria învăţare (dar şi faţă de grup) și creşterea eficienţei învăţării, dezvoltă identităţi 

personale, schimbă atitudini faţă de sine şi faţă de celelalte persoane, schimbă atitudini faţă de 

mediul educaţional şcolar. Aceste metode sunt eficiente în învăţarea preşcolarilor şi în 

dezvoltarea de responsabilităţi şi de identităţi ale lor.  

Voi exemplifica, din experiența la grupă, 3-4 metode moderne.  

1. Metoda Bulgărelui de Zăpadă – reprezintă împletirea activităţii individuale cu cea 

desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupelor. 

Faze de desfășurare: 

- introductivă (în care se expunere problema);  

- lucrul individual – preşcolarii lucrează individual și selectează imaginile corespunzătoare 

anotimpului iarna; 

- lucrul în perechi – discutarea rezultatelor la care a ajuns fiecare, solicitându-se 

răspunsuri la întrebările individuale din partea colegilor; 

- reuniunea în grupe mai mari – se alcătuiesc grupe egale cu numărul de participanţi 

(realizate din grupele mai mici formate anterior) şi se discută despre situaţiile la care s-

a ajuns; 

- raportarea soluţiilor în colectiv – întreaga grupă reunită analizează şi concluzionează 

asupra ideilor emise; 

- decizională – se alege situaţia finală şi se stabilesc concluziile. 

Metoda are avantaje: 

- motivează preşcolarii să gândească cu îndrăzneală, fără să fie descurajaţi de părerile 

altora; 

- cultivă încrederea în forţele proprii; 

- dezvoltă motivaţia pentru învăţare etc. 
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Exemplu: „Doamna Iarnă!” 

- a observat imaginea care a reprezentat anotimpul iarna; 

- preşcolarii au lucrat individual, timp în care au ales jetoanele cu imagini 

corespunzătoare anotimpului (ei au ales jetoanele care reprezentau imagini cu 

sărbătorile de iarnă, cu jocurile copiilor iarna, păsările în timpul iernii, cum este 

vremea, obiectele de îmbrăcăminte); 

- se lucrează apoi în perechi, discutându-se rezultatele la care au ajuns, şi se solicită 

răspunsuri la problemele pe care nu le-au putut explica; 

- preşcolarii se grupează preferenţial, în grupe aproximativ egale, şi discută rezultatele la 

care au ajuns; 

- se răspunde la întrebările rămase nesoluţionate. 

2. Metoda Pălăriilor gânditoare – această metodă corespunde diferitelor tipuri de gândire. 

- Pălăria albastră- este liderul, managerul, conduce jocul. Este pălăria responsabilă cu 

controlul demersurilor desfăşurate. 

- Pălăria albă-este povestitorul, cel ce redă pe scurt conţinutul textului. 

- Pălăria roşie-este psihologul – care îşi exprimă sentimentele faţă de personajele 

întâlnite.  

- Pălăria neagră este criticul – este pălăria avertisment, concentrată în special pe 

aprecierea negativă a lucrurilor. 

- Pălăria verde este gânditorul, cel care oferă soluţii alternative. 

- Pălăria galbenă este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, cel care 

creează finalul. 

Avantaje: 

- angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere.  

- dezvoltă gândirea critică.  

- manifestă empatie faţă de anumite personaje. 

Exemplu: Tema „Toamna”  

- Pălăria albă – prezintă caracteristicile anotimpului toamna, observate în imaginea 

prezentată. 

- Pălăria albastră - enumeră bogăţiile anotimpului de toamnă. 

- Pălăria roşie – îşi exprimă sentimentele faţă de bogăţiile aduse de anotimpul de 

toamnă. 

- Pălăria neagră – critică atitudinea anotimpului de toamnă de a aduce frig şi ploi, brumă 

şi răceală. 

- Pălăria verde – oferă soluţii pentru întâmpinarea anotimpului de toamnă. 

- Pălăria galbenă – găseşte un final pozitiv, respectiv folosirea legumelor şi a fructelor, 

dar şi cum să întâmpine frigul şi ploile. 

3. Brainstorming – în traducere directă: „furtună în creier" sau „asalt de idei"; este o metodă 

de stimulare a creativităţii ce constă în enunţarea spontană a mai multor idei pentru 

soluţionarea unei probleme, fără a critica soluţiile găsite.  

Am utilizat frecvent această metodă în activităţile de dezvoltare a limbajului, pentru a 

da frâu liber imaginaţiei copiilor şi a le dezvolta capacităţile creatoare. Cu rezultate bune am 

folosit brainstorming-ul în cadrul povestirilor create după o imagine, planșă sau un şir de 

ilustraţii, în lecturile după imagini, convorbiri şi jocuri didactice. Fiecare este determinat să se 

implice activ. Copiii învață să asculte, să emită păreri, să colaboreze, să respecte ideile 

celorlalti, să compare, să argumenteze și să decidă. Ei devin mai curajoși și au mai multă 

încredere în propria persoană. Momentul de brainstorming începe prin enunțarea unei 

probleme, după care, în mod spontan, se emit soluții, fără preocuparea privind validitatea 

acestora. Scopul central îl reprezintă enunțarea a cât mai multe puncte de vedere. Se admit 

toate ideile formulate, nu se tolerează nici un fel de critică. Pot fi preluate ideile emise de alții 
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și fructificate prin ajustări succesive și asociații libere, asemenea unei reacții în lanț, 

conducând astfel la apariția unor idei viabile și inedite. O astfel de metodă poate fi folosită în 

orice activitate care vizează dobândirea cunoștințelor și formarea capacităților. Prin stimularea 

motivației, aproape orice activitate poate începe prin brainstorming. 

Exemplu – în activitatea DLC – convorbire cu tema ,,De ce îmi place anotimpul 

vara?”, la începutul activităţii copiii au stabilit împreună caracteristicile anotimpului vara, 

pornind de la întrebarea ,,Ce ştiţi despre anotimpul vara?”. Fiecare copil a răspuns, formulând 

o propoziție, în ordinea stabilită, fără a repeta ideile colegilor. Ideile emise sunt direct 

proporţionale cu numărul membrilor grupului. După enunţarea ideilor, copiii au fost rugaţi să 

reflecteze asupra lor şi să se pronunţe care sunt cele mai aproape de adevăr. 

4. Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a 

copiilor care se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme.  

Am folosit această metodă în activităţile de lecturi după imagini, convorbiri, 

memorizări, povestiri. Am folosit o stea mare, cinci stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi 

roşii şi jetoane. Pe steluţa mare am aşezat o imagine legată de tema abordată, iar pe cele cinci 

steluţe mici am scris câte o întrebare de tipul CE?, CINE?, UNDE?, DE CE?, CÂND?. 

Prin folosirea acestei metode am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ al 

preşcolarilor, familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul prezentat mai sus, 

exersarea capacităţii acestora de a alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului unor 

imagini şi, nu în ultimul rând, rezolvarea problemelor prin găsirea răspunsurilor la întrebările 

adresate. Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu preșcolarii permite 

experimentarea, găsirea unor noi variante pentru a spori eficiența activității instructiv-

educative din grădiniță, prin directa implicare a preșcolarului și mobilizarea efortului său 

cognitiv. Adevărata învățare este aceea care permite transferul achizițiilor în contexte noi. 

Lucrul în echipă a oferit copiilor posibilitatea de a-și împărtăși părerile, ideile, informațiile, iar 

timpul de soluționare a problemelor a fost de cele mai multe ori mai scurt. 

Concepția modernă asupra educației preșcolare presupune folosirea din plin a învățării 

dirijate și spontane și consideră învățarea drept acțiunea principală a dezvoltării inteligenței 

copilului. Grădinița s-a adaptat perfect cerințelor noilor generații prin abordarea cu succes a 

metodelor moderne în organizarea și desfășurarea activităților, îmbinându-le, în același timp, 

cu metodele tradiționale (fără de care procesul instructiv-educativ ar risca să piardă din 

conținut). Creșterea calității procesului instructiv-educativ din grădiniță, bunul mers al 

procesului de învățământ și rezultatele obținute depind de metodele utilizate.  

Toate metodele interactive de grup stimulează creativitatea, comunicarea, activizarea 

tuturor copiilor și formarea de capacități ca: spiritul critic constructiv, independența în gândire 

și acțiune, găsirea unor idei creative, îndrăznețe de rezolvare a sarcinilor de învățare. 
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Ora dinamică și beneficiile ei 
 

Prof. Barabaș Valentina-Nina 

Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, București 

 

Cu toții știm cum arată o sală de clasă: rânduri de bănci rigide și fixe care adesea ne 

definesc modul în care predăm. Unii profesori sunt mai norocoși: sălile lor de clasă au bănci și 

scaune hibrid care pot fi mutate după nevoi, însă chiar și acestea sunt adesea aranjate în 

rânduri și rămân astfel pe parcursul orelor de curs. Dar în majoritatea sălilor de clasă băncile 

sunt grele, uneori prinse de podea sau cu scaunele atașate și împărțite de doi sau trei elevi.  

Sălile de clasă tradiționale transmit un singur mesaj: elevii ar trebui să stea nemișcați și 

să asculte. Dar cercetările de astăzi au descoperit asocieri pozitive între activitatea fizică și 

indicatorii aptitudinilor cognitive, a comportamentului și a succesului academic. 

Profesorii din ciclul primar știu că, dacă vrei ca elevii să fie implicați în schema de 

învățare, trebuie să îi implici în acțiune. Profesorii care predau la clasele mai mari, la nivel 

gimnazial și liceal (și, cu siguranță, cei de la nivel universitar), nu cochetează cu această idee, 

asociind activitățile de mișcare cu joaca, lipsa seriozității și a disciplinei. 

Scopul acestui articol este de a convinge cadrele didactice care predau la toate 

nivelurile să permită elevilor să se miște în clasă câtuși de puțin, transformând ora de curs 

într-una dinamică, în mișcare. Putem începe prin a compara principalele diferențe între lecțiile 

dinamice și cele tradiționale: 
 

 

ORA DINAMICĂ 
 

 

ORA TRADIȚIONALĂ 

Elevii ies din bancă cel puțin o dată în 

fiecare oră 

Elevii, în special cei din nivelurile mai mari, 

stau pe scaun pe parcursul întregii lecții 

Sarcinile de lucru care implică mișcarea 

elevilor în clasă sunt percepute ca 

oportunități de învățare 

Mișcarea elevilor în timpul orei este 

percepută ca lipsă a controlului sau 

comportament inadecvat 

Activitățile care presupun folosirea băncilor 

sunt regândite pentru a implica mișcarea  

Majoritatea activităților se desfășoară static, 

în bancă  

Profesorii reconfigurează băncile, scaunele 

și locul în care stau elevii 

Profesorii acceptă sălile de clasă tradiționale 

 

Poate vă întrebați de ce ați face un astfel de efort din moment ce sunteți mulțumit de 

orele dumneavoastră așa cum sunt. Iată de ce: adoptând metodele clasei în mișcare și începând 

să concepeți lecțiile în mișcare veți folosi mai mult și mai eficient activitățile în echipe. Astfel, 

veți avea șansa să concepeți activități centrate pe elevi, veți deveni un manager al clasei mult 

mai încrezător și, mai ales, vă veți îmbogăți setul de instrumente personale de folosit la clasă 

pentru lecții mai amuzante. 

Dar poate că unul dintre cele mai mari avantaje ale clasei în mișcare este faptul că 

elevii se mișcă, ceea ce este bine pentru sănătatea lor.  

În prima parte a articolului vom analiza cum lipsa mișcării, mai ales statul prelungit pe 

scaun, are consecințe serioase asupra sănătății. În partea a doua, vom vedea cum ar putea 

profesorii să rupă ciclul statului pe scaun introducând mișcarea în lecțiile lor. A treia parte va 

prezenta modalitățile prin care putem folosi mișcarea în siguranță și eficient. Trebuie 

menționat că nu este nevoie să aplicați aceste metode în totalitate din prima lecție, ci puteți 

introduce treptat și în timp elemente ale clasei în mișcare, astfel încât să fie confortabil atât 

pentru dumneavoastră, cât și pentru elevi. 
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Partea I: Stăm prea mult pe scaun și asta doare 

Amintiți-vă când erați mici, vă balansați picioarele sub scaun? Bineînțeles că da. Și nu 

era vina dumneavoastră: creierul vă spunea să vă foiți. Acum sunteți adulți, dar o plimbare 

rapidă vă ajută să gândiți? I-a fost de ajutor lui Friedrich Nietzsche, care a spus că „toate 

ideile mărețe sunt zămislite în mișcare”. Există dovezi că „creierul uman este conceput să 

gândească în timp ce se ne mișcăm” (Levine 2014, 18). Dr. John Ratey, autor al cărții ”Spark: 

The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain”, spune că „exercițiul asigură un 

stimul de neegalat, creând un mediu în care creierul este pregătit, dispus și capabil să învețe” 

(Ratey 2008, 10). 

Este de înțeles că nu ne așteptăm ca profesorii de engleză să introducă în lecție înotul, 

Pilates, volei sau cioplitul lemnului. Ceea ce putem face este să rupem ciclul statului pe scaun 

care predomină în cultura noastră actuală, prin introducerea unor activități simple în picioare 

sau mici pauze de mișcare. Făcând acest pas mic veți deveni parte din soluție și nu din 

problemă, deoarece problema este de fapt statul pe scaun. O perioadă lungă din istoria sa, 

circa două milioane de ani, omul a fost vânător (Levine 2014), și „aproape 100% din existența 

biologică a speciei noastre a fost dominată de activități în aer liber” (Astrand and Rodahl 

1986, 1). Deodată, în termeni ai evoluției, în ultimii 50 sau 100 de ani, am început să stăm la 

muncă sau la școală, și chiar în drumul nostru spre muncă sau când ne întoarcem acasă, iar 

corpul nostru nu a fost conceput pentru acesta.  

Pentru a rupe acest ciclu al statului pe scaun trebuie doar să ne ridicăm în picioare. 

„Impactul mișcării – chiar și cea înceată – poate fi profund... Activitatea musculară necesară 

statului în picioare și altor mișcări pare să atragă un proces important legat de arderea 

grăsimilor și a zaharurilor din corp. Când stăm pe scaun, aceste procese se opresc iar riscurile 

cu privire la starea de sănătate cresc. Când stați în picioare sau vă mișcați, repuneți în acțiune 

întregul proces”. (Levine 2017) 

Partea a II-a: Să aducem mai multă mișcare în clasă 

Indiferent cât durează ora dumneavoastră de curs, puteți introduce pauze, care nu este 

necesar să fie lungi. Conform doctorului James Levine, „în două minute” de stat în picioare, 

„la nivelul fundamental al celulelor, corpul nostru se schimbă” (Levine 2015). Kathleen 

Dohney (2011) spune că „chiar și pauzele scurte de un minut pot ajuta”. Prin urmare, un 

minut sau două sunt suficiente pentru a proteja elevii de efectele nocive ale statului pe scaun.  

Puteți începe cu pauze simple în care să ridicați elevii în picioare (Stand-Up Breaks) 

și să continuați cu pauze mai lungi și mai active (Fast Action Breaks), culminând cu 

activități de formare a echipelor (Team-Building Activities). 

Iată câteva exemple de activități de tip Stand-Up Breaks (pauze de ridicat în 

picioare): 

- Ridicați-vă și dezmorțiți-vă: cereți elevilor să își scuture degetele, să își prindă mâinile 

la ceafă și să își ridice brațele, să respire adânc de câteva ori și, eventual, să alerge pe 

loc. 

- Verificarea telefonului: dați-le elevilor timp de două minute să își verifice telefoanele, 

cu condiția să se ridice în picioare ca sa facă acest lucru.  

- Faceți prezența la perete: puneți două sau trei liste de prezență pe perete și cereți-le 

elevilor să meargă și să semneze. Astfel obțineți și prezența, și îi determinați pe elevii 

dumneavoastră să facă mișcare.  

Activitățile care presupun pauze mai lungi și mai active (Fast Action Breaks sau 

FAB) oferă mai multă acțiune și, uneori, mai multă nebunie, motiv pentru care unii elevi sau 

profesori le consideră o pierdere de timp. Puteți însă să le încorporați în lecția dumneavoastră 

și să le folosiți în mod regulat, astfel încât să nu mai fie percepute greșit.  

Iată câteva exemple de astfel de activități: 
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- Pauza de dans: cereți-le elevilor să se miște pe ritmul unui anumit cântec și, dacă 

sunteți de părere că o astfel de activitate se pretează doar la clasele mici, priviți militarii 

norvegieni făcând același lucru: https://www.youtube.com/watch?v=4hpEnLtqUDg 

- Sarcini surpriză, de activități amuzante: folosiți-le pentru a surprinde elevii cu o 

varietate de pantomimă și situații amuzante. Faceți-vă o colecție de cartonașe sau 

bilete de hârtie cu sarcini precum: „Mișcă-te ca un robot”, „Sari ca un cangur”, 

„Pretinde că mănânci un castron de spaghete în timp ce stai într-un picior”, „Pretinde 

că tocmai ai terminat de cântat un cântec extraordinar în fața a o mie de oameni și ei te 

aplaudă”. Făcând între cinci și zece astfel de activități, reușiți să obțineți două minute 

de mișcare în timpul orei.  

- Găsește obiectul: anunțați că ați pierdut un obiect mic: o ascuțitoare sau o gumă de 

șters. Elevii se vor ridica de pe scaune și vor începe să îl caute, iar cel care va găsi 

obiectul va primi un premiu. (Fără bomboane! Concepeți un certificat personalizat.). 

Este important ca elevii să găsească obiectul fără să-și folosească mâinile, adică nu au 

voie să deschidă sertare, sau să golească coșul de hârtii. Obiectul trebuie să fie vizibil 

și să poată fi găsit doar plimbându-se și privind prin clasă.  

Dacă ați putea să alocați și mai mult timp activităților de tip FAB, ele ar fi mult mai 

pline de înțeles. Activitățile următoare le solicită elevilor să rezolve diverse probleme 

împreună, de aceea ele sunt foarte potrivite pentru formarea grupelor de lucru: 

- Aranjamentele umane: întregul grup va trebui să își exerseze abilitatea de a comunica 

și de a găsi soluții. Toți elevii se vor așeza în linie, în funcție de anumite criterii 

stabilite anterior. De exemplu, în funcție de luna în care s-au născut (începând cu 1 

ianuarie și terminând cu 31 decembrie) sau în funcție de vârstă (de la cel mai mic la 

cel mai mare), în funcție de cât de mult le-a luat ca să ajungă la școală în ziua 

respectivă etc. Aranjamentele umane în funcție de atributele fizice (după înălțime) sunt 

cele mai rapide. Elevii se pot aranja în grupe separate, în loc de rânduri, după culoarea 

ochilor sau cea a părului.  

- Formele umane: această activitate este o variație a aranjamentelor umane. Spuneți o 

formă și un număr: „Pătrate de 8!” Elevii se vor grăbi să formeze un frumos și exact 

pătrat din opt persoane. Bineînțeles că dacă aveți 28 de elevi, patru dintre ei vor 

rămâne pe dinafară. Aceasta nu este o problemă. Ceea ce face activitatea amuzantă 

este că toți elevii se vor mișca repede, pentru a fi parte din forma cerută și a nu fi lăsați 

afară. Apoi trebuie să continuați repede, pentru ca elevii rămași să mai aibă o șansă: 

„Triunghi de șase!”, „Cerc de patru!”, „Linie dreaptă de nouă!”. De fapt (și foarte 

important), când faceți acest lucru, îi învățați pe elevi să se miște eficient, iar acesta 

este subiectul pe care îl voi dezvolta în partea a treia a lucrării.  

Partea a III-a: Să ne pregătim pentru o mișcare eficientă 

Toată această discuție despre cum să determinăm elevii să se miște poate suna bine, 

dar în același timp greu de realizat din cauza dispunerii mobilierului școlar în sala de clasă. 

Există opțiuni pentru orice situație: putem să direcționăm elevii pe hol sau putem folosi 

spațiul existent între bănci și în fața clasei, prin urmare există soluții. 

Motivul pentru care asociem mișcarea elevilor în clasă cu gălăgia și haosul este 

simplu: nu le-am explicat elevilor cu claritate ceea ce trebuie să facă și, prin urmare, ei nu știu 

ce să facă sau cum să se miște. Ei nu știu nici măcar cum să se așeze sau să se ridice în liniște, 

eficient, rapid și în siguranță. Puteți face un experiment: cereți întregii clase să se ridice când 

numărați până la trei: „Unu, doi, trei. În picioare!”. Va fi gălăgie, deoarece elevii vor lovi 

băncile, vor trânti scaunele și va dura surprinzător de mult până se va face din nou liniște în 

clasă. Reașezarea pe scaune probabil că va fi și mai zgomotoasă, deoarece elevii își vor trage 

scaunele la distanța dorită. Acest lucru nu se întâmplă doar copiilor, ci și adulților. Ceea ce 

https://www.youtube.com/watch?v=4hpEnLtqUDg
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trebuie să facem este să exersăm împreună cu elevii: să le cerem să se ridice de pe scaune și să 

stea jos până reușesc să o facă fără zgomot, apoi să iasă din bancă fără să facă zgomot.  

Imediat ce elevii deprind aceste aptitudini, putem trece la exersarea așezării lor în 

formație. Pentru a lucra eficient este bine să stabiliți nume pentru diferitele formații pe care 

doriți să le folosiți în timpul orelor, astfel ei vor ști cum trebuie să se așeze fără să ceară 

lămuriri. Vor avea nevoie de o perioadă pentru a exersa, dar nu ar trebui să dureze mai mult 

de cinci minute. Puteți folosi un cronometru pentru a verifica timpul necesar așezării în 

formație și utilizați aceste metode de câteva ori pe semestru. Este important să găsiți acea 

metodă care funcționează pentru dumneavoastră și elevii dumneavoastră.  

Imaginați-vă viitoarele săli de clasă. Cum credeți că vor arăta? Probabil vor fi dotate 

cu noile tehnologii: mai multe echipamente mobile, călătorii virtuale, imprimante 3D etc. Cu 

siguranţă că viitoarele săli de clasă vor avea un design mult mai flexibil. Este normal ca unii 

profesori să considere riscant și incomod să ceară elevilor să se ridice din bănci și să se plimbe 

prin clasă, dar dacă exersăm astfel de activități și facem din ele o rutină, elevii se vor simți 

mai liberi, cu mai multă energie și în centrul atenției.  

Este timpul să ne punem în mișcare! 
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Jurnalul de lectură şi dezbaterea. 

Metode moderne de evaluare a romanului 

 

Prof. Bălan Manuela Elena 

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Tecuci, jud. Galaţi 

 

Dascălul de Limba şi literatura română se poate considera avantajat de natura 

specifică a disciplinei. Profesorul poate oferi un model de receptivitate literar-artistică, ceea ce 

înseamnă: sensibilitate rafinată faţă de frumos, în general şi faţă de frumosul artei, în special; 

spirit de observaţie ascuţit; imaginaţie; gândire nuanţată, deschisă faţă de marea diversitate a 

perspectivelor filosofice; şi – de ce nu – talent literar. Un asemenea specialist în arta instruirii 

ar învăţa el însuşi că opera literară trebuie comentată de cititorii înşişi, după posibilităţile lor; 

în consecinţă, ei nu trebuie să reproducă, mecanic, fără a înţelege, comentarii „reţetă”. Ar 

învăţa că opera literară este o creaţie spirituală, o „hrană” care nu poate fi consumată prin 

intermediar. 

Un tip de activităţi care vizează receptarea romanului se referă la utilizarea jurnalului 

de lectură şi a dezbaterii ca metode alternative de învăţare activă. Textele recomandate ca 

lecturi particulare pot fi verificate într-o manieră care să depăşească simpla lor contabilizare, 

de pildă prin organizarea unor dezbateri, activităţi pe grupe etc. 

Astfel, textele propuse au fost Concert din muzica de Bach de Hortensia Papadat -

Bengescu și Baltagul Mihail Sadoveanu, care urmau a fi citite de către elevi într-o perioadă de 
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patru-cinci săptămâni. Deoarece în mai multe opere studiate s-au evidenţiat spaţii diferite de 

desfăşurare ale acţiunilor, am propus pentru evaluarea jurnalului de lectură o discuţie, având 

ca temă Viaţa la oraş versus traiul la ţară. 

Fiecare elev a avut de notat, pe parcursul celor patru-cinci săptămâni, impresiile legate 

de lecturile alese în jurnalul de lectură. O cerinţă specială a fost să reţină fragmente în care se 

descria mediul rural/citadin. În ziua evaluării, ca strategie didactică s-a folosit cubul. Astfel, 

clasa a fost împărţită în cinci grupe care au avut de rezolvat următoarele cerinţe: 

- descrieţi oraşul/ satul din operele lecturate; 

- comparaţi fragmentele din textele date (pe o fişă de lucru), evidenţiind trăsăturile 

fizice şi morale ale personajelor, sugerate de mediul in care trăiesc. Interpretaţi figurile 

de stil; 

- argumentaţi. Găsiţi argumente pro şi contra opiniei că Veşnicia s-a născut la sat. 

Ilustraţi ideile cu exemple din textele citite; 

- analizaţi cele două tablouri şi realizaţi o scurtă compunere în care să arătaţi cum 

influenţează mediul starea de spirit si viaţa în general ; 

- asociaţi proverbului Decât codaş la oraş mai bine în satul tău fruntaş sensul 

corespunzător.  

Cel de-al şaselea verb al cubului, aplicaţi, va fi utilizat în finalul activităţii. 

Cerinţele au fost rezolvate în cadrul grupelor, apoi răspunsurile au fost prezentate 

întregii clase, după fiecare prezentare formulându-se o concluzie. 

Prima grupă a avut ca suport o fişă cu citate din Concert din muzică de Bach, romanul 

Hortensiei Papadat-Bengescu. Răspunsul a venit din partea unor elevi care au declarat că 

această operă a fost preferata lor (grupa I fiind constituită tocmai pe baza acestui criteriu).  

Subiectul operei a fost rezumat de elevi, cu accent pe descrierea oraşului şi cu 

evidenţierea trăsăturilor acestuia. 

Elevii grupei a doua au încercat să identifice într-o listă cu citate figurile de stil care se 

referă la oraş (Concert din muzică de Bach) şi sat (Baltagul de Mihail Sadoveanu) şi să le 

interpreteze. Au fost identificate figurile de stil, precum şi semnificaţiile acestora. 

Grupa a treia s-a împărţit în funcţie de atitudinea adoptată. 

Argumente găsite în favoarea ideii veşnicia s-a născut la sat: liniştea, păstrarea 

tradiţiilor, conservarea a tot ce este natural. 

Contraargumente: practicarea unor sporturi. 

Am remarcat că elevilor le-a fost mai uşor să găsească exemple care să susţină 

afirmaţia, decât exemple care să o contrazică. 

Grupa a patra a primit nişte reproduceri după tablouri. Elevii au avut de realizat o 

scurtă compunere în care să descrie trăsăturile oraşului/satului, încercând să-şi imagineze ce 

se poate ascunde dincolo de ceea ce se vede la suprafaţă. 

S-a constatat că sarcina de lucru primită de grupa a patra, care viza un obiectiv 

interdisciplinar, a ridicat câteva probleme legate de faptul că elevii de clasa a X-a nu au încă 

deprinderea de a „citi” o imagine, mai ales dacă e o reproducere după un tablou, şi nici de a 

opera cu elemente ale limbajului artei plastice. 

Ultima grupă, alcătuită din elevi care nu citiseră decât parţial lecturile propuse, a avut 

de interpretat proverbul Decât codaş la oraş, mai bine în satul meu fruntaş. Una dintre 

concluziile trase a fost că înţelepciunea populară face adesea referire la sat și oraş, punându-le 

în legătură cu diverse trăiri şi aspiraţii omeneşti. 

Momentul final al lecţiei a fost unul de reflecţie. În formularea cerinţei am folosit cel 

de-al şaselea verb al cubului: Aplică ceea ce ai învăţat, în încercarea de a realiza o definiţie a 

oraşului. Exemplu – cvintet: 

- Oraşul 

- Natal, colorat, 
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- Fremătând, bucurând, uimind, 

- Pătrunde în sufletul meu 

- Viaţa.  

Concluzii: 

- s-a constatat că elevii au fost atraşi de lecturile propuse; mai mult de jumătate dintre ei 

au citit toate textele; 

- activitatea a valorificat tehnici de descriere, de interpretare a textului literar şi de 

argumentare a opiniilor personale; 

- elevii au fost puşi în situaţia de a fi creativi, indiferent că au avut de realizat o 

compunere după un tablou dat, de interpretat figurile de stil care stau la baza unor 

portrete literare sau să găsească argumente pro sau contra unei afirmaţii; 

- cel mai mare câştig constă în faptul că, prin acest gen de activităţi care „sparg” rutina 

şi care valorifică jurnalul de lectură al elevului, se încurajează formarea unui cititor 

avizat de roman. Bineȋnţeles că acest demers depinde, în egală măsură, de profesor şi 

de elevi. Ştiinţa (sau arta?) cu care profesorul va propune, dirija, şi apoi va evalua 

astfel de activităţi ar trebui să aibă parte şi de un feed-back pe măsură. Clasa la care 

am propus această lecţie de evaluare s-a dovedit a fi un „teren fertil”... Elevii s-au 

arătat deschişi la nou, receptivi, demonstrând astfel că metodele şi formele de 

organizare moderne, interactive, sunt cât se poate de binevenite. 
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Integrarea aplicațiilor Google for Education în cadrul 

lecțiilor de predare-învățare-evaluare 
 

prof. Bărbieru Nicoleta Georgiana 

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

Odată cu dezvoltarea Internetului, tipurile de lecție trebuie actualizate și adaptate la 

noile tehnologii disponibile. Totodată, trebuie revizuit și 

rolul cadrului didactic în acest context în care 

interacțiunea profesor – elev are o structură tot mai 

diferită. Profesorul devine din intermediar al cunoașterii, 

proiectant de instrumente de învățare și evaluare, pe baza 

cărora feedback-ul se poate realiza în timp real.  

 Un avantaj major al utilizării la clasă a resurselor 

digitale constă în crearea de lecții interesante și interactive. În acest 

scop, profesorii pot folosi la ore atât aplicații Google pentru educație, 

cât și alte software cu utilizare liberă (pentru diferite discipline: 

matematică, informatică și TIC, fizică etc), pot propune realizarea de 

proiecte utilizând aceste resurse și se pot înscrie în diverse programe 

educaționale. 
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Aplicațiile Google for Education sunt instrumente ce pot fi utilizate în mod gratuit în 

procesul de învățământ pentru proiecte de lecție interactive, fișe de lucru pentru elevi 

(individuale sau de grup), conceperea de teme și teste, gestionarea portofoliilor elevilor și 

documentelor catedrei, urmărirea evoluției elevilor, organizarea de ședințe cu părinții și alte 

evenimente. 

Cele mai populare instrumente și aplicații Google:  

 Aplicații pentru comunicare:  

- Gmail (serviciu de poștă electronică); 

- Google Calendar (Calendarele partajabile se integrează fără probleme cu 

Gmail, Drive, Contacts, Sites) 

 Aplicații pentru colaborare:. 

- Google Docs, Google Slides, Google Sheets (permit lucrul simultan în același 

document pentru mai mulți utilizatori și salvarea automată a fiecărei 

modificări); 

- Google Forms (se pot crea rapid și ușor chestionare, sondaje de opinie și 

instrumente de feedback, iar răspunsurile elevilor sunt colectate rapid și 

centralizate automat în foi de calcul); 

- Google Sites (creare website fără cunoștințe de cod specific); 

- Google Classroom (integrează celelalte servicii G Suite pentru educație și 

permite organizarea structurii cursurilor și temelor, comunicarea atât la curs cât 

și în afara clasei, postarea de anunțuri și întrebări de către profesori și elevi, 

temele fiind colectate și predate mai ușor de pe orice dispozitiv). 

 Aplicații pentru stocare:  

- Google Drive (cu 15 Gb de stocare disponibili); 

- Google Vault: Arhivează e-mailurile și conversațiile online. 

Pașii pentru crearea unui curs cu Google Clasroom după activarea gratuită a licenței 

G Suite for Education la adresa https://g4e.xyz sunt: 

 Pasul 1. Autentificare utilizând contul Google:  https://accounts.google.com apoi 

accesarea paginii https://classroom.google.com.  

 Pasul 2. Alege opțiunea „Creați un curs”: 

 Pasul 3. Atribuiți un nume cursului: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pasul 4. Invitați elevii la curs: 

 Pasul 5. Adăugați temele și materialele pentru curs.  

 

https://g4e.xyz/
https://accounts.google.com/
https://classroom.google.com/
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 Pasul 6. Evaluați temele și colaborați cu elevii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Classroom vă permite să revizuiți munca elevilor incluzând sarcini, întrebări, 

note și comentarii, vizualizați cine a predat tema, notați temele și adăugați comentarii private. 

În plus, adnotați și oferiți feedback pentru teme, inclusiv din versiunea mobilă a aplicației. 

Google Classroom vă permite să exportați rezultatele evaluărilor într-o foaie de calcul. 

Google Classroom este o 

aplicație lansată de către Google în 

august 2014 și este folosită astăzi 

de peste 20 de milioane de 

profesori și elevi din întreaga lume. 

Câteva dintre numeroasele 

motive pentru care ar trebui să 

utilizăm Classroom în proiectarea 

lecțiilor la clasă:  

 puteți accesa Google 

Classroom cu orice 

navigator de Internet al unui sau de pe dispozitivele mobile, deoarece 

Classroom este disponibilă pentru sistemele Android și iOS; 

 cu aplicația Google Classroom profesorii pot crea un curs și pot invita 

elevi și profesori colaboratori să se alăture cursului printr-un cod; 

 pentru a vă ajuta să gestionați activitățile și temele din cadrul fluxului, puteți invita 

până la 20 de profesori colaboratori pentru un singur curs Google Classroom; 

 puteți crea fișiere individuale pentru fiecare elev, printr-un singur clic, distribuind 

șabloane de orice tip (documente, prezentări, foi de calcul, imagini etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eduapps.ro/aplicatii-educatie/classroom/
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 adăugați materiale de facilitare la sarcinile de lucru, cum 

ar fi videoclipurile YouTube, chestionare cu Google 

Forms, fișiere de tip PDF și alte fișiere din dosarele 

Google Drive; profesorii și elevii pot desena, pot scrie 

note și evidenția datele în aceste documente cu ajutorul 

aplicației Google Classroom de pe dispozitivele mobile; 

 adăugați opțional un subiect pentru teme pe care să îl 

utilizați pentru o filtrare eficientă și găsire rapidă, un 

termen de predare pentru temele elevilor pentru a putea 

vizualiza temele întârziate, temele nefinalizate și 

punctajul de evaluare în funcție de fiecare temă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 profesorii pot invita părinții și tutorii să se înscrie pentru a primi prin e-mail un 

rezumat al cursului; rezumatul Google Classroom pentru părinți include sarcinile de 

lucru ale elevilor sau temele nerealizate; de asemenea, părinții primesc anunțurile și 

întrebările postate de profesori în fluxul cursului la care s-au înscris. 

Beneficiile utilizării instrumentelor gratuite puse la dispoziție de Google, pot fi extinse 

într-o măsură ponderată și la alte discipline decât cele informatice (programa școlară pentru 

disciplina „Informatică și TIC” din învățământul gimnazial include deja recomandări privind 

utilizarea acestora), astfel încât elevii să aibă acces permanent la informație, să dezvolte 

proiecte interesante, centrate pe elev, să lucreze împreună prin metode la îndemâna lor. 

 

Bibliografie:  
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Exemple de bună practică în educație fizică și sport 
 

Prof. Bărbieru Sorin 

Școala Gimnazială nr. 1, Matca, jud Galați  

 

Înainte de a vorbi despre metodele de optimizare a demersului didactic, fără a ne 

îndepărta de programa școlară, prezenta lucrare își propune abordarea educației fizice și 

sportului de către profesor ca factor principal de decizie dar și prin implicarea tuturor 

actorilor, a asociațiilor sportive și a instituțiilor locale. 

Este foarte important ca profesorii să poată să monitorizeze și să evalueze toate 

activitățile de bună practică incluse, lucrând în colaborare cu toți actorii implicați în scopul de 

a concepe și planifica intervenții viitoare. 

https://www.eduapps.ro/
https://edu.google.com/
https://classroom.google.com/
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Formarea standardelor pentru desfășurarea în condiții optime a orelor de educație 

fizică este foarte importantă, deoarece respectarea acestor standarde va determina o serie de 

aspecte notabile, cum ar fi: 

- Cum va arăta lumea noastră (mai activă, sociabilă?)? 

- Care va fi dezvoltarea omenirii în continuare (vom fi mai sănătoși, mai energici?)? 

- Cum vom vedea chestiuni precum libertatea, fericirea etc. (educarea spiritului de fair-

play)? 

Toate aceste probleme (și încă multe altele) depind în mare măsură de noi și de 

comportamentul nostru. Respectarea standardelor este foarte importantă nu numai în viața de 

zi cu zi, dar și în competiția sportivă.  

Exemplele moderne de bună practică în educație fizică și sport definesc cu precizie 

conceptul de concurență echitabilă. Conceptul de „fair-play” include atât respectarea 

adversarului, cât și respectul de sine. Acest al doilea aspect rezultă din confruntarea morală cu 

noi înșine, ca parte a confruntării cu adversarul. 

Cele mai importante aspecte legate de conceptul de fair-play în sport sunt: 

- trișatul; 

- manipularea regulilor în favoarea unui concurent; 

- abuzul de aditivi alimentari; 

- violența fizică și verbală; 

- discriminarea; 

- exploatarea; 

- oportunități ilegale; 

- corupția; 

- dopajul; 

- meciurile aranjate. 

Pentru a promova o educație sportivă de calitate, trebuie ca elevii să fie antrenați în 

activități sportive după școală și educați cu privire la diversele aspecte legate de conceptul de 

fair-play în sport. De asemenea este necesară cooperarea dintre elevi și profesori pe de o 

parte, și părțile externe interesate, pe de alta: familia, cluburi sportive, antrenori, asociații 

sportive și comunități locale, actori din sănătate, suporteri, voluntari, alte școli ș.a. 

În practică, pentru a îmbunătăți imaginea educației fizice si pentru a promova sportul la 

școală avem nevoie de: 

- asigurarea infrastructurilor adecvate și a echipamentelor pentru cursurile de educație 

fizică, în parteneriat cu asociațiile și autoritățile locale; 

- crearea de instrumente de comunicare, cum ar fi broșurile sau buletinul informativ al 

competițiilor sportive; 

- atragerea de parteneri multipli (antrenori, asociații sportive și membri ai comunității 

locale) care supraveghează elevii promițători și de elită; 

- organizarea și desfășurarea competițiilor sportive între elevi, pe diferite ramuri 

sportive, la nivelul școlii sau la nivel local; 

- cooperarea cu serviciile comunitare și de sănătate locale, pentru a asigura buna 

desfășurare a evenimentelor sportive; 

- schimburi de experiență (între profesori de educație fizică, antrenori ș.a.); 

- promovarea exemplelor de bună practică și a comportamentului sportiv; 

- proiecte de educație și integrare bazate pe sport (pentru prevenirea abandonului 

școlar). 

Educația fizică și sportul constituie un un liant între educație, sănătate, integrare 

socială și dezvoltare și contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea umanității și la integrarea 

socială.  
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Alte reguli și exemple de bună practică în educație fizică și sport: 
- încurajarea și sprijinirea inițiativelor inovatoare în ceea ce privește activitățile fizice la 

școală și beneficiile lor asupra sănătății (cum ar fi învățarea făcând lucruri în mișcare); 

- încurajarea și sprijinirea evenimentelor sportive, campaniilor de sensibilizare și 

ceremoniilor cu premii care promovează sportul la școală și fairplay-ul în sport, la ora 

de educație fizică; 

- proiecte de sprijin care să încurajeze integrarea socială prin sport (pentru abandonul 

școlar timpuriu, de exemplu); 

- încurajarea profesorilor și a autorităților să facă din promovarea sportului și a 

exemplelor de bună practică, principalul obiectiv al planificărilor școlare de educație 

fizică, sprijinirea schimbului de bune practici și organizarea orelor suplimentare prin 

extindere și aprofundare, ansmbluri sportive. 

- Consolidarea măsurilor de combatere a comportamentelor inadecvate ( violență fizică 

și verbala, intoleranță ș.a.) 

Metode de promovare a exemplelor de bună practică în educație fizică și sport 

„Școlile au fost recunoscute de mult timp ca fiind adecvate pentru inițiative în 

educație fizică. Mai mult ca oricând, ele devin un loc privilegiat să promoveze și să sprijine 

un stil de viață activ fizic în rândul tinerilor”. (apud Prevention in the first place: schools a 

setting for action on physical inactivity,  P-J Naylor,H A McKay). 

Într-adevăr, școala este, uneori, singurul loc în care tinerii vor lua parte la mișcare 

fizică. Cum putem promova beneficiile sportului și cum putem aborda exemplele de bună 

practică în domeniul sportului? 

- creșterea gradului de conștientizare a importanței activităților fizice pentru sănătatea 

elevilor și pentru dezvoltarea personală prin explicații și exemple demonstrative; 

- evidențierea importanței tuturor sporturilor în dezvoltarea fizică armonioasă, în 

dezvoltarea  calităților și deprinderilor motrice ( elemente și procedee tehnice specifice 

ramurilor sportive); 

- oferirea de sprijin specific elevilor cu dificultăți în formarea deprinderilor fizice sau cu 

dificulăți de asimilare a cunoștințelor teoretice necesare; 

- stabilirea unei cooperări eficiente între școli, părinți, asociații sportive, autorități locale 

ș.a.; 

- integrarea elevilor cu risc de excluziune.  

Sportul este un proiect social care însoțește o persoană toată viața ei.  

„Orice persoană care face sport, în competiție sau pentru petrecerea timpului liber, și 

cei care îi susțin, au responsabilitatea comună de a ajuta la menținerea motivelor, care sunt 

valori, pentru care au început să practice sau să sprijine sportul. Acestă responsabilitate nu 

este numai a campionilor, ci și a tuturor jucătorilor, educatorilor, arbitrilor și factorilor de 

decizie, iar în cele din urmă – a tuturor celor care iubesc sportul…” (Charte d’etique et de 

deontologie du sport francais: https://www.ffme.fr/uploads/federation/eco-citoyens/charte-ethique-

et-deontologique-code-moral.pdf) 

Succesul școlar 

Studiile recente au arătat că elevii care fac activități fizice au o productivitate mai bună 

la școală decât cei care nu fac. Efectele pozitive se resimt în special la citire, matematică, 

atenție și pregătire școlară. Aceste avantaje rezultă din combinarea mai multor factori. 

Activitatea fizică stimulează producerea de substanțe care protejează neuronii, care pot 

îmbunătăți memoria, concentrarea și atenția.  

De asemenea, observăm o creștere a încrederii, a stimei de sine și a percepției de sine. 

Integritatea tinerilor cu carențe de dezvoltare sau de învățare se face mai ușor, scăzând de 

asemenea comportamentul deviant de la școală. 

https://www.ffme.fr/uploads/federation/eco-citoyens/charte-ethique-et-deontologique-code-moral.pdf
https://www.ffme.fr/uploads/federation/eco-citoyens/charte-ethique-et-deontologique-code-moral.pdf
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Metode alternative de evaluare – proiectul interdisciplinar 
 

Prof. Bularca Liliana 

Prof. Tohănean Ioan Cristian 

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”,  

Întorsura Buzăului, jud. Covasna 

 

Proiectul a fost conceput ca o modalitate de învăţare prin acţiune - learning by doing - 

şi avea ca scop formarea omului independent, practic şi creativ. Această metodă a fost iniţiată 

de profesorul John Dewey. Ioan Cerghit remarca faptul că proiectul devine, în didactica 

modernă, o temă de cercetare orientată spre un scop bine conturat, iar relizarea lui implică atât 

cercetare ştiinţifică, cât şi demers practic. Proiectul este o prefigurare a ceea ce se doreşte. 

Este un demers complex. El debutează în timpul orelor de curs, continuă zile sau 

săptămâni şi se finalizează în clasă cu o prezentare sau dezbatere. Tema este aleasă de 

profesor şi trebuie să fie incitantă şi accesibilă elevilor. Prin proiectare se anticipează 

rezultatul cercetării, căile de realizare, materialele şi mijloacele necesare. 

 

PROIECTUL: Animalele pe cale de dispariţie – de ce? 

Scopul proiectului 

Învăţarea limbilor română şi engleză, în sistemul actual românesc de învăţământ, are 

ca scop comunicarea. Ea se realizează prin simularea unor situaţii de viaţă reală sau prin 

exerciţii dirijate. Am optat pentru această activitate de proiect, deoarece ea face legătura între 

învăţarea limbii, bazată pe un mecanism foarte individualizat, şi folosirea ei, un proces 

pregmant social. Acest proiect direcţionează efortul învăţării elevului spre cultura propriu-zisă 

a acestuia. El a oferit elevilor ocazia de a folosi la orele de limba română şi limba engleză 

cunoştinţe şi tehnici de lucru dobândite la alte discipline (geografie, biologie, istorie, ştiinţe 

sociale etc.) 

Această activitate este pregnant centrată pe elev, dându-i acestuia posibilitatea de a 

asambla, într-o viziune personală, cunoştinţele pe care le are despre animalele pe cale de 

dispariţie şi răspunde astfel unei întrebări esenţiale: „Ce pot face cu ceea ce am învăţat la 

şcoală pentru a-mi îmbunătăţi nivelul de trai şi a proteja viaţa planetei?” 

Obiective: 

Elevii vor fi capabili: 

1. să identifice calităţile mediului necesare vieţii sănătoase; 

2. să înţeleagă relaţia dintre om şi mediu, interdependenţa dintre calitatea mediului şi 

calitatea vieţii; 

3. să manifeste în comportament atitudinea de respect faţă de mediu; 

4. să se implice responsabil în acţiuni de protecţie a mediului; 

5. să aplice principiile drepturilor omului în acţiunile de protecţie a mediului. 

În acest proiect, elevii vor: 

1. defini noţiunea de animale pe cale de dispariţie, cercetând istoria şi analizând impactul 

acestei situaţii asupra vieţii planetei nostre; 

2. descoperi care sunt aceste animale; 

3. identifica ce cauze au dus la această situaţie; 

4. identifica efectele dispariţiei acestora asupra vieţii planetei noastre; 

5. culege date statistice referitoare la viaţa acestora şi vor analiza aceste date pentru 

corelaţii; 

6. conduce o cercetare, folosind resursele de care dispun, pentru a aduna şi sintetiza 

informaţia în vederea realizării unui proiect menit să prevină dispariţia acestor specii 

de animale; 
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7. colabora cu colegii pentru a forma un consens; 

8. folosi o varietate de instrumente tehnologice pentru a crea o prezentare care să explice 

recomandarea lor. 

Contextul care a generat proiectul 

La începutul lunii februarie 2013 am terminat de parcurs unitatea de învăţare „Animals” din 

manualul Word Class pentru clasa a VI-a, Editura Longman, 1995. Copiii, în general, iubesc 

animalele, le tratează ca pe cei mai buni prieteni. Şcoala noastră face parte din Proiectul 

naţional „Eco şcoală”, a câştigat şi steagul verde. În zona noastră a fost inaugurată cea de-a 

patra rezervaţie naţională de zimbri din ţară la sfârşitul lunii noiembrie a anului 2008. Acestea 

sunt motivele pentru care am ales această temă pentru realizarea unui proiect. 

Context curricular 

Proiectul „Animale pe cale de dispariţie – de ce?” favorizează atingerea obiectivelor din 

Curriculum naţional. El a contribuit la dezvoltarea următoarelor deprinderi şi tehnici de lucru: 

 folosirea de resurse (dicţionare, enciclopedii, ghiduri etc); 

 crearea de tehnici de investigare; 

 clasificarea informaţiei, secvenţializarea; 

 procesarea şi evaluarea informaţiei; 

 valorificarea informaţiei în contexte diferite; 

 tehnici de scriere şi realizare a textului scris şi a unei prezentari Power Point; 

 design, editare a amterialului; 

 prezentare (expunere orală, argumentare etc). 

Gestionarea proiectului 

Etapele realizării proiectului „Animale pe cale de dispariţie – de ce?” 

1. Stimularea: sub coordonarea profesorului, elevii au discutat idei legate de această 

temă, după parcurgerea unităţii de învăţare „Animals” din manualul Word Class 

pentru clasa a VI-a, Editura Longman, 1995. 

2. Stabilirea obiectivelor: sunt formate grupurile. Fiecare grup de lucru a discutat, 

negociat asupra conţinutului, formei şi modalităţii de prezentare a proiectului. 

Deoarece acesta a fost un proiect compelx, profesorul a iniţiat şi coordonat activităţi 

de observare a modului de alcătuire a ghidurilor, corelaţia design-mesaj etc. 

3. Împărţirea sarcinilor: fiecare membru al grupului îşi asumă o sarcină de lucru 

(profesorul s-a asigurat ca ele să fie egale ca dificultate). 

4. Cercetare/ creaţie/ investigaţie: studiu individual al unor surse bibliografice; scrierea 

de articole, povestiri; intervievarea unor persoane (pădurar, autorităţi locale implicate 

în realizarea celei de-a patra rezervaţii de zimbrii din ţara: „Valea zimbrilor” de la 

Vama Buzăului). 

5. Procesarea materialului (individual sau în grup): profesorul a semnalat greşelile de 

conţinut, de organizare a textului sau de acurateţe a limbajului. 

6. Realizarea formei finale: discuţii în grup privind unitatea de concepţie; design şi 

editare. 

7. Prezentarea proiectului: membrii grupului decid asupra modului de prezentare, 

rolurilor, materialelor folosite. Profesorul monitorizează şi evaluează. 

8. Feed-back: obţinut de la colectivul profesoral, de la colegi (aprecieri, întrebări, schimb 

de idei etc). Autoevaluarea. 

Managementul proiectului 

Managementul timpului 

Proiectul a fost complex şi a necesitat o perioadă mai lungă de timp. Astfel: 

 am realizat un orar al proiectului (prima săptămână pentru formarea deprinderilor, a 

doua pentru împărţirea rolurilor şi stabilirea obiectivelor, patru săptămâni pentru 

documentare şi două pentru editare şi prezentare); 
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 am stabilit ca toate activităţile de formare a deprinderilor de utilizarea a programului 

Power Point şi a tehnicilor de documentare să fie realizate în clasă; 

 activităţile de documentare şi redactare au fost realizate atât în clasă, cât şi acasă; 

 prezentarea aproiectului s-a realizat la şcoală. 

Managementul materialelor 

Profesorul a oferit şi sugerat surse de informare care să nu depăşească modul de înţelegere al 

elevilor. Sursele au fost şi în limba maternă, deaorece am considerat că folosirea lor este de 

două ori mai valoroasă: o dată pentru că stimulează elevii să folosească resurse aflate la 

îndemână, a doua oară pentru că îi pune în situaţia de a selecţiona înformaţia pe care apoi o 

transpun în limba străină. Cu ajutorul elevilor, profesorul a realizat o bază de date, de imagini, 

articole de reviste, filme, dezvoltându-le astfel abilitatea de organizare a informaţiei. 

Managementul clasei 

Profesorul: 

 şi-a pregătit cu grijă activitatea; 

 a folosit consecvent tehnicile de lucru (formarea grupelor, activitaţi individuale şi în 

grup); 

 a determinat elevii să gândească; 

 nu i-a zorit în desfăşurarea activităţilor. 

Corelarea obiectivelor proiectului cu standardele curriculare naţionale 

Aşa cum am menţionat anterior, proiectul „Animale pe cale de dispariţie”, favorizează 

atingerea obiectivelor din Curriculum naţional atât la disciplinele Limba română și Limba 

engleză, cât şi la Cosiliere şi orientare. A fost aplicat la o oră de Consiliere şi orientare, fiind 

atinse cu succes următoarele obiective:  

Elevii au fost capabili: 

1. să identifice calităţile mediului necesare vieţii sănătoase; 

2. să înţeleagă relaţia dintre om şi mediu, interdependenţa dintre calitatea mediului şi 

calitatea vieţii; 

3. să manifeste în comportament atitudinea de respect faţă de mediu; 

4. să se implice responsabil în acţiuni de protecţie a mediului; 

5. să aplice principiile drepturilor omului în acţiunile de protecţie a mediului. 

La disciplina Limba engleză au fost atinse urmatoarele standarde curriculare: 
 

 

Obiective cadru 
 

 

Standarde 

1. Dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului oral 

S.1. Desprinderea semnificaţiei globale a unui mesaj ascultat 

şi discriminarea informaţiilor esenţiale de cele neimportante 

S.2. Desprinderea sensului cuvintelor prin raportare la 

semnificaţia mesajului ascultat 

2. Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare orală 

S.3. Construirea unui mesaj oral pe o temă dată în funcţie de 

diferite situaţii de comunicare 

3. Dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului scris 

S.9. Desprinderea sensului cuvântului prin raportarea la 

contextul mesajului scris 

4. Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare scrisă 

S.15. Respectarea, în redactarea unui text, a regulilor de 

despărţire a cuvintelor în silabe, a normelor de exprimare 

corectă, a regulilor ortografice şi de punctuaţie studiate 

 

Ghid de cercetare 

Notiţele Biologului: 

Animal: Zimbrul 

În calitate de biolog, intră în atribuţia ta să găseşti următoarele informaţii care vor servi la 

pregătirea prezentării în grup. 
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1. Ce ştiţi despre aceste animale: zimbri? 

2. Unde îi găsim? 

3. Cu ce probleme se confruntă aceste animale? 

Notiţele Autorităţilor: 

Animal: Zimbrul 

În calitate de reprezentat al autorităţilor naţionale şi locale, intră în atribuţia ta să găseşti 

următoarele informaţii care vor servi la pregătirea prezentării în grup. 

1. De ce vânează oamenii zimbri? 

2. Numărul zimbrilor ucişi este în creştere sau în scădere? 

3. Ce putem face pentru a-i salva? 

Notiţele Pădurarului: 

Animal: Zimbrul 

În calitate de pădurar, intră în atribuţia ta să găseşti următoarele informaţii care vor servi la 

pregătirea prezentării în grup. 

1. Ce fel de proiecte aţi propune pentru a proteja viaţa sălbatică? 

2. Ce efecte vor avea/ au aceste proiecte? 

3. Îmbunătăţesc şi protejează ele cu adevărat viaţa animalelor sălbatice? 

Notiţele Voluntarului: 

Animal: Zimbrul 

În calitate de voluntar, intră în atribuţia ta să găseşti următoarele informaţii care vor servi la 

pregătirea prezentării în grup. 

1. Care sunt dezastrele naturale şi care sunt cele cauzate de omenire? 

2. Putem proteja animalele de aceste dezastre? 

3. Cum putem proteja animalele bolnave sau bătrâne? 

 

Surse bibliografice: 

 Enciclopedii: 

1. Microsoft Encarta for Kids 2008 

 Paginii web: 

1. http://www.vanatoripark.ro/zimbrul_ro.html 

2. http://stirileprotv.ro/locale/24/cinci-zimbri-au-fost-donati-unei-rezervatii-din-

brasov.html 

3. http://www.apmdb.ro/download/starea_mediului/Raport%20stare%20mediu%20D

ambovita%202004/BIODIVERSITATEA_2004.htm  

4. http://www.doerr.ro/ro/zimbruma.htm 

5. http://ro.wikipedia.org/wiki/Zimbru 

 Cărţi: 

1.  1000 de miracole ale naturii, Editura Reader’s Digest, Bucureşti 

2. Descoperiţi Minunile Lumii, Editura Reader’s Digest, Bucure 

 

Grilă de observare sistematică 

Grupul: Apărătorii zimbrilor 

Nr 

crt. 

Elev Implicare Creativitate Acurateţe Prezentare 

1.  Biolog Foarte bine Foarte bine Foarte bine Foarte bine 

2.  Reprezentantul 

autorităţilor locale 

Foarte bine Foarte bine Foarte bine Foarte bine 

3.  Pădurar Suficient Bine Bine Suficient  

4.  Voluntar Foarte bine Foarte bine Foarte bine Bine 

 

http://www.vanatoripark.ro/zimbrul_ro.html
http://stirileprotv.ro/locale/24/cinci-zimbri-au-fost-donati-unei-rezervatii-din-brasov.html
http://stirileprotv.ro/locale/24/cinci-zimbri-au-fost-donati-unei-rezervatii-din-brasov.html
http://www.apmdb.ro/download/starea_mediului/Raport%20stare%20mediu%20Dambovita%202004/BIODIVERSITATEA_2004.htm
http://www.apmdb.ro/download/starea_mediului/Raport%20stare%20mediu%20Dambovita%202004/BIODIVERSITATEA_2004.htm
http://www.doerr.ro/ro/zimbruma.htm
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zimbru
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Barem de notare – Animale pe cale de dispariţie - de ce? 

Rubrica Power Point 
 

Categoria 
 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

Conţinut Acoperă tema în 

profunzime cu 

detalii şi 

exemple. 

Cunoaşterea 

subiectului este 

excelentă. 

Conţine 

cunoştinţe 

esenţiale despre 

temă. 

Cunoaşterea 

subiectului pare 

a fi bună. 

Include 

informaţii 

esenţiale despre 

temă, dar există 

una sau două 

erori. 

Conţinutul este 

minimal SAU 

sunt câteva erori 

Organizare Conţinutul este 

bine organizat, 

folosind titluri şi 

liste cu 

marcatori care 

să-l grupeze pe 

teme. 

Foloseşte titluri 

sau liste cu 

marcatori, dar 

organizarea 

temelor este, în 

general, 

defectuoasă. 

În cea mai mare 

parte conţinutul 

este organizat 

logic. 

Nu există o 

structură logică 

sau clară în 

organizare, doar 

o mulţime de 

fapte. 

Prezentare Bine 

documentată, cu 

o prezentare 

cursivă, ce reţine 

atenţia 

auditoriului. 

Documentată şi 

cu o prezentare 

destul de 

cursivă, ce reţine 

atenţia în cea 

mai mare parte a 

timpului. 

Prezentarea nu 

este cursivă, dar 

reuşeşte să 

menţină 

interesul atenţiei 

în cea mai mare 

parte a timpului. 

Prezentarea nu 

este cursivă şi se 

pierde adeseori 

atenţia 

auditoriului. 

Surse Sunt prezentate 

sursele tuturor 

informaţiilor 

colectate pentru 

grafice, fapte şi 

citate. Toate sunt 

documentate şi 

în formatul dorit. 

Sunt prezentate 

sursele tuturor 

informaţiilor 

colectate pentru 

grafice, fapte şi 

citate. Cele mai 

multe sunt 

documentate şi 

în formatul dorit. 

Sunt prezentate 

sursele 

informaţiilor 

colectate pentru 

grafice, fapte şi 

citate, nu sunt 

documentate şi 

în formatul 

dorit. 

Nu sunt  

prezentate 

sursele 

informaţiilor 

colectate sau 

sunt foarte puţin 

prezentate. 

Ortografia Nu există greşeli 

de gramatică sau 

ortografie. 

Trei sau mai 

puţine greşeli de 

ortografie şi/sau 

gramatică. 

Patru greşeli de 

ortografie şi/sau 

gramatică. 

Ma mult de 

patru greşeli de 

ortografie şi/sau 

gramatică. 

Note şi comentarii 

 

Bibliografie 

1. Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, 

Editura Paralela 45, Bucureşti, 2003 

2. Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Ed. 

Polirom, Iaşi, 1999 

3. Goia, Vistian, Ipostazele învăţării. Limba şi literatura română, Editura Napoca Star, 

Cluj-Napoca, 1999 

4. Pintilie, Mariana, Metode moderne de învăţare-evaluare pentru învăţământul 

preuniversitar, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002 
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Proiectul „Vacanța împreună” 
 

Prof. Burci Ileana 

Prof. Cernica Agnès 

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu“ 

Întorsura Buzăului, judeţul Covasna 

 

În perioada vacanţei de vară 2018 am pilotat în şcoala noastră Programul „VACANŢA 

ÎMPREUNĂ”, pe următoarele domenii de activitate:  

1. Petrecerea timpului liber 

2. Desene pe monitor 

3. Albumul meu foto 

4. Internet de vacanţă 

5. Să trăim ECO – MAI MULT VERDE! 

Obiectivele urmarite: 

 gestionarea timpului liber al elevilor; 

 diversificarea ofertelor de petrecere a timpului liber al elevilor; 

 valorificarea resurselor din dotarea şcolii: calculatoare, Internet, aparate foto, camera 

video, imprimantă, scanner etc.; 

 formarea/ dezvoltarea la elevi şi cadre didactice a abilităţilor de lucru pe calculator; 

 formarea şi dezvoltarea la elevi a dragostei pentru natură şi ecologie. 

Echipa de proiect: Cernica Agnes, Preda Mihaela, Burci Ileana. 

Locul desfăşurării: Biblioteca şcolii, Cabinetul de Informatică, împrejurimile oraşului. 

Perioada desfăşurării: 1august – 1 septembrie 2018. 

Produsele elevilor: povestiri (Word), 6 prezentări despre calculator (Power Point), 10desene 

(Paint), 6colaje (Word Art, Clip Art), 12 fotoreportaje alcătuite din minimum 10 fotografii, 

expoziţie cu colaje realizate cu ajutorul tanurilor din pătratul tangram, expoziţie origami.  

Numarul participanţilor: aproximativ 40 de elevi. 

Elevii clasei a VI-a, împreună cu diriginta lor, prof. Burci Ileana, au făcut drumeţii în 

împrejurimile oraşului. Cu aceste ocazii, sub genericul „SĂ Trăim Eco-MAI MULT 

VERDE”, elevii noştri au desfăşurat activităţi de ecologizare a spaţiului de lucru în care îşi 

desfăşoară activitatea (şcoala în care învaţă – a doua casă), precum şi a Zonei Întorsura 

Buzăului, mai precis – malul Buzăului, unde au surprins cu camera digitală momente de 

neuitat; prelucrarea fotografiilor s-a realizat la şcoală, elevii învățând să descarce imaginile, să 

le copieze pe suport electronic, să le adauge titluri şi comentarii sugestive pentru a realiza 

adevărate fotoreportaje. 

 

Elevii din clasele a V-a şi a VI-a au venit la şcoală pentru a învaăţa să scrie scurte povestiri 

folosind Microsoft Word sub îndrumarea prof. Preda Mihaela și prof.Burci Ileana, au învăţat 

să realizeze prezentări Power Point împreună cu prof.Burci Ileana şi au învăţat să folosească 

Internetul în activităţi de documentare, cu prof. Cernica Agnes. 

Am căutat să antrenăm în aceste activitaţi întregul grup de elevi din cadrul proiectului, 

implicându-ne în problemele comunităţii locale, încercând să-i îndrumăm pe elevi să trăiască 

ECO, după deviza ,,Mai mult verde!”. 
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Valorificând oportunităţile (existenţa Programului „Vacanţa împreună” şi a resurselor 

materiale şi umane ale şcolii noastre), comisia de proiect apreciază urmatoarele puncte tari: 

 participarea cadrelor didactice în regim de voluntariat; 

 gradul de participare al elevilor; 

 calitatea produselor realizate de către elevi; 

 popularizarea unui mod activ de petrecere a vacanţei în rândul elevilor şi cadrelor 

didactice; 

 participarea la activităţi a unor membri ai comunităţii (foşti elevi). 

Organizarea acţiunilor s-a realizat după plecarea elevilor şi cadrelor didactice în vacanţă; în 

aceste condiţii, popularizarea ofertei în rândul elevilor şi a cadrelor didactice s-a făcut mai 

greu, dar rezultatele obţinute (cantitativ) ne-au încântat. 

În ciuda dificultăților, derularea programului în şcoala noastră s-a bucurat de succes şi avem 

convingerea că în vacanţa 2019 vom fi mai bine organizaţi. 

Sperăm să ne fi atins în mare parte obiectivele propuse: de formare şi dezvoltare a spiritului 

civic elevilor noştri, a sentimentului de apartenenţă la marea familie – şcoala, precum şi a unei 

atitudini prietenoase cu mediul natural de viaţă, prin activităţi de voluntariat desfăşurate în 

cadrul acestui proiect. 

Din activităţile propuse în planul de acţiune, colectarea deşeurilor a avut un ecou favorabil în 

rândul elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale. 

Membrii Eco au anunţat, din timp, 

toţi elevii şcolii despre această 

activitate. La rândul lor, elevii şi-au 

anunţat părinţii, cerându-le 

sprijinul. Astfel au fost colectate 

cantităţi importante de deşeuri de 

hărtie. 

Desigur că ne-am propus să redăm 

mediului şi terenurile degradate din 

cadrul oraşului, iniţiind acţiuni de plantare a unor plante decorative. Ne propunem să 

continuăm proiectul „Vacanţa  împreună” dezvoltând activităţi de cooperare şi intercunoaştere 

cu elevi ai şcolilor din Zona Întorsura, iar prin schimburi de experienţă şi vizite reciproce, să 

promovăm cultura şi prietenia ca valori umane inestimabile. 

Elevii au învăţat de ce trebuie să reciclăm plasticul sau metalul. Astfel, ei au aflat faptul că, 

pentru a fi descompus în mediul înconjurător, plasticul necesită peste 500 de ani, datorită 

materialelor din care este fabricat, fiind informaţi că, în urma reciclării deşeurilor de metal, 

putem economisi între 74% şi 95% din energia necesară realizării unui produs nou din acest 

material, folosind doar resurse primare. 

Aspecte din activităţile desfăşurate în cadrul proiectului Vacanţa împreună: 
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Dumbrava minunată – Instantanee de vacanţă 
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Relația adult – adolescent, sursă pentru dezvoltarea sănătoasă a 

personalității la adolescenți 
 

psiholog școlar Burtea Alina Maria 

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

 

Adolescența este o etapă caracterizată de schimbări și provocări majore, atât pentru cel 

care o experimentează, cât și pentru familie și cei care intră în contact cu aceștia. 

 Înțelegerea adolescenței este extrem de importantă. În contextul în care această etapă 

este văzută de mulți adulți ca o perioadă cu probleme mari, literatura de specialitate spune că e 

o perioadă cu complexe și importante oportunități de dezvoltare. 

 Cunoașterea caracteristicilor de dezvoltare și a nevoilor adolescenților creează o punte 

autentică de comunicare între generații, care poate să ducă la tineri sănătoși și rezilienți, 

capabili de adaptare și de inovare. 

 În ultimii ani, s-a observat o schimbare a mentalității colective din România, mai ales 

în rândul generațiilor de tineri. Cercetările arată că s-a trecut de la o cultură colectivistă la una 

individualistă. Adolescenții de acum reprezintă viitoarea generație de adulți, iar modul în care 

ei își vor încheia adolescența și vor începe viața de adult are un impact semnificativ, atât la 

nivel personal, cât și la nivel social. Se poate sesiza, deci, de ce înțelegerea adolescenților și 

dezvoltarea sănătoasă a personalității acestora pot influența starea de bine, educația și 

dezvoltarea unei întregi societăți. 

 Pentru că, tot în ultimii ani, s-a schimbat și perspectiva a „ce înseamnă să fii adult” 

(trecând de la a termina o școală, a găsi un loc de muncă și a-ți întemeia o familie, la a-ți găsi 

propria identitate, a explora individualitatea, instabilitatea și oportunitățile de carieră și 

relațiile inter-umane), este necesar să îi echipăm pe adolescenții de acum cu abilități și resurse 

pentru viitor. 

 Anii de liceu aduc schimbări numeroase în viața adolescenților. Deja au făcut o primă 

alegere importantă, alegerea profilului liceal, părinții și profesorii îi consideră mult mai 

responsabili și apți pentru a-și gestiona mai bine activitățile școlare, extrașcolare și de 

petrecere a timpului liber, mult mai pregătiți pentru dezvoltarea unor relații bune cu 

covârstnicii și cu adulții.  

 O capcană care poate să apară în această perioadă este cea a oferirii unui grad de  

încredere mult prea mare adolescentului de către părinți, situație care îl determină pe 

adolescent să trăiască un sentiment puternic de neputință sau de incapacitate de a-și gestiona 

singur viața, fapt ce se poate repercuta asupra evoluției școlare și a alegerii anturajului, 

adolescentul abandonând sau evitând confruntarea cu astfel de responsabilități. 

 Adolescența presupune numeroase direcții de dezvoltare, printre care schimbările 

fizice, adaptarea la abilități cognitive noi, cerințe tot mai crescute la școală, identitatea 

personală, independența emoțională și psihologică față de părinți, scopuri de dezvoltare a 

carierei, relații stabile cu covârstnicii, gestionarea propriei sexualități, sistemul personal de 

valori. 

 Principalele tipuri de adulți cu care interacționează adolescentul sunt părinții, familia 

extinsă - bunici, matusi, unchi, profesorii, psihologul școlar. Fiecare categorie de adulți 

manifestă propria influență, prin stilurile pe care le abordeaza, prin modele comportamentale 

și atitudinale, prin puterea exemplului personal. 

 Părinții ar trebui să creeze în jurul adolescentului un climat de siguranță afectivă, să îl 

însoțească în procesul de descoperire și dezvoltare a propriei personalități, să îl facă să se 

simtă iubit și admirat pentru ceea ce este, să îl asiste cu căldură și îngăduință în procesul de 
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decodificare a experiențelor și de reținere a unor învățăminte din acestea, să îl ajute să dezolte 

ce are mai bun în el însuși.  

 Stilurile parentale de educație determină felul în care un adolescent se dezvoltă 

emoțional, psihic, cognitiv-social. În funcție de felul în care se combină cele două ingrediente 

ale oricărui stil parental, și anume controlul și căldura, rezultă următoarele stiluri: autoritar, 

permisiv, neimplicat, democratic. Cel mai eficient dintre ele, stilul democratic, duce la 

dezvoltarea unui adolescent sănătos, cu o imagine de sine bine conturată, cu abilități de 

negociere și încredere în propria persoană. Este autonom, își cunoaște responsabilitățile 

personale și civice, este pregătit pentru viața de adult. Stilurile disfuncționale, autoritar sau 

permisiv, duc la un adolescent cu o identitate difuză, o stimă de sine scăzută, comportamente 

evitante, antisociale, impulsive, abilități scăzute de control emoțional, probleme de atașament. 

 Nu există o rețetă care să garanteze pentru părinți succesul strategiilor, aceste strategii 

trebuind adaptate la propriul stil de interacțiune dintre părinți și adolescent, la tipul de relație 

existent. În general, cu părinții, adolescentul dorește să vorbească despre problemele familiei, 

să ia parte la decizii, să vorbească despre aspecte controversate (cum te simți când faci sex, ce 

înseamnă să fii fumat), despre ce se întâmplă în lume, despre viitor. 

 Ca recomandări, este important ca părinții să își amintească de faptul că 

adolescența este o perioadă de dezvoltare ca oricare alta, cu provocările ei, este 

important să își normalizeze așteptările cu privire la adolescent, să evite să își proiecteze 

dorințele și visurile asupra lor, să înțeleagă și să accepte că adolescentul are propriile 

dorințe și nevoi (și e în regulă să fie diferite de ale lor), este important să își evalueze 

periodic gândurile cu privire la anumite situații, să aibă conștiința că ei înșiși sunt 

influențați de modelele propriilor părinți și că, uneori inconștient, transmit atitudini și 

comportamente primite de la aceștia. 

 Liceul este extrem de important pentru adolescent, deoarece acesta așteaptă de la el nu 

doar o pregătire pentru viața profesională, ci o posibilitate de dezvoltare pentru întreaga sa 

viață și pentru personalitatea sa.  

 Relațiile cu profesorii depășesc uneori simpla acțiune didactică în această perioadă, 

aceștia din urmă devenind adevărați educatori, sfătuitori și confidenți. Este necesar să se 

încurajeze relațiile cu acei profesori care reușesc să fie susținători ai procesului de evoluție 

intelectuală, emoțională, comportamentală a adolescenților. Părinții, cei care trebuie să 

verifice dacă adolescentul face față cerințelor școlii, trebuie să accepte și să mențină dialogul 

cu profesorii adolescentului. 

 Stilurile de educație oferite de profesori se pot clasifica după numeroase criterii, cel 

mai cunoscut dintre ele fiind cel al relației dintre profesor (ca manager al clasei) și clasa de 

elevi – stilurile democratic, permisiv și autoritar. 

 O altă clasificare, în functie de trei dimensiuni definitorii ale stilului managerial 

(centrarea pe sarcină, relațiile umane și randament), clasifică stilurile educaționale în stilul 

realizator, stilul profesorului negativ, stilul promotorului, stilul autocratului binevoitor, stilul 

ezitant, stilul birocratic, stilul altruist, stilul autocrat. 

 Activitățile extrașcolare organizate de profesori aduc adolescentului un plus de 

informație, deschidere către viața socială, o îmbogățire a imaginii de sine și o creștere a 

încrederii în forțele proprii, concomitent cu amplificarea stimei de sine și dobândirea 

deprinderilor eficiente de comunicare și relaționare interpersonală. 

 În cadrul vieții de liceu, pentru adolescent devine important un alt adult – psihologul 

școlar. Părinții, ca adulți resonsabili, trebuie să le ofere adolescenților libertatea de care au 

nevoie, dar și să le faciliteze, să încurajeze și chiar să participe împreună sau separat, atunci 

când aceștia doresc sau au nevoie, la consilierea psihopedagogică oferită de psihologul școlar. 

 Psihologul școlar poate, prin relația creată cu adolescentul, să dezvolte la acesta 

competențe și abilități, să descopere și să acceseze resursele personale, să creeze și să dezvolte 
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relații sănătoase cu semenii, cu adulții, cu societatea, să orienteze și să consilieze adolescentul 

și pe părinții acestuia, în vedera alegerii unui treaseu educațional și a unei cariere. 

 Cum pot adulții să ajute la dezvoltarea sănătoasă a personalității adolescentului? Iată 

câteva recomandări generale, în loc de concluzii: 

 Acceptați necondiționat adolescentul, păstrați o comunicare deschisă, ascultați 

activ! 

 Validați emoțiile adolescenților și controlați-vă propriile emoții! 

 Prioritizați relația cu adolescentul, inoculați credințe, valori și așteptări prin 

activitățile curente! 

 Monitorizați ativitățile adolescentului în diverse contexte - școală, prieteni etc.! 

 Stabiliți împreună reguli, luați împreună deciziile care îl privesc și pe el! 

 Ajutați adolescentul să își asume responsabilități, lăsați-l să greșească și căutați 

împreună soluții! 

 Fiți un exemplu, un model și un suport social al adolescentului în ceea ce privește 

luarea deciziilor, scopuri de viață, valori și comportamente dezirabile! 

 

Bibliografie: 

1. Anghel, Elena, Psihologia educației pe tot parcursul vieții, Ed. For You, București, 2011 

2. Dumulescu, Daniela; Matei, Carina, Adolescența explicată, Ed. Alpha MDN, 

București, 2017. 

 

 

 

 

Muzica în viața adolescentului 
 

Prof. Călianu Marcela 

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

 

De-a lungul timpului noțiunea de „muzică” a fost definită atât prin exprimări poetice, 

subiective, cât și prin teorii științifice cu un caracter obiectiv. Din punct de vedere poetic, 

muzica își are rădăcinile în natură, fiind caracterizată de zgomotul continuu, ușor și monoton, 

produs de unele fenomene ale naturii (curgerea apei, foșnetul frunzelor etc.). Din punct de 

vedere științific, adunătura de sunete, de zgomote, mai exact de vibrații sonore formate prin 

ciupire, lovire, frecare, sunt cele care stau la baza formării muzicii. Deși cele două definiții ale 

muzicii par diferite, ele au un elemeunt comun, și anume: importanța care i se acordă materiei 

în transmiterea sunetelor. Materia este indispensabilă în transmiterea de sunete, așa se explică 

faptul că acestea se aud prin pereți, dar nu pot străbate un spațiu vidat. 

De ce am optat pentru o mică introducere menită să ne ofere o explicate a noțiunii de 

„muzică”? Pentru că deseori ne confruntăm cu situația: „știm, pentru noi, ce este muzica, dar 

nu știm, pentru alții, să o explicăm”. Studiile științifice au arătat că muzica este întâlnită atât 

în viața oamenilor, începând cu omul prehistoric – confecționar al fluierului din oasele de 

animale, cât și în viața animalelor, fiind o modalitate de a comunica între ele (spre exemplu 

ciripitul păsărilor). În prezent, indispensabilitatea muzicii din viața noastră este produsul 

facilității ascultării ei. 

 

Ce efect are muzica asupra noastră? 

În ultima vreme, preocuparea pentru a analiza efectul muzicii asupra psihicului 

individului a crescut, în acest scop realizându-se mai multe lucrări care au pus în balanță arta 

și psihismul uman. În general, procesele psiho-neuro-fiziologice cu rol în receptarea muzicii 
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sunt comune, întâlnite la fiecare individ în parte (procese senzoriale, acustice, intelectual-

afective etc), spre deosebire de efectele muzicii, care sunt diferite de la individ la individ (aici 

diferența fiind dată de ritmul, genul muzical și, de ce nu, chiar de mesajul care se vrea a fi 

transmis de melodie, dar care este perceput în funcție de viziunea ascultătorului). 

Muzica, în funcție de gen, ne relaxează, având efectul cathartic (eliminator al 

emoțiilor negative acumulate), ne induce o stare de somnolență sau dimpotrivă, ne poate crea 

o dispoziție proastă, având un efect psihedelic asupra individului. De asemenea, s-a constatat 

că muzica ajută la amplificarea sau eliminarea unor stări interioare, favorizează comunicarea 

între indivizi sau accelerează bătăile inimii, uneori mișcările corpului acompaniind muzica pe 

care o auzim (dansul este un exemplu în acest sens). RepetaTe, aceste efecte imediate vor fi 

pe parcurs asimilate de psihic, acesta considerându-le ca fiind naturale și ale lui, de drept. 

Acest lucru duce, în timp, la modelarea personalității. 

 

Personalitatea și genul de muzică ascultat 

Fiecare om se bucură la auzul unui anumit gen muzical, a unei anumite melodii, însă 

se simte deranjat de alte genuri muzicale. Asta poartă numele de „preferință muzicală”, în care 

antipatia sau simpatia față de o anumită muzică, faptul că apreciem sau nu un anumit artist 

intră în concordanță cu unicitatea pesonalității fiecăruia. 

În zilele noastre se spune despre tineri că personalitatea le este influențată de către 

muzica pe care o ascultă, că își fac modele de urmat în viață din artiștii favoriți și că versurile 

melodiilor devin „crezul” ce îl urmează în viață. Astfel, fiecare adolescent are „ritmul” său 

propriu, are un „soundtrack” ce reliefează stilul său de viață și un „laitmotiv” pe care îl respectă. 

Dacă vom urmări desfășurarea lucrurilor în societate observăm cum tinerii au început 

să se regăsească în muzica pe care o ascultă, formându-se, în acest fel, acele grupuri care, mai 

devreme sau mai târziu, ajung să se implice în diferite conflicte (de la conflicte ideologice, 

până la conflicte fizice), întrucât fiecare își susține măreția stilului muzical ascultat. 

 

Genurile muzicale și prejudecățile sociale 

Oamenii folosesc, în unele situații, muzica pe post de „etichetă”, în acest fel încercând să își 

comnice principiile, atidudinile sau preferințele din propria-i viață. Ceea ce este foarte grav e 

că pasul până la rasism este foarte scurt. Adolescenții încep astfel să își aleagă grupuri în 

funcție de genul muzical pe care îl ascultă, să se discrimineze între ei, să se urască doar din 

motivul apartenenței unor „tabere diferite”. 

 

Unele genuri muzicale și-au dobândit chiar anumite prejudecăți sociale 

Spre exemplu, muzica rock este asociată unei persoane care poartă îmbrăcăminte în 

culoarea negru în marea majoritate a timpului, care promovează satanismul, care este mereu 

supărată și are manifestări violente față de cei din jur. Astfel, în confruntările dintre diferitele 

tabere, dacă persoanele implicate ascultă rock, automat ele se fac vinovate de coflictul iscat 

sau de daunele ce se produc. Lucrurile rele ce se întâmplă într-o comunitate sunt de cele mai 

multe ori puse pe spatele „băiatului ăluia care poartă pantalonii cu turul lăsat și șapca invers” 

sau „tinerilor ălora care au părul lung și lanțuri la pantaloni”. 

În Colorado, în anul 1999, doi liceeni americani au intrat înarmați în liceul 

Colombiene, unde învățau, și au pus în pericol 37 de persoane, dintre care 13 au fost ucise, 

restul fiind doar rănite. După ancheta ce a avut loc s-a aflat că cele două persoane ascultau 

heavy metal și goth, informație ce a fost imediat preluată de canalele media care au început să 

acuze mesajele violente din muzica de acest gen. Principalul acuzat a fost artistul Marilyn 

Manson care, în dorința de a se disculpa de acuzații, a apărut în documentarul lui Michael 

Moore, intitulat „Bowling for Columbine” spunând că, singurul motiv pentru care este acuzat, 

este atitudinea rebelă pe care o adoptă. 
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Strategii de optimizare a lecturii în ciclul gimnazial 
 

Prof. Chele Ionica  

Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Tălpigi, jud. Galați 

 

„Vă mai aduceţi aminte de cea dintâi carte pe care aţi citit-o ? 

Pentru iubitorul de literatură cea dintâi carte citită odinioară în copilărie se aşază în 

rafturile amintirii alături de întâia dragoste şi de întâia deznădejde. Ba chiar, amintirea primei 

cărţi trece de multe ori înaintea celorlalte. Ea înfăţişează cea dintâi mare bucurie a închipuirii, 

prima noastră aventură intelectuală, cea dintâi călătorie dincolo de realitate şi, fără îndoială, 

cel dintâi prilej de-a ne adânci în noi înşine. Iată de ce se cuvine să sărbătorim din când în 

când cu o aducere aminte acea carte, poate naivă şi banală, stângace, nefirească şi absurdă, pe 

care am devorat-o cu atâta lăcomie într-o zi îndepărtată a copilăriei.” (Al.Philippide ) 

 

Trecerea de la ciclul de învăţământ primar la cel gimnazial reprezintă un proces 

esenţial, cu implicaţii profunde şi complexe, atât pentru micul elev (obiectul şi subiectul 

procesului instructiv-educativ), cât şi pentru cel desemnat să realizeze actul educaţional: 

învăţătorul/ institutorul/ profesorul. 

Aflat „între două vârste”, elevul resimte implicaţiile teoriei cunoaşterii, dar şi pe cele 

emoţionale în conturarea unei strategii/ metodologii adecvate, privind trecerea de la un ciclu 

de învăţământ la altul. 

Întrucât lectura este „un eveniment al cunoaşterii”, studiul cărţilor de către elevi 

impune organizarea, îndrumarea şi supravegherea de către profesori, întocmirea listelor 

bibliografice, controlul cititului, al lecturii, folosirea acesteia etc. Mulţi profesori, însă, se 

confruntă cu o realitate care îi descurajează: elevii lor nu citesc, nu valorizează lectura, într-un 

cuvânt nu se simt motivaţi pentru acest efort intelectual. 

Elevii care nu citesc sunt prinşi într-un cerc vicios: citesc cu greutate, nu le place să 

citească, nu citesc mult, nu înţeleg ceea ce citesc. 

Pe cât de variate sunt problemele copiilor, pe atât de diferite sunt şi atitudinile adulţilor faţă de 

acestea. Nepăsarea este, totuşi, cea mai gravă dintre toate. Experienţa didactică dovedeşte că 

nu există clasă în care să nu se găsească aşa numiţii copii cu „probleme”. Aceste probleme 

sunt diferite de la caz la caz: 

 unii nu pot fi atenţi, nu se pot concentra; 

 alţii nu înţeleg sau nu îi interesează ceea ce li se explică; 

 unii sunt timizi şi se izolează; 

 alţii sunt impulsivi, agresivi cu cei din jur; 

 unii sunt instabili din punct de vedere motric; 

 alţii sunt incapabili să comunice, să relaţioneze etc. 

 cei mai mulţi provin din familii fără cultură, care nu manifestă respect, interes sau 

motivaţie pentru educaţie, în toate formele ei. 

Importanţa cunoaşterii acestor probleme are un rol determinant în proiectarea 

strategiilor didactice şi, ca un corolar, în asigurarea succesului şcolar. 

De ce? Fiindcă elevul de gimnaziu dispune de un potenţial cognitiv, de un fond 

emoţional şi, nu în ultimul rând, se află in centrul strategiilor didactice. 

Pentru a transforma elevii în buni cititori este nevoie de o viziune integratoare,de o 

regie, de o „punere în scenă”, regizorul aşteptat devenind profesorul, iar primul pas al acestei 

puneri în scenă fiind clarificarea ţintelor lecturii în şcoală, a competenţelor şi atitudinilor pe 

care profesorul îşi propune, conform programei, să le formeze prin studiul literaturii. Scopul 

literaturii în şcoală este crearea unor abilităţi/ competenţe pentru diverse tipuri de lectură. 
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Pentru ca lectura să devină mai motivantă pentru elevi există câteva principii 

considerate esenţiale: 

 lectura să fie centrată pe sensurile pe care un text le poate genera; 

 lectura să fie interactivă (receptorul intră în dialog cu textul, pune întrebări, încearcă să 

formuleze răspunsuri personale); 

 lectura să fie exersată (elevilor li se creează oportunităţi de a citi în scopuri diverse 

texte variate; profesorul foloseşte în mod consecvent la orele de literatură un algoritm 

de lucru cu textul); 

 lectura să aibă un scop pe care elevii să-l poată identifica (plăcere, cunoaştere, 

descoperirea unor strategii de lectură etc.); 

 lectura să fie încurajată (prin atitudinea personală a profesorului care valorizează 

lectura, dar şi prin feed-back). 

 nu este suficient ca profesorul să fie de acord cu aceste principii, el trebuie să le pună 

şi în practică, în timpul orelor de literatură pe care le regizează. 

Ora de literatură trebuie să se bazeze, în primul rând, pe lucrul cu textul. Aceasta 

înseamnă că în cadrul unei lecturi dirijate de către profesor, elevul deconstruieşte textul pentru 

a-i reconstitui semnificaţiile. Judit Langer identifică patru relaţii care se creează între cititor şi 

text: 

 a păşi din exterior spre interior – intrarea în lumea textului; 

 a fi în interior şi a explora lumea; 

 a păşi înapoi şi a regândi datele pe care le avem;  

 a ieşi din lumea textului şi a obiectiva experienţa. 

Profesorul trebuie să ghideze lectura, această călătorie a elevilor în lumea textului, 

astfel încât fiecare dintre ei să ajungă la o înţelegere personală a textului discutat, să nu dea 

verdicte privind interpretările pe care elevii le dau unor texte, să încurajeze notarea ideilor, 

împărtăşirea acestora şi confruntarea dintre ele. 

Metode de stimulare a interesului pentru lectură  
 Ghicitorile literare – mijloace pasionante ce îi invită pe elevi la lectură. Se citeşte un 

fragment şi se cere elevilor să indice opera şi autorul sau să recunoască opera în care 

personajul principal este… 

 Jocul cu versurile – profesorul recită unu-două versuri dintr-o poezie, iar elevii continuă. 

 Parada personajelor literare – elevii îşi exprimă preferinţele faţă de un anumit 

personaj, în funcţie de felul cum a fost receptat. 

 Olimpiada lecturii – concurs de întrebări din opera unui scriitor (recunoaşterea 

personajelor, a pasajelor de text). 

 Puzzle-ul – elevii asamblează decupaje, poze, citate. 

 Recunoaşteţi povestea – interpretează o secvenţă din operă, pentru ca celelalte grupe să 

recunoască. 

 CD-urile/ DVD-urile – prezintă operele literare în imagini audio şi vizuale. După 

lectură elevii pot face comparaţii, stabilind asemănări între întâmplările prezentate. 

 Lecţii de popularizare a cărţilor – o carte nou-apărută se citeşte mai întâi de către 

profesor, după care se prezintă elevilor. Aceştia îşi notează titlul şi autorul, pentru a o 

putea procura.  

 Expoziţii de carte – se pot organiza în clasă şi cuprind cărţi despre o temă anume, ce 

pot fi lecturate de elevi.  

 Şezătorile – invită din nou elevii la lectură. 

 Dramatizările – făcute cu şcolarii, după unele texte literare, i-au stimulat pe elevi să 

citească mai mult din dramaturgia românească.  

 Citirea în colectiv – se face de către profesor sau elevii care citesc corect şi expresiv; 

are rolul de a aprofunda şi de a facilita discuţii pe marginea lecturii citite.  
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 Revista şcolii – oferă ocazia elevilor de a-şi face cunoscute compoziţiile; stimulează 

creativitatea; îndeamnă pe elevi să descopere, să completeze informaţia din manual. 

 Serbările şcolare – se pot desfăşura sub forma unor montaje literar-muzicale, 

dramatizări ale unor fragmente literare. 

 Expoziţii de desene inspirate din opere literare – îmbinarea artelor (literatura cu artele 

plastice) – educaţie estetică prin desen şi cuvânt. 

Strategii de optimizare a lecturii 

a. Portofoliul 

b. Proiectul 

c. Jocul didactic 

d. Informarea bibliografică 

e. Cinematografia și literatură 

f. Procesul literar 

g. Proiectarea opţionalelor 

Opţionalul este un element esenţial în conştientizarea curriculum-ului, permiţând – 

prin însăşi dezvoltarea curriculară desfăşurată în şcoală – adaptarea ofertei de învăţare la 

specificul local, la nevoile şi interesele elevilor. Opţionalul deschide noi perspective 

creativităţii la nivelul practicii şcolare, profesorul devenind el însuşi conceptor de curriculum.  

1. Opţionalul la nivelul disciplinei (limba şi literatura română) constă fie din activităţi, 

module, proiecte care nu sunt cuprinse în programa şcolară avansată de autoritatea 

centrală, fie dintr-o disciplină care nu este prevăzută în planul cadru (folclor local/ 

folclorul copiilor). 

2. Opţionalul la nivelul ariei curriculare presupune alegerea unei teme; implică cel puţin 

două discipline dintr-o arie: limba şi literatura română/ limba şi literatura maternă/ 

limbă străină. 

3. Opţionalul la nivelul mai multor arii curriculare poate fi proiectat pornind de la un 

obiectiv complex de tip transdisciplinar sau interdisciplinar prin intersectarea unor 

segmente de discipline aparţinând mai multor arii. 

Întrucât ultimele două tipuri de opţional presupun un mai mare efort de inovare, este 

importantă o prezentare a trei modele care pot sta la baza unor decupaje trans-şi interdisciplinare. 

 „Modelul infuziei” presupune formularea unor obiective generale, cu caracter 

transdisciplinar, comune pentru mai multe obiecte de studiu. Astfel fiecare obiect de 

studiu contribuie, prin posibilităţile oferite de propriul specific, la conturarea temei de 

ansamblu şi a obiectivelor aferente. 

Un exemplu îl poate constitui tema „Ţara mea”, care urmăreşte familiarizarea elevilor 

cu principalele elemente ale moştenirii culturale şi ale valorilor tradiţionale. Ei vor 

intra în contact cu figuri reprezentative din domeniul culturii naţionale, vor cunoaşte 

diferite moduri de viaţă ale oamenilor pentru a se putea integra în mediul natural şi 

social. În cadrul acestei teme pot fi integrate obiective şi conţinuturi specifice limbii şi 

literaturii române, limbii şi literaturii materne, istoriei, geografiei, artelor. 

 Modelul „hibridării” presupune atingerea unor obiective care, prin complexitatea lor 

şi prin specificul lor integrat, necesită constituirea unui (sub)domeniu independent 

(„hibrid”). 

În curriculum integrat elevii văd relaţiile dintre idei şi concepte, relaţiile dintre temele/ 

subiectele din şcoală şi cele din afara şcolii; procesele de comunicare devin autentice, 

elevii sunt încurajaţi să schimbe opinii; elevii devin mai responsabili şi mai angajaţi în 

propriile activităţi de învăţare, iar profesorul îşi asumă rolul de „facilitator” mai mult 

decât pe cel de „distribuitor” de informaţii. 

Curriculum-ul integrat promovează atitudini pozitive la elevi şi furnizează timp suficient 

pentru o explorare de calitate a unei teme cum ar fi „Educaţia antreprenorială”. 
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 Modelul ,,polarizării’’ implică existenţa unei discipline pilot care, pentru realizarea 

unor obiective care îi sunt specifice, „polarizează” segmente din alte discipline. 

Un exemplu pe acest model l-ar constitui un opţional care ar viza dezvoltarea 

deprinderilor de comunicare pornind de la poveşti tradiţionale, al căror conţinut este 

exploatat din mai multe perspective: al vehiculării limbii, în diferite registre, al 

desenului, modelajului, jocului de rol. 

h) Excursia.  

Diferite forme de activitate extracurriculară şi extraşcolară completează şi întregesc 

procesul instructiv-educativ. Între acestea, excursia. Ca activitate extracurriculară, ea este o 

sursă de stimulare a lecturii, permiţând o abordare interdisciplinară: limba română, geografie, 

istorie, educaţie ecologică, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie religioasă. Apelând 

la acelaşi criteriu folosit pentru clasificarea tipurilor de lecţii putem delimita următoarele 

tipuri de excursii. 

 Excursii introductive, care se organizează înaintea predării unui capitol sau cu scopul 

de a-i pregăti pe elevi pentru înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor ce se vor preda. 

Ele vor fi organizate astfel încât să ofere elevilor posibilitatea de a urmări aspectele 

concrete ale obiectivului, să culeagă informaţii, să colecţioneze material didactic. 

 Excursii organizate în vederea comunicării de noi cunoştinţe, care permit transmiterea 

cunoştinţelor prevăzute de programa şcolară, tipul activităţii fiind practic-aplicativ, iar 

ca metode: conversaţia, observarea, explicaţia, problematizarea, învăţarea prin 

descoperire şi gândirea critică. 

 Excursii de consolidare şi fixare: se organizează după încheierea predării unui capitol 

sau a unei teme, scopul fundamental urmărit fiind acela de concretizare a cunoştinţelor 

predate, de sistematizare şi fixare a lor. Folosind ca resurse informaţionale lucrările 

menţionate în bibliografie, pliante, reviste, elevii citesc, îndeplinindu-şi sarcinile pe grupe: 

a. grupa lingviştilor: observă şi reţin aspecte privind casa memorială, viaţa şi familia 

scriitorului, legătura cu alţi scriitori români, opera; 

b. grupa geografilor: observă relieful, flora, fauna locurilor vizitate; 

c. grupa ecologiştilor consemnează probleme ecologice sesizate în natură: 

- observarea şi notarea zonelor despădurite; 

- sesizarea surselor de fum din localităţile străbătute; 

- semnalează existenţa deşeurilor toxice, menajere şi de altă natură; 

- urmăreşte comportamentul ecologic al colegilor. 

d. grupa istoricilor are ca sarcini: 

- sesizarea şi notarea unor monumente istorice întâlnite pe traseu; 

- observarea şi descrierea arhitecturii obiectivelor vizitate; 

- depistarea unor evenimente istorice care s-au desfăşurat în acele locuri; 

- selectarea datelor despre despre vechimea unor mănăstiri 

e. grupa pictorilor: cuprinde elevii cu înclinaţii la artele plastice, cu sarcina de a 

surprinde frumosul în orice ipostază: 

- descrierea picturilor religioase; 

- culegerea datelor despre autorii picturii; 

- sesizarea unor peisaje deosebite; 

f. grupa muzicienilor are ca sarcini: 

- asigurarea unei atmosfere plăcute, cu muzică de bună calitate; 

- antrenarea copiilor în activităţile distractive desfăşurate; 

- dedicarea unui „imn” excursiei; 

g. grupa sanitarilor este alcătuită din copiii care au un puternic simţ al ocrotirii celor 

din jur, având ca sarcini: 
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- supravegherea respectării regulilor de igienă în autocar; 

- grija sporită faţă de elevii mai sensibili la deplasarea cu maşina; 

- coordonarea acţiunilor de curăţire a autocarului la final. 

h. grupa fotografilor realizează fotografierea obiectivelor vizitate. 

Rezultatele excursiei sunt sintetizate în realizarea temelor pentru portofoliu: 

 grupa lingviştilor: un eseu despre casa memorială vizitată; 

 grupa geografilor: un eseu cu titlul „Plaiuri româneşti” sau conceperea unor itinerarii 

literare; 

 grupa ecologiştilor: un poster „Să ajutăm pământul”; 

 grupa istoricilor: un fotomontaj „Biserici şi mănăstiri”; 

 grupa pictorilor: desene cu obiectivele vizitate; 

 grupa fotografilor: un album al excursiei. 
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Atelierul de lectură – modalitate de promovare a 

educației interculturale 
 

Ciobănuc Marcela 

Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, Sibiu 

 

Abordarea din perspectivă interculturală a conţinuturilor 

învăţării are drept scop dezvoltarea unei gândiri integratoare, prin 

formarea unei imagini unitare asupra realităţii. Interculturalitatea 

presupune, desigur, existenţa unor multiple corelaţii: conceptuale, 

aşa-numitele „noduri de coeziune”, metodologice, prin transferul 

unor metode de la o ştiinţă la alta, axiologice, prin transformarea 

valorilor în modele atitudinale şi comportamentale. Activitățile 

transdisciplinare constituie o modalitate de a crea un mediu 

favorabil conștientizării de către copii a ceea ce înseamnă relații 

interculturale, din dorința de a le forma capacitatea de a-și adapta 

comportamentul, de a avea o atitudine deschisă, asertivă. Se 

promovează astfel valori și atitudini precum: toleranța, empatia, 

acceptarea, comunicarea, definitorii pentru cunoașterea diversității și acceptarea ei.  

Activitatea pe care o voi prezenta s-a derulat la începutul anului 2018 și pe parcursul 

celui de-al doilea semestru, cu elevi de clasa a VII-a, din cadrul Colegiului Național 

„Gheorghe Lazăr”, din Sibiu. Chiar dacă, inițial, a fost gândită ca o activitate în cadrul Cercului 

de lectură, treptat, s-au configurat mai multe etape, cu mai multe momente, care au condus 

spre o abordare transdisciplinară, având drept finalitate promovarea principiilor unei educații 
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interculturale autentice. De altfel, cred cu tărie în cărțile care au încredere în emoțiile copiilor, 

în forța lor de a înțelege și de a încerca să îndrepte lumea, și care astfel se îndreaptă spre ei. 

Copiii-cititori vor deveni mai empatici, mai solidari, într-o lume care pare să-și piardă suflul 

umanității. Toate strategiile abordate au vizat, în special, primele trei niveluri ale competenței 

de lectură (identificare, implicare, explorare – descrise de Florentina Sâmihăian, în Proiectul 

LIFT 2 ), pentru ca cel de-al patru nivel (interpretarea) să fie atins în cadrul unor mini – proiecte.  

Cartea care ne-a deschis drumul spre noi înșine și spre ceilalți se numește „O sută de 

rochii”, de Eleanor Estes, apărută la Editura Arthur. Este o carte născută dintr-o întâmplare 

reală, cu o poveste emoționantă, dureroasă, tăioasă ca un ciob care ți se-nfige în piele, și care 

le oferă cititorilor de toate vârstele un mesaj despre compasiune și înțelegere. Wanda 

Petronski, fiica unor emigranți polonezi stabiliți la Chicago (înaintea Primului Război 

Mondial), încearcă din răsputeri să facă față umilințelor la care este supusă în noua școală de 

către colegii ei. De fapt, copiii încercau să-și ascundă nefericirea în spatele violenței. Wanda 

însă are încredere în vorbele mamei ei: „desenează Wanda și lumea întreagă va încăpea în 

dulapul tău”. Desenând, Wanda reușește să-și creeze o lume a ei, în care nu o mai atinge nicio 

remarcă răutăcioasă a colegilor săi. În lumea reală, fata are o singură rochie albastră și 

ponosită, în schimb în lumea imaginată deține 100 de rochii. În final, familia se mută într-un 

oraș mai mare, tatăl sperând că, acolo, copiii săi nu vor mai suferi nedreptăți.  

La scurt timp, după activitatea de cerc, am aflat că această carte a fost adaptată pentru 

teatru (în regia lui Radu Apostol). Piesa cu titlul ”Wanda” s-a jucat și încă se mai joacă pe 

scena Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong”, din Sibiu, fiind inclusă în circuitul unor 

spectacole destinate exclusiv școlilor. 

 

I. Etapa lecturii.  

În cadrul primei etape, am realizat o lectură predictivă ce i-a ajutat pe copii să 

conştientizeze situația surprinsă în carte. Pe lângă faptul că am urmărit să le dezvolt 

imaginaţia şi creativitatea, i-am provocat să-şi valorifice experienţele de viaţă sau de lectură 

sau achiziţiile din diverse domenii ale cunoaşterii pentru a reuşi să facă predicţii corecte.  

 

II. Etapa postlecturii. Metamorfoze. 

E foarte important ca după momentele de lectură să urmeze o discuție despre ceea ce s-

a citit, astfel încât să-i ajutăm pe copii să se raporteze la evenimente, la trăirile personajelor, pentru 

a reține tâlcul/ mesajul textului respectiv. Așadar, am formulat întrebarea la care am reflectat 

cu toții: este corect să te joci cu sentimentele cuiva care este diferit de tine? În această etapă le-am 

solicitat să realizeze o fișă de lectură, să deseneze personajul sau scena care i-a impresionat; 

să realizeze un colaj, un poster sau o machetă, toate pornind de la subiectul cărții citite.  

Dar momentul cel mai interesant și mai captivant a fost participarea la spectacolul de 

teatru, urmărit, cu sufletul la gură, chiar și de către cei care nu citiseră cartea sau care nu 

participaseră la activitatea de la Cerc. „Wanda” este un spectacol despre discriminare, 

hărțuire, stigmatul sărăciei și xenofobiei văzute prin ochii unor copii de școală gimnazială. 

Este un discurs despre cum își pierd cei mici și cei tineri lumina, despre intoleranță, despre 

frica față de cel străin, despre absența părinților din viața copiilor lor, ignorându-le nevoile, 

grijile și greutățile. Totuși, acesta nu este un spectacol despre victime, ci despre puterea de a 

nu mai repeta un rău făcut. E un spectacol despre nevoia de a opri ceva, de a schima ceva.  

După spectacol s-a organizat o dezbatere publică la care au participat actorii și un 

psiholog, invitat special. O emoție foarte puternică, chiar și dincolo de actul scenic, ne-a 

transmis-o actrița care a jucat în rolul Wandei (Alexandra Ioana Șerban). Copiii au avut 

curajul de a se adresa actorilor, dar mai ales psihologului, înțelegând că lectura și teatrul sunt 

adevărate lecții de viață. În ochii unora am zărit lacrimi, pe alții i-am simțit copleșiți de 
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puterea adevărului revelat de acest spectacol. Sesiunea de autografe i-a apropiat pe copii și 

mai mult de oamenii scenei, făcând ca seara respectivă să fie, cu adevărat, pură emoție estetică. 

Cele două momente (activitatea în cadrul Cercului de lectură și participarea la 

spectacolul de teatru) s-au finalizat sub forma unui atelier de scriere creativă. Producerea 

unor texte proprii, în continuarea celui citit, le-a adus satisfacții micilor autori, care au putut 

astfel schimba soarta Wandei și a celor din preajma ei. De exemplu, și-au imaginat un alt final 

al textului, au schimbat perspectiva din care este narată povestea, i-au adrest o scrisoare 

protagonistei sau autoarei acestei cărții, au inversat încadrarea estetică a personajelor, au 

devenit ghizi pentru eroina care a „evadat” în lumea noastră etc. Am valorificat astfel 

inteligența emoțională a copiilor, un factor decisiv în educația interculturală. 

 

III. În loc de concluzie 

Contactul direct cu tot ceea ce înseamnă produs artistic (carte, film, teatru, pictură etc.) 

le dezvoltă copiilor valențele creative și comunicative, pornind de la impresiile sau experiențele 

trăite de ei. Orizontul cultural al copiilor noștri se va lărgi, asigurându-le, totodată, 

posibilitatea descoperirii propriei identități, dar și a celor diferiți de ei. La urma urmei, lectura 

cărții sau lectura imaginii înseamnă căutarea înțelepciunii, a acelui echilibru interior care ne 

oferă capacitatea de a relaționa empatic cu ceilalți de lângă noi. Cititul creează punți între 

diferite moduri de a gândi, între experiențele culturale ale fiecăruia dintre noi. Lectura și 

teatrul pot îmblânzi lumea, pot deschide mintea și sufletul, ne pot apropia unii de ceilalți.  

 

 

 

 

Stop violenței în școală! – proiect educațional 
 

Prof. înv. prim. Crișan Ioana Camelia 

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

I. Descrierea proiectului 

A.Titlul: Stop violenței în școală! 

B. Priorități vizate:  

1. Implementarea unor activităţi de conştientizare a problematicii violenţei şcolare în 

rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice 

2. Implicarea activă a elevilor în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şcolare 

organizate în context şcolar şi extraşcolar 

3. Dezvoltarea competenţelor de cooperare şi relaţionare interpersonală în rândul elevilor 

4. Dezvoltarea de parteneriate cu diverse instituții care promovează un comportament prosocial 

C. Grupul țintă: elevii claselor IX-XII (55o de elevi). Elevii vor desfășura activități în sălile de 

clasă, iar în comun – în sălile de sport sau sala festivă. 

Beneficiarii: elevii, părinții, profesorii, societatea (prin reducerea formelor de violență). 

 

II. Identificarea nevoilor la care răspunde proiectul 

 Problematica violenţei în şcoli reprezintã un interes constant al politicilor europene 

contemporane. Recunoscută ca o realitate la nivel şcolar, violenţa şcolară ia amploare 

şi are manifestãri diferite. Se naște necesitatea promovării unor politici la nivelul 

sistemelor de educaţie prin care acest fenomen să fie redus. 

 Cauze identificate de echipa implicată în proiect:  

- numărul mare al elevilor care se folosesc de violență pentru a-și rezolva conflictele; 

- existența fenomenului de intimidare în rândul tinerilor; 
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- preluarea de către elevi a unor modele negative din viața adulților; 

- lipsa de dialog între toți actorii implicați în educație: elevi, profesori, părinți. 

 

III. Obiectivele proiectului 

A. Obiectivul general: dezvoltarea unor mecanisme de informare, formare, monitorizare şi 

comunicare la nivel local, în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţã în 

şcoalã. 

B. Obiective secundare/ obiectivele specifice ale proiectului 

 implementarea unor activitãţi de conştientizare a problematicii violenţei şcolare în 

rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice; 

 implicarea activă a elevilor în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şcolare 

organizate în context şcolar şi extraşcolar; 

 dezvoltarea competenţelor de cooperare şi relaţionare interpersonală în rândul elevilor;  

 formarea de atitudini şi deprinderi de comportament prosocial în rândul elevilor; 

 formarea atitudinilor şi deprinderilor de comportament de prevenire şi combatere a 

comportamentelor de intimidare (bullying). 

 

IV. Calendarul activităților 

Activitatea 1:  

 întâlnirea partenerilor (formarea echipei de lucru) în vederea inițierii proiectului; 

 stabilirea responsabililor și a responsabilităților; 

 stabilirea produselor finite: postere, prezentare PPT, chestionare, pliante etc. 

Activitatea 2: monitorizarea derulării în școală a activităților propuse; legătura și 

comunicarea permanentă între parteneri. 

 Activitatea 2.1.: Promovarea proiectului „Spune NU violenței în școală” 

- Dezbateri privind legislația specifică, regulamentul școlar, regulile clasei 

- Organizarea unor work-shopuri pentru realizarea de postere, pliante, broșuri cu 

tematica propusă și distribuirea lor prin școală. 

 Activitatea 2.2.: Devierile de conduită sunt dăunătoare. Recunoaşterea devierilor de 

conduită, dezbatere pe marginea lor: negativismele; timiditatea excesivă; egoismul şi 

individualismul; agresivitatea; minciuna; fuga de la şcoală, de acasă; vagabondajul. 

- Activități specifice: dezbateri (obiceiul uitatului la TV, navigarea ore în şir pe NET 

ridică un mare semn de întrebare asupra sănătăţii mentale a viitoarelor generaţii, 

crescute în faţa micului ecran. Mintea tinerilor după ani de astfel de experienţe nu 

mai reuşeşte să se regăsească, să se autodefinească sau să desluşească un sens al 

vieţii. Aceşti tineri dependenţi de „culorile înlănţuite” nu ştiu ce vor, nu-i interesează 

nimic. Labilitatea, slăbiciunea, incapacitatea de a răbda, de a se înfrâna, de a 

rezolva problemele întâmpinate, nervozitatea, irascibilitatea, agresivitatea care îi 

caracterizează uneori, alteori apatia, descurajarea până la deznădejde nu sunt decât 

produse ale frustrării pe care o resimt aceşti tineri incapabili să se descurce singuri 

în viaţă, pentru a-şi satisface oceanul de dorinţe pe care îl cultivă mass-media). 

- Teme propuse 

- Televizorul și calculatorul, prieteni sau duşmani?; 

- Seminar de proiecţie „Culori înlănţuite”, (impactul TV asupra minţii). 

- Materiale necesare: computer, videoproiector, hârtie, creioane colorate, cartoane, 

carioci, pixuri. 

 Activitatea 2.3.: „Încercarea, moarte are” 

- vizionarea de filme documentare care prezintă consecințele consumului de băuturi 

alcoolice, a fumatului, a consumului de droguri; 

- studierea unor articole de specialitate; 
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- întâlnirea cu un reprezentant al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog Cluj, care le prezintă elevilor în ce constă dependența de droguri și 

consecințele fatale ale consumului de droguri; 

- informări privind istoria drogurilor și categoriile de droguri; 

- realizarea de către elevi a unor postere, pliante prin care să atragă atenția colegilor 

asupra riscurilor asupra sănătății pe care le reprezintă fumatul, alcoolul și drogurile; 

- dezbateri cu tema: „Acolo unde se închide o uşă, se deschide o fereastră” (oferirea 

de exemple pozitive de soluţionare a situaţiilor conflictuale şi de criză, precum şi 

sfaturi despre cum se poate soluţiona o situaţie dificilă de viaţă şi cum se poate 

preveni sinuciderea unei persoane apropiate); 

- serate duhovniceşti realizate în comunitate (tineri – cadre didactice – părinţi – preoți). 

Materiale necesare: computer, videoproiector, hârtie, creioane colorate, cartoane, carioci, pixuri. 

 Activitatea 2.4.:Comunicarea asertivă şi relaţionarea interpersonală: 

- activitate directă cu elevii participanţi în proiect  

- activităţii de grup (rolul comunicării eficiente; deprinderi de comunicare asertivă în 

relaţiile interpersonale; abilităţi de rezolvare a conflictelor interpersonale); 

- constituirea unui grup de părinţi care să se implice şi să participe la activităţi de 

prevenţie şi combatere a violenţei/ victimizării (ex: „Vorbeşte-i copilului tău despre 

strategiile de a face faţă violenţei”)  

- dezbatere „Conflictul între generaţii”; 

- discuții cu psihologul școlii; 

- „Have no fear, peer-mediators are here!”, (asumarea rolului de mediatori în 

conflicte şi constituirea unor echipe de intervenţie în situaţii de criză);  

- „Think big !”(Gândeşte cutezător!), seminar de proiecţie despre încrederea în sine, 

valoarea educaţiei; povestea unui tânăr violent, indiferent faţă de şcoală, care era pe 

cale să săvârşească o crimă dar, descoperind lumea cărţilor, a rămas fascinat şi în 

cele din urmă a ajuns unul dintre marii chirurgi ai lumii – o lecţie de viață pentru 

toți elevii; 

- acţiuni de informare şi conştientizare privind „peer mediation”. 

Materiale necesare: computer, videoproiector, filme documentare, hârtie, creioane 

colorate, cartoane, carioci. 

 Activitatea 2.5.: „Stop bullying-ului în școală”: 

- vizionare de filme artistice cu conţinut educativ pe problematica bullying-ului; 

- dezbateri interactive privind consecinţele comportamentelor de tip bullying; 

- strategiile de prevenţie şi combatere a acestui fenomen *abilităţi sociale şi emoţionale; 

- concurs de consiliere şcolară prin mijloace artistice „Stop Bullying-ului”; 

- activităţi extracurriculare sportive – „Tinerii împotriva violenţei… sunt întotdeauna 

fairplay!”: 

- concurs de șah; 

- concurs de fotbal.  

Materiale necesare: computer, videoproiector, filme artistice, hârtie, creioane colorate, 

cartoane, carioci, flipchart, tablă de șah, mingi de fotbal. 

Activitatea 3: 
 întâlnirea partenerilor în vederea pregătirii activității finale a proiectului; 

 stabilirea modalităților de mediatizare a evenimentului. 

Activitatea 4:  

 întâlnirea finală – excursie organizată pentru participanții la proiect; 

 activități de diseminare a proiectului; 

 raport financiar. 
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V. Rezultate așteptate 

 Implicarea unui număr cât mai mai mare de participanți, în scopul creșterii gradului de 

informare cu privire la violență și efectele ei asupra calității vieții. 

 Conștientizarea, de către un număr mare de adolescenți, a pericolelor reprezentate de 

fumat, droguri și alcool și renunțarea la aceste vicii. 

 Responsabilizarea tinerilor în privința alegerilor pe care le fac referitoare la prieteni și 

petrecerea timpului liber. 

 Conștientizarea fenomenului violenței și a posibilităților de eradicare a acestui flagel din 

școli. Constientizând violența, urmărim ca elevii să poată lua atitudine împotriva acesteia. 

 Valorificarea potențialului creativ al elevilor și al cadrelor didactice.  

 

VI. Valorificarea proiectului prin transfer-diseminare 

 expoziții cu posterele realizate de elevi; 

 portofolii ale etapelor activității; 

 prezentarea rezultatelor proiectului în Consiliul profesoral, Consiliul școlar al elevilor 

și în revista școlii; 

 participarea la emisiuni de radio si televiziune; 

 participări la simpozioane; 

 publicarea de articole în reviste și ziare; 

 publicarea unui ghid de bune practici și a unor pliante; 

 realizarea de postări pe site-uri și rețele de socializare. 

 

Bibliografie: 
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Transdisciplinaritatea în demersul didactic 
 

Prof. Curcă Mihaiela Cornelia 

Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, Tecuci, jud. Galați 

 

,,A educa înseamnă a fi un artizan al personalităţii, un poet al inteligenţei, un semănător de 

idei. (A. Cury) 

 

Educarea creativităţii, la elevii de toate vârstele, presupune atingerea următoarelor 

obiective cu caracter general: 

 formarea unei atitudini pozitive faţă de progres, faţă de elementele de noutate şi faţă de 

introducerea acestora în propriile acţiuni; 

 pregătirea lor pentru a accepta noul ca un indiciu al progresului, al inovaţiilor şi al 

creativităţii umane; 

 încurajarea manifestărilor elevilor caracterizate prin caracter şi rezultate originale; 

 formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi capacităţilor de a crea, de a regândi strategiile 

de lucru şi de a le integra în sisteme dinamice, flexibile şi eficiente; 

 formarea şi dezvoltarea capacităţilor creative, a capacităţilor de a realiza ceva nou: 

conexiuni, idei, teorii, modele ideale sau materiale, produse materiale. 

http://www.elefant.ro/list/carti?filterAutor=Catherine+DePino
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Criza prin care trece educaţia în zilele noastre necesită schimbări la nivelul sistemului, 

în formularea obiectivelor instructiv-educative, astfel încât cultivarea creativităţii să stea 

alături de educarea gândirii, prin combaterea conformismului cultural manifestat la mulţi 

dintre profesori. Astfel, chiar progresul gândirii în soluţionarea problemelor depinde de 

factorul creativitate. Foarte importantă este atitudinea profesorului, relaţia sa cu elevii. 

Atitudinea autoritară poate crea blocaje afective ale elevilor. Este de preferat o atmosferă 

democratică, destinsă, prietenoasă. Profesorul trebuie să fie apropiat de elevi, îngăduitor (în 

limite rezonabile), să încurajeze imaginaţia. 

De asemenea, este necesar ca profesorul să fie creativ, în următoarele direcţii: 

proiectarea activităţilor instructiv-educative; organizarea şi conducerea activităţilor didactice, 

respectiv realizarea activităţilor de învăţare şi predare; desfăşurarea procesului de verificare şi 

evaluare a randamentului şcolar al elevilor; reglarea demersurilor didactice proprii, pe baza 

informaţiilor obţinute prin feed-back; realizarea de cercetări ştiinţifice teoretice şi practic-

aplicative în domeniul specialităţii sale şi în cel al psihopedagogiei etc. 

Pentru dezvoltarea creativităţii elevilor există mijloace nespecifice, care nu au legătură 

cu vreun obiect de învăţământ şi metode specifice pentru o anumită materie, în funcţie de 

conţinutul acesteia. Rolul acestor metode nespecifice este acela de a dezvolta atitudini creative 

şi aptitudinea de a căuta şi identifica probleme. De exemplu, printre procedeele aplicate la 

clasă pot fi: la cererea profesorului, elevii trebuie să creeze o problemă şi să o rezolve singuri, 

individual sau în grup; pot să imagineze probleme cu mai multe soluţii; foarte interesante sunt 

călătoriile pe hartă la geografie; la literatură pot continua un text (poveste, nuvelă, povestire) 

folosind un început dat, personajele autorului etc.; jocurile de rol activează imaginaţia şi 

capacitatea de a empatiza cu personajul. 

Pentru ca stimularea creativităţii să aibă loc, este necesară cultivarea la elevi a unor 

capacităţi: 

 valorificarea şi dezvoltarea spiritului de observaţie; 

 cultivarea flexibilităţii gândirii, a abilităţilor intelectuale care să le permită elevilor să 

stabilească dacă o ipoteză este sau nu validă, să renunţe la cele neproductive şi să 

identifice altele; 

 cultivarea curajului de a încerca şi a peseverenţei, precum şi dezvoltarea asumării 

riscului; 

 dezvoltarea fluidităţii ideilor şi asociaţiilor realizate de elevi prin enumerarea unui 

număr cât mai mare de obiecte, fenomene, procese, elemente de conţinut ideatic, în 

funcţie de anumite criterii prestabilite. 

Creativitatea se întrepătrunde cu calitatea unui demers didactic adecvat în care noi, 

cadrele didactice, putem inova sau îmbunătăți activitatea specifică derulată. Exemplific printr-

un exemplu de transdisciplinaritate la Educație antreprenorială, la lecția ,,Protecția 

mediului”. 

Metoda celor şase pălării poate fi utilizată pentru dezvoltarea abilităţilor de 

argumentare a propriilor idei și a cunoștințelor dobândite anterior la mai multe discipline de 

studiu. Se pot constitui grupe de câte patru sau cinci elevi distribuindu-se sarcini precise. Elevii 

care reprezintă pălăria albă aduc informaţii despre principalele tipuri de poluare a mediului 

înconjurător, exemplificând prin arii geografice grav afectate. Elevii din echipa pălăria roşie 

pot exprima propriile sentimente şi atitudini faţă de situaţia actuală la nivel regional şi global; 

aceste opinii pot fi completate cu atitudinea populaţiei înregistrată de mass-media sau sondaje 

de opinie. Aducând în sala de clasă fragmente din ziare, reviste, ştiri on-line elevii realizează 

totodată o analiză lingvistică a stilului jurnalistic. Pălăria neagră exprimă scenarii sumbre în 

cazul in care poluarea nu va înceta. Pălăria verde propune soluţii de prevenire şi ameliorare a 

poluării, pălăria galbenă analizează avantajele soluţiilor propuse, iar pălăria albastră 

organizează informaţiile finale, sintetizează şi evaluează soluţiile propuse. În urma desfăşurării 
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unei activităţi similare cu cea descrisă mai sus, am constatat progresul elevilor în iniţierea şi 

menţinerea dialogului cu colegii de clasă. Căutarea unor expresii, structuri gramaticale 

adecvate scopului comunicării şi încercarea de a emite mesaje cât mai convingătoare au 

condus la creşterea acurateţei şi fluenţei în comunicare cu argumente solide și valide. 

Astfel, rolul profesorului este de a facilita și intermedia învățarea, de a fi partener în 

învățare, de a-i ajuta pe elevi să înțeleagă, să argumenteze puncte de vedere proprii, de a alege 

strategii adecvate prin care să-i pregătească pe elevi să facă față și să se integreze optim unei 

societăți aflate într-o dinamică fără precedent. 

În lucrarea Managementul calității totale în educație, teorie și cum se pune în practică, 

dr. Myron Tribus menționează: „Calitatea în educație este ceea ce face ca învățarea să fie o 

plăcere și o bucurie. Bucuria învățării este mereu schimbătoare. Ceea ce este atrăgător la o vârstă 

este infantil la alta. Trebuie angajare permanentă să-l faci pe elev să fie atașat de învățătură. 

Este nevoie de experiență în ceea ce privește calitatea pentru a crea un elev independent”. 

Fiecare copil are un potenţial educativ înnăscut care trebuie doar descoperit și activizat”. 
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Portofoliul - metodă alternativă de evaluare 
 

Prof. Curea Gina-Georgeta  

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, Alexandria, jud. Teleorman 

 

Trăim într-o epocă în care schimbările în toate domeniile se produc într-un ritm alert.  

Cerinţele societăţii moderne sunt foarte diferite faţă de cele clasice. Şcoala nu poate sta 

departe de aceste tendinţe, de aceea este necesară o schimbare şi o adaptare la lucrurile noi 

care se produc, tehnologia fiind un suport permanent atât al profesorului, cât şi al elevului, 

ceea ce conduce la dezvoltarea creativităţii.  

În cadrul activităţii instructiv-educative, evaluarea este un proces de autoreglare care 

încheie circuitul predare-învăţare-evaluare, având rolul de cunoaştere a performanţelor 

elevilor obţinute la un moment dat, dar şi a eventualelor lacune şi a cauzelor acestora; 

profesorul, cadrul didactic în general, are posibilitatea să cunoască măsura în care elevii şi-au 

însuşit materialul predat, conform obiectivelor prestabilite, dar şi să aprecieze propria sa 

activitate, în toate etapele pregătirii şi desfăşurării procesului didactic.  

Este cunoscut faptul că pentru fiecare dintre metodele tradiţionale de evaluare – probe 

scrise, orale sau practice – există anumite avantaje, dar şi anumite dezavantaje. Să luăm ca un 

scurt exemplu, verificările scrise, mai precis limitele acestora ca metodă de evaluare: nu 

permit ca unele erori să fie lămurite sau corectate pe loc; nu este posibilă orientarea elevilor 

către răspunsul corect; sporesc rolul întâmplării în evaluarea rezultatelor, mai ales atunci când 
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conţinutul lor nu acoperă decât o mică parte din materia verificată; aceleaşi subiecte pot 

determina „colaborări” între colegii de bancă etc.  

Prin urmare, în anumite situaţii, metodele alternative de evaluare sunt mai potrivite 

pentru elevi decât testele scrise. Orientările recente privind evaluarea accentuează necesitatea 

de a descoperi ce ştiu şi ce pot să facă elevii, mai degrabă decât să se detecteze ce nu ştiu şi ce 

nu pot face. Dacă doreşte cu adevarat să ştie de ce sunt capabili elevii, profesorul trebuie să 

observe cum aceştia îşi îndeplinesc sarcinile de lucru în situaţii obişnuite, unde au numeroase 

ocazii de a-şi demonstra cunoştinţele şi aptitudinile, perspectivele asupra evaluării fiind 

corelate cu gradul de dezvoltare a elevului, pentru a furniza o imagine mai cuprinzătoare 

asupra capacităţilor şi realizărilor sale. 

Date fiind avantajele şi dezavantajele fiecărei forme de evaluare, experienţa didactică 

demonstrează utilitatea îmbinării lor. Astfel, alături de metodele tradiţionale de evaluare, în 

practica şcolară pot fi folosite şi metodele alternative – observarea sistematică a elevilor, 

investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea etc. – care vizează cunoştinţe şi capacităţi ale 

elevilor, atitudini (practice, sociale, ştiinţifice etc), interese, capacitatea de a face aprecieri de 

valoare (opinii, adaptări atitudinale şi comportamentale etc ). 

Dintre valenţele formative ale acestor metode complementare de evaluare pot fi 

menţionate:  

 oportunitatea creată profesorului de a obţine noi şi importante informaţii asupra 

nivelului de pregătire al elevilor săi – pe baza acestor informaţii profesorul îşi 

fundamentează judecata de valoare, pe care o poate exprima într-o apreciere cât mai 

obiectivă a performanţelor elevilor şi a progreselor înregistrate de către aceştia;  

 posibilitatea elevului de a arăta ceea ce ştie şi, mai ales, ceea ce ştie să facă, într-o 

varietate de contexte şi situaţii;  

 oferirea unei imagini permanent actualizate asupra performanţelor elevilor, în raport cu 

abilităţile şi capacităţile pe care aceştia le deţin, precum şi a unei imagini cât mai 

complete asupra profilului general al nivelului de achiziţii ale elevului;  

 asigurarea unui demers interactiv al actului didactic, adaptat nevoilor de individualizare 

a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând potenţialul creativ şi 

originalitatea acestuia;  

 exersarea abilităţilor practic-aplicative ale elevilor, asigurând o mai bună clarificare 

conceptuală şi integrare în sistemul noţional al cunoştintelor asimilate, care astfel 

devin operaţionale.  

Portofoliul, ca instrument de evaluare complex ce rezervă un rol activ în învăţare, 

reprezintă o colecţie exhaustivă de informaţii despre progresul şcolar al elevului privind 

cunoştinţele achiziţionate pe o perioadă mai mare de timp (semestru, an şcolar, ciclu de 

învăţământ), dar şi aptitudinile acestuia, reprezentând un mijloc de a valoriza munca 

individuală a elevului şi acţionând ca un factor de dezvoltare a personalităţii.  

Având în vedere că actul didactic trebuie să fie un act de creaţie, adaptat nivelului 

clasei de elevi, portofoliul, ca instrument de evaluare foarte flexibil, poate fi proiectat în 

funcţie de situaţia particulară în care va fi folosit, structura sau elementele componente ale 

acestuia fiind în mare parte definite de profesor, însă oferind în acelaşi timp şi libertate 

elevului să pună în propriul portofoliu materialele pe care le consideră necesare şi care îl 

reprezintă cel mai bine.  

Utilizarea portofoliului în practica şcolară curentă se impune din ce în ce mai mult 

atenţiei şi interesului profesorilor, acesta incluzând rezultatele relevante obţinute prin celelalte 

metode şi tehnici de evaluare (probe orale, scrise, practice, observarea sistematică, proiectul, 

autoevaluarea), precum şi sarcini specifice disciplinei. 
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Foarte important este scopul pentru care este proiectat portofoliul, ceea ce va 

determina şi structura sa. Alături de scop, în definirea unui portofoliu sunt la fel de relevante 

contextul şi modul de proiectare a acestuia. 

O funcţie importantă pe care o preia portofoliul este aceea de investigare a majorităţii 

„produselor” elevilor, care, de obicei, rămân neimplicate în actul de evaluare, reprezentând în 

acelaşi timp un stimulent pentru desfăşurarea întregii game de activităţi didactice, nu doar 

pregătirea stereotipă pentru testele de cunoştinţe. Se stimulează astfel creativitatea, ingeniozitatea 

şi implicarea personală a elevului în activitatea de învăţare, motivaţia intrinsecă a acestuia. De 

asemenea, sarcina evaluării continue este preluată cu succes şi fără tensiunea pe care ar fi 

posibil s-o genereze metodele tradiţionale de evaluare aplicate frecvent.  

În concluzie, prin utilizarea portofoliului, atât elevii cât şi profesorul se angajează 

împreună în procesul evaluării, încât entuziasmul şi optimismul stârnite de evaluarea 

alternativă sunt pe deplin justificate. Reforma învăţământului presupune schimbare, înnoire, 

iar metodele de evaluare nu pot face excepţie. 
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Impactul activităţilor extraşcolare 

în dezvoltarea personalităţii elevilor 

 

Prof. Cusiac Daniela 

Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Sturdza”, Tecuci, jud. Galați 

 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop 

învățarea nonformală și petrecerea în mod plăcut şi eficient a timpului liber. Prin aceste 

activități, care cuprind domenii diverse, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități 

necesare unei dezvoltări armonioase pentru o integrare firească într-o societate în continuă 

schimbare.  

Când vorbim despre activități extrașcolare, ne referim la acel program la care elevul 

participă după ore sau înaintea orelor și în care ar trebui să se implice cu plăcere, deoarece 

valorificarea timpului liber prin astfel de activităţi stimulează dezvoltarea personalității 

elevilor, a încrederii în sine. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, 

conjunctura care să îl ajute să dea frâu liber imaginației, să-şi petreacă într-un mod atractiv 

timpul liber şi să își valorifice înclinațiile, dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

În cadrul activităților extraşcolare, se pot desfășura activități precum: ateliere de teatru, 

recitarea unor poezii, creații ale elevilor, scenete, şezători literare, realizarea de felicitări, 

desene tematice, activităţi de voluntariat, întreceri sportive, mese rotunde, dar şi vizite, 

drumeţii, excursii, concursuri tematice etc. Este recomandat ca aceste activități să se 

desfășoare de la vârste mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile şi obiceiurile care 

marchează momentele cruciale ale existenței umane şi duc la valorificarea specificului 

naţional. 

Astfel, în preajma sărbătorilor, se organizează o serie de activități cu scopul de a 

împărtăşi din magia şi spiritul sărbătorilor de iarnă atât de mult aşteptate, mai ales de copii. 

Elevii cântă colinde, la școală, dar și în cadrul familiei, iar frumusețea colindelor parcă 

împrăștie în zare puritatea, iubirea şi farmecul acestor comori preluate din moși-strămoși. 
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O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român 

vibrează la tot ceea ce înseamnă tradiție, iubire de neam și țară. Promovând valorile naționale, 

învățăm să ne apreciem, să valorificăm virtuțiile noastre ca nație. Valorificarea specificului 

nostru îl poate determina pe elev să perceapă anumite trăiri, să iubească țara, neamul şi să 

trăiască în armonie cu semenii. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne fac mai buni, mai solidari, 

mai valoroși și, mai ales, implicaţi. 

Decembrie vine apoi cu sărbatoarea, atât de aşteptată de copii, a Sfântului Nicolae. 

Câţi dintre noi nu au aşteptat cu înfrigurare dimineaţa de 6 decembrie pentru a se uita dacă 

Moşu' a lăsat ceva în ghetele pregătite de seara? Acest obicei al darurilor aduse de Moş 

Nicolae s-a impământenit şi este cu atât mai frumos, cu cât elevii învaţă şi să dăruiască, nu 

numai să primească. Pot fi organizate voluntariate şi pot fi donate lucruri, dulciuri, alimente 

pentru cei nevoiași, dându-se în felul acesta o mai mare amploare evenimentului. O astfel de 

activitate de voluntariat au împărtăşit elevii clasei mele, anul trecut, de Sfântul Nicolae, când 

am mers împreună la Şcoala Gimnazială Specială ,,Constantin Păunescu” din Tecuci. 

Activitatea intitulată „Din suflet pentru suflet” a avut ca scop oferirea de cadouri copiilor cu 

ocazia sosirii lui Moş Nicolae. Astfel, elevii au pregătit dulciuri şi jocuri interactive pentru a 

le aduce zâmbetul pe buze acestor copii cu deficienţe, chiar şi pentru câteva minute. Demersul 

face parte din programul de activităţi extraşcolare şi din Proiectul de parteneriat – voluntariat 

,,Dăruind, vei dobândi!”, ce se derulează de-a lungul anului şcolar. 
 

         
 

Ziua de 1 martie este o zi specială, atât pentru simplul fapt că aduce cu ea primăvara, 

cât şi pentru că vesteşte cel mai frumos mărţişor al literaturii române, Ion Creangă. La fel ca 

pe Eminescu, Caragiale sau Sadoveanu, şcoala noastră îl omagiază, în fiecare an, pe împăratul 

poveştilor sau pe ,,mărţişorul literaturii române”, cum ne place nouă să-i spunem. Să-l 

cunoaştem pe Creangă şi să-l descoperim odată cu elevii este o datorie morală faţă de 

povestitorul copilăriei noastre, dar şi faţă de noi şi elevii noştri!  

Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie – și orice 

persoană trăiește intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor 

importante săptămâni. În acestă perioadă este necesar să se desfășoare activități extrașcolare 

care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și familiarizarea 

tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii Domnului. 

Activitatea intitulată ,,O carte pentru fiecare!” a avut ca scop oferirea de cărţi copiilor 

de la Fundaţia ,,Bunul Samaritean” din Nicoreşti cu ocazia Zilei Internaţionale a Cărţii. 

Astfel, elevii claselor a VI-a B şi a VII-a A au pregătit cărţi, dar şi câteva dulciuri pentru 

copiii de la Fundaţie, mai puţin norocoşi, aducându-le zâmbetul pe buze şi bucuria în suflet, 

mai ales că era în preajma Paştelui. 
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Elevii sunt încurajați, în urma acestor acţiuni, să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, 

astfel transmițând sentimentele trăite, emoțiile și celor din jur. 

Activităţile care implică participarea părinţilor sunt cu atât mai interesante, căci 

părinții iau parte la comunitatea şcolară, şi simt îndeaproape emoţiile unor astfel de momente. 

În cadrul proiectului educaţional ,,Singur acasă, împreună la şcoală", elevii mei au putut 

desfăşura activităţi în colaborare cu familia, precum: ,,Părinţii se întorc la şcoală”, ,,Zâmbete 

pentru mămici şi bunici” sau „Profesia de părinte - O zi din viaţa unui părinte” – când am 

organizat o excursie la Unitatea Militară de Aviaţie din Bacău, unde l-am cunoscut 

îndeaproape pe tatăl unui elev şi subofiţer în această unitate (acesta ne-a fost și gazdă în acea 

zi). 

Este destul de greu să se găsească timp suficient pentru pregătirea acestor proiecte, dar 

dacă se pornește de la ideea că scopul lor este să-i pregătească pentru viitor pe elevii noştri, să 

le modeleze personalitatea, rezultatul va fi unul deosebit. 

 

 

 

 

Predarea – învăţarea ca răspuns la nevoile individuale ale elevilor 
 

Drăgoi Doina 

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” 

Roșiori de Vede, jud. Teleorman 

 

Orice demers de predare trebuie să pornească de la identificarea nevoilor individuale 

de învăţare ale elevilor. Fără un diagnostic real al nevoilor, stilurilor şi strategiilor de învăţare 

ale elevilor, profesorul va fi doar un transmiţător legitim de cunoştinţe sigure şi fără echivoc, 

nu un profesionist reflexiv, care vine permanent în întâmpinarea nevoilor individuale ale 

elevilor şi facilitează implicarea acestora în contexte de învăţare care să le dezvolte abilităţi de 

gândire de ordin superior şi să le favorizeze adaptarea şi dezvoltarea abilităţilor de autoinstruire 

şi autoeducaţie. 

Conceptul de cerinţe educative speciale corespunde unei abordări care: 

 postulează ideea că fiecare copil este unic; 

 identifică faptul că orice copil poate învăţa; 

 valorizează unicitatea tipului de învăţare determinată de particularităţile individuale; 

 cultivă diversitatea copiilor ca un  mijloc de învăţare care sprijină şi întăreşte învăţarea 

dacă este folosită adecvat (prin curriculum).  

De asemenea, la copiii cu deficienţă mintală, identificarea şi potenţarea unor calităţi, stimularea 

şi abordarea integrală a personalităţii şi a potenţialului de dezvoltare sunt obiective educaţionale 

de bază.  
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Identificarea acestor copii se poate face prin mai multe indicii care pot fi grupate în 

arii: vorbirea, înţelegerea limbajului, jocul, mişcarea, comportamentul, cititul şi scrisul, 

psihomotricitatea, abilităţile de calcul. Astfel, elevul: dă răspunsuri inegale, incomplete; are 

nevoie de un anumit interval de timp pentru a răspunde la întrebări; are dificultăţi în procesele 

de scris-citit şi calcul aritmetic; nu respectă forma, mărimea, proporţia, orientarea; manifestă 

încetineală în gândire; are dificultăţi de a asculta şi înţelege cele predate; are o slabă capacitate 

de concentrare, rezistenţă minimă la efort; are dificultăţi de colaborare şi stabilire a unor 

relaţii cu ceilalţi copii; poate avea tulburări de comportament. 

Identificarea nevoilor individuale este necesară pentru: 

 proiectarea şi derularea eficientă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare;  

 crearea unui mediu pozitiv de învăţare, în care „să savureze” experienţele învăţării;  

 adaptarea şi modelarea strategiilor şi tehnicilor de învăţare, conţinuturilor, metodelor de 

evaluare în funcţie de vârstă/ disciplină/ aptitudini şi abilităţi/ interese/ calităţi personale; 

 realizarea conexiunilor transdisciplinare, integrate;  

 asigurarea consilierii şi „coaching-ului” pentru rezolvarea situaţiilor problematice şi de 

criză şi dezvoltarea responsabilităţii individuale; 

 dezvoltarea potenţialului fiecărui individ şi îmbunătăţirea evaluării;  

 tratarea diferenţiată şi individualizată a elevilor;  

 asigurarea managementului clasei şi dezvoltarea echipei;  

 câştigarea şi trăirea satisfacţiei profesionale specifice cadrului didactic. 

Această abordare consideră curriculum-ul şcolar ca un instrument necesar a fi flexibil, 

adaptabil la nevoile/ cerinţele elevilor. Punctul de plecare în alcătuirea strategiilor de lucru 

este identificarea problemelor pe care le întâmpină copiii în învăţare, nu pentru a-i clasifica şi 

eticheta, ci pentru a construi şi proiecta activităţile în întâmpinarea nevoilor lor. Scopul îl 

constituie dezvoltarea fiecăruia şi a tuturor, pentru că individualitatea este la fel de importantă 

ca şi interacţiunea între elevi. Problemele de învăţare sunt astfel cunoscute ca cerinţe mai mult 

sau mai puţin speciale, particularităţi pe care se adaptează predarea şi învăţarea. 

Este deosebit de importantă cunoaşterea dificultăţilor de învăţare ale fiecărui elev, 

modul lor de manifestare şi domeniul în care apar. 

Cunoaşterea a cât mai multe lucruri despre elevii noştri şi trăsăturile lor individuale ne 

vor ajuta să ştim mai bine care sunt nevoile de învăţare ale fiecăruia şi, în consecinţă, care 

parte din curriculum trebuie diferenţiată pentru o anume lecţie.  

Satisfacerea diverselor nevoi ale elevilor nu este ceva care are loc întâmplător – trebuie 

să fie plănuită prin: 

 investigare iniţială completă şi adecvată pentru a identifica orice dificultăţi de învăţare 

de ansamblu şi particulare şi nevoile de sprijin; 

 a se asigura că mecanismele de asistenţă potrivite sunt puse la dispoziţie prompt; 

 oferirea unei asistenţe şi îndrumări eficace; 

 identificarea stilurilor de învăţare preferate ale elevilor; 

 plănuire eficace a lecţiilor, ţinând cont de stilurile de învăţare preferate ale elevilor; 

 a se asigura că toate lecţiile iau în considerare stilurile de învăţare preferate ale elevilor; 

 strângerea şi organizarea unor materiale de predare-învăţare diferenţiată corespunzătoare, 

de înaltă calitate; 

 a se asigura că orele menţin treaz interesul tuturor elevilor şi că aceştia primesc 

sprijinul potrivit pentru a-şi atinge scopurile şi obiectivele învăţării; 

 a se asigura că elevii capabili sunt provocaţi să-şi atingă întregul potenţial. 

Este binecunoscut faptul că proiectarea lecţiilor face ca activitatea de predare-învăţare să 

fie mai eficientă. În absenţa acesteia își face loc improvizaţia, care duce la o activitate didactică 

ineficientă. Astfel, apar întrebările: ce învăţăm?, cum învăţăm?, pe cine învăţăm?, de ce învăţăm?. 
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,,Atunci când predarea se pliază pe nevoile elevilor, atitudinea acestora se schimbă şi 

se obţin rezultate mai bune” (Cotton, 1998). Toţi elevii au nevoie de condiţii adecvate 

nivelului lor şi de sprijin individualizat. Informaţiile obţinute de profesori prin evaluările 

formative îi ajută să proiecteze activitatea didactică în care utilizează resurse procedurale şi 

materiale care să corespundă nevoilor tuturor elevilor.  

Tomlinson (2000) enumeră patru modalităţi prin care profesorii pot diferenţia 

instruirea: 

 prin conţinut: ajustarea a ceea ce au de învăţat elevii sau a modului în care ei primesc 

informaţia necesară;  

 prin proces: recomandarea unor modalităţi de abordare a conţinutului;  

 prin produse: crearea de oportunităţi de exersare, aplicare şi extindere a ceea ce au 

învăţat într-o varietate de moduri;  

 prin mediul învăţării: crearea unei clase în care să existe zone de studiu în linişte şi 

zone de interacţiune şi în care să se predea rutine care dezvoltă independenţa de 

acţiune. 

În educaţie nu există reţete, există experienţă acumulată, idei, teorii bazate pe cercetări 

noi, practici confirmate care şi-au demonstrat în timp eficienţa, valori, principii, reguli.  

Activitatea diferenţiatǎ trebuie sǎ-i cuprindǎ pe toţi elevii clasei, atât pe cei care 

întâmpinǎ dificultǎţi, cât şi pe cei cu posibilitǎţi deosebite, pentru ca, folosindu-se metode şi 

procedee specifice particularitǎţilor individuale, sǎ se asigure stimularea dezvoltǎrii lor pânǎ 

la nivelul maxim al disponibilitǎţilor pe care le are fiecare. 

Răspunsul pentru educaţia diferenţiată se găseşte în importanţa pe care o acordăm 

cunoaşterii elevului în calitatea sa de client al serviciilor educaţionale, precum şi 

profesionalismului cu care integrăm activităţile centrate pe procesul diferenţiat de învăţare al 

elevului în instruire.  

Principiul individualizării şi diferenţierii învăţării exprimă necesitatea adaptării  

dinamice a încărcăturii cognitive şi acţionale a conţinuturilor şi a strategiilor instructiv 

educative atât la particularităţile psihofizice ale fiecărui elev, cât şi la particularităţile 

diferenţiate.  

Tratarea diferenţiată rămane o necesitate de necontestat, susţinută de cauze cunoscute, 

generale si situaţionale care, în principiu, se leagă de particularităţile individuale ale elevilor, 

de care nu putem să nu ţinem seama, dar şi de mediul socio-familial din care provin elevii.  

Nu se poate vorbi de activizarea elevilor fără a se avea în vedere individualizarea 

procesului de predare-învăţare şi evaluare. De fapt, este vorba de o activizare diferenţiată pe 

fondul unei individualizări corect practicate.  

În scopul eficientizării procesului de învăţare, în clasele unde se practică învăţământul 

incluziv, UNESCO a elaborat un pachet de resurse pentru profesori, în care sunt prezentate o 

serie de strategii de sprijinire a învăţării pentru toţi elevii din clasă. În sinteză, aceste strategii 

pot fi prezentate astfel: 

 Învăţarea interactivă – presupune folosirea unor strategii de învăţare focalizate pe 

cooperarea, colaborarea şi comunicarea între elevi la activităţile didactice, precum şi 

interacţiunea dintre profesori şi elevi sau dintre profesori (eficienţa învăţării presupune 

lucrul profesorilor în echipă) ca o modalitate permanentă de lucru. 

 Negocierea obiectivelor – se referă la discutarea şi explicarea obiectivelor acţiunii de 

învăţare în cadrul relaţiei dintre profesori şi elevi, deoarece fiecare participant la actul 

învăţării are idei, experienţe şi interese personale de care trebuie să se ţină seama în 

proiectarea activităţilor didactice. 

 Demonstraţia, aplicaţia şi feedback-ul – se referă la faptul că orice proces de învăţare 

(mai ales în condiţiile învăţământului incluziv) este mai eficient şi mai uşor de înţeles 
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dacă informaţiile prezentate sunt demonstrate şi aplicate la situaţii reale de viaţă, 

existând şi un feedback continuu de-a lungul întregului proces. 

 Modalităţile de sprijin în actul învăţării. Elevii cu cerinţe educative speciale au nevoie 

în anumite momente de un sprijin activ în învăţare, atât în timpul activităţilor 

desfăşurate în clasă ( profesori de sprijin), cât şi la activităţile din afara clasei. Acesta 

poate fi acordat şi prin dezvoltarea unui parteneriat educaţional cu anumite categorii 

de specialişti, cu familiile elevilor sau cu anumite instituţii din comunitate. 

 Evaluarea continuă a învăţării - presupune prezenţa unui răspuns permanent la 

conţinuturile şi mesajele primite de cel care învaţă, iar aceste răspunsuri constituie 

principalul reper după care fiecare profesor îşi poate perfecţiona şi optimiza intervenţia 

în actul învăţării, în timp ce elevul îşi poate verifica capacitatea de a oferi soluţii valide 

la situaţiile diverse de învăţare datorită interacţiunii permanente cu ceilalţi colegi din 

clasă (A. Gherguţ, 2001). 

Având în vedere perspectivele enumerate anterior şi considerând că învăţarea 

reprezintă un fenomen dinamic şi complex, putem enumera o serie de elemente definitorii ale 

strategiilor învăţării interactive care pot completa lista strategiilor devenite deja clasice. În 

acest sens, enumerăm următoarele : 

 valorificarea experienţelor zilnice ale elevilor, prin crearea unor situaţii/ scenarii-tip 

(ex. „întâlnirea de dimineaţă”) – fiecare elev poate avea o experienţă diferită cu privire 

la unul şi acelaşi eveniment/ fenomen şi care poate fi împărtăşită şi celorlalţi colegi; 

 valorificarea cunoştinţelor anterioare ale elevilor în desfăşurarea lecţiilor noi şi 

rezolvarea unor sarcini de lucru în perechi sau grupuri mici; 

 utilizarea situaţiilor de joc în învăţare (jocuri de rol, dramatizare, jocul didactic etc.); 

 folosirea problematizării pe secvenţe didactice şi aplicarea practică a rezultatelor prin 

metode şi procedee de expresie ca desenul, povestirea, lucrul manual, modelajul etc.; 

 rezolvarea creativă a conflictelor în clasă, colaborarea cu familia şi valorificarea 

resurselor din comunitate ca tehnici de sprijinire a învăţării, predării şi evaluării; 

 implicarea elevilor în activităţi care presupun cooperare pentru rezolvarea unor 

probleme şi prin care pot învăţa să asculte, să negocieze şi să accepte opinia sau 

părerea celuilalt, indiferent de statutul sau rolul pe care îl deţin în grupul respectiv.  

În concluzie, a fi un profesor bun presupune a avea abilitatea de a reflecta la modul în 

care fiecare elev poate să-şi însuşească şi să înveţe cu succes deprinderile şi conceptele noi, 

înseamnă a gândi predarea şi învăţarea în moduri noi şi diferite. Nu există nici început, nici 

sfârşit. Este un proces şi, ca atare, se dezvoltă continuu. Prin urmare, nu există un singur fel 

corect de a-l realiza. Este o filosofie despre elevi, predare şi învăţare. Toate acestea sunt 

ajutate de strategii de predare şi învăţare eficiente care să contribuie la diferenţierea 

curriculum-ului. 
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Metode și concepte inovatoare pentru creșterea motivației elevilor 
 

Prof. Dumitriu Elena Simona 

Școala Gimnazială „Miron Costin”, Galați, jud. Galați 

 

O provocare comună pentru sistemele de învăţământ europene este prevenirea părăsirii 

timpurii a şcolii. Prezenta lucrare repreintă o sinteză a experienţei dobândite în urma 

participării la cursul de formare Cum să motivăm elevii să îşi finalizeze studiile obligatorii. 

Metode inovative de predare şi învăţare în vederea reducerii abandonului şcolar într-o 

societate bazată pe învăţarea pe tot parcursul vieţii, desfăşurat la Assen, în Olanda. 

Proiectul Feight (F8) propus de Quarter Mediation (organizație olandeză cu expertiză 

în domeniul educațional și de formare profesională) are ca scop identificarea principalilor 

factori care declanşează părăsirea timpurie a şcolii. Acest proiect îşi doreşte să reducă rata 

abandonului şcolar prin creşterea motivaţiei elevilor şi prin ajutorarea acestora de a se adapta 

în societate, prin învăţare continuă. Aşadar, proiectul se adresează tuturor profesorilor, cu 

scopul de a sprijini, înţelege şi a motiva elevii să îşi continue educaţia în vederea obţinerii 

unei diplome, a unei calificări pe piaţa muncii. 

Cele opt soluţii împotriva abandonului şcolar se concentrează asupra importanţei de 

formare continuă a cadrelor didactice, atât de necesară pentru a putea reduce, cu 

profesionalism, rata abandonului şcolar. Metodele se bazează pe cele opt inteligenţe multiple. 

Aceste metode sunt:  

1. implicarea elevilor în situaţii de viaţă concrete; 

2. realizarea de activităţi în aer liber (outdoor activities); 
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3. activităţi extracurriculare;  

4. peer training (peer education) – formarea unor competenţe/abilităţi în cadrul unor 

grupuri formate de elevi de acceaşi vârstă, clasă, sex, orientare religioasă etc.;  

5. E-learning; 

6. folosirea muzicii, artei, desenului, jocului, teatrului ca metode de învăţare; 

7. dobândirea unor abilităţi de interacţiune între persoane – Team Building (construirea 

unei echipe eficiente este un proces de dezvoltare şi motivare a unui grup, astfel încât 

acesta să îşi atingă ţelul şi să devină o echipă eficientă); 

8. Learning by doing/ învăţarea prin practică în situaţii concrete. 

În continuare vă prezentăm câteva dintre aceste metode de prevenire a abandonului 

şcolar.  

,,Peer education” este una dintre cele opt soluţii propuse de Quarter Mediation. Este 

un proces prin care elevii sunt motivaţi, instruiţi. Are scopul de a dezvolta cunoştinţele, de a 

corecta atitudinile, comportamentele, de a reda încrederea. Sensul cuvântului ,,peer”: un 

,,peer” (egal) este o persoană care aparţine aceluiaşi grup social ca şi altă persoană care face 

parte din acelaşi grup. Grupul se poate diferenţia în funcţie de vârstă, sex, ocupaţie, statut 

socio-economic, religie, probleme de sănătate etc.  

Activităţile de tip peer education au loc pe o anumită perioadă de timp şi au ca scop 

dezvoltarea cunoaşterii/ atitudinii, dobândirea unor noi competenţe, motivarea grupului ţintă. 

Un alt scop ar fi şi dezvoltarea competenţelor personale care să fie ulterior folosite ca o 

deschidere pentru piaţa muncii. Peer education are în vedere nevoile individuale ale grupului 

ţintă, iar în cazul nostru, în nevoile clasei de elevi. Peer education presupune un program 

personal de dezvoltare, vine în ajutor prin punerea în practică a ceea ce s-a învăţat. 

Educaţia de la egal la egal îşi propune să îi instruiască pe elevi, prin realizarea unor 

activităţi informale, pe o anumită perioadă de timp şi vizează dezvoltarea cunoştinţelor 

acestora. Exemple de activităţi de tip peer education: sesiuni organizate cu colegii, folosind 

tehnici interactive, cum ar fi teste, jocuri de rol, povestiri, discuţii de grup, dezbateri pe 

diferite subiecte care îi preocupă pe elevi. Educaţia de la egal la egal este încă privită ca un 

concept nou. Acest fel de educaţie este un real sprijin pentru elevii cu risc de abandon şcolar 

sau care chiar au părăsit studiile din varii motive, prin aceea că are potenţialul de a extinde 

accesul la formare şi, ulterior, de a deschide noi orizonturi. 

Sunt câteva argumente pentru care dascălii, părinţii şi alţi factori educaţionali este bine 

să încurajeze educaţia de la egal la egal, ca un complement a ceea ce se întâmplă şi în alte 

situaţii de învăţare.  

În primul rând, învăţarea este un cadru natural de transmitere a unor experienţe. Ea 

fructifică ceea ce individul achiziţionează spontan, difuz, informal, şi nu sub presiunea 

instituţionalizată, prescrisă, formalizată.  

În al doilea rând, o astfel de metodologie dă satisfacţie subiectului învăţării, care se 

pune în valoare, îşi atribuie funcţii pe care şcoala (încă) nu este în stare să le întreţină. Cel 

care dă îşi confirmă valoarea prin faptul că ceea ce deţine este important şi merită transmis şi 

altora.  

În al treilea rând, în situaţia învăţării de la egal la egal se pun în raport experienţe 

simetrice, se creează o rezonanţă şi o altfel de empatie spirituală decât cea gestionată de 

profesor.  

În al patrulea rând, un atare context generează un orizont al împărtăşirii şi al 

îmbogăţirii reciproce. Subiectul în cauză (fie că dă, fie că primeşte) se simte important, crede 

că ceea tranzacţionează este „opera” lui, că oferă sau primeşte dezinteresat, fără nicio 

constrângere, supraveghere, aprobare. Educaţia de la egal la egal este folosită pentru a 

promova schimbări comportamentale, atitudini pozitive.  
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Un profesor care se ocupă de ,,peer education” este bine să colaboreze şi cu alţi 

profesori. De asemenea, este bine de ştiut că ,,peer education” nu este o soluţie pentru toate 

problemele întâmpinate la clasa de elevi şi că uneori se pretează să folosim alte metode, alte 

abordări. Un lucru foarte important este acela că profesorul/ mentorul îi ajută pe elevi să îşi 

descopere nevoile personale, să câştige încredere, să dezvolte comunicarea, lucrul în echipă.  

O altă soluție propusă o reprezintă metoda E-learning, ce reprezintă interacţiunea 

dintre procesul de predare/ învăţare şi tehnologiile informaţionale – ICT (Information and 

Communication Technology), acoperind un spectru larg de activităţi, de la învăţământul 

asistat de calculator (o combinaţie între practicile tradiţionale şi cele online de învăţare) până 

la învăţământul desfăşurat în întregime în manieră online. Pentru a evidenţia rolul pozitiv al 

tehnologiilor informaţionale în educaţie vă prezentăm rezultatele psihiatrului William Glasser, 

prezentate în Control theory in the classroom, despre măsura în care reţinem informaţiile 

întâlnite în diverse contexte:  

 10% din ce citim (un mediu virtual ne pune la dispoziţie un material bogat de lectură – 

documentaţii, prezentări, mesaje de e-mail sau de pe forumul de discuţii);  

 20% din ce auzim (materiale audio sub formă de tutoriale sau incluse în diverse teste 

online);  

 30% din ce vedem (materialele video, imagini, prezentări power point etc.);  

 50% din ce auzim şi vedem (videoconferinţe);  

 70% din ce discutăm cu alţii ( mediul virtuale oferă multiple posibilităţi de participare 

la discuţii cu profesorii sau cu colegii);  

 80% din ce experimentăm (majoritatea disciplinelor cer realizarea unor proiecte în care 

elevii să îşi valorifice cunoştinţele şi creativitatea); 

 95% din ce îi învăţăm pe alţii (aceasta presupune o înţelegere clară şi o bună 

organizare a ceea ce urmează a fi predat).  

Metodele prezentate au ca principal obiectiv reducerea abandonului şcolar şi creşterea 

ratei de participare şcolară a copiilor aflați în risc de abandon. Aceste metode oferă şcolii, ca 

instituţie, dar şi personalului didactic al şcolii, câteva instrumente utile care să sprijine 

eforturile educaţionale zilnice, atât în activitatea la clasă, cât şi ,,pe teren”, în relaţia cu elevii 

şi familiile acestora. Grupurile defavorizate – în primul rând este vorba despre elevii care 

provin din familii sărace, cu un nivel minim al veniturilor, asociat de cele mai multe ori cu 

lipsa unui loc de muncă şi cu un nivel redus de educaţie. Precaritatea resurselor familiei 

afectează în moduri variate participarea şi parcursul şcolar normal al unui copil. De asemenea, 

copiii care au cerinţe educaţionale speciale (CES) sau cei care provin din familii 

dezorganizate reprezintă alte categorii şcolare vulnerabile importante. Activităţile de 

prevenire au un mai mare succes în ceea ce priveşte participarea şcolară, decât cele de 

intervenţie propriu-zisă. După ce un elev renunţă la studii o perioadă de timp, este mai dificil 

să se reîntoarcă la şcoală şi să-şi continue studiile. De aceea, pentru a pune în practică aceste 

metode pro-active, fiecare şcoală trebuie să iniţieze un proces de identificare a elevilor în 

situaţie de risc şi a factorilor specifici de risc, să monitorizeze evoluţia acestor elevi şi să 

realizeze, dacă e cazul, o serie de măsuri corective.   
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Unde-s doi, puterea crește 

Exemple de bună practică – gimnaziu și liceu 
 

Prof. Edițoiu Cornelia 

Liceul Teoretic „General Dragalina”, Oravița, jud. Caraș-Severin 

 

Ne dorim tot mai mult ca tinerii să fie interesați de cunoaștere, să performeze, să învețe 

pentru ei, nu pentru notă, pentru părinți sau profesori, având convingerea că toate acestea nu 

numai că le vor folosi în viață, dar le vor aduce și succesul visat. E greu să îi convingi că ai 

dreptate, mai ales că societatea, dar mai ales presa oferă destule contraargumente, iar școala 

cu greu reușește să fie atrăgătoare câtă vreme baza materială lasă de dorit și programele sunt 

aglomerate. 

Participând la o ședință a Consiliului Elevilor și auzind la ce emisiuni se uită tinerii, 

am decis să le aducem televiziunea în clase. De exemplu, clasei a X-a MI, care are mulți elevi 

talentați (clasa are formație muzicală, formație de teatru, club de lectură, club de dezbateri) i 

s-a propus realizarea unei emisiuni numită „Starea liceenilor”. La finalul lunii, sub forma unui 

spectacol, la ora de dirigenție se prezintă, cu umor, cu ironie si autoironie, aspectele mai puțin 

plăcute sesizate la anumite ore. Așa descoperim ticuri ale profesorilor, cacofonii, gafe, 

răspunsuri de tot râsul. Dar pentru a realiza „emisiunea” ei trebuie să completeze jurnalul 

clasei, să realizeze scenariul, să învețe textul, să caute replici din filme, efecte sonore și mai 

ales să fie atenți să nu devină material pentru emisiune. Clasa a XI-a Filologie a vrut 

emisiunea „Dă-te la o carte” care se bucură de succes – prin rotație fiecare prezentând ultima 

carte citită. La clasa a VI-a am creat 2 butoane roșii, pe care le-am fixat la marginile catedrei, 

pentru ca, în momentele de evaluare, doi elevi să se simtă ca la „Am întrebat 100 de români”. 

Pentru clasa a V-a funcționează bine sistemul calificativelor din aplicația edu.24: elevii sunt 

atenti/ țin evidența punctelor primite pentru participare la ore, la calificativul ”interesat/ 

dezinteresat”, mai ales că acest calificativ e vizibil, grație catalogului electronic, și de către 

părinte. În schimb, la orele de pregătire suplimentară, care se țin după ora 14, elevii clasei a 

VIII-a care se concentrează cel mai bine primesc ca recompensă fructe. 

Tot cooperare a fost și pentru a schimba perspectiva claselor asupra unor materii. De 

exemplu, profesorii de limba 

română și cei de matematică, 

pornind de la o realitate (aceea că 

mulți elevi vin la specializarea 

Filologie pentru că se tem de 

bacalaureatul din matematică, iar 

mulți elevi de la Matematică dau 

mai departe examen la școli 

militare din gramatica limbii 

române), au propus mai multe 

activități, la finele cărora au fost 

solicitări neașteptate pentru 

opționale. 

S-a început cu o surpriză: ora de română a fost predată de profesoara de matematică, 

iar ora de matematică, de profesoara de română. Apoi, elevii de la filologie au invitat pe cei de 

la matematică-informatică la prezentarea cărților citite și le-au oferit câte o carte. 

Matematicienii au provocat pe filologi la un concurs de improvizație scenică sau de stand up 

comedy. Filologii au propus și ei o confruntare, o dezbatere de tip polemic pe tema: 

„Voluntariatul, o condiție obligatorie pentru admiterea la facultate”. Matematicienii i-au 
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invitat pe filologi la „Cangurul matematician”, iar filologii la un test de gramatică. Au mers 

împreună la concerte, la filme, întâlniri cu scriitori, ultima dintre acțiunile derulate fiind cu 

ocazia împlinirii a 100 de ani de la apariția volumului „Poemele luminii”, de Lucian Blaga.  

 

Am inițiat concursuri ce au presupus cooperarea celor două tipuri de inteligență: cea 

matematică si cea lingvistică (de exemplu, cel numit POEZIE X MATEMATICĂ). Surpriza 

plăcută a fost că elevii de la filologie au solicitat pentru anul școlar următor un opțional de 

matematică, iar cei de la matematică – un opțional de limba română. S-au alăturat clubului de 

lectură sau cercului dramatic elevi de la profilul real, la cercul de matematică au venit si 

filologi, s-au pus bazele unor prietenii, iar elevii au privit cu alți ochi cele două discipline. 

Prin urmare, credem cu tărie că unde-s doi puterea crește și, prin eforturi conjugate, se 

sporește atât calitatea, cât și atractivitatea demersului didactic. 

 

 

 

 

Optimizarea demersului didactic prin utilizarea strategiilor alternative de 

evaluare. Metoda proiectului 
 

Profesor Enache Anamaria 

Liceul tehnologic „Ovid Caledoniu”,Tecuci, Jud. Galați 

 

Proiectul reprezintă o metodă modernă de evaluare care poate furniza informaţii mai 

bogate în legătură cu competenţele elevilor şi, în general, cu progresele pe care ei le-au 

înregistrat de-a lungul unei perioade mai îndelungate de timp. Temele pe care se realizează 

proiectele pot fi oferite de către profesor dar, în anumite cazuri, ele pot fi propuse şi de către 

elevii care elaborează aceste proiecte. Informaţiile pe care le poate obţine evaluatorul sunt 

variate şi, în esenţă, fac referire la următoarele aspecte: motivaţia pe care o are elevul faţă de 

domeniul din perimetrul căruia a selectat tema; capacitatea elevului de a se informa şi de a 

utiliza o bibliografie centrată pe nevoile de tratare a subiectului luat în discuţie; capacitatea 

elevului de a concepe un parcurs investigativ şi de a utiliza o serie de metode care să-l ajute să 

atingă obiectivele pe care şi le-a propus; modalitatea de organizare, prelucrare şi prezentare a 

informaţiilor dobândite ca urmare a utilizării diverselor metode de cercetare; calitatea 

produsului sau produselor obţinute în urma finalizării proiectului (care se pot distinge prin 

originalitate, funcţionalitate, calităţi estetice deosebite). 

Ca şi în cazul altor metode alternative de evaluare, şi în cazul proiectului trebuie avuţi 

în vedere o serie de determinanţi, precum: vârsta elevilor, motivaţia acestora pentru un anumit 
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domeniu de cunoaştere, varietatea experienţelor de învăţare pe care elevii le-au acumulat în 

timp, rezistenţa acestora la efort.  

Proiectul este privit ca o activitate mai amplă, ce permite o apreciere complexă a 

învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale elevului. Deşi implică şi o parte 

de studiu individual în afara clasei, această activitate este foarte motivantă pentru elevi. Se 

distinge prin următoarele caracteristici: este o activitate mult mai complexă decât investigaţia; 

începe în sala de clasă şi continuă în afara şcolii (individual sau în grupe de câte 4 sau 5 

elevi), câteva zile sau câteva săptămâni; se încheie tot în clasă prin prezentarea unui raport sau 

a produselor realizate; permite o abordare interdisciplinară a învăţării; se pot acorda două 

calificative – unul pentru elaborare şi altul pentru prezentare (M. Stanciu, Didactica 

postmodernă. Fundamente teoretice).  

Lucrul în echipă, cooperarea şi colaborarea generează contexte interacţionale în care se 

câştigă experienţă, transformând elevii în subiecţi ai propriei învățări, capabili să-şi 

concentreze atenţia şi să caute cu interes şi curiozitate materialele necesare întocmirii 

proiectului. Ei sunt gata oricând să-şi pună în joc imaginaţia, înţelegerea, puterea de 

anticipaţie, memoria şi să manifeste interes faţă de tema proiectului.  

Ceea ce le propunem elevilor trebuie să fie nu doar pe înţelesul lor, dar şi în interesul 

lor, să le trezească curiozitatea și să le sporească motivația de a învăța, căci e demonstrat 

faptul că elevii se implică și participă conștient și cu interes în activitățile lecției atunci când 

învaţă lucruri care sunt relevante pentru ei. 

Exemplu de bună practică în desfășurarea metodei proiectului - disciplina Educație 

Antreprenorială, clasa a-X-a: Titlul lecției: „Modele de reușită în afaceri”. 

Propun elevilor un proiect pentru a evalua activitatea lor la final de semestru. Tema 

proiectului are legătură cu lecția „Modele de reușită în afaceri” și urmărește un titlu care să 

evidențieze cât mai bine obiectivele lecției. 

Cerințele proiectului: elevii vor primi anumite sarcini pentru realizarea lui. Proiectul 

trebuie să respecte condițiile de formă și de conținut: 

 condiții de formă: carton duplex (100x70 mm) pe care elevii vor lipi imagini, vor 

desena, vor scrie; 

 condiții de conținut: tema proiectului este: Exemple de afaceri care au reușit să treacă 

proba timpului; se cer: istoricul firmei, cine a condus firma, cine o conduce în prezent, 

cifra de afaceri pe cel puțin 3 ani, gama de produse. 

Scurtă descriere a activității: elevii, grupați câte 2, 4 sau 5, vor alege o afacere cu 

tradiție care a reușit să înregistreze profit și să ramână cunoscută timp de cel puțin 50 de ani. 

După ce și-au ales modelul de afacere/ companie, au la dispoziție 2 săptămâni în care vor 

căuta informații despre istoricul firmei, întreprinzător/ întreprinzători, cifra de afaceri, gama 

de produse care le-a adus succesul, imagini cu produsele de atunci și de acum. 

În prezentare, elevii sunt liberi să aleagă mijloacele în care o vor realiza, în funcție de 

imaginația /creativitatea lor. Pot veni cu mostre, dacă produsul nu costă foarte mult (de 

exemplu, bomboane de ciocolată pentru a-i servi colegii), dacă au ales „Milka” pot veni cu 

ambalaje, cu sticluțe goale de parfum dacă au ales „Avon” de exemplu, imagini cu mașini 

dacă au ales „Ford”, tricouri, încălțăminte dacă au ales „Adidas” etc.  

Se urmărește o prezentare cooerentă, precisă în care sunt implicați activ toți membrii 

grupei formate. 

Nu se permite prezentarea produselor din tutun sau băuturi alcoolice, precum nici alte 

produse care ar încălca regulamentul școlar. 
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Fişa de monitorizare/ evaluare proiect 
 

Nr. 

crt. 

 

Enunţ/criteriu 
 

Da 
 

Nu 
 

Obs./comentarii 

1. Au fost avute în vedere ideile indicate    

2. Au fost accesate toate căile de documentare indicate 

în plan 

   

3. S-au identificat toate soluţiile posibile de abordare a 

temei  

   

 

4. Au fost selectate grupele de lucru pe subiecte    

5. Au fost numiţi responsabilul de proiect şi liderul de 

grup 

   

6. Au fost alocate responsabilităţile în cadrul proiectului    

7. S-a realizat planificarea activităţilor pe grupe de 

lucru 

   

8. S-a realizat prezentarea şi argumentarea proiectului    

9. S-au primit sugestii şi recomandări pentru 

îmbunătăţirea activităţilor similare în viitor 

   

 

 

Bibliografie: 

1. Stanciu, Mihai, Didactica postmodernă. Fundamente teoretice, Editura Universității, 

Suceava, 2003; 

2. Dictionar de Pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică, Bucuresti, 1978; 

3. Nicola, Ioan, Pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică, R.A,Bucuresti, 1994 

4. Vasile, Cristina; Ene, Denisa, Metodica și evaluarea pentru examenele de titularizare 

și definitivare în învățământ, Editura Rovimed Publishers, Bacău, 2017. 

 

Fişă de apreciere a calităţii proiectului 
 

Criteriul Da/Nu Observaţii 

1. Proiectul are validitate în raport cu: tema, scopul, 

obiectivele urmărite 

 

  

2. Proiectul demonstrează completitudinea şi acoperire 

satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 

  

3. Elaborarea şi redactarea părţii scrise a proiectului au  fost 

făcute  într-un mod consistent şi concomitent, conform 

planificării. 

  

4. Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este 

bine justificată şi argumentată în contexul proiectului 

  

5. Redactarea părţii  scrise a proiectului demonstrează o bună 

consistenţă internă 

 

  

6. Redactarea părţii  scrise a proiectului demonstrează o bună 

logică şi argumentare a ideilor. 

 

  

7. Proiectul reprezintă, în sine, o soluţie practică, cu elemente 

de originalitate în găsirea soluţiilor. 
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Locul limbii franceze într-o școală 

aflată mereu în renovare 
 

Prof. Gheorghiu Cati 

Șc. Gimn. „Ștefan Octavian Iosif”, Tecuci, jud. Galaţi 

 

În ceea ce priveşte predarea limbii franceze astăzi, este indispensabil să se reconsidere 

locul pe care aceasta îl are în lume. Este evidentă necesitatea de a reflecta nu doar asupra 

metodelor noastre de predare, ci şi la planul de valori, la funcţia sa socială, vocaţia sa, 

misiunea sa. 

Fie români, englezi, francezi etc., tinerii urmează tendinţele mondiale specifice vârstei 

lor: urmăresc aceleaşi filme, ascultă aceeaşi muzică, au aceiaşi idoli. Cât despre ce limbă 

străină să înveţe, cei mai mulţi aleg limba engleză. Deci, de ce să studieze limba franceză? 

Prin studierea limbii franceze, elevul român îşi consolidează sentimentul european, acela 

de a face parte dintr-un patrimoniu cultural comun şi de a se simţi ca la el acasă în Europa, să 

se simtă liber să călătorească oriunde pe teritoriul ei, oricare ar fi nevoile şi motivele sale. 

Franceza, spre deosebire de limba engleză, este percepută cel mai adesea ca o limbă a 

luxului, a rafinamentului şi a distincţiei, este limba lui Yves Saint Laurent şi a prinţesei de 

Monaco. O asociem deasemenea cu eleganţa femeilor, cu inventarea parfumurilor, cu poezia, 

cu gustul francezilor pentru brânzeturile şi vinurile rafinte etc. 

Predând limba franceză, devii apărătorul unei cauze bune: cea a pluralităţii, a dreptului 

de a fi diferit, a păstrării identităţii – valorilor identitare. 

Există multe mituri legate de ceea ce ar trebui sau nu ar trebui un profesor de limba 

franceză să facă la ora de FLE1.  

Elise Remangeon, profesor de limba franceză la Institutul Francez din Bucureşti, spune 

că trebuie să abordăm metoda comunicativă, adică să nu-i înveţi din prima pe cursanţi/ elevi 

reguli de gramatică. Trebuie să te axezi atât pe comunicarea verbală cât şi pe cea non-verbală 

şi să exersezi cu ei limba în diferite contexte, situaţii care implică conversaţia.  

Ideal ar fi ca elevii să fie provocaţi să se implice în acţiuni, iar pentru ca acţiunile să fie 

realizate, trebuie să vorbească între ei – şi uite aşa cursanţii simt nevoia să înveţe mai mult. 

Metodele abordate diferă în funcţie de „publicul” căruia trebuie să i te adresezi – jocul/ 

activităţile ludice pentru copii, teatrul/ jocul de rol pentru adolescenţi etc. 

Poţi studia limba franceză ca pe un sistem matematic – ceea ce încă se mai practică în 

şcolile româneşti la scară largă, sau ca parte integrantă a societăţii – analizând modul în care 

te adresezi, limbajul folosit în funcţie de persoana căreia i te adresezi, ce înseamnă fiecare 

reacţie, comportament în sistemul cultural al limbii respective. 

Limba trebuie văzută ca un mecanism viu care îşi schimbă parametrii de funcţionare – 

vocabular, registru, ton etc. – în funcţie de persoana cu care doreşti să comunici (mama, prietena 

cea mai bună, vecini, profesori, reprezenanţi ai comunităţii locale sau ai unor instituţii etc.). 

Apar, astfel, întrebari precum: Cum te poţi face prezent ca profesor? Cum să-i înveţi 

pe elevi limba franceză fără ca aceştia să piardă personalitatea pe care o au, în funcţie de 

condiţia socială a fiecăruia? Cum să lucrezi cu stereotipurile pentru a sensibiliza asupra 

diferenţelor culturale şi a realităţii? Cum să fidelizezi cei mai buni elevi? 

Aici intervine rolul social pe care îl are un profesor care predă o limbă străină. Scopul 

este acela de a-l face pe elev să descopere o realitate diferită, să-i înveţe limba pentru a putea 

înţelege diferenţele culturale. O altă modalitatea ar fi aceea de a sărbători vitalitatea limbii 

prin programe foarte vitaminiza(n)te precum: „Dis-moi dix mots” (o „fabrică de cuvinte” 

                                                             
1 FLE – Français Langue Étrangère 



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

60 
 

menită să ilustreze modul în care cuvintele se creează, se imprumută, se aclimatizează sau îşi 

schimbă semnificaţia), „Haïkunoi” (un concurs de poezii haiku în limba franceză, organizat pe 

20 martie – Ziua Internaţională a Francofoniei) şi alte iniţiative care să sărbătorească/ 

celebreze legăturile sociale existente, locul de exprimare personală – cheie de acces la cultura 

şi cunoştinţele implicite ataşate acesteia. 

Dar, cum să iniţiezi o călătorie ireală în Franţa pentru a crea legătura cu cultura acesteia? 

Rolul de mesager pe care îl are profesorul este acela de a preda cultura, limba şi civilizaţia 

chiar şi fără a avea o minimă experienţă de vieţuire reală în comun cu cei care o vorbesc zi de zi. 

Să înveţi o limbă străină ţine de dorinţă. Dorinţa de a învăţa o limbă străină nu 

corespunde întotdeauna unei nevoi şi nu trebuie să ascundă dorinţa de a învăţa. Nicio noţiune 

învăţată nu se poate transmite fără să trezeşti motivaţia cursantului/ elevului şi fără să utilizezi 

propria imaginaţie, creativitate şi dragoste pentru cultură şi comunicare în limba respectivă. 

Astfel, cu capul plin de idei pedagogice inovatoare şi cu entuziasmul noutăţii (după fiecare 

curs) îţi (re)începi cariera de profesor de FLE la clasa a V-a.  

Succesul tău ca profesor depinde doar de pasiunea ta pentru obiectul predat, de bucuria 

şi entuziasmul pe care îl abordezi la orele de curs. Sala de clasă devine spaţiul în care ne 

împărtăşim experienţele zilnice, ca o mică familie. 

Fără profesorii care să o predea, limba franceză nu ar mai exista sau nu ar mai fi 

această mare limbă internaţională prezentă pe cele cinci continente şi cea de-a doua limbă 

străină predată în lume, limbă de circulaţie în companiile multinaţionale, limbă vorbită de 70 

de naţiuni din cadrul OIF2, limbă de studiu la universitate sau limbă de cultură. 

Rezultatele elevilor reflectă devotamentul şi interesul nostru personal pentru fiecare 

dintre ei. Studierea limbii franceze este ca o fereastră deschisă către lume şi spre ceilalţi şi ne 

permite să ne uimim, să ne îmbogăţim, să împărtăşim noile idei şi noile practici. 

Un învăţământ eficient este acela în care împărtăşim resurse serioase într-o ambianţă 

relaxantă şi plină de bunăvoinţă. 

 

Sitografie: 

1. https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2001-1-page-87.htm#; 

2. https://www.totb.ro/expati-in-romania-profa-de-franceza/; 

3. http://www.fdlm.org/; 

4. https://issuu.com/marketingcle/docs/lfdm_368_web. 

 

 

 

 

Predarea în echipă – o metodă modernă de 

eficientizare a activității didactice 
 

Prof. Haită Georgeta 

Șc. Gimn. Nr.1, Orbeasca, Județul Teleorman 

 

„Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi 

împreună este succesul” (Henry David Thoreau) 

Astăzi, mai mult ca oricând, învățământul românesc trece prin schimbări esențiale. În 

ultimii ani problema metodelor care pun accent pe comunicare și interacțiune în cadrul 

colectivelor de elevi s-a extins permanent. De la elevii și profesorii secolului XXI există 

așteptări mult mai mari decât în oricare perioadă precedentă. Studiile efectuate au relevat că 

                                                             
2 OIF – Organizaţia Internaţională a Francofoniei 

https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2001-1-page-87.htm
https://www.totb.ro/expati-in-romania-profa-de-franceza/
http://www.fdlm.org/
https://issuu.com/marketingcle/docs/lfdm_368_web
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multe cadre didactice utilizează în practică diferite metode de predare pentru a-i ajuta pe elevi 

să îndeplinească aceste așteptări. În plus, pentru faptul că o mai mare atenție se acordă elevilor 

cu cerințe speciale, prin includerea acestora în clasele normale, rezultă diverse dezbateri 

despre modul în care acestea pot fi aplicate eficient. 

«Comunicarea stă la baza organizării sociale, coagulând și controlând raporturile 

„orizontale” dintre oameni, dar angajează totodată și aspirațiile lor „verticale”, într-o mișcare 

ascensională către planurile superioare ale realității. Nu poate trece neobservată, în această 

ordine de idei, paralela semnificativă cu dublu statut al cuvântului care, pe lângă înțelesul 

comun, situat în sfera semnificativă a comunicării, îl are și pe acela de Logos, Verb divin, 

apropiat prin cuminecare. Așezată sub semnul cruciform al acestei duble orientări, 

comunicarea dobândește o rezonanță mai adâncă, un timbru metafizic, pe care definițiile 

uzuale îl refuză, din păcate. Să nu ezităm a i-l restitui.» (M. Dinu, Comunicarea) 

Comunicarea educațională (pedagogică) este cea care mijlocește realizarea fenomenului 

educațional în ansamblul său, indiferent de conținuturile, nivelurile, formele sau partenerii 

implicați. Față de aceasta, comunicarea didactică apare ca o formă particulară, obligatorie în 

vehicularea unor conținuturi determinate, specifice unui act de învățare sistematică, asistată. 

Din perspectiva educației formale, comunicarea didactică constituie baza procesului de 

predare/ asimilare a cunoștințelor în cadrul instituționalizat al școlii și între parteneri cu status-

roluri determinate (profesori-elevi). 

„Grupul reprezintă două sau mai multe persoane care interacționează între ele într-o 

asemenea manieră, încât fiecare influențează și este influențată de fiecare dintre celelalte 

persoane.” (Shaw) 

„Echipa – mai bine zis echipa performatoare este acel grup de indivizi care cooperează 

pentru a pune în scenă o anumită rutină, un anumit scenariu, ceea ce oferă efortului lor o 

dimensiune dramatică; iar una dintre caracteristicile definitorii ale acestei grupări este 

integrarea situației proiectate de fiecare individ participant în proiecția cultivată și susținută de 

cooperarea intimă a celorlați” (E. Goffman). 

Predarea în echipă, în sens general, este înțeleasă ca activiatea în care mai mult de un 

profesor este implicat în instruirea într-o clasă. Aceasta presupune responsabilități pentru 

fiecare membru al echipei în ceea ce privește planificarea, instruirea, evaluarea colectivului de 

elevi. Predarea în echipă este un mod de abordare a predării în care două sau mai multe cadre 

didactice își împart responsabilitățile pentru aceeași grupă de elevi. 

Din punct de vedere istoric, predarea în echipă a fost introdusă pentru prima dată în 

învățământul de nivel primar, gimnazial și liceal în anii 1950, în Statele Unite ale Americii. 

Ulterior, odată cu introducerea reformelor în școlile medii și cu integrarea învățământului 

special în învățământul general, co-predarea a apărut ca un nou model de predare în 

colaborare, Predarea în echipă a fost frecvent utilizată în învățământul de masă în cazul în 

care două sau mai multe cadre didactice partajau un grup mare sau organizau, în grupe de 

lucru, un număr mai mare de elevi, în timp ce co-predarea a fost recunoscută ca o activitate de 

predare diferențiată pentru elevii cu handicap. 

Practic, obiectivele de predare în echipă și cele vizate prin co-predare converg spre 

îndeplinirea variatelor nevoi de învățare ale elevilor. Ca urmare, în general, co-predarea și 

predarea în echipă sunt adesea folosite alternativ. De asemenea, predarea în echipă este 

înțeleasă ca o variație de co-teaching. Ambele activități: 

 presupun doi sau mai mulți profesori/ alți membri ai personalului didactic; 

 împărțitra responsabilității actului didactic între profesorii implicați; 

 se adresează unui singur colectiv de elevi; 

 se desfășoară într-o singură sală de clasă sau spațiu de lucru; 

 punerea în comun a resurselor utilizate. 
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Activitatea in echipă poate fi organizată astfel: 
 

 

Moduri de organizare 
 

 

Avantaje 
 

Limite 

Puncte/ baze de predare 

(station teaching) – 

presupune: împărțirea 

elevilor în grupe; grupele 

de elevi se rotesc în jurul 

punctelor de predare-învățare 

responsabilități diferite nivel relativ ridicat de zgomot 

ambii profesori sunt activi 

și cu responsabilități directe 

apar momente de mișcare 

 

raport elev-profesor scăzut 

(fiecare profesor se ocupă 

de un număr mic de elevi) 

necesitatea păstrării unui ritm 

constant 

 

Predare în paralel 

(parallel teaching) 

presupune: sesiuni comune 

de planificare a activității, 

împărțirea clasei în două 

grupuri eterogene, 

diversitatea în ambele 

grupuri 

raport scăzut elev-profesor 

(fiecare profesor se ocupă 

de un număr mic de elevi) 

sesiuni comune de planificare  

 

predarea se realizează 

către două grupuri care 

apoi sunt reunite pentru 

discuții 

nu poate fi utilizat pentru 

instruirea în etape inițiale 

planificarea comună nivel ridicat de zgomot, apar 

momente de mișcare 

Unul predă, unul observă 

(one teaching , one 

observing) presupune: un 

cadru didactic instruiește, 

un cadru didactic observă; 

rolurile nu trebuie să fie 

statice; profesorii 

utilizează sistematic 

metode de observare 

necesită puțin timp pentru 

planificarea comună 

poate induce ideea că un 

profesor este doar asistent 

permite ambilor profesori 

să-și concentreze atenția 

pe elemente specifice 

obiectivelor propuse 

 

responsabilități separate, 

mai puțin conflict în stilul 

de predare 

 

Predarea alternativă 

(alternative teaching) 
presupune: grupuri mici de 

elevi primesc instrucțiuni 

separate; rolurile 

profesorilor nu trebuie să 

fie statice; componența 

grupurilor mici ar trebui să 

fie fluidă 

elevii pot primi instruire 

intensivă în sala de clasă 

elevii cu dizabilități pot fi 

stigmatizați din cauza faptului că 

sunt frecvent incluși într-un grup 

special de lucru 

în grupurile mai mici, 

elevii au posibilitatea de 

interactiune cu profesorii 

pe intervale mici de timp 

dacă elevii au posibilitatea să 

vină la grupul căruia i se acordă 

asistență, mulți nu vin, pentru a 

nu fi desconsiderați de ceilalți 

permite strategii de 

incluziune, având în clasă 

modele pozitive, alături de 

elevi cu tulburări de 

comportament 

 

Predarea în echipă 

(team- teaching) 

presupune că ambii 

profesori sunt responsabili 

pentru planificarea și 

realizarea instruirii tuturor 

elevilor 

ambii profesori au un 

statut egal 

necesită un nivel mare de 

încredere și angajament 

profesorii se susțin unul pe 

celălalt în timpul activității 

(explică/ demonstrează; 

predă/ completează) 

necesită mai multe sesiuni 

comune de planificare a 

activității 

rezultatele se obțin printr-o 

sinergie care îmbunătățește 

participarea elevilor și 

optimizează acțiunea 

stilurile de predare trebuie să se 

împletească (dacă profesorii 

diferă în mod de abordare, 

stimulare sau formatul de 
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profesorilor instruire, fluxul lecției va fi de 

multe ori fară succes) 

Unul predă, unul asistă 

(one teaching, one 

assisting) presupune că un 

profesor predă , în timp ce 

celălalt acordă sprijin 

necesită timp minim de 

planificare comună 

uneori se poate transforma într-o 

abordare clasică a predării(cu 

profesor unic) 

oferă asistență specială 

pentru elevii cu dificultăți 

de învățare 

profesorul care predă are rolul 

principal, în timp ce profesorului 

asistent îi este diminuat rolul,  

prin acordarea de sprijin, asistența 

poate deveni o distragere a 

atenției atât vizual, cât și auditiv,  

riscul ca unii elevi să devină 

dependenți de învățare prin 

acordare de sprijin 
 

Privită în calitatea ei de concept, predarea în echipă este văzută ca parte a unui 

continuum de colaborare care variază în funcție de nivelul de coordonare si responsabilitate 

comună, presupunând o conștientizare permanentă a potențialelor provocări. Am putea spune 

că seamănă foarte mult cu un dans și că, dacă nu există un simț comun al ritmului, atunci 

dansatorii se calcă pe degetele de la picioare reciproc. Deci nu e vina unuia sau a altuia, este 

doar un fel de nesincronizare. 

 

Bibliografie: 

1. Dinu M., Comunicarea - repere fundamentale, Editura Orizonturi, București, 2009 

2. Enciclopedia Universală Britanică, Editura Litera, București, 2010 

3. https://prezi.com/goqzwhotrokz/modalitati-de-realizare-a-activitatii-didactice-

predarea-in-echipa/   

 

 

 

 

Nevoia de îndoială și de suspiciune 
 

Prof. Huian Elena 

Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”, Tecuci, jud. Galați 

 

Prezentarea mea vine din preocuparea de a lua cele mai bune decizii pentru a face față 

schimbărilor din ce mai dese la care este supus domeniul în care activez. Chiar dacă inițial 

acestea au motivație pozitivă și urmăresc adaptarea la cadrul european al învățământului, 

rapiditatea cu care apar, uneori incoerența măsurilor pot duce către o debusolare a tuturor 

factorilor implicați: profesori, elevi și părinți. 

Ce facem în aceste timpuri în care accesul la informație a devenit atât de facil, iar 

elevul și familia acestuia pot găsi tot ce îi interesează în mediul online? În trecut, profesorul 

era deținătorul adevărului, iar informația ajungea la elev prin intermediul său. Acum, trebuie 

să ne reinventăm, să scotocim după metode care fac actul didactic cât mai atrăgător. Grupurile 

de pe rețelele de socializare sunt pline de modele de profesori ce caută să fie cât mai inventivi, 

să creeze medii și mijloace de învățare cât mai atractive pentru a capta și menține interesul 

copilului. Merg foarte bine în zona învățământului primar și apoi spre cel gimnazial. Dar cum 

procedăm la nivelul liceal, când conținuturile devin mai complexe, mai rigide și e nevoie de 

studiu aprofundat pentru a pătrunde în esența conținuturilor? 

https://prezi.com/goqzwhotrokz/modalitati-de-realizare-a-activitatii-didactice-predarea-in-echipa/
https://prezi.com/goqzwhotrokz/modalitati-de-realizare-a-activitatii-didactice-predarea-in-echipa/
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Un material ce m-a ajutat să înțeleg cât de importantă este adaptarea la transformările 

sistemului a fost cartea domnului profesor Liviu Papadima, Un decalog sau mai multe?, în 

care se realizează o analiză din perspectiva cadrului didactic a celor zece nevoi umane de care 

omenirea ar trebui să țină cont în educație, identificate de regretatul profesor Solomon Marcus. 

Acestea sunt: 

1. Nevoia de a da un sens vieții, la nivel elementar. 

2. Nevoia de împrospătare 

3. Nevoia de întrebare și de mirare 

4. Nevoia de îndoială și de suspiciune 

5. Nevoia de greșeală și de eșec  

6. Nevoia de joc  

7. Nevoia de identitate 

8. Nevoia de omenesc și de omenie 

9. Nevoia de cultură 

10. Nevoia de transcendență3 

Domnul Papadima susține în volumul său că elevii vor fi cetățeni responsabili pe care 

ne putem baza dacă se vor ghida după valori precum: creativitatea, curiozitatea, discernământul, 

îndrăzneala, libertatea, caracterul, umanitatea, civilitatea, spiritualitatea. Dumnealui adaugă 

atitudinea valorizantă ca o linie directoare a profesorului, încrederea pe care am putea-o 

acorda chiar dacă la început elevul nu e cum am vrea, dar promite, poate ajuta la devenirea sa! 

Autorul cărții propune trei întrebări ca puncte de plecare pentru momentele de reflecție 

și analiză pe care fiecare dintre noi ar trebui să le aibă: 

 În ce măsură eu, ca educator, am răspuns sau răspund acestor nevoi? 

 Dacă aș fi solicitat să fac o alegere similară, în ce măsură m-aș fi oprit la aceleași zece nevoi? 

 Ce ar alege alții, care la rândul lor au sau vor avea copii, ca repere valorice esențiale 

pentru educația din România? 

Dintre nevoile enumerate mai sus, am ales să abordez nevoia de îndoială și de 

suspiciune deoarece simt din ce în ce mai acut presiunea știrilor alarmante, false și trebuie să 

învăț să gestionez informația cu care intru în contact. În plus, îmi revine și responsabilitatea de 

a-i învăța pe elevi cum să o selecteze, să o folosească în favoarea lor.  

Solomon Marcus susține ideea că „în educație și în învățare e recomandabil să adoptăm 

prezumția de suspiciune”. Le recomandă elevilor să privească cu interes, dar cu suspiciune ce li 

se livrează, indiferent de sursă. Care ar putea să fie avantajul acestei perspective? Dezvoltarea 

spiritului critic, a unui cetățean care nu acceptă totul fără să 

se întrebe dacă întradevăr este adevărat ceea ce i se spune. În 

viziunea academicianului această atitudine ar trebui să pornească 

chiar de la profesori. Aceștia nu sunt atoateștiutori și uneori mai 

intervine și greșeala. În acele momente putem spune nu știu, 

căutăm în alte surse sau acceptăm cu seninătate eroarea și ne 

bucurăm că avem elevi atenți ce intervin pentru a o îndrepta, 

un semn al unei relații sănătoase elev-profeor. 

Cum reacționați la titlul din poza alăturată, selectat 

dintr-o publicație ieșeană? 

În contextual actual, când toate tunurile sunt pe 

învățământ, o astfel de afirmație venită din partea unui cunoscut 

specialist în pedagogie este mare aducătoare de like-uri și distribuiri. Numai că, citind articolul, 

am constatat că nu există enunțul întocmai în conținutul acestuia. Sunt scoase cuvinte din context 

și o mână „măiastră” a formulat un titlu ce sigur va aduce multe vizualizări. 

                                                             
3https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Slolomon%20Marcus%20Zece%20nevoi%20umane%20de%20
care%20educatia%20ar%20trebui%20sa%20tina%20seama.pdf 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Slolomon%20Marcus%20Zece%20nevoi%20umane%20de%20care%20educatia%20ar%20trebui%20sa%20tina%20seama.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Slolomon%20Marcus%20Zece%20nevoi%20umane%20de%20care%20educatia%20ar%20trebui%20sa%20tina%20seama.pdf
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Soluția de a nu cădea în capcană vine din a învăța noi și apoi să îi învățăm și pe copiii 

noștri să caute adevărul, să gândească critic. E o nouă tendință în acest sens și aduce numai 

bine. Avem nevoie de tineri care să treacă prin filtrul rațiunii informația, să verifice 

veridicitatea ei. În acest sens s-au dezvoltat cursuri pentru profesori și opționale pentru elevi. 

Exemple ar fi: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) sau Școala de Valori. 

Introducerea gândirii critice în studiul disciplinelor școlare este una dintre preocupările 

specialiștilor, lucru de bun augur. 

Am atuul unei discipline care permite aplicarea gândirii critice pentru antrenarea 

nevoii de îndoială. Lecțiile de literatură sunt terenul propice pentru organizarea unor 

dezbateri, pentru propunerea unui alt unghi decât cel consacrat. 

Pot aduce aici exemplul analizei textului Balada unui greier mic de George 

Topîrceanu. Copiii afirmă, la o primă interpretare, că greierele e un leneș și furnica o gospodină 

exemplară ce a adunat rezerve pentru iarnă. Interpretarea derivă din fabule, unde cei doi 

protagoniști întruchipează aceste tipologii umane. În acel moment eu propun o altă abordare: 

Oare greierele nu are niciun rol benefic prin cântecul său? Sunteți de acord cu atitudinea 

furnicii? De ce îi este teamă greierașului de furnică? E corect să îl vorbească de rău celorlalți?  

- Cri-cri-cri, 

Toamnă gri, 

Nu credeam c-o să mai vii 

Înainte de Crăciun 

Că puteam și eu s-adun 

O grăunță cât de mică 

Ca să nu cer împrumut 

La vecina mea furnică 

Fi’ndcă nu-mi dă niciodată  - ZGÂRCITĂ 

Și-apoi umple lumea toată - BÂRFITOARE 

Că m-am dus și i-am cerut... 

 (Balada unui greier mic, George Topârceanu) 

Întrebările cuprinse în imaginea 

anterioară pot fi o cale de a păși dinspre 

text spre viața reală, o extrapolare ce va 

crea o obișnuință elevului să își antreneze 

gândirea. 

Pe de altă parte, nu trebuie să 

cădem nici în extrema cealaltă. Nu are 

sens să supunem îndoielii adevărurile 

general valabile sau evidente, doar de 

dragul ideii.  

Experiența profesională, vârsta 

au un rol important în această abordare. 

Cu cât sistemul propriu de valori este 

mai stabil, cu atât vom ști să alegem 

corect, cum spunea Mihai Eminescu în 

Glossă: Ce e rău și ce e bine/Tu te-ntreabă și socoate. Sursa foto: printrelitere.ro 

Așadar întreabă-te, caută răspunsuri, nu accepta totul ca atare! 

 

Bibliografie: 

1. Papadima, Liviu, Un decalog sau mai multe?, Ed. Spandugino, 2017 

2. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Slolomon%20Marcus%20Zece%20nevoi

%20umane%20de%20care%20educatia%20ar%20trebui%20sa%20tina%20seama.pdf 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Slolomon%20Marcus%20Zece%20nevoi%20umane%20de%20care%20educatia%20ar%20trebui%20sa%20tina%20seama.pdf
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Strategiile didactice interactive 

aduse în beneficiul elevilor 
 

Prof. Inocan Mihaela 

Colegiul Național „Spiru Haret", București 

 

Provocarea cu care se confruntă Comisia Europeană prin Direcţia Generală pentru 

Educaţie şi Cultură este păstrarea diversităţii educaţionale, ridicând standardele şi îndepărtând 

obstacolele privind oportunităţile de învăţare. Educaţia reprezintă factorul strategic al 

dezvoltării viitoare a unei ţări prin contribuţia sa esenţială la modelarea capitalului uman. În 

acest scop, fiecărui stat membru îi revine deplina responsabilitate privind modul de organizare 

şi conţinutul sistemului de educaţie. 

Optimizarea procesului instructiv – formativ a fost şi este principala preocupare a 

personalului didactic. 

Învăţarea centrată pe elev a marcat o adevărată revoluţie în învăţământul din şcoala 

românească. Astfel că, în locul unei şcoli care punea în centrul preocupărilor sale conţinutul 

învăţământului şi învăţătorul, nesocotind cerinţele elevului, astăzi este promovată şcoala în 

care elevul este considerat pionul principal, şcoala care ţine seama de interesele şi trebuinţele 

lui specifice, permiţând acestuia împlinirea sa. 

Profesorul nu este doar un simplu transmiţător de mesaje, el este, totodată, un 

organizator al activităţii de învăţare a elevilor. Status-ul elevului se modifică în direcţia 

creşterii independenţei sale în activitatea de învăţare prin adoptarea unei atitudini active, prin 

existenţa unei motivaţii superioare, prin posibilitatea ce i se oferă de a colabora nu numai cu 

profesorul, ci şi cu colegii săi. 

Prin practicarea metodelor activ-participative, elevii devin actori ai vieţii sociale atât a 

lumii în care trăiesc, cât și a lumii pentru care se pregătesc, căci metodele date eficientizează 

formarea rapidă şi corectă a convingerilor, atitudinilor şi comportamentelor, facilitează 

socializarea elevilor, formându-le capacitatea de a rezolva situaţii problematice dificile și de a 

înţelege opiniile, trăirile şi aspiraţiile celor din jur. 

Situatia de învățare deține un loc foarte important. După I. Cerghit (2001) o situație de 

învățare este o structură de relații de tip rețea, care unește patru elemente componente absolut 

indispensabile: elevul, conținutul, profesorul și mediul. Situația de învățare din perspectiva 

elevului presupune plasarea lui într-o poziție favorabilă, lăsându-l să acționeze ca subiect al 

situației create, stimulându-i activitatea, încât să beneficieze la maximum de pe urma punerii 

lui într-o poziție de interacțiune cu toți ceilalți factori părtași la construcția aceleiași situații. 

Simpla participare la cursuri și învățarea individuală nu asigură transmiterea de competențe, ci 

doar de cunoștințe. Orice situație de învățare se realizează prin sarcina de învățare. 

„Activitatea didactică se va desfăşura într-o interacţiune permanentă cu copiii, astfel 

încât să răspundă intereselor acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă 

iniţiativă, să exprime idei şi sentimente despre ceea ce învaţă”… 

Învăţatea bazată pe proiecte oferă situaţii concrete din viaţa reală pentru contextualizarea 

activităţilor de acumulare a cunoştinţelor şi încorporare a capacităţilor de gândire de nivel 

superior cu privire la ideile importante. Realizarea proiectului trebuie să reprezinte etapa 

valorificării şi certificării cunoştinţelor dobândite cu aplicabilitate în viaţa reală prin realizarea 

unui produs final util. Cadrul didactic trebuie să creeze condiţiile necesare de a pune în 

evidenţă cunoştinţele teoretice dobândite, prin realizarea unui produs concret la finalul 

perioadei de elaborare a proiectului (pornind de exemplu, de la o idee dezvoltată în cadrul 

unui incubator de idei). Chiar dacă se ghidează după o programă, cadrul didactic trebuie să ia 

decizii privind modalitatea în care curriculumul poate fi implementat sub o anumită formă. De 

aceea putem, pe drept cuvânt, să considerăm profesorii ca fiind designeri ai instruirii. Învăţarea 
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bazată pe proiecte trebuie să pornească de la analiza complementarităţii fundament teoretic şi 

deprinderi dobândite prin studiu → abilitatea de a realiza un produs final (proiect sau portofoliu – 

în funcţie de ariile și domeniile de interes identificate la nivelul grupurilor țintă). Aceasta, 

deoarece proiectul oferă situaţii concrete din viaţa reală pentru contextualizarea activităţilor de 

acumulare a cunoştinţelor şi încorporare a capacităţilor de gândire de nivel superior cu privire 

la ideile importante. Realizarea unui proiect viabil ar trebui să atingă, în mod obligatoriu, 

graniţele creativităţii din procesul de predare-învăţare-evaluare, astfel realizându-se transferul 

achiziţiilor învăţării din viaţa de zi cu zi. Apare, astfel, nevoia corelării între nevoile de dezvoltare 

a societăţii şi grupul țintă, ca sursă credibilă de afirmare a ideilor de dezvoltare. Acest model vine 

din necesitatea aplicării şi/sau validării cunoştinţelor dobândite prin studiu, într-un cadru practic-

aplicativ concret şi coerent orientat spre nevoile comunității, economiei, societăţii, cercetării etc. 

Generația de acum este foarte evoluată, iar noi trebuie să evoluăm în funcție de ea. 

Trebuie să ne adaptăm permanent schimbărilor. Ceea ce putem face noi, cadrele didactice este 

să oferim mai multă libertate de exprimare copiilor. 

Spre deosebire de activitatea şcolară, în activitatea extraşcolară pot fi implicate 

comunitatea locală prin parteneriatele încheiate cu diversele instituţii locale, părinţii elevilor.  

Parteneriatul educaţional se realizează între: 

 instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate; 

 agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuţi etc.); 

 membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului 

(medici, factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei etc.); 

 influenţele educative exercitate la anumite momente asupra copilului; 

 programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului; 

 formele educaţiei în anumite perioade.  

Beneficiile derulării parteneriatelor internaţionale sunt, de asemenea, multiple. Acestea 

completează şi întregesc strategiile naţionale privind asigurarea calităţii educaţiei; oferă o 

modalitate eficientă de abordare a educaţiei în secolul XXI; permit creşterea calităţii 

activităţilor de învăţare desfăşurate cu elevii; cresc motivaţia elevilor pentru învăţare/ 

cunoaştere; permit cunoaşterea altor sisteme de învăţământ şi sporesc formarea competenţelor 

de comunicare într-o limbă străină. 

Parteneriatul presupune: 

 acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite; 

 egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; 

 interacţiuni acceptate de toţi partenerii; 

 comunicare eficientă între participanţi; 

 colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit); 

 cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri comune). 

Mi se pare o idee foarte bună ca elevii să aibă oportunitatea să discute cu specialiști 

din diverse domenii, pentru că astfel se facilitează învățarea. Nu este foarte greu de adus un 

specialist la clasă, dacă ne ajută și părinții copiilor (putem avea specialiști în diverse domenii 

printre părinții de la clasă). Pentru elevii de liceu ar fi util pentru orientarea în carieră să poată 

discuta cu specialiști din domeniile de interes înainte de a-și continua studiile (facultatea). 

Atunci când elevii au în față un specialist în diverse domenii înteleg mai bine activitatea 

domeniului respectiv, devin mai interesați și chiar se orientează mai ușor în domeniul respectiv. 

Howard Gardner, într-una din cărțile sale, spune: „pot să afirm cu toată puterea că o 

educație pentru toate ființele umane este una care cere enorm de la noi toți: profesori și elevi, 

societăți și indivizi. Mai mult, o educație pentru toate ființele umane nu poate avea succes, dacă 

nu avem căi de a proba ce s-a înțeles și ce s-a interpretat greșit. Prin educație, cetăţenii lumii devin 

„culţi, disciplinaţi, capabili să gândească în mod critic şi creator, să aibă cunoştinţe despre o 
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varietate de culturi, să fie capabili să participe activ la discuţii despre noi descoperiri şi noi 

variante, să fie dornici să-şi asume riscul propriilor convingeri” (Gardner,1999). 

Fără educație, șansele de succes ale fiecăruia sunt cu adevărat limitate. Construcţia 

unui învăţământ modern şi de calitate, adaptat standardelor educaţionale din ţările Uniunii 

Europene, prin acordarea de şanse egale tuturor copiilor, indiferent de posibilităţile şi de 

particularităţile fiecăruia, reprezintă prioritatea învăţământului. 
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Folosirea auxiliarului 

în procesul de învăţământ 
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Lic. Tehn. „Virgil Madgearu”, Roșiori de Vede, jud. Teleorman 

 

Trăim într-o epocă de schimbări politice, economice și sociale. Omul cucerește 

cosmosul și cercetează diferite planete. Au loc războaie care pârjolesc viața și planeta albastră, 

singura se pare, care dispune de condiții optime de viață. Viața – un dar inegalabil pe care ar 

trebui s-o prețuim cu strășnicie sub orice formă s-ar află ea. 

De aceea, cred că se impune ca, încă din primele clase primare, copilul să cunoască 

formele de viață existente în mediul înconjurător și să învețe să le ocrotească. 

Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și 

armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și creative. 

Scopul esențial pe care-l urmărește învățământul nu se reduce la latura informativă, ci 

prin predarea acestei discipline se urmărește și se realizează, mai ales dezvoltarea raționamentului 

și a spiritului de receptivitate, formarea priceperilor și deprinderilor de gândire logică, de 

definire clară și precisă a noțiunilor, de adaptare creatoare la cerințele actuale și de perspectivă 

ale vieții sociale. 

Baza tehnico-materială a învățământului este un complex de resurse care asigură 

desfășurarea procesului de învățământ, incluzând: mijloacele didactice integrate care se 

utilizează în predare-învățare-evaluare, echipamente tehnice pentru valorificarea și 

confecționarea acestora, mobilier școlar etc. Didactica, deși ia în considerare și celelalte grupe 

de mijloace menționate, în colaborare cu alte domenii, acordă atenție primei categorii, ca fiind 

cele care sunt integrate procesului activ de predare-învățare-evaluare, care mijlocesc 

cunoașterea realității de către elev, sub îndrumarea cadrului didactic, ca auxiliare ale 

metodelor și procedeelor. Cadrul didactic, înainte de a proiecta efectiv desfășurarea acțiunii și 

integrarea acestor mijloace, trebuie să fie preocupat de identificarea, precizarea, procurarea, 

pregătirea sau confecționarea lor, în raport cu scopurile și obiectivele specifice disciplinei, cu 

conținuturile date, cu nivelul elevilor. Întocmirea, la început de an școlar/ semestru a unui 

inventar de mijloace necesare nu este o acțiune inutilă ci, dimpotrivă, rezolvă balanța existent-
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de, confecționat-de, procurat-de, recondiționat-de, adaptat, în mod oportun de dozare a 

efortului pregătitor.  

Sistemul mijloacelor de învățământ reprezintă o componență importantă a strategiilor 

de instruire, a cărui valoare psihopedagogică poate fi ușor intuită pornind de la scopurile 

didactice în care ele au fost utilizate și de la funcțiile pedagogice pe care le îndeplinesc. 

Introducerea lor în activitățile didactice vizează atingerea obiectivelor instructiv-educative 

prestabilite de învățător, respectiv sprijinirea activității desfășurate de elevi. Pornind de la 

particularitățile psihologice de vârstă și individuale ale acestora și de la caracteristicile 

situației de instruire, învățătorul proiectează și organizează secvențe de instruire care să 

contribuie într-o măsură cât mai mare și cât mai eficientă la formarea și informarea elevilor, 

recurgând la mijloacele de învățământ pe care le consideră cele mai adecvate. 

Mijloacele de învățământ au valoare de instrumente pedagogice care se interpun între 

logica științei și logica elevului și care înlesnesc și optimizează comunicarea educațională 

profesor-elev. Prin sporirea capacității elevilor de a recepționa informații grație unor variate 

situații perceptive, mijloacele de învățământ le dezvoltă capacitatea de a înțelege realitatea și 

de a acționa asupra ei. Posibilitățile de codificare a informațiilor conținute în mesaje sunt 

diverse (imagini, simboluri etc.), ceea ce contribuie la esențializarea conținuturilor științifice, 

uneori dificile și abstracte, în modalități accesibile și chiar plăcute. 

Prin organizarea experienței senzoriale a elevilor, mijloacele de învățământ contribuie 

în bună măsură la constituirea și consolidarea structurilor perceptive operatorii, ameliorând 

capacitatea elevului de a înregistra, prelucra și interpreta informațiile primite, operațiile 

perceptive de explorare, comparare, fixare, precum și caracterul rațional al acțiunilor 

perceptive. După cum arată L. Filimon, „la cea mai simplă cunoaștere perceptuală participă 

gândirea, imaginația, reprezentarea, iar absența senzațiilor este de neconceput în perceptie”. 

Elementele care asigură valoarea psihopedagogică a oricărui mijloc de învățământ, 

adaptate după R. Glaser (1972):  

 nivelul motivației școlare a elevilor și configurația sistemului lor cognitiv, cunoștințele 

și competențele necesare asimilării noului;  

 inteligența generală a elevilor și capacitatea lor de învățare;  

 modalitatea de proiectare, structurare și sistematizare a programelor de învățare, 

relevanța și logica informațiilor care vor fi dobândite;  

 caracterul activ și complementar al activității de predare-învățare (de ex., oprirea temporară 

a unui film didactic pentru realizarea de comentarii, notarea aspectelor esențiale etc.); 

 verificarea/ controlarea activității mintale a elevilor, asigurarea feed-backului, a 

repetiției și a exersării. 

Comunicarea educațională audio-video are, în principal, următoarele avantaje:  

 permite obținerea de informații accesibile pentru elevi cu particularități diferite, cu 

capacități de decodificare diferite;  

 permite formarea de reprezentări corecte chiar în condiții de pregătire culturale 

diferite;  

 crește volumul informațiilor transmise și recepționate în unitatea de timp, limbajului 

audiovizual, caracterizându-se printr-o organizare cronospatiala impusă;  

 permite transmiterea operativă a celor mai recente evenimente.  

Nu trebuie să pierdem din vedere cercetările realizate de Roger Muchielli, care 

demonstrează că, la sfârșitul unei secvențe de învățare, în condițiile unei atenții voluntare și cu 

un grad sporit de concentrare, elevul retine diferentiat: 10% din ceea ce citește, 20% din ceea 

ce aude, 30% din ceea ce vede, 50% din ceea ce vede și aude în același timp, 80% din ceea ce 

spune și 90% din ceea ce spune și face în același timp.  

În vederea proiectării și realizării activităților didactice bazate pe utilizarea mijloacelor 

de învățământ, se pune problema stabilirii eficienței acestora, respectiv a găsirii răspunsurilor 
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la întrebări de tipul: ,,Ce mijloace de învățământ stimulează potențialitățile elevului și 

contribuie în măsură importantă la formarea și informarea sa?; Ce condiții ar trebui să 

îndeplinească mijloacele de învățământ pentru a răspunde exigențelor psihologiei învățării?; 

Cum să se integreze mijloacele de învățământ în strategia instruirii, astfel încât eficiența 

utilizării lor să fie maximă?”. 

Materialele didactice (și mijloacele de înavățământ) sunt resurse materiale. Prin 

urmare, înainte de a trece la proiectarea „strategiei” didactice, trebuie analizate din acest punct 

de vedere: există sau nu există în cantitate suficientă în școală? Dacă o parte nu există, pot fi 

create. Oricum, înainte de a le fi introdus în alcătuirea unei strategii didactice, trebuie să ne fi 

asigurat de resurse materiale suficiente pentru activitate. 

Alegerea corectă a materialelor didactice depinde, în mare măsură, de cunoașterea 

caracteristicilor fiecărui material în parte.  

În cadrul compexului de obiective pe care le implică predarea-învățarea matematicii în 

ciclul primar, rezolvarea problemelor ocupă un loc central, contribuind la dezvoltarea capacităților 

intelectuale ale elevilor. În acest sens urmărim ca în cadrul lecțiilor de matematică să dozăm 

în așa fel timpul, încât rezolvarea problemelor să ocupe cea mai mare parte.  

Aceasta este necesar deoarece în timpul rezolvării problemelor, învățătorul trebuie să 

solicite elevilor diferite modalități de rezolvare, pentru a le forma spiritul inventiv și creator, 

capacitatea de a aprecia alternativele, de a opta pentru cea mai directă, simplă și 

economicoasă trăsătură care se înscrie în profilul spiritual al omului.  

Am constatat și noi, ceea ce au arătat mai mulți specialiști și învățători cu experiență 

valoroasă la catedră, și anume că rezolvarea problemelor e bine și absolut necesar să înceapă 

în clasa I. În acest sens este necesară o atenție deosebită rezolvării problemelor chiar din 

semestrul I al clasei I. 

Se rezolvă cu elevii probleme simple, alcătuite pe baza unei acțiuni petrecute în clasă 

sau pe bază de material didactic variat, acesta ajutând elevii să înțeleagă conținutul problemei, 

să stabilească relațiile ditre date și întrebarea ce trebuie pusă. Ținând seama că gândirea 

școlarului este intuitiv concretă, că el poate urmări procesele de gândire numai dacă lucrează 

efectiv cu obiectele specificate în problemă, se lucrează la început probleme de genul:  

 „Pe bancă sunt 2 caiete, Irina mai pune un caiet. Să vedem ce s-a intamplat”. 

 „În vază sunt 5 garoafe, Nicu ia 2 garoafe. Să vedem ce s-a intamplat”. 

În timp ce se enunță problemele, se trece la punerea în scenă a conținutului. Elevii au 

lucrat concret cu obiectele. Urmărind acțiunea, au dat cu ușurință răspunsurile: 

 pe bancă sunt acum 3 caiete, pentru că 2+1=3; 

 în vază au rămas 3 flori, pentru că 5-2=3.  

Se rezolvă apoi probleme simple, bazate pe reprezentări cu date din mediul înconjurător. 

Se culeg cu grijă probleme cu un conținut simplu și clar, pentru a fi ușor înțelese de elevi.  

 „Un elev a cumpărat un caiet cu 3 lei și un creion cu 2 lei. Câți lei a plătit?” 

 „Irina avea 3 ciocolate. A mâncat 2. Câte i-au rămas?” 

Pentru înțelegerea conținutului problemei se foloseşte tabla magnetică. Elevii au ajuns astfel 

la rezultat:  

 3+2=5 lei  

 3-2=1 ciocolată  

Lucrul la tabla magnetică i-a făcut să înțeleagă problema, deoarece analiza textului a sprijinit 

gândirea și toți copii au „văzut” operația aritmetică ce trebuie făcută, formulând astfel 

răspunsul exact. 
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Interactivitate în orele de 

limba și literatura română 
 

Prof. Leu Angelica 

Șc. Gimn. ,,Mihail Sadoveanu”, Întorsura Buzăului, jud. Covasna 

 

Metodele constituie nucleul strategiei didactice, ele „reprezentând latura executorie, de 

punere în acţiune a întregului ansamblu ce caracterizează un curriculum dat.”4 Metodele 

interactive sunt centrate pe elev, favorizează comunicarea multidirecţională, dezvoltă 

gândirea, formează, în primul rând, aptitudini, deprinderi, încurajează participarea elevilor, 

dezvoltă creativitatea, iniţiativa şi întăreşte parteneriatul dintre cadru didactic şi elev. 

Caracterul interactiv al procesului educativ crește interesul elevului, motivându-l și eliminând, 

într-o oarecare măsură, monotonia. Numărul metodelor didactice active și interactive este 

destul de ridicat și profesorul poate aborda pe cele mai potrivite grupului de elevi cu care 

lucrează, dar utilizarea acestora implică mult timp. De aceea, consider că o latură interactivă a 

abordării didactice este necesară, dar nu unică. 

Turul galeriei5 este metoda prin care se realizează un produs ce reprezintă opinia tuturor 

membrilor grupului, pornind de la un plan elaborat tot în cadrul echipei. 

Etapele metodei: 

1. Gruparea elevilor în echipe de câte 3, 4 sau cinci elevi, în funcţie de numărul acestora. 

2. Realizarea produsului de către fiecare echipă, pornind de la o temă dată şi bazându-se 

pe colaborarea între membrii fiecărei echipe. 

3. Produsele elevilor se expun pe pereţii clasei. 

4. Elevii merg şi analizează şi discută fiecare produs, fac observaţii sau evaluează, dând 

un număr de puncte (criteriul este stabilit încă de la început). 

5. În final, fiecare grup îşi reexaminează propriile produse, prin comparaţie cu celelalte, 

îşi citesc observaţiile făcute. Şi profesorul poate fi un evaluator egal cu toţi ceilalţi. 

Acesta îşi poate exprima punctul de vedere la sfârşit, pentru a nu influenţa, într-un fel 

sau altul, evaluarea celorlalte grupuri. 

Avantajele metodei: stimularea gândirii; dezvoltarea creativităţii; încurajarea elevilor 

în exprimarea propriilor idei; cooperarea membrilor echipei.  

Aplicaţie. Elevii de clasa a VI-a au avut de lecturat un număr de 10 poezii de George 

Topârceanu. După ce elevii au fost grupaţi, ei au de realizat un text în care să prezinte 

semnificaţiile unei poezii, pornind de la figurile de stil şi imaginile artistice ale textului.  

Cubul6 este o metodă care implică explorarea unei teme din mai multe unghiuri, 

realizându-se astfel o abordare complexă şi integratoare a temei abordate. 

Etapele metodei: 

1. Realizarea unui cub, pe feţele căruia se notează cuvintele: Descrie, Compară, 

Analizează, Asociază, Aplică, Argumentează. 

2. Anunţarea temei. 

3. Gruparea elevilor în şase echipe, cu următoarele cerinţe:  

- Echipa 1: Descrie (culorile, formele, mărimile etc.); 

                                                             
4  Gliga, L., Spiro, J., Învăţarea activă – ghid pentru formatori şi cadre didactice, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării. Consiliul Naţional pentru Pregătirea Profesorilor, Bucureşti, 2001, p. 24 
5  apud Sarivan, L.(coord), Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării. Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, Bucureşti, 2009, p. 27 
6  apud Gliga, L., Spiro, J. (coord.), Învăţarea activă – ghid pentru formatori şi cadre didactice, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării. Consiliul Naţional pentru Pregătirea Profesorilor, Bucureşti, 2001, p. 28 
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- Echipa 2: Compară ce este asemănător şi ce este diferit.;  

- Echipa 3: Asociază (la ce te îndeamnă să te gândeşti?);  

- Echipa 4: Analizează (Spune din ce este făcut, din ce se compune?); 

- Echipa 5: Aplică (Ce poţi face cu el? La ce poate fi folosit?);  

- Echipa 6: Argumentează pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în 

sprijinul afirmaţiei tale. 

4. Redactarea finală şi împărtăşirea ideilor celorlalte grupuri. 

5. Afişarea produselor finale în sala de clasă. 

Avantajele metodei: stimularea gândirii; dezvoltarea creativităţii; încurajarea elevilor 

în exprimarea propriilor idei; responsabilizarea tuturor membrilor grupului; cooperarea 

membrilor echipei.  

Aplicaţie. Pentru a aplica această metodă în cadrul orelor acordate lecturilor 

suplimetare, se pot aborda diverse teme, fie pe un fragment de text, fie pe întregul text care se 

presupune a fi fost citit de către elevi. Exemple de teme: Importanţa cadrului natural în 

caracterizarea personajelor (Uliţa copilăriei de Ionel Teodoreanu), Dialogul – un mod de 

caracterizare a personajelor, Dialogul – un mod de descoperire a trăirilor interioare ale 

personajelor (La Medeleni de Ionel Teodoreanu), Prezentarea sărbătorilor este în strânsă 

legătura cu noţiunea de viaţă (Baltagul de M. Sadoveanu), Alternanţa modurilor şi timpurilor 

verbale – un mod de a menţine suspansul (Cireşarii de Constantin Chiriţă). 

Jocul7este o metodă cu un grad mare de aplicabilitate, care constă într-o activitate 

desfăşurată după anumite reguli dinainte stabilite şi acceptate cu scopul rezolvării anumitor 

sarcini de lucru. Jocuri didactice – exemple: 

Cine ştie câştigă! – Elevii sunt grupaţi în echipe şi li se dau 4-5 sarcini de lucru. După 

rezolvarea fiecărei sarcini de lucru, răspunsurile sunt verificate frontal şi se acordă punctajul 

aferent. În paralel, profesorul ţine evidenţa punctajelor tuturor echipelor pe tablă sau pe foaia 

de flipchart. Echipa cu cel mai mare punctaj este declarată câştigătoare. Se pot acorda premii 

simbolice şi amuzante (ceapa de aur, mărul de aramă, roşia de argint etc.) sau diplome.  

În cazul lecturii unui volum de poezii, se pot da următoarele sarcini de lucru: 

Recunoaşte titlurile poeziilor din volumul citit.; Scrie tema poeziei citate.; Completează spaţiile 

libere cu cuvântul potrivit.; Numeşte figurile de stil existente în strofa citată.; Precizează două 

imagini artistice din fragmentul dat.; Indică elementele de versificaţie ale poeziei citate. 

În cazul lecturii unui roman sau a unui număr de povestiri, nuvele sau basme se pot da 

următoarele sarcini: Scrie titlul povestirii/nuvelei/basmului pentru fiecare personaj 

menţionat.; Recunoaşte fragmentul.; Realizează corespondenţa între personaj şi meseria pe 

care o are sau acţiunea pe care o face.; Prezintă modurile de expunere din fragmentul citat.; 

Menţionează tipul de narator al textului dat.; Scrie câteva semnificaţii ale textului/ 

fragmentului.; Scrie explicaţia titlului. 

Primul câştigă! – Elevii pot lucra individual sau colectiv, numai că regula, de data 

aceasta impune ca cel câştigător să fie declarat primul care răspunde corect. 

Joc de fantezie. Exemple: Realizează un text în care să faci reclamă la… (un anumit 

obiect întâlnit în textul studiat); Redactează invitaţiile la nunta dintre Prâslea şi fata de 

împărat; Scrie o scrisoare adresată Protecţiei animalelor în care Samurache să facă plângere 

împotriva lui Samson.  

Caută-i perechea! – Elevii se împart în echipe şi primesc bilete cu diferite informaţii 

pe care trebuie să le pună în perechi. Exemple: numele autorului  cu fragmentul de text, 

numele autorului cu titlul textului, numele personajului cu titlul textului, numele personajului 

cu o faptă.  

                                                             
7  apud Ilie, E., Didactica literaturii române, Editura Polirom, Bucureşti, 2008, p.156-163 
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Jocul de creaţie – constă în realizarea unor compuneri în care elevii îşi exprimă 

punctele de vedere sau argumentează anumite noţiuni, pornind de la textele studiate şi 

elementele de teorie literară învăţate. Exemple: Realizează un text în care să se regăsească 

următoarele expresii (expresiile sunt preluate din textul lecturat); Realizează o naraţiune cu 

titlurile următoare (titlurile pot fi titlurile capitolelor sau părţilor unei cărţii sau titlurile 

poveştilor/ nuvelelor /basmelor studiate); Realizează un dialog între autor şi personaj; 

Realizează o fişă de lucru pentru un coleg. 

Jocuri de simulare – „constau în simularea unei situaţi (adesea conflictuale, de luare 

de decizie), care determină jucătorii să interpreteze anumite roluri, prin care să ajungă la 

realizarea obiectivelor prestabilite de profesor.”8 

Jocul de rol9 are la bază învăţarea prin experienţa simulată (a simula înseamnă a imita, 

a reproduce în mod fictiv, situaţii, acţiuni, fapte, întâmplări etc). Jocul poate fi de două feluri: 

jocul cu rol prescris, dat printr-un scenariu şi jocul improvizat. 

Etapele metodei: 

1. Stabilirea obiectivelor, temei şi personajelor. 

2. Pregătirea fişelor cu rolurile. 

3. Stabilirea numărului de personaje şi a numărului de observatori. Cei care sunt 

observatori pot fi membri ai unui juriu care pot acorda note, puncte, pot evalua 

performarea colegilor, având bine stabilit criteriile de evaluare. 

4. Stabilirea modului de desfăşurare: ca o povestire; ca o scenetă; ca un proces. 

5. Încălzirea grupului în vederea acceptării jocului de rol. 

6. Acordarea unui timp optim de analiză a situaţiei şi pregătire a rolurilor. 

7. Interpretarea propriu-zisă. 

8. Întreruperea interpretării în cazul în care există momente ce necesită discuţii, analiză. 

9. Reflectarea la activitatea desfăşurată ca la o experienţă de învăţare. 

Avantajele metodei: creşterea gradului de adaptabilitate; ameliorarea relaţiilor dintre 

persoane; dezvoltarea gândirii critice; dezvoltarea creativităţii; capacitatea de a empatiza.  

Aplicaţie. Jocul de rol poate lua o varietate de forme în cazul orei de lecturi 

suplimentare, deoarece textul literar, în special cel epic şi chiar cel dramatic, oferă o sursă 

inepuizabilă de situaţii de pornire. Exemple de sarcini: Realizaţi un dialog imaginar între 

personajele unei nuvele/unui roman/basm etc.; Realizaţi un interviu imaginar cu unul dintre 

personajele textului; Analizaţi sub forma unui proces vinovăţia unui personaj (Baltagul de M. 

Sadoveanu, Vizită… de I.L.Caragiale, Bubico de I.L.Caragiale); Prezentaţi drepturile 

copilului prin prisma personajelor schiţelor lui Caragiale; Redaţi gândurile personajelor, 

pornind de la dialogul din text. 

 

Bibliografie: 

1. Eftenie, Nicolae, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, Editura 

Paralela 45, Bucureşti, 2001; 

2. Gliga, L., Spiro, J. (coord.), Învăţarea activă – ghid pentru formatori şi cadre 

didactice, MEC. CNPP, Bucureşti, 2001; 

3. Ilie, Emanuela, Didactica literaturii române, Editura Polirom, Bucureşti, 2008; 

4. Sarivan, Ligia (coord.), Predarea - învăţarea interactivă centrată pe elev, MECI. 

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, Bucureşti, 2009 
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Formarea competențelor metacognitive prin  

metoda învățării prin descoperire 
 

Prof. Macsim Daniela Cristina 

Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Galați, jud. Galați 

 

În prezent, procesul didactic vizează construirea unor strategii didactice bazate pe 

cercetare, experimentare, acțiune și aplicare în vederea dezvoltării și valorificării resurselor 

cognitive, afective și acționale ale elevilor. Aceste strategii vor crea elevilor oportunități de 

practicare a unei învățări continue bazată pe achiziții durabile, susceptibile de a fi utilizate și 

transferate în diverse contexte instrucționale. Pentru a asigura eficiența maximă în procesul de 

învățământ se impune folosirea unei strategii didactice care presupune un anumit mod de 

abordare a instruirii, de organizare (combinare) optimă a metodelor, mijloacelor și formelor 

de grupare a elevilor în vederea atingerii obiectivelor propuse. Sub atenta coordonare a 

cadrelor didactice, elevii vor putea să-și realizeze obiectivele proprii și să finalizeze 

activitățile propuse.  

Strategiile didactice interactive au un rol determinant în activitatea instructiv- 

educativă, fiind prezente în toate etapele conceperii și realizării unui act educațional de 

calitate. 

Învățarea prin descoperire este o metodă care oferă elevilor posibilitatea de a se 

implica personal și activ în procesul educațional de predare-învățare: astfel are loc 

transformarea elevului din receptor pasiv de informații, într-un personaj activ, motivat să 

descopere o învățare autentică. Această metodă îl situează pe elev în ipostaza de subiect al 

cunoașterii științifice, ea reprezintă o modalitate de lucru prin intermediul căreia elevii sunt 

puși să descopere adevăruri, refăcând parcursul elaborării cunoștințelor prin activități proprii. 

Scopul acestei metode constă în formarea competențelor specifice de procesare a 

informațiilor, de generare de noi cunoștințe și de aplicare a acestora în diverse domenii. 

Descoperirea, ca mijloc de învățare, reprezintă un demers deductiv, determinat de cunoștințele 

dobândite anterior, de investigații proprii cu caracter experimental-aplicativ în cadrul cărora 

este stimulată imaginația, creativitatea, spiritul de observație, memoria logică etc. Predarea-

învățarea se bazează pe problematizare și cercetare, pe experiența directă, concretă, creativă. 

Această metodă oferă elevilor posibilitatea de explorare și descoperire, fiind mult mai 

atractivă decât metodele bazate preponderent pe receptare de mesaje.  

Prin aplicarea acestei metode elevul dobândește un rol important, ea fiind un factor 

cheie care-l ajută în dezvoltarea sa ulterioară și-l transformă treptat într-un „gânditor creativ”, 

pasionat de reușita învățării personale. Prin activitatea proprie sau în echipă, prin documentare 

și aplicabilitate practică, prin investigații, se conturează noi idei și abordări.  

Metoda învățării prin descoperire asigură o dezvoltare pe termen lung a capacităților 

intelectuale și profesionale, după ce sunt consolidate cunoștințele fundamentale teoretice sub 

îndrumarea cadrelor didactice. 

Valențele formative ale acestei metode: 

 valorizarea elevilor; 

 receptarea învățării ca un proces constructiv; 

 implicarea activă a elevilor în procesul învățării pe termen lung; 

 conștientizarea de către elevi a rolului pe care-l dețin referitor la necesitatea implicării 

în procesul propriei formări; 

 stimularea creativității și participării active; 

 aria mare de aplicabilitate; 

 corelări și abordări transdisciplinare; 
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 dinamica procesului educațional; 

 creșterea stimei de sine a elevilor; 

 formarea și dezvoltarea competențelor psihosociale, a capacității empatice în rândul 

elevilor; 

 dezvoltarea unor competențe funcționale de tipul abilităților de prelucrare, sistematizare, 

restructurare și utilizare în practică a cunoștințelor; 

 formarea și dezvoltarea unor capacități argumentative și decizionale; 

 cultivarea autonomiei în învățare; 

 dezvoltarea unor atitudini și comportamente prosociale. 

Învățarea prin descoperire implică o colaborare susținută între elevi, iar cadrul didactic 

deține rolul de organizator, facilitator și mediator al activității de învățare. Demersul didactic 

este conceput astfel încât elevul este în centrul procesului de învățare.  

Proiectarea și realizarea activităților de predare-învățare-evaluare se bazează pe 

strategii didactice interactive, cadrul didactic oferind elevilor modalități de implicare, de 

exprimare în mod liber a ideilor, opiniilor și de posibilitatea de a le compara cu cele ale 

colegilor, în scopul dezvoltării competențelor metacognitive. 

Învățarea prin descoperire poate să se realizeze sub următoarele forme, în funcție de 

demersul logico-euristic: 

 descoperirea inductivă: apare atunci când elevii analizează o serie de cazuri 

particulare, deducând de aici o regulă generală prin descoperire; cuprinde analiza, 

clasificarea și ordonarea unor date și noțiuni cunoscute și trecerea lor la generalități în 

vederea formulării de ipoteze, reguli, definiții despre obiecte, fenomene, procese; 

 descoperirea deductivă – când elevii descoperă rezultate noi, cu ajutorul 

raționamentelor asupra cunoștințelor anterioare, combinuându-le între ele cu noi 

informații; 

 descoperirea transductivă: este bazată pe raționamente de tip transductiv, care sunt 

asociate cu gândirea imaginativă; ea are la bază raționamentul ipotetico-deductiv, 

dinamizat de imaginație și gândire, acesta ducând la emiterea de ipoteze, inovații, idei 

noi, care necesită să fie supuse verificării experimental – aplicative; în aceste tipuri de 

descoperiri, elevii organizează date și elemente și elaborează produse materiale; 

 descoperirea prin analogie: constă în transpunerea unor relații, algoritmi la context 

diferite dar analoage într-un mod bine precizat ; analogiile pot fi de conținut sau de 

raționament. 

Din punct de vedere pedagogic, metoda învățării prin descoperire are valențe deosebit 

de importante pentru educația intelectuală a elevilor. Rezultatele procesului de învățământ  în 

care elevii își descoperă singuri cunoștințele, procedeele de învățare sunt mult mai valoroase 

și trainice provocând și stări emoționale, spontane și puternice. 

Învățarea prin descoperire formează la elevi spiritul de investigație, de cercetare , de 

angajare totală și participarea activă și conștientă  având un efect formativ accentuat.  
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Elevul care nu vrea să citească 

(studiu de caz) 
Prof. Matei Daniela Florina 

Șc. Gimn. „Mihail Sadoveanu”, Întorsura Buzăului, jud. Covasna 

 

Cazul pe care mi-am propus să-l relatez s-a petrecut cu câţiva ani în urmă şi a fost una 

dintre experienţele pe care le-am considerat dintre cele mai dificile pentru activitatea 

didactică: elevii care nu vor să se implice în munca din clasă sau, chiar mai rău, refuză orice 

solicitare a profesorului. 

Aveam un elev nou în clasa a VIII-a. Cum le cer adeseori copiilor să citească diverse 

texte, într-una din ore i-a venit şi lui rândul la citit cu voce tare. A refuzat categoric. La întrebările 

mele, mi-a răspuns că nu a citit niciodată în clasă cu voce tare. Interviul s-a desfăşurat bine. 

Ştie să citească, ştie să scrie, dar nu va citi cu voce tare în clasă, în prezenţa colegilor. Până în 

prezent a reuşit să treacă dintr-o clasă în alta fără să-i fie evaluată competenţa de lectură orală. 

La catedră, am în vedere cele cinci exigenţe ale unei comunicări efective şi de calitate: 

 să asculţi; 

 să observi; 

 să analizezi; 

 să controlezi; 

 să te exprimi. 

Pentru moment, am hotărât să las lucrurile aşa cum erau, fără însă a-l face să creadă că 

pe viitor va fi scutit de această sarcină. I-am comunicat că vom mai discuta acel aspect şi că simplul 

fapt că până atunci reuşise să evite lectura orală, nu însemna că se va întâmpla în continuare la 

fel. Problema era nu numai că un elev refuza o formă de evaluare, ci şi că ceilalţi ar putea 

ajunge la concluzia că pot respinge orice le displace. Între timp am început să caut soluţii.  

Primul pas – cunoaşterea mediului de provenienţă şi culegerea datelor despre elev. 

Am aflat astfel că provenea dintr-o casă de copii instituţionalizaţi, că era unul dintre elevii 

„mari” ca vârstă (chiar în clasă era cu 1-2 ani mai mare decât colegii lui). În colectivul de la 

casa de copii era considerat un lider şi era respectat de ceilalţi. La şcoală nu era un elev 

performant, dar nici un elev problemă. 

De-a lungul timpului am întâlnit elevi cu temperamente diferite, unii care făceau 

comunicarea didactică greu de realizat. De aceea am ales să armonizez mai întâi relaţia 

interpersonală, să încerc rezolvarea problemelor legate de atitudine, să ameliorez planul 

relaţiei şi abia apoi să mă ocup de conţinuturi. Profesorul trebuie să ţină seama de principiile 

psihologice ale unui dialog eficient: să fie abil în înţelegerea relaţiilor interpersonale, deschis 

şi priceput în comunicare, popular şi prietenos, cooperant, democratic şi mai puţin marcat de 

problemele personale. Printr-o atitudine binevoitoare şi permisivă, receptivitate faţă de elevi, 

sinceritate şi interes real va cuceri încrederea elevului şi va realiza o comunicare autentică.  

Pasul al doilea – observarea sistematică a elevului, a atitudinii în diferite activităţi şi 

în relatiile cu ceilalţi. Am căutat să exploatez dorinţa de a deţine o poziţie dominantă în cadrul 

grupului, odată ce am cunoscut resorturile intime ale comportamentului elevului care se temea 

că se va face de râs în faţa celorlalţi pentru că nu citea prea bine. 

Pasul al treilea – strategii de provocare – uneori îl excludeam în mod intenționat de la 

activități pe care ar fi putut să le execute cu ușurință. Reveneam spunând că m-am obișnuit să-l 

omit, așa cum se întâmpla la citit. 

Pasul al patrulea – negocierea. Îi ceream să propună el căi de ieșire din impas, să fie 

profesor pentru un moment. La un moment dat i-am spus că mi-ar părea rău să piardă anul 

doar pentru că n-am găsit o soluție la problema lui. Menționez că discuția ajungea în acest 

punct după mai mult timp de pauză și „cu totul întâmplător”. 
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După mai bine de un semestru, elevul a citit, cu oarecare dificultate, primele lui 

rânduri. Fără să fac prea mare caz, i-am spus că am bănuit tot timpul că nu știe să citească și 

că a fost o surpriză să constat că se descurcă mai bine decât am crezut. Singura problemă era 

că îi lipsește exercițiul și aici ar trebui să insiste. Astfel am concentrat aprecierea pe efort și nu 

pe abilitate. În plus, elevul cel nou avusese deja ocazia să constate că greșeala era considerată 

în acea clasă o parte firească a procesului de învățare. 

Un curs despre temperamentul elevilor mi-a atras atenția asupra legii diferențelor 

individuale, a faptului că oameni diferiți învață diferit. Strategiile interactive, arhitecturile de 

învățare bine alese, potrivite conținuturilor și adaptate colectivului de elevi ar putea rezolva 

cele mai multe probleme. Bine alese, metodele de instruire vin să susțină procesele psihologice 

care vor conduce la integrarea noilor cunoștințe în sistemul propriu de valori și în memoria de 

lungă durată. Cel mai adesea elevii au nevoie de o tratare individuală din partea profesorului și 

de atenție din partea colegilor. Exerciții practice, jocuri de rol, activități de învățare în echipă vor 

putea răspunde unor modalități de învățare diferite și se vor plia pe trăsături de temperament diferite. 

O idee foarte interesantă (arhitecturi de învățare) este aceea legată de inteligența 

copiilor care este diferită la fiecare dintre ei, dar care poate fi schimbată prin efort susținut. 

Simpla acceptare a acestei premise educaționale ar putea conduce la schimbări de anvergură 

în educația europeană. 

Adevărata confirmare a reușitei a venit însă un an mai târziu, când elevul nu mai era la 

școala noastră (fusese admis la o școală profesională) și când m-a căutat să-mi spună că la 

română se descurca cel mai bine (n-aș vrea să se creadă că era performant, dar se situa la un 

nivel satisfăcător), iar cu cititul „nu mai are nicio problemă”. 

Din acestă experiență și din altele similare am învățat că profesorul trebuie: 

 să învețe să cultive răbdarea ca pe o virtute; 

 să evite să pună etichete elevilor; 

 să caute să le cunoască trasăturile de personalitate; 

 să fie tot timpul conștient că, deși se adresează unei clase, are în față indivizi, că 

fiecare elev este o persoană unică, neasemănătoare alteia, că uneori este un câștig mai 

mare să obții încrederea unui copil decât să-i transferi o sumă de cunoștințe. 

Formarea unei noi paradigme în educație conduce la un model în cadrul căruia 

potențialul elevilor și dezvoltarea lui prin actul educaţional sunt puse pe picior de egalitate. 

Profesorului îi revine rolul de a contribui la dezvoltarea de abilități și competențe care, puse în 

practică, vor fi integrate în sistemul economic. 

 

 

 

Metode inter şi transdisciplinare de receptare 

a personajului literar 
 

Prof. Maxim Liliana 

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

„Dacă un copil nu poate să înveţe după cum predăm noi , poate c-ar trebui să predăm după 

cum învaţă ei.” ( Ignacio Estrada) 

 

La clasele de liceu, în actul de predare-învăţare, profesorul trebuie să îmbine metodele 

didactice tradiţionale cu cel moderne, în vederea unei receptări eficiente a personajului, iar 

modernitatea actului didactic presupune şi transdisciplinaritate, termen amintit în lucrările lui 

Jean Piaget, Edgar Morin, Eric Jantsch şi Basarab Nicolescu. 

Un cadru didactic care foloseşte metode activ-participative are următoarele roluri: 

sfătuitor – îşi ajută elevii în rezolvarea problemelor, îi motivează şi îşi prezintă propriul punct 
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de vedere; animator –  iniţiază metode şi le explică elevilor, pregăteşte materialele didactice şi 

prezintă scopurile învăţării; observator şi ascultător – observă elevii în timpul activităţii şi îi 

poate aprecia corect;participant la învăţare – se implică în actul învăţării, acceptând opiniile 

celorlalţi. 

O metodă eficientă este aceea care devine, dintr-o cale de cunoaştere propusă de 

profesor, o cale de învăţare realizată de elevi, cu care aceştia îşi dezvoltă gândirea critică, 

autonomă. Metodele active valorifică noţiunea de învăţare activă care presupune antrenarea 

elevului în operaţii de gândire şi de imaginaţie. Metodele interactive solicită elevii prin 

participarea lor efectivă şi afectivă, având ca rezultat dezvoltarea personalităţii lor.  

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

dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, constituind instrumente didactice care 

favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Interactivitatea presupune o 

învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, 

creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a elevilor, pe 

implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi 

interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calităţi 

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

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

flexibilitate în concepţii. 

Implicarea activă şi interactivă a elevilor cu întregul lor potenţial intelectual, fizic, 

afectiv-motivaţional şi voliţional, cu creativitatea şi productivitatea lor, reprezintă premisa 

unei instruiri eficiente, interactive, care îşi propune ca rezultat, elaborarea de noi structuri 

cognitive-intelectuale, acţionale, afective, motivaţionale şi voliţionale operaţionale. Astfel, 

activizarea reprezintă un rezultat al instrucţiei-autoinstrucţiei şi educaţiei-autoeducaţiei şi, 

deopotrivă, o premisă a unei instrucţii-autoinstrucţii şi educaţii-autoeducaţii eficiente, de nivel 

superior. Dintr-un participant pasiv şi docil, din obiect al învăţării, elevul devine subiect activ 

al unei activităţi orientate de propriile sale nevoi şi interese educaţionale şi, în bună măsură, 

propriul său educator. 

Profesorul este cel care creează mediul educaţional favorabil, stimulativ şi interesant 

pentru învăţare în clasă, iar elevul este cel care aduce ceva din viaţa lui, din afara şcolii sau 

experienţa lui de viaţă. În cadrul orelor de limba şi literatura română, se pot folosi o 

multitudine de metode care să stârnească interesul elevilor. Printre acestea se pot utiliza şi 

metode ale gândirii critice. Elevii citesc cu plăcere orice text dacă li se orientează atenţia, 

curiozitatea şi interesul faţă de acesta. Lectura operei literare pleacă de la alte premise decât 

cea a textului nonliterar, fiind consecinţa ,,pactului ficţional”, după cum îl numeşte Umberto 

Eco, realizat între cititor şi autorul textului. Pactul presupune acceptarea faptului că autorul se 

preface că face o afirmaţie adevărată, iar cititorul se preface că ceea ce povesteşte autorul s-a 

întâmplat cu adevărat.  

De cele mai multe ori, aceste metode îi solicită pe elevi să formuleze întrebări 

referitoare la text, întrebări care să-i pună în dificultate pe colegii lor în căutarea răspunsurilor. 

Uneori, metodele îi antrenează în citirea pe roluri, prin dramatizări, prin organizarea şi 

distribuirea rolurilor în echipă, precum şi prin folosirea unui vocabular propriu în replicile lor. 

Dezbaterea unor probleme care îi interesează, folosind argumente ,,pro” şi ,,contra”, îi ajută să 

decidă dacă acceptă sau nu valorile şi ipotezele din text. 

Văzut ca o ,,metaforă vie a textului”, personajul literar stȃrneşte controverse în ceea ce 

priveşte maniera de receptare. Personajele se ,,nasc” din modele preluate din realitate, filtrate 

prin sensibilitatea şi imaginaţia autorului, iar modul în care sunt percepute de elevi, în cadrul 

orelor de curs, depinde mai ales de gradul lor de implicare afectivă şi cognitivă. 
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Datorită dinamicii învăţămȃntului, am observat realizarea unor conexiuni între opere 

aparţinȃnd unor autori şi curente literare diferite, dar şi între discipline diferite, ceea ce 

conduce la lărgirea orizontului cunoaşterii şi la dimensiunea interdisciplinară sau chiar 

transdisciplinară a literaturii romȃne. Astfel, la clasa a IX-a, elevii au opţiunea de a studia, la 

tema ,,Personalităţi, exemple, modele”, romanul ,,Fraţii Jderi”, de Mihail Sadoveanu. 

Personajul central, Ştefan cel Mare, este construit pe baza sursei cronicăreşti, astfel că elevul 

este îndemnat să apeleze la textul istoric ,,Letopiseţul Ţării Moldovei”, de Grigore Ureche. 

Prin metoda comparaţiei, observă asemănările şi deosebirile dintre personalitatea atestată 

istoric şi personajul plăsmuit de Sadoveanu, dar îşi poate formula şi argumenta punctul de 

vedere valorificȃnd şi imaginea, portretul voievodal:  

 

,,Letopiseţul Ţării Moldovei”,  

de Grigore Ureche 

Portret voievodal Fraţii Jderi, de M. 

Sadoveanu 
 

,,Fost-au acestu Ştefan-Vodă 

om nu mare de statu, mânios 

şi degrabă vărsătoriu de sânge 

nevinovat; de multe ori la 

ospeţe omorâea fără judeţu. 

Amintrilea era om intreg la 

fire, neleneşu, şi lucrul său il 

ştia a-l acoperi şi unde nu 

gândeai acolo il aflai. La 

lucruri de războaie meşter, 

unde era nevoie însuşi se 

vârâea, ca văzându-l ai săi, să 

nu să indărăptieze, şi pentru 

aceia raru războiu de nu 

biruia. Şi unde biruiau alţii, 

nu pierdea nădejdea, că 

ştiindu-se căzut jos, se ridica 

deasupra biruitorilor”. 
 

 

,,Vodă-Ştefan, călcând 

atunci în al patruzecilea an 

al vieţii sale, avea obrazul 

ars proaspăt de vântul de 

primăvară. Se purta ras, cu 

mustaţa uşor cărunţită. Avea 

o puternică strângere a 

buzelor şi o privire verde, 

tăioasă. Deşi scund la 

statură, cei dinaintea sa, 

opriţi la zece paşi, păreau că 

se uită la el de jos în sus.” 

 

 

Limbajul picturii fascinează atȃt pe neofit, cȃt şi pe iniţiat, iar modul în care o pictură 

inspiră o idee şi apoi o altă imagine, desen sau pictură este justificat de aspectul 

transdisciplinar al actului educativ. Transdisciplinaritatea este înțeleasă ca o formă superioară 

a interdisciplinarității, o cale prin care 

elevul este provocat să genereze text sau 

imagine, pornind de la analiza unui text 

sau a unei imagini. Scopul este 

stimularea imaginaţiei şi obţinerea unei 

reacţii, a unei atitudini implicate şi 

subiective, din partea elevului. Un 

exemplu în acest sens îl reprezintă mitul 

lui Orfeu şi Euridice, povestea lor fiind 

inclusă în volumul ,,Legendele 

Olimpului”, de Alexandru Mitru. Eroul 

ce coboară în Infern, pentru a-şi salva 

iubita, pe nimfa Euridice, este 

reprezentat şi în tabloul lui Camille 

Corot, „Orfeu o salvează pe Euridice din Infern” (1861).  
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Elevii realizează o diagramă Venn şi observă asemănările dintre cele două opere, apoi 

sunt provocaţi să genereze propriul text, pornind de la una dintre afirmaţiile: ,,Dacă aş fi 

Orfeu...” sau ,,Infernul în care Orfeu o caută pe iubita Euridice este...”. 

La clasa a X-a, la nuvela fantastică, elevii fac cunoştinţă cu Dionis, personajul lui 

Mihai Eminescu, din nuvela ,,Sărmanul 

Dionis”. Dubletul Dionis-Dan explorează 

ilimitatul şi aceştia reuşesc să călătorească 

în timp. Metempsihoza este ,,vinovată” de 

schimbul de identităţi, iar Dan, ajuns pe 

Lună, este capabil să comande oştilor 

îngerilor. „Cu o putere urieşească”, el poate 

imagina un castel în stȃncă, poduri din 

pȃnze de păianjen peste rȃuri selenare. 

Imaginarul eminescian generează în mintea 

elevului schiţe grafice de genul celui alăturat. 

În procesul educativ, se observă o 

învăţare mai eficientă prin stimularea audio-

vizuală (vizionare de film, audiţie), însă 

graniţele disciplinelor sunt deseori încălcate, 

deoarece cunoaşterea presupune o viziune 

interdisciplinară. Picturile discursive 

reprezintă o altă tehnică prin care elevii își 

expun, în desen, asociațiile în baza unei 

sintagme/ unui vers, comentând, ulterior, 

imaginea conturată. La clasa a XII-a, în studiul textului dramatic, elevii fac cunoştinţă cu 

Iona, personaj sorescian, exponent al singurătăţii. Inspirat din parabola biblică ,,Iona”, 

personajul se distanţează de omonimul său, fiind capabil de acţiuni, de gesturi simbolice. În 

abordarea personajului, profesorul solicită studiul textului religios, dar şi o lectură expresivă a 

dramei parabolice, semnată Marin Sorescu. Prin metoda comparaţiei, dar şi prin Brainstorming, 

elevii observă diferenţele dintre Iona din Biblie şi cel din dramă, precum şi asemănarea dintre 

Iona şi Don Quijote, cavalerul lui Miguel Cervantes ce se luptă cu morile de vȃnt, sau cu 

căpitanul Ahab, din romanul ,,Moby Dick”, vȃnătorul vȃnat de balenă. Generȃnd imagine, 

elevii sunt provocaţi să asocieze forma peştelui cu starea de spirit provocată de lectură sau să 

explice labirintul de burţi prin raportare la propria experienţă de viaţă. 

În concluzie, prin învăţarea transdisciplinară elevii îşi conştientizează mult mai bine 

nevoile, abilităţile, stilurile de învăţare, valorificându-și cunoștințele acumulate și potențialul 

creativ de identificare a soluțiilor optime pentru diverse probleme sau situații racordate la 

adevărata existență umană. 

În contextul în care politicile curriculare sunt centrate pe o perfecționare continuă a 

procesului instructiv-educativ, profesorului îi revine misiunea de realizare a conținuturilor 

prin metode active, formative, atitudinea recomandată fiind cea a armoniei dintre metodele 

tradiționale și cele moderne. Important este ca activitățile propuse la clasă să-i antreneze pe 

elevi în condiții practice de analiză, interpretare, de explorare şi de generare de idei noi. 
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Disciplina pozitivă, din clasă înspre viață 
 

Prof. Mărgărint Daniela-Nicoleta 

Colegiul Național „Spiru Hatetˮ, Tecuci, jud. Galați 

 

Școala reprezintă locul în care copiii își cultivă abilitățile interpersonale, își descoperă 

și perfecționează valorile și luptă cu vulnerabilitatea. Ca atare, mediul școlar trebuie să ofere 

condiții optime pentru dezvoltarea intelectuală și emoțională a elevului.  

Accentul se pune pe schimburile educaționale pozitive dintre profesori și elevi, pe 

crearea unui mediu de comunicare eficient, ca tehnică a menținerii controlului în clasă. Dar 

când ești responsabil de un grup numeros de copii, poate reprezenta o provocare atât păstrarea 

controlului, cât și satisfacerea nevoilor fiecăruia dintre ei. De multe ori, un profesor va găsi 

modalități eficiente și creative de a răspunde comportamentului copiilor, fără a perturba clasa 

cu acțiuni disciplinare. În acest sens, cadrele didactice au dezvoltat strategii alternative de 

disciplină și de gestionare a diferitelor situații.  

Majoritatea sistemelor educaționale utilizează recompense și pedepse ca metode 

comune de control comportamental, însă acestea nu sunt principala modalitate de promovare a 

comportamentului pozitiv. În zilele noastre, mulți educatori au devenit conștienți de faptul că 

sacțiunile sunt contraproductive. Pedeapsa tinde să genereze furie, sfidare și dorință de 

răzbunare, pe când recompensa/simulentul distruge motivația intrinsecă de a învăța și de a 

desfășura activități. 

Disciplina pozitivă este o metodă diferită de îndrumare a copiilor. Este vorba despre 

îndrumarea comportamentului elevilor, acordând atenție nevoilor lor emoționale și psihologice. 

Scopul este de a ajuta copiii să-și asume responsabilitatea pentru a lua decizii bune și a 

înțelege de ce aceste decizii sunt în interesul lor. Disciplina pozitivă îi ajută pe copii să învețe 

auto-disciplina fără frică. Aceasta implică oferirea unor orientări clare privind comportamentul 

care este acceptabil și apoi susținerea lor, pe măsură ce aceștia învață să respecte aceste 

orientări. 

Se pot distinge trei etape în disciplinarea copiilor la clasă. 

Prima etapă se referă la stabilirea și menținerea regulilor clasei. Acestea trebuie să fie 

reguli simple, de bază, care abordează direct disciplina și comportamentul față de ceilalți. 

Astfel de reguli pot include orientări ca: toți elevii trebuie să vină la orele de curs la timp și să 

fie pregătiți să învețe; toți elevii trebuie să fie pregătiți să asculte respectuos când alții vorbesc 

și să pună întrebări prin ridicarea mâinii și toți elevii trebuie să fie conștienți de consecințele 

lipsei de la ore sau de întoarcerea la clasă după ce s-a sunat. 

Aceste 4-5 reguli trebuie comunicate încă de la începutul anului și expuse astfel încât 

să fie vizibile permanent. Este important să se specifice că așteptarea ca regulile să fie 

respectate îi vizează pe fiecare dintre copii, fără excepții. Se impune de asemenea discutarea 

consecințelor negative și a consecințelor pozitive ale regulilor, explicarea posibilelor situații 

care pot fi considerate perturbatoare sau împotriva regulilor clasei. Consecințele pozitive pot 

include lauda verbală, intrarea într-o tombolă de clasă pentru un premiu sau primirea unei 

stele în sistemul stelar al clasei (ideea de consemnare a faptei bune). Recompensele de grup 

pot fi eficiente; o pietricică pusă într-un borcan de fiecare dată când grupul interacționează 

bine și respectă regulile, va crește șansa ca întregul colectiv să primească autorizația de a 

merge într-o excursie sau la un eveniment. 

Odată explicate regulile și așteptările clasei, elevii vor trebui să ridice mâna în semn de 

înțelegere și angajament. 

Este foarte important ca părinții să primească o copie a regulamentului chiar din prima 

săptămână, acest lucru făcându-i conștienți de regulile clasei și de modul în care profesorul 
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încearcă să-i disciplineze pe elevi. Totodată, părinți pot fi rugați să recitească acasă cu copiii 

toate regulile astfel încât să indice o aprobare a acestora. 

Regulile trebuie revizuite în mod regulat, deoarece copiii răspund unui comportament 

echitabil și consecvent, conducându-se adesea după exemple.  Elevii vor fi întrebați dacă au 

întrebări sau nelămuriri cu privire la reguli, doarece unii pot simți că o anumită regulă trebuie 

să fie mai specifică sau ajustabilă. E bine ca profesorul să fie deschis la discuții și să permită 

elevilor să-și exprime opiniile. Chiar dacă decizia va viza nemodificarea regulilor, elevii vor 

aprecia faptul că au fost ascultați, iar profesorul va ști că aceștia gândesc critic la adresa 

normelor. 

Odată stabilit regulamentul, nicio abatere nu va fi tolerată. Consecințele nerespectării 

celor impuse vor fi adecvate, cu condiția ca profesorul să nu folosească un ton ofensator sau 

să se arate supărat pe cel care a încălcat o regulă. Accentul va fi pus pe consecințele pozitive, 

care au rolul de a reaminti copiilor că regulile sunt făcute pentru a disciplina, nu pentru a 

condamna. 

În interdependență cu stabilirea și menținerea regulilor se află aplicarea disciplinei 

pozitive la clasă. Înțelegerea diferenței dintre pedeapsă și disciplină pozitivă este fundamentală. 

Disciplina pozitivă este un tip de disciplină care folosește alternative pozitive și metode non-

violente pentru a demonstra respect copiilor și pentru a-i recompensa atunci când se comportă 

bine, dar și pentru a corecta orice comportament negativ. 

Spre deosebire de pedeapsă, disciplina pozitivă nu susține folosirea rușinii, a 

ridicilizării, agresiunii sau violenței pentru a corecta comportamentul elevilor. Acest tip de 

disciplină susține că majoritatea copiilor răspund mai bine abordărilor pozitive, cum ar fi 

alegerea, negocierea, discuția și un sistem de recompense. 

Un profesor poate avea mai mult control asupra clasei folosind disciplina pozitivă, 

deoarece li se propune elevilor să facă alegeri și să decidă pentru ei înșiși și nicidecum nu sunt 

forțați să acționeze corect. Acest tip de disciplină poate, de asemenea, să ducă la pace pe 

termen lung în sala de clasă, deoarece elevii vor învăța cum să se auto-corecteze și cum să 

găsească soluții la problemele dintre ei. 

Disciplina pozitivă se bazează pe șapte principii cheie, care pot funcționa ca norme 

adoptate de profesor și anume: 

 respectarea demnității copilului; 

 dezvoltarea comportamentului pro-social și încurajarea auto-disciplinei; 

 maximizarea participării copilului la discuțiile în curs; 

 respectarea nevoilor de dezvoltare ale copilului; 

 respectarea motivației și viziunii copilului asupra vieții; 

 asigurarea echității și justiției prin egalitate și nediscriminare; 

 promovarea solidarității în rândul elevilor. 

Există patru pași în aplicarea disciplinei pozitive (fie unui elev, fie întregului colectiv), 

proces prin care este recunoscut și recompensat comportamentul adecvat în clasă.  

Mai întâi, se va descrie comportamentul care se așteaptă de la elev sau de la întreaga 

clasă. Apoi se vor furniza motivele pentru care acest comportament este adecvat și, ulterior, se 

solicită recunoașterea din partea clasei a comportamentului potrivit. Recompensa va urma 

imediat, ca o consecință directă a manifestării comportamentului dorit. De exemplu, un 

zâmbet poate valida o conduită corectă, iar cinci minute suplimentare de pauză pot întări 

comportamentul bun al elevilor; un punct în plus la un test de evaluare va întări 

comportamentul individual, chiar și steluța plasată pe numele elevului are rolul acestei 

validări. Misiunea profesorului este de a-i face pe elevi să se simtă în echipa câștigătoare și să-i 

laude individual pentru meritul de a fi bun un mebru al echipei. 

Ideal ar fi ca aplicarea disciplinei pozitive să aibă la bază raportul 4:1. Aceasta 

înseamnă ca elevul/clasa să acționeze corect de patru ori pentru a contracara o acțiune 
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nepotrivită. A rămâne în concordanță cu acest raport, sugerează elevilor că profesorul este mai 

interesat de recompense și de recunoașterea acțiunilor adecvate, decât de sancțiuni.  

Se vor sublinia mai degrabă sarcinile decât comportamentele așteptate. Sarcinile 

pozitive, cum ar fi liniștirea și conștientizarea altora, sunt mai clare și mai accesibile decât 

comportamentele lipsite de zgomote sau întreruperi ale activităților. Un comentariu de genul 

„Este important să ne liniștim astfel încât să putem fi atenți la ceea ce au de spus ceilalți” este 

mai util decât unul de genul „Este important să nu mai vorbiți și să vă concentrați!” 

Ultima etapă, dar la fel de esențială ca și precedentele în disciplina pozitivă, se referă 

la implicarea elevilor în rezolvarea problemelor. Profesorul va colabora cu copiii pentru a 

aborda orice problemă care a fost sesizată în colectiv. Pentru aceasta e nevoie de două agende: 

una în care vor fi menționate problemele apărute și una în care se vor nota soluțiile propuse. 

Această formă de disciplină, cunoscută sub numele de disciplină democratică, va contribui la 

consolidarea gândirii critice și la implicarea activă a elevilor în găsirea de răspunsuri la 

neconformități. Cadrul didactic va facilita discuțiile și va face sugestii, dar va conta pe copii 

pentru oferirea de idei și feedback. Profesorul ghidează, iar elevii crează soluții. Odată 

propuse modalitățile de rezolvare a unui probleme, se vor analiza avantajele și dezavantajele 

fiecăreia dintre propuneri ca mai apoi să se aleagă una singură pentru a fi încercată o 

săptămână. Regula urmează raționamentul: „Oricine are problema, alege soluția”. După o 

săptămână se apreciază utilitatea soluției convenite, acest fapt întărind convingerea elevilor că 

profesorul este dispus să implementeze cea mai bună alegere. Elevul care a sesizat problema 

și a ales soluția, va decide dacă aceasta a funcționat și dacă va fi utilizată în continuare. În caz 

contar, se va proceda la ajustarea soluției sau la alegerea alteia. 

Metoda aceasta permite copiilor să-și creeze propriile soluții printr-o gândire critică și 

conștientizare de sine. De asemenea, ajută profesorul să-și disciplineze elevii într-un mod 

deschis și productiv și să-i determine pe aceștia să vadă fiecare problemă ca având mai multe 

soluții posibile. 

Așa cum reiese din cele prezentate anterior, o abordare pozitivă a disciplinei este 

orientată spre elev, punând în centrul fiecărei interacțiuni interesul superior al copilului. 

Disciplina pozitivă depinde de rolul profesorului ca mentor și ghid. Aceasta presupune 

consolidarea pozitivă a opțiunilor bune, precum și consecințele pentru alegeri greșite. 

Consecințele sunt direct legate de comportamentul elevilor și îi ajută să-și repare greșelile. 

Scopul acestora este de a ajuta copiii să-și dezvolte înțelegerea internă, auto-controlul și 

dorința de a urma regulile; să-i ajute să-și privească mai atent comportamentele și să ia în 

considerare rezultatele alegerilor făcute, să învețe din greșeli într-o atmosferă de susținere. 

Este vorba de a face o investiție pe termen lung în dezvoltarea unui copil, mai degrabă decât 

de a obține o conformare imediată. Totodată, angajamentul față de disciplina pozitivă îi învață 

pe copii că violența de orice natură este o strategie inacceptabilă și inadecvată pentru 

rezolvarea conflictelor sau pentru a-i determina pe oameni să facă ceea ce dorești. 
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Noi abordări istoriografice prin proiecte educaţionale 
 

Prof. Miron Dorica 

Colegiul Național Spiru Haret, Tecuci, jud. Galați 

 

Istoriografia se dezvoltă din surse ale cunoaşterii care sunt raţiunea, percepţia, 

memoria şi mărturia. Astăzi mai mult ca oricând este necesar ca individul sau grupurile să 

adere la valorile individuale precum: libertatea, expresia personală, proprietatea vs./ valorile 

colective – relaţia de membru, apartenenţa, ordinea socială. Istoria despre istorie trimite la 

trecut care este cheie pentru prezent, iar prezentul este cheie a viitorului. Toate ştiinţele tind să 

treacă prin trei etape: (1) o etapă descriptivă; (2) o etapă pragmatică; şi (3) o etapă de 

investigaţie, care propune ipoteze pe baza cărora se dezvoltă o teorie unificatoare, care poate 

fi utilizată pentru predicţii ale evenimentelor viitoare (Charles Busha şi St. Harter, 1980). 

Sursele primare sunt cele mai importante în domeniul cercetării istorice. Resursele 

primare sunt conturi de informaţii primare. Găsirea şi evaluarea datelor primare istorice este un 

exerciţiu în munca de detectare şi prelucrare a informaţiei. Aceasta implică logică, intuiţie, 

perseverenţă şi bun simţ. Câteva exemple de documente primare sunt: jurnale personale, mărturii 

ale martorilor oculari ai evenimentelor, precum şi istorii orale. Sursele secundare de informare 

sunt evidenţele contabile, mărturii mediate ale persoanelor care au participat la un eveniment, 

analiza sociologică indirectă din textele literare. Resursele secundare pot fi foarte utile pentru 

un cercetător care poate extinde înţelegerea unui subiect şi poate furniza informaţii 

bibliografice extinse. De aceea am considerat că este necesar să abordăm predarea istoriei prin 

intermediul proiectului. 
 

APPLICATION FORM 

Name of the teacher / teachers responsible for 

the project: 

  

MIRON DORICA  

The year you attended the seminar conducted 

by the Institute Olga Lengyel: 

 

July 2018, CSIER summer school 

Email: doricamiron@yahoo.com 

The school in which you will carry out the project: Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tecuci 

The title of the project: 

 

„Evreii între istorie şi memorie”   

„The jews between history and memory” 

Perioada de desfășurare a proiectului May 2019 - January 2020 

Number of students involved the project: 100 students 

Number of teachers and other community 

members to be involved in the project: 

20 teachers, 20 members of the local 

community, 25 members of the local and 

regional Hebrew community  

The grant application: (până la 1300 RON) 1300 RON 
 

Project description: 

1. The main objectives of the project: 

01. The creation of a Center for the study of Jewish history in the school unit, essential 

for: 

02. The reconstitution of the local Hebrew community’s history; 

03. Knowing and understanding the life of the Hebrew community that still resides within 

the locality (their occupations, traditions and customs); 

04. The inventory of Hebrew buildings, accurately tracking their current status and destination 

– the manual mapping of this building from the XVIII century till the present day; 

05. The identification of the local Hebrew monuments and their inventory. 

2. Skills that the students will gain by participating in this project: 
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 Entrepreneurship and creative skills O1; 

 The ability to research O2; 

 Interpersonal and civic relating O3; 

 Digital and technological skills O4; 

 The abbility to promote the history of local communities as the basis and principle of 

intercultural education. O5. 

3.  A detailed description of the project:  

Activity nr. 1 

We wish to put up a Study Center of Jewish History in the school unit, this action being 

necessary for the studying of a community who contributed to the economic, social and 

cultural life of the city, leaving its mark on the local history and architecture. 

We are working to inventory historical data for at least two years with our students as they prepare 

for regional and national competitions regarding modern Hebrew history - we will attach evidence. 

There is no such Center that would ease our research in the city or region. 

We also note that we have the necessary space in the school unit, but we lack the facilities with 

which we could be more effective in preparing a larger number of students who could access 

the information. We want the center to be not only a place for information but also a means for 

the Hebrew history to be remembered by the local community. The project will have a motto 

created by us. 

„Extermination camps did not belong to the Jews nor the Germans. They were places from which 

the illusion of life was being sold” (Given that from the community, between the two Great Wars, 

many Hebrew families were taken by authorities to ghettos in Iasi). Period – May - June 2019 

Activity nr. 2 

The school’s Center for studying Jewish History aims to reconstruct the history of the Jews 

who dwelt in the city since the eighteenth century. We wish to study the economic, social, 

political and cultural aspects of the community, and their impact on the local history. It would 

be the first attempt at reconstructing the past history of the community conducted by high 

school students eager to know the history of their intercultural community. Period - July 2019 

Activity nr. 3 

We plan to gather historical information through oral history by talking with the few Hebrew 

families remaining in the local community. We will achieve this project with interviews to be 

recorded and by using family journals which we will write down, and then give them an 

electronic format. We believe that memory plays an important role in reconstructing the 

history of a community and we wish to make local history known nationally. Furthermore the 

project would be a starting financial help for our research activities - our actions would not 

end with its completion, but would continue through student’s research and the preparation 

for regional and national competitions. Period: August - September 2019 

Activity nr. 4 

We intend to realize an inventory of Hebrew buildings, following their destination - from their 

construction until now. The inventory will be made by photographing and cataloging them 

according to architecture and utility. Also we aim to analyze and current state of the 

constructions. Such an inventory would be the first of its kind performed on a local scale and 

the implementation of a software would help local authorities in the preservation of such 

buildings of great historical importance. Period: October-November 2019. 

Activity nr. 5 

We want to restore the monuments belonging to the Hebrew community in Tecuci, helping to 

preserve them, and to draw the attention of the authorities to the role of the epigraphic sources 

in local history. We set this goal because the derelict of what we consider local history is, 

sadly, advanced. We fallow the idea that “to preserve the present is to ensure future”. 

Period: December - January 2020. 
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4. Approximate number of people involved in the project (students, teachers, 

community members): 

100 students, 20 teachers, 20 local community members, 25 members of the local and 

regional Hebrew community. 

5. Expected outcomes: the project's impact on students, the school and your community: 

Students will benefit from having knowledge of Hebrew history and will be able to prepare 

for regional and national competitions in much better conditions, the school will have a center 

where teachers can prepare students from other schools, and the community will benefit from 

the Centre’s products – information and electronic data on the buildings, and the monuments 

of the Hebrew community could be more easily maintained. 

6. How you will carry out debates with the students: 

We will plan discussions with the students at the end of each activity in a roundtable with the 

participation of all factors involved, we will analyze the products obtained, given that the 

actions taking place intertwine. The ultimate goal will be to open the Study Center for 

students. Also, through a SWOT analysis will identify negative aspects that we will overcome 

and positive ones that will help us to advance the project. Project Impact and skills developed 

will be the subject of a Seminar where students involved in the project will share experiences 

with colleagues and students from the school. The preparation of questionnaires will also help 

us with the proper organization and operation of the Center. 

7. The project’s budget: 

Eligible expenses:  

 Expenses for purchase furniture - estimative cost – 200 RON  

 Estimated expenditure on consumables -150 RON 

 Expenses for purchasing electronic devices (camera and recorder) – estimative cost – 

700 RON 

 Expenses for purchase printer – 200 RON  

Ineligible expenses:  

 Bank Commissions 

8. Project summary: 

We wish to make this application because we want to lay the foundation of a Center for the 

Study of Jewish History. The Jews in our city have left their mark on the economic, social, 

political and cultural life. We believe that students need to know the history of the 

intercultural community they belong to. 

Moreover, our students have won their first prizes at national competitions on the thematic of 

modern Hebrew history and we thought it necessary to encourage such actions. Also, students 

would have the opportunity to receive higher education in the school. Theoretical work will 

be doubled by the extremely important practical work - fieldwork that will put the student in 

front of the current historical reality. We will also involve the local authorities in the proposed 

pursuit. The Center would enable students from other schools to study under the guidance of 

their peers, thus stimulating teamwork. 

În concluzie, credem că toate abordările metodice de interpretare descrise mai sus în raport cu 

istoria comuniăţii evreieşti îşi au un loc definit nu unilateral, ci în conexiuni admise în practica 

didactică. Dar introducerea ipotezelor istoriografice în explorarea traseului subiectului abordat, 

conduce elevii spre o motivaţie investigativă, o valorizare a istoriei în spaţiul concret şi real. 
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Les ressources virtuelles en classe de FLE 
 

Prof. Miron Magdalena 

Colegiul Național „Spiru Haretˮ, Tecuci, jud. Galați 

 

L’omniprésence du numérique dans nos vies nous oblige à penser à la place de celui-ci 

dans l’enseignement et son rôle dans le développement des compétences des apprenants. Dans 

l’enseignement des langues il ne peut pas en être autrement. Partout dans le monde on est plus 

ou moins connectés et le but principal est la communication. La communication en langues 

étrangères représente une compétence clé dans l’enseignement, il ne faut pas donc négliger 

l’importance du numérique dans l’enseignement des langues. 

L'introduction du numérique dans les manuels scolaires a commencé dès le début des 

années 1990, avec les disquettes puis les CD-ROM qui complétaient parfois l'offre éditoriale. 

De nos jours le numérique est omniprésent: activités pour TNI, exercices autocorrectifs, 

activités sur Internet etc. À l’heure du boom d’informations et de technologies, apprendre une 

langue aujourd’hui ne peut plus signifier la même chose qu’il y a à peine quelques années. 

L’évolution des nouvelles technologies et leur présence dans tous les domaines déterminent 

certainement le perfectionnement continuel de l’enseignant de langues étrangères. 

Le virtuel est de plus en plus présent en classe de FLE, vu que les grandes maisons 

d’édition françaises proposent des manuels de plus en plus riches en contenus numériques.  

L’utilisation des nouvelles technologies, par exemple des smartphones, peut être une des clés 

pour trouver des terrains d’entente entre les centres d’intérêts des adolescents et nos objectifs 

pédagogiques. Leur intégration dans la classe de FLE modifie les pratiques pédagogiques. 

L’enseignant se voit donc obligé d’envisager de nouvelles stratégies d’enseignement pour 

s’adapter aux besoins de l’apprenant.  

Tout ordinateur ou gadget (smartphone, tablette) qui a une connexion internet facilite 

la découverte d’un très grand nombre de documents authentiques qui mettent l’apprenant en 

contact direct avec la langue et la culture françaises. Le document authentique virtuel éveille 

l’attention de l’élève et le motive autant par le contenu intéressant que par la forme (image, 

son, interactivité). La diversité des ressources virtuelles constitue un atout dans l’enseignement-

apprentissage d’une langue étrangère. Publicité, film, chanson, affiche, blog, vidéo blog, 

dictionnaire, encyclopédies, visites virtuelles, clip, formulaire, annonce, journaux, toutes ces 

ressources en ligne peuvent être didactisées afin de les utiliser en classe de langue.  

Actuellement presque tous les éditeurs français des manuels de FLE (Hachette, Didier, 

Maison des langues, CLE International) proposent des manuels numériques qui ont beaucoup 

d’avantages. Ces manuels numériques permettent de focaliser l’attention des élèves et 

facilitent les interactions en classe. Ils ont une image haute définition pour une projection 

optimale (TBI ou écran) et proposent des ressources multimédias que l’enseignant peut 

combiner à sa manière pour personnaliser ses cours. Ils offrent aussi la possibilité de partager 

les séquences avec les collègues et de distribuer les cours aux élèves. Ils constituent une 

solution entièrement nomade car ils permettent de travailler où que l’on soit. Ils centralisent 

tous les composants sur un seul support (livre de l'élève, cahier d'activités, guide pédagogique, 

audio & vidéo) et permet, enfin, la personnalisation avec des annotations, documents et liens 

pour préparer directement le support de cours. Si on a besoin d'un outil numérique 

complémentaire pour accompagner les apprenants ils proposent un parcours digital avec des 

activités autocorrectives qui reprennent les notions du cours et proposent une révision des 

contenus du manuel (https://www.hachettefle.com/numerique/parcours-digital#ancre-2). Cela 

donne autonomie à l’apprenant car le principe d'autocorrection et le feedback intégré aux 

parcours permettent de renvoyer aux règles et/ou de refaire les exercices des points difficiles.  

https://www.hachettefle.com/numerique/parcours-digital#ancre-2
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Sur son site web Maison des langues offre des contenus pédagogiques de grande 

qualité pour les enseignants et pour les élèves des ressources média utilisables pour le travail à 

la maison et des outils pour conserver une trace de leur travail à l’oral comme à l’écrit. 

(https://www.emdl.fr/fle/espace-virtuel/). Une disponibilité sur tablettes iPad et Android est 

aussi présentée. On y découvre un éventail complet de ressources variées et prêtes à l'emploi : 

du matériel de grande qualité, fruit du travail des spécialistes en didactique des langues et en 

pédagogie numérique, des ressources adaptées à tous les niveaux, des propositions 

d'exploitation pédagogique pour toutes les ressources (fiches, exercices autocorrectifs), des 

outils qui facilitent la gestion de la classe (messagerie, partage de ressources, suivi des 

résultats), une palette complète d’exercices interactifs, des vidéos amusantes et motivantes, 

des documents authentiques et actuels didactisés à la portée des apprenants, des outils 

numériques qui facilitent un apprentissage actuel, ludique et efficace. À la section entièrement 

consacrée à la formation des professeurs on peut retrouver des conseils et des pistes pour 

utiliser au mieux les outils TICE, des liens directs vers des articles, podcasts et conférences 

accessibles en ligne gratuitement. Les ressources virtuelles sont très riches et diversifiées : des 

manuels numériques (livre de l’élève, cahier, guide pédagogique), des vidéos didactisés (des 

clips animés de grammaire, des séquences vidéo inspirées de différents genres 

cinématographiques, des courts-métrages de fiction sous-titrés), des exercices interactifs (de 

nombreux exercices pour tous les niveaux qui peuvent être filtrés par critères grammaticaux, 

lexicaux et de communication en fonction des aspects de langue visés). 

À part les manuels numériques, l’enseignant peut utiliser aussi d’autres outils numériques 

qui peuvent enrichir la pratique pédagogique et accroître encore plus la motivation des 

apprenants en développant leur autonomie. Il y a de nombreuses sites gratuits qui proposent 

des activités variées et motivantes pour un enseignement/apprentissage interactif 

(https://www.duolingo.com/, https://ro.padlet.com/, http://phrase.it/, https://learningapps.org/, 

https://kahoot.com/), des blogs et des vidéo blogs qui connaissent un grand succès auprès des 

adolescents (https://www.youtube.com/channel/UCyWqModMQlbIo8274Wh_ZsQ – la 

chaîne YouTube de Cyprien Iov, un jeune français d’origine roumaine, 

https://www.francaisauthentique.com/, https://www.francaisfacile.com/ etc.). 

TV5MONDE, la chaîne de télévision francophone la plus connue au monde, en qualité 

d’opérateur de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) propose aux enseignants et 

apprenants de français langue étrangère un dispositif pédagogique gratuit et interactif, 

Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE. Il s’agit d’un ensemble d'outils, de 

services et de ressources, pour exploiter les émissions de la chaîne et les documents 

disponibles en ligne sur tv5monde.com. TV5MONDE propose une approche pédagogique 

originale et motivante pour les enseignants et les élèves, des documents authentiques, vivants 

et d’actualité, des centaines de fiches pédagogiques conçues avec des équipes d’experts, de 

nouvelles activités chaque jour pour tous les niveaux d’apprentissage. Pour les professeurs, le 

site Enseigner le français avec TV5MONDE (https://enseigner.tv5monde.com/) propose de 

nombreux scénarios pédagogiques et des déroulés de cours, à utiliser tels quels ou à adapter. 

Reportages, clips musicaux, extraits de courts métrages, magazines, films d’animation, etc. 

sont l’occasion de construire des séquences didactiques. Des outils (grille d’analyse d’un 

document audiovisuel, guide pour la conception pédagogique, etc.) aident les enseignants qui 

disposent de temps et ont le goût de la création pédagogique dans la réalisation de leurs 

propres ressources. La plupart des ressources peuvent être téléchargées, le professeur peut 

ainsi utiliser ces matériels même en absence d’une connexion Internet. On peut y retrouver 

des centaines de vidéos et fiches adaptées à tous les publics – enfants, adolescents, adultes – 

et à tous les niveaux – débutant à avancé. Pour les élèves, le site Apprendre le français avec 

TV5MONDE (https://apprendre.tv5monde.com/fr) propose des centaines d’exercices interactifs 

pour entendre et comprendre le français actuel tel qu’il est parlé à travers le monde, apprendre 

https://www.emdl.fr/fle/espace-virtuel/
https://www.duolingo.com/
https://ro.padlet.com/
http://phrase.it/
https://learningapps.org/
https://kahoot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCyWqModMQlbIo8274Wh_ZsQ
https://www.francaisauthentique.com/
https://www.francaisfacile.com/
http://www.tv5monde.com/
https://enseigner.tv5monde.com/
https://apprendre.tv5monde.com/fr
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à regarder et à analyser des images, enrichir son vocabulaire, tester ses connaissances grammaticales 

et découvrir les cultures francophones. C’est un site gratuit et interactif pour apprendre le 

français à partir de vidéos, d’émissions et de reportages d’actualité. On peut choisir parmi plus de 

2000 exercices en ligne et améliorer la compréhension orale en français, du niveau débutant (A1) 

au niveau avancé (B2). Les niveaux indiqués dans les fiches et sur le site se réfèrent au Cadre 

européen commun de référence pour les langues (CECRL), élaboré par le Conseil de l'Europe. 

Les parcours pédagogiques de la démarche Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE 

favorisent l'accoutumance à la rencontre de la langue française dans son actualité et sa diversité 

dès le début de l'apprentissage, l’apprentissage progressif et guidé de la compréhension de contenus 

oraux en français, l'acquisition de connaissances linguistiques et culturelles en contexte, la mise 

en pratique à l’écrit ou à l’oral du français pour commenter un document, réagir à son contenu, 

le développement de la capacité d'observation dans une perspective critique et interculturelle. 

Les ressources virtuelles ont beaucoup d’avantages dans l’enseignement des langues : 

richesse, diversité, accessibilité, multiples possibilités d’exploitation (lexique, grammaire, 

culture et civilisation, phonétique etc.), adaptabilité (aux différents niveaux et aux différents 

publics), interactivité. Mais, le plus grand atout c’est qu’il reste à la disposition de l’apprenant 

au-delà du contexte d’enseignement, ce qui lui permet de travailler dans l’autonomie. 

 

 

 

Interculturalitatea ca expresie a modernității 
 

Bibliotecar Mocanu Gina Livia 

Liceul Teoretic ,,Emil Racoviţă”, Galaţi, jud. Galaţi 

 

Cultura reprezintă multitudinea de caracteristici și cunoștințe care aparțin unui anumit 

grup de oameni, de la limba vorbită, la religie, gastronomie, obiceiuri sociale, muzică și arte. 

UNESCO definește cultura ca fiind „o serie de caracteristici distincte a unei societăți 

sau grupă socială în termeni spirituali, materiali, intelectuali sau emoționali”. Center for Advance 

Research on Language Acquisition, a făcut un pas mai departe și definește cultura ca fiind 

modele comune de comportamente și interacțiuni, construcții cognitive și de înțelegere care 

sunt dobândite prin procesul de socializare (potrivit Live Science). Astfel, se poate observa 

că dezvoltarea identității unui grup este favorizată de modelele sociale unice ale grupului.10 

Pe de altă parte, interculturalitatea este termenul ce denumește contactul dintre culturi, 

presupunând un dialog între acestea și, nu în ultimul rând, interacțiunea și influența pe care o 

primesc reciproc. 

Interculturalitatea pretinde respect și apreciere din partea grupurilor pentru alte culturi 

din societate, pretinde toleranța unei comunități față de cealaltă comunitate și, în același timp, 

pretinde dreptul individului de a părăsi propriul grup cultural.11 

Definiţii ale culturii au fost foarte multe de-a lungul timpului, dar şi foarte variate, 

primele fiind semnalate de către A.L. Kroeber şi C. Kluckhohn încă din anul 1950. Achim 

Mitu defineşte cultura ca fiind „modul de viaţă propriu unui grup de oameni, în circumstanţele 

unui anumit mediu înconjurător creat de om şi format din produsele materiale şi non-materiale 

transmise de la o generaţie la alta”.12 

Abraham Moles consideră că nu există o definiţie standard a culturii şi porneşte de la o 

definiţie vagă, dar care se poate dezvolta ulterior: „O caracteristică esenţială a fiinţei umane este 

                                                             
10 https://jurnalspiritual.eu/ce-este-cultura/, sursă consultată în data de 07.02.2019, ora 18,02. 
11 https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/stiinte-politice/multiculturalitate-si-comunicare-interculturala-

170531.html, sursă consultată pe 07.02.2019, ora 18,30. 
12 Antropologie culturală, Achim Mihu, editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, pg, 88 

http://www.livescience.com/21478-what-is-culture-definition-of-culture.html
https://jurnalspiritual.eu/ce-este-cultura/
https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/stiinte-politice/multiculturalitate-si-comunicare-interculturala-170531.html
https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/stiinte-politice/multiculturalitate-si-comunicare-interculturala-170531.html
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de a trăi într-o ambianţă pe care ea însăşi şi-a creat-o. Urma lăsată de acest mediu artificial în 

spiritul fiecărui om este ceea ce numim „cultură”, termen atât de încărcat de valori diverse încât 

rolul său variază simţitor de la un autor la altul – şi pentru care s-au găsit peste 250 de definiţii.”13 

O altă definiţie este dată de antropologul englez Edward Burnet Tylor, care este 

considerat întemeietorul antropologiei culturale: „un ansamblu complex ce include 

cunoaşterea, credinţele, arta, morala, dreptul, tradiţiile şi orice alte producţii şi modalităţi de 

viaţă create de om ca membru al societăţii”. Aceasta îndeplineşte condiţiile unei definiţii de 

dicţionar şi este reprodusă în majoritatea manualelor de specialitate.14 

Cultura reprezintă un produs al activitatii omului, mai precis al ființei umane care 

interiorizează mediul înconjurător și adaugă o notă critică asupra naturii și societății, adeseori 

transformând-o prin propria imaginație într-un ideal conceptualizat la maximum.  

Cultura se naște din praxis-ul uman, din alcătuirea unor straturi de obisnuințe prin care 

existența omului este îmbogățită atât material, cât și spiritual. Din cuprinsul acestei definiri 

generice, particularizăm cazul culturii moderne față de culturile arhaice, iar pentru o 

localizare și mai specifică, suntem interesați în această introducere de posibilitatea unei teorii 

a modelelor culturale. Modelele culturale presupun prezența unor structuri particulare, 

flexibile, care fac distincte, așa cum se va vedea cazul unor experiențe culturale, având rolul 

unor invarianți. (…). Cultura a fost de fapt mereu actuală, chiar dacă sub forme camuflate.15  

Există studii de specialitate în care conceptele de cultură și civilizație sunt identice 

dar, la acest moment, majoritatea istoricilor consideră că nu poate exista sinonimie între 

termenii generici de civilizație și cultură. Cultura se referă la simboluri și valori transmise 

social, civilizația se referă la organizarea societății și la partea materială a culturii.  

Pornind de aici, componentele culturii pot fi clasificate astfel: latura materială, 

înțelegând creațiile concrete și tangibile, latura nematerială – reprezentând creațiile abstracte 

ale societății, componentele cognitive (ideile, cunoștințele, opiniile), componentele axiologice 

(exprimate prin valori), componentele normative (regulile ce ordonează comportamentul indivizilor 

în grup - legi, obiceiuri, moravuri), componentele simbolice (semnele convenționale asimilate prin 

educație și care primesc sens prin consens social - cuvinte, gesturi, imagini, obiecte etc.). 

Jordan B. Peterson, în lucrarea 12 reguli de viață. Un antidot la haosul din jurul 

nostru, scrie că: „Ipoteza lui Jung este aceea că spiritul european a fost nevoit să dezvolte 

tehnologiile intelectuale ale științei (adică să cerceteze lumea materială) după ce va fi conchis 

în mod tacit că, în ciuda concentrării sale acute asupra izbăvirii spirituale, nu a reușit să ofere 

o rezolvare mulțumitoare problemei suferinței din aici - și - acum. Conștientizarea acestui fapt 

ar fi avut loc, la modul cel mai vădit, cu trei – patru secole de Renaștere. Ca urmare, în 

profunzimile psihismului colectiv occidental s-a ivit o fantasmă străină, profundă și 

compensatorie, care s-a manifestat pentru prima dată în reveriile ciudate ale alchimiei, 

urmând ca abia peste câteva veacuri să ia forma științei pe deplin articulate”.16 

Cultura europeană devine astfel un exemplu clar de îndepărtare de Dumnezeu, laicizarea 

sa fiind evidentă în special în secolul luminilor. Apar termeni înrudiți cu conceptul de cultură: 

subcultura, aculturația, enculturația. Dincolo de orice definiție, cultura reprezintă cea mai frumoasă 

realizare a unui popor, este acea amprentă pusă asupra lumii, acel gest unic al umanității de a 

încălzi pentru o clipă spațiul și timpul, totul într-un joc al întâmplării și al bucuriei de a fi. În 

aces sens, spaţiul cultural românesc rămâne un spațiu miraculos, în care realitatea istorică şi 

geografia spirituală românească se definesc ca un „topos” pe care Lucian Blaga, în perioada 

                                                             
13 Comunicare interculturală, Grigore Georgiu,  editura Comunicare.ro, 2010, pg35 
14 Ibidem, pg. 36   
15 http://www.scritub.com/arta-cultura/INTRODUCERE-IN-TEORIA-CULTURII1011217116.php, sursă consultată 
ân data de 07.02.2019, ora 20,00. 
16 Jordan B. Peterson,”12 reguli de viață. Un antidot la haosul din jurul nostru”, Editura trei.ro, 2018, p.222. 

http://www.scritub.com/arta-cultura/INTRODUCERE-IN-TEORIA-CULTURII1011217116.php
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interbelică, l-a definit magistral: „Să numim acest spaţiu-matrice, înalt şi indefinit ondulat, şi 

înzestrat cu specificele accente ale unui anumit sentiment al destinului: spaţiu mioritic”.17 

Cultura fiecărui popor, matricea sau profilul său spiritual reprezintă o realitate 

incontestabilă, rod al dezvoltării sale istorice şi sociale deosebite de a altor popoare şi, 

totodată în context cu ele. Fizionomia spirituală, trăsăturile morale şi culturale particulare ale 

unui popor, nu ţâşnesc aşadar gratuit dintr-un insondabil abis, nu sunt şi nu pot fi expresia 

mitică a unei inefabile iraţionalităţi, roadele unei constelaţii de factori ascunşi care se 

întrupează într-o matrice stilistică trans-istorică. Numai dintr-o atare perspectivă e posibilă 

explicaţia ştiinţifică şi analiza autentic filosofică a fenomenului culturii.  
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Metode de învățare utilizând arta, muzica și TIC (Stop Motion) 
 

Prof. Moineagu Viorica 

Școala Gimnazială „Miron Costin”, Galați, jud. Galați 

 

Programul Erasmus+ ne oferă șansa de a dobândi noi cunoștinţe și competenţe. 

Lucrarea de faţă reprezintă o sinteză a experienţei dobândite în urma participării la cursul de 

formare „Creativity and innovation in teaching and training & How to use music, art, ICT and 

sport in education", desfășurat în Malta. .Cursul a însemnat un prilej de a face schimb de bune 

practici între participanţi, dar şi asimilarea de noi informaţii legate de dezvoltarea competenţelor 

prin experimente și metode de predare - învăţare utilizând muzica, arta, TIC și sport. 

O metodă de învățare inovatoare, care ne-a atras atenția și care a fost aplicată cu 

succes la clasă, este „Stop motion” (de asemenea, cunoscut sub numele de „stop cadru"). 

Aceasta este o tehnică de animație care face ca obiectele statice din jurul nostru să pară că se 

mișcă și/sau se deplasează de unele singure. Obiectul este mutat cu pași mici între cadre, 

fotografiate individual, succesiunea rapidă a cadrelor dând impresia de animaţie și creând 

iluzia de mișcare atunci când sunt rulate ca o secvență continuă. Practic, faci o fotografie a 

obiectului, apoi îl miști puțin, mai faci o fotografie, îl mai miști puţin și așa mai departe, până 

ai obținut efectul dorit. 

Ingredientele necesare realizării unui film cu această tehnică sunt: 

 o scenă, care poate fi un birou sau orice suprafață; vă puteți imagina, eventual cu un 

fundal alb (este bine ca „platoul de filmare” să aibă o sursă de lumină constantă și 

destul de puternică și să avem grijă să nu existe mișcări în fundal sau umbre); 

 un aparat foto digital bine fixat, de preferință pe un trepied; se poate folosi orice 

dispozitiv cu aparat foto, inclusiv un smartphone; bineînțeles, trebuie să asigurăm 

transferul fotografiilor de pe aparatul foto pe un computer prin intermediul unui cablu 

                                                             
17  Lucian Blaga, Trilogia culturii, II, Spaţiul mioritic, 1934, p. 448. 
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sau altui dispozitiv portabil de stocare, stick sau card; este de preferat ca setările 

aparatului foto să fie făcute manual, înainte de începerea fotografierii, altfel aparatul le 

va face automat înainte de fiecare fotografie și pot apărea diferențe între fotografii;  

 un computer – cu cât mai puternic, cu atât mai bine (vorbim despre frecvența 

procesorului, cantitatea de memorie RAM, placă video cât mai performantă); 

 un software adecvat – de exemplu: I Can Animate 2, iKITMovie sau Stop Motion Plus; 

Windows Movie Maker este o opțiune cu mai puține facilități, dar este gratuit, există deja 

instalat pe multe versiuni ale sistemului de operare Windows sau poate fi descărcat de 

pe site-ul http://windows.microsoft.com/ro-ro/windowslive/movie-maker; există aplicații 

și pentru alte sisteme de operare, dar aici ne vom referi doar la Windows Movie Maker; 

 un scenariu, ce poate fi limitat doar de lipsa de imaginație; 

 multă răbdare (teoretic, o secundă de animație are 18-24 de cadre, adică trebuie să 

faci 18-24 de fotografii pentru fiecare secundă de film). 

Această metodă poate fi folosită de profesori și elevi, stimulând imaginația și 

creativitatea, spiritul de echipă, comunicarea între elevi și între elevi și profesori și 

obișnuindu-i și pe unii și pe ceilalţi să utilizeze tehnica de calcul. Practic la fiecare disciplină 

se poate folosi aceasta metodă, depinde doar de timpul și imaginația profesorului și a elevilor: 

la matematică, de exemplu, se poate studia formarea corpurilor de rotație, la biologie – 

creșterea unei plante (evident, într-un proiect de lungă durată), la educație fizică – pentru 

detalierea unei mișcări specifice, la chimie – în vizualizarea structurii moleculelor etc.  

Acum, concret, vom vedea cum se realizează un film cu metoda stop-motion cu 

ajutorul programului Windows Movie Maker.  

1. Importarea fotografiilor. Faceți clic pe File, apoi pe Import de pe dispozitiv (dacă 

fotografiile sunt în aparatul foto) Navigați la amplasarea care conține fișierele media 

digitale pe care doriți să le importați, apoi faceți clic pe Import sau faceți clic pe 

Pornire, apoi pe Adăugare videoclipuri și fotografii. Navigați până la folderul unde sunt 

pozele, îl deschideți. Selectați toate pozele cu clasicul Ctrl+A și faceți clic pe butonul 

Deschidere.  

2. Dacă vreți să adăugați un titlu, apăsați Titlu, și astfel veți adăuga un titlu înaintea 

fotografiei selectate.  

3. Puteți schimba locul unei fotografii menținând clic stânga pe ea și glisând-o până în 

locul dorit.  

4. Eventual, puteți aplica diferite efecte pe unele fotografii, făcând clic pe butonul Efecte 

vizuale și alegând efectul dorit.  

5. Puteți adăuga un generic la sfârșitul filmului, făcând clic pe Pornire și apoi pe 

Generic. Astfel se va adăuga un generic necompletat la sfârșitul șirului de fotografii. 

Atât la generic, cât și la titlu, se pot modifica tipul literelor folosite, culoarea 

fundalului și a literelor, precum și timpul de afișare.  

6. Reglați timpul de vizualizare a fotografiilor. Se poate face separat pentru fiecare 

fotografie sau pentru toate fotografiile, selectându-le cu Ctrl+A, clic pe Editare, apoi 

pe Durată. Se poate alege una din duratele presetate sau se poate introduce manual o 

durată dorită (pentru 0,4 secunde tastăm 0.4 în câmpul de selectare).  

7. Dacă vreți să adăugați un fundal muzical, faceți clic pe Pornire, apoi pe Adăugare 

muzică. Puteți alege redarea muzicii de la începutul filmului sau de la un anumit 

cadru. Există și posibilitatea de a face ca durata de vizualizare a fotografiilor să se 

sincronizeze cu muzica, astfel încât filmul și muzica să se termine simultan. Pentru 

asta faceți clic stânga pe Proiect, apoi pe Potrivire la muzică.  

8. Salvăm filmul făcând clic stânga pe Pornire, apoi pe Salvare film. Puteți alege una 

dintre setările existente sau puteți crea o setare particularizată – dar rețineți că 

http://windows.microsoft.com/ro-ro/windowslive/movie-maker
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rezoluțiile mari conduc la timpi mari de salvare a filmului (aici intervine viteza 

procesorului) și la ocuparea unui spațiu mai mare pe HDD-ul calculatorului.  

9. Sfârșit.  

Această prezentare a realizării unui film prin metoda Stop motion cu ajutorul programului 

Windows Movie Maker nu se dorește a fi una exhaustivă, existând și alte posibilități oferite de 

acest program, pe care le puteți descoperi „văzând și făcând” sau orientându-vă spre folosirea 

altor softuri mai specializate, care au eventual și o utilizare mai facilă. 

Valorificând ceea ce am învăţat la cursul din Malta, am desfășurat un workshop de 

animaţie cu elevii clasei a VII-a, la ora de limbă engleză. După ce li s-au explicat care sunt primii 

pași în domeniul animaţiei, s-au creat cele 2 echipe. Fiecare echipă a conceput câte un scenariu, 

după care au început filmarea cadrelor. Prin urmare, copiii au realizat două filmuleţe prin tehnica 

Stop motion: unul cu piese Lego, iar celălalt cu piese puzzle 3D. În conceperea scenariului, am 

remarcat că au colaborat și au dat dovadă de creativitate. Prima echipă, „Arhitecții”, și-a imaginat 

construcția „London Bridge”, iar echipa „Creatorii” a ales să surprindă într-un filmuleţ etapele 

de realizare ale machetei Big Ben, utilizând piese puzzle 3 D. Textul și muzica au permis 

dezvoltarea competențelor lingvistice – comunicare în limba engleză.  

În concluzie, cu cât ora va fi mai atractivă, cu atât rezultatele elevilor vor fi mai bune. 

Învăţământul modern propune o metodologie axată pe acţiune, care să solicite gândirea, 

inteligenţa, imaginaţia și creativitatea. Învăţarea ,,activă’’ și ,,interactivă’’ presupune efort din 

partea elevului și cooperare în cadrul grupului. 
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Relația TIC - Limbaj 

la copiii cu cerințe educaționale speciale 
 

Prof. Moldovan Georgeta Mariana 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud 

 

„Pentru majoritatea oamenilor, tehnologia face lucrurile mai uşor. Pentru persoanele cu 

dizabilităţi, tehnologia face lucrurile posibile.” (Mary Pat Radabaugh) 

 

I. Integrarea TIC în demersul logopedic 
Integrarea secvenţelor de terapie asistată de computer în demersul logopedic are drept 

consecinţă eficientizarea actului terapeutic prin crearea premiselor unei învăţări afectiv-

motivaţionale. În procesul educaţional, factorul-cheie nu-l reprezintă tehnologia în sine, ci 

modul cum aceasta este integrată şi utilizată în activitatea de învăţare/ terapie şi cum asigură 

interacţiunea dintre profesor/ terapeut, elev şi conţinutul de învăţat. Se subliniază necesitatea 

valorificării la maximum a mijloacelor moderne de instruire în actul educaţional, premisă 

pentru obţinerea de rezultate relevante în planul terapiei, raportate la nevoile exacte ale 

elevilor de care se ocupă într-o anumită perioadă de timp, generate de: vârstă, intelect, ritm de 

învăţare, tipul şi gravitatea tulburării de limbaj etc. 
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II. Utilizarea Portalului Școli Speciale în terapia tulburărilor de limbaj la C.S.E.I. Nr.1 

Bistrița 

Integrarea TIC în activităţile de terapia tulburărilor limbajului scris-citit, prin 

oportunitatea de a utiliza un adevărat tezaur de imagini, prin intensitatea culorilor, prezenţa 

animaţiei, a sunetelor, poate transforma procesul de terapie într-o activitate extreme de 

atractivă, în timpul căreia elevul învaţă cu plăcere. 

Utilizarea, în activitatea de terapie a tulburărilor de limbaj/ de corectare a deficienţelor 

de vorbire, a unei largi palete de imagini, fişe, lecturi, cântece şi poezii, album logopedic, 

alfabet in imagini, softuri educaţionale şi logopedice (Logopedix, Sebran, Tarabostes - pentru 

învăţarea şi evaluarea elevilor cu cerinţe educative speciale, Clasa virtuală, Abecedarul 

animat), lecţii Ael – prin Portalul special dedicat învăţământului special etc., mijloace 

didactice estetice, accesibile, atrăgătoare (prin intensitatea culorilor, prezenţa efectelor 

speciale, a tranziţiilor, a animaţiei, a fondului sonor), încântă pe elevii aflați la terapie şi 

transformă activitatea logopedică într-un moment extrem de plăcut. 

Portalul Școli Speciale se pliază pe aceste necesități, iar utilizarea lui în practica 

logopedică aduce un plus de valoare în formarea și dezvoltarea unor competențe lingvistice 

durabile ale elevului cu CES.  

Prin accesarea portalului Școli Speciale se urmărește facilitarea copiilor cu cerinţe 

educative speciale (celor cu deficienţe mentale, în particular) spre o înţelegere mai bună a 

mediului şi a societăţii în care se dezvoltă și asigurarea integrării acestora și participarea 

activă și responsabilă a lor la viața socială. 

Deprinderea unor abilităţi de bază în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor TIC, a 

resurselor şi facilităţilor oferite de Internet, de către elevii cu cerinţe educaționale speciale; 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea TIC ca resursă de predare şi 

integrarea acesteia în educaţie; creşterea capacităţii la nivel central şi local de administrare a 

soluţiilor software dedicate îmbunătăţirii proceselor educaţionale la nivel de instituţie de 

învăţământ, sunt obiective urmărite prin accesarea portalului. 

La logopedie, Portalul poate fi folosit cu succes în activitățile terapeutice care își 

propun analiza şi sinteza la nivel propoziţional, de cuvânt sau de silabă sau chiar de fonem. 

Semnele de ortografie şi de punctuaţie, completarea propoziţiilor lacunare, analiza de text, 

exerciţiile vizând vocabularul, tot ce presupune latura comunicativă a limbii îşi găsesc, de 

asemenea aplicabilitate (lecțiile destinate Limbii române – 1, 2, 3). 

Pentru consolidarea achiziţiilor în plan lexico-grafic se recomandă aplicaţiile tip 

asociere imagine – cuvânt; completare de propoziţii/ text lacunar (prin selectarea variantei de 

răspuns); completare rebus. Copilul beneficiază, în exerciţiul său, de indici pentru 

identificarea greşelilor (feedback vizual şi sonor): literele sau cuvintele greşite sunt înroşite şi 

copilul este avertizat sonor la scrierea incorectă a acestora . 

Exerciţiile tip puzzle, de reconstituire a întregului din părţi, stârnesc interesul copiilor 

în momentul în care descoperă un suport imagistic cu care sunt familiarizaţi, dar care este 

integrat într-un joc de sinteză perceptuală. Asemenea exerciţii au valenţe formative multiple, 

permiţând atingerea unor obiective terapeutice de genul: consolidarea sunetului vizat, în 

poziţii diferite în cuvânt, printr-un exerciţiu de vorbire reflectată şi/sau independentă 

(denumire imagistică; integrare propoziţională după suport imagistic); fixarea noţiunilor de 

schemă corporală prin introducerea unor figurine reprezentând siluete umane şi/ sau animale; 

exersare în planul orientării, organizării şi structurării spaţiale (prin indicatori verbali: 

„Găseşte colţul drept de sus!” etc.); dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză perceptuală 

(prin reconstituirea imagistică); activizarea/ dezvoltarea vocabularului, prin exersarea 

noţiunilor integratoare; dezvoltarea capacităţii de integrare propoziţională (după suport 

imagistic şi indicatori verbali) etc. 
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Pentru exersarea memoriei şi a atenţiei vizuale pot fi utilizate exerciţiile tip memo, cu 

imagini cunoscute ce reprezintă lucruri şi fiinţe familiare (obiecte, animale, persoane) de care 

copilul este ataşat. Astfel, subiectul logopat este stimulat intrinsec să le caute, formând perechi. 

Exercițiul respectiv poate fi introdus şi în exersarea vorbirii independente (prin denumire 

imagistică şi identificarea pluralului substantivelor), și la Geografie (lecţia1 – punctul 2) sau la 

Chimie (lecţia3- punctul 5). Aplicaţiile de tip asociere imagistică permit conceperea de exerciţii 

pentru formarea sau dezvoltarea comportamentului verbal – cu accent pe emitere (prin 

denumire imagistică), vocabular tematic (prin asocieri logice între imaginile obiectelor din 

aceeaşi categorie) şi integrare propoziţională, exersarea structurilor perceptiv motrice de 

culoare, formă, mărime – matematică (lecţiile 1, 2). Pentru dezvoltarea auzului fonematic în 

etapa de învăţare se pot utiliza cu succes lecţia 1de la fizică – fenomene acustice, iar în etapa de 

evaluare: pentru percepţia auditivă, memoria şi discriminarea auditivă se pot accesa s,pre 

exemplu, lecţiile de fizică 1 – punctul 6, şi 3 – punctul 5. Prin asocierea secvenţelor clasice de 

terapie cu cele de învăţare/ terapie asistată de computer, prin utilizarea Portalului Școli Speciale 

sau a altor programe computerizate (soft-uri educative, logopedice), orice logoped are 

posibilitatea de a-şi eficientiza demersul terapeutic, oferind o alternativă la terapia logopedică 

tradiţională. 

III. Concluzii  

Pentru a fi eficiente, mijloacele TIC trebuie combinate cu 

tehnici, procedee şi mijloace de învăţare/terapie tradiţionale, devenind 

atât instrumente de antrenament terapeutic, dar şi o modalitate de 

depăşire a barierelor în cunoaştere şi comunicare. Numai implementarea 

corectă a TIC în procesul de învăţare - terapie desfăşurat cu subiecţii 

logopaţi are valenţe formative în planul dezvoltării personalităţii 

acestora şi, respectiv, în sfera comportamentului lor verbal.  
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Kahoot! –platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie 

aplicații metodice 
 

Prof. Munteanu Mihaela 

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

Kahoot! este o platformă de învățare bazată pe jocuri, utilizată ca tehnologie 

educațională în școli și în alte instituții de învățământ. Jocurile sale de învățare, „Kahoots", 

sunt chestionare cu multiple opțiuni, tip grilă, care pot fi generate de utilizatori și pot fi 

accesate prin intermediul unui browser web. 

Kahoot! poate fi folosit pentru a testa cunoștințele elevilor, pentru evaluarea formativă 

sau ca o pauză între activitățile tradiționale ale clasei sau în activitățile extrașcolare. Kahoot! 

include, de asemenea, chestionare trivia.  

Kahoot! a fost conceput pentru învățarea socială: elevii se adună în jurul unui ecran 

comun, cum ar fi o tablă interactivă, un proiector sau un monitor de calculator. Designul 

jocului este de așa natură încât jucătorii trebuie să caute în mod frecvent pe telefoanele lor. 
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Modul de joc este simplu: toți jucătorii se conectează utilizând un cod de joc generat, afișat pe 

ecranul comun și folosesc propriul telefon pentru a răspunde la întrebările create de un 

professor. Elevii sunt informați unde se află în clasament după fiecare întrebare, iar primii își 

pot vedea numele în clasamentul afișat pe ecran. 

Ca profesor, este simplu și în același timp rapid sa creezi un test Kahoot. 

Pentru crearea unui cont se accesează pagina https://kahoot.com/, opțiunea Sign up for 

free!, unde se vor înregistra datele personale. Pentru crearea unui test se alege comanda Quiz, 

care deschide pagina unde se vor înregistra datele testului. Totodată, profesorul poate crea un 

sondaj, Suvey, sau prin opțiunea Jumble, un test în care elevii trebuie să așeze în ordinea corectă 

răspunsuri. Prin opțiunea Ok, go! se trece la scrierea întrebărilor, apăsând, pentru fiecare întrebare, 

noua opțiune Add question. Varianta corectă de răspuns este marcată cu bifă. Pot fi atașate 

imagini sau filmulețe video, dacă răspunsurile sunt date după imagine sau filmuleț. Butonul 

Next trimite către scrierea unei alte întrebări. Prin accesarea opțiunii Save, întregul test este 

salvat și publicat, iar cu opțiunea I’m done se ajunge pe pagina unde testul poate fi accesat cu 

ajutorul opțiunii Play. 

Pentru a începe jocul, se deschide prima pagină a testului, de unde se alege comanda 

Classic, pentru a oferi acces individual tuturor elevilor, sau Team mode, pentru a lucra în echipe 

(ce conțin câte un căpitan și mai mulți jucători). După încărcarea testului se va genera un cod 

(pin), format din 6-7 cifre. Elevii pot juca fără să instaleze vreo aplicație, ci doar on-line, dând 

click pe primul link apărut după căutarea pe google a cuvantului kahoot și introducând acest 

cod. După opțiunea Enter, fiecare elev își va scrie propriul nume (Nickname), iar după opțiunea 

Ok, go!, fiecare elev va fi înregistrat în joc și își va vedea numele pe ecranul videoproiectorului. 

Cadrul didactic verifică dacă toți elevii sunt înscriși. Dacă un elev a introdus un nume 

nepotrivit, el poate fi scos din joc de către profesor prin simplul click pe numele nepotrivit. 

Profesorul pornește jocul după ce toți elevii s-au înscris prin apăsarea butonului Start. Apare 

întrebarea, apoi apar variantele de răspuns, cărora le sunt atribuite forme geometrice colorate. 

Aceleași forme geometrice apar și pe dispozitivele lor, de unde vor alege și vor atinge varianta 

corectă. După terminarea timpului sau după ce au răspuns toți elevii, va apărea situația cu 

răspunsurile tuturor. Prin comanda Next se va trece la întrebarea următoare. Pe dispozitivele 

copiilor va apărea, în timp real, culoarea verde, dacă au dat un răspuns corect sau culoarea roșie, 

dacă răspunsul a fost incorect. La sfârșitul jocului apare podiumul. Prin opțiunea Get results se 

văd punctajele tuturor elevilor. Rezultatele pot fi salvate în calculator prin opțiunea Save results, 

unde se vor vedea elevii care au răspuns corect și la care întrebări au fost și răspunsuri 

incorecte. 

Se pot aduce modificări testului, pe pagina de început, unde apar toate testele, cu 

ajutorul opțiunii Edit. 

Avantajele utilizării aplicației Kahoot!:  

1. Pentru profesori:  

 îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare, prin posibilitatea de a urmări 

performanța elevilor în joc (a face ajustări în predare) sau prin adăugiri în anumite situații; 

 accesibilitatea acestui site permite profesorilor de toate specializările să îl utilizeze, 

împreună cu eleviii lor; din acest motiv, profesorii pot integra această tehnologie în toate 

domeniile, de la literatură și matematică, la lecții de viață, în cadrul lecțiilor de consiliere; 

 ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale; 

 dezvoltarea creativității în proiectare; 

 folosirea naturii competitive a elevilor și a înclinației lor pentru tehnologie; 

 identificarea rapidă a  nevoilor individuale ale  elevilor. Se pot  obține rapoarte 

detaliate despre elevul care nu a raspuns corect la întrebări; 

 poate fi folosit, cu succes, în etapa de feed-back de după predare sau în etapa de 

spargere a gheții, la începutul orei (dar asta depinde de personalitatea clasei și de 

https://kahoot.com/
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vârsta elevilor, deoarece elevii de gimnaziu pot fi uneori prea entuziasmați, 

perturbând, astfel, buna desfășurare a lecției mai tîrziu); 

 poate fi folosit, cu succes, la începutul anului școlar, în primele ore de curs, pe 

conținuturi din altă clasă, sau la sfârșitul anului școlar, pentru a-i stimula pe elevi în 

etapa de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor; 

 folosind modul Challenge, se pot atribui teste Kahoot! ca temă, astfel încât elevii să 

poată juca pe telefoanele lor, economisind timp pentru corectarea sarcinilor; 

 după fiecare întrebare, fiecare elev poate explica răspunsul corect, astfel realizându-se 

o învățare și mai profundă; 

 testele propuse de alți profesori din toată lumea pot fi o sursă de inspirație și un 

schimb permanent de experiență profesională. 

2. Pentru elevi:  

 elevii se bucură să joace acest joc pentru că este rapid, vizual și energic; 

 îmbunătățește abilitățile digitale;  

 dezvoltă autcontrolul, înțelegerea reciprocă și încrederea în sine; 

 elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt că sunt evaluați, sunt 

relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în mediul școlar, 

în educație și, de ce nu, în autoeducație; 

 elevii preferă, în locul unui test tradițional cu hârtie și stilou, folosirea Kahoot pentru o 

sesiune de chestionare plină de viață; 

 modul Ghost în Kahoot le permite elevilor să joace același test de mai multe ori (poate 

fi de ajutor în întărirea învățării prin repetare); când elevul termină un joc de Kahoot! va 

vedea un nou buton: „Redați din nou” (care conține, de asemenea, o pictogramă fantomă); 

când face click pe buton, același joc este relansat; pe lângă clasa „live”, toți jucătorii sunt 

alături de „fantomele” lor (fantomele joacă live, alături de elevi, iar răspunsurile lor și timpul 

de răspuns vor fi exact aceleași ca și ale jucătorilor care au intrat în jocul anterior); 

 prin modul challenge-provocare, elevii pot să dea test din confortul casei lor sau pot 

realiza o temă într-un mod plăcut. 

Dezavantajele utilizării aplicației Kahoot!: 

 profesorul trebuie să aibă laptop, videoproiector și conexiune la internet; 

 elevii trebuie să aibă o conexiune la internet și un smartphone / tabletă; 

 elevii pot fi influențați de răspunsurile care uneori se mai aud în clasă; 

 elevii pot ghici răspunsul sau îl pot alege la întâmplare; 

 nu necesită redactarea unui răspuns îngrijit, estetic, cu respectarea tuturor etapelor de 

rezolvare a cerinţelor; 

 gradul de complexitate a întrebărilor este redus și din cauza limitării timpului de răspuns 

la maxim 120 de secunde, și din cauza presiunii psihologice (create de faptul că răspunsul 

corect poate fi notat diferit de către joc, în fucție de rapiditatea oferirii răspunsului); astfel, 

elevii sunt tentați sa fie superficiali, să ofere un răspuns oarecare, în speranța ghicirii 

celui corect, și nu își acordă timp pentru a gândi mai profund la rezolvarea problemei; 

 ca atare, la fel ca în cazul testelor grilă, și acest tip de evaluare trebuie folosit cu 

măsură, pentru a nu încuraja o învățare superficială. 

Concluzie: în general, Kahoot este o platformă folosită în educație, venită ca o 

alternativă excelentă la jocuri și care are o varietate de utilizări pentru profesori în clasă, 

deoarece este ușor de folosit și deschis. 
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Copiii scriu proiecte 
 

Prof. Nicolau Doina 

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

 

Cu toții știm că schimbarea societății se poate realiza doar prin modificarea percepției 

omului asupra lui însuși și, totodată, asupra întregului din care face parte. Perspectiva se 

transfigurează în momentul în care persoana este temeinic pregătită pentru un proces de 

metamorfoză interioară, fapt ce se realizează printr-un perpetuu schimb de informații cu 

exteriorul ființei. 

Schimbul continuu de informații este facilitat de cel mai important piedestal al rațiunii 

umane, fără de care omul ar fi gol în propria lui existență: cultura generală. 

Cultura generală reprezintă ansamblul de informații, din diverse domenii, pe care 

fiecare individ îl deține, devenind astfel o marcă a acestuia. Aceasta se formează prin 

intermediul actului educației, fiind un proces continuu la care omul participă în mod constant, 

indiferent de clasa socială pe care o reprezintă. 

Educația, acest ,,tărâm al făgăduinței” pentru conștiința umană, are sarcina, prin 

reprezentații ei, de a le oferi tinerilor toate instrumentele necesare unei dezvoltări armonioase, 

atât din punct de vedere fizic, cât și intelectual. Acest act poate fi facilitat de o amplă 

deschidere asupra problemelor cu care se confruntă societatea în care trăiește individul și de 

implicarea totală atât a elevilor, cât și a dascălilor. 

Profesorii trebuie, așadar, să le insufle elevilor încrederea în propriile lor forțe și să le 

ofere sprijinul necesar în vederea înțelegerii și aprofundării noțiunilor elementare pentru 

depășirea limitelor personale. Ei reprezintă, cu alte cuvinte, pilonii ce susțin întreaga citadelă 

a rațiunii viitoarelor generații. 

Tinerii, pe lângă acumularea unei cantități generoase de informații, mai au nevoie de 

implicare directă în viața societății. Prin intermediul unei activități sociale constante, ei pot 

conștientiza mai repede neajunsurile lumii înconjurătoare și, de asemenea, pot aduce soluții 

inovatoare în vederea corijării acestora. Soluțiile, de cele mai multe ori, sunt analizate și 

contopite într-o formă compactă, și anume: proiectul. 

În prezent, proiectele de promovare a drepturilor copiilor sunt elaborate în timpul 

orelor de curs și în cadrul olimpiadelor și concursurilor școlare de cultură civică. Un număr 

foarte ridicat de copii vor să se implice în construirea și planificarea etapelor premergătoare 

schițării liniilor largi ale diferitelor proiecte, însă nu conștientizează faptul că aceste acțiuni 

angrenează mai mulți factori, atât de natură internă (imaginație, creativitate, originalitate, 

autenticitate și o bună cunoaștere a fenomenelor externe) cât și de natură externă (relațiile 

interumane care contribuie la derularea proiectului). 

Există o gamă variată de modalități de construirea a proiectului ce sunt influențate, în 

principal, de scopul și de contextul în care se desfășoară întocmirea acestuia. Dacă în cadrul 

orelor de curs la disciplina Cultură civică, de exemplu, un proiect presupune gândirea unui 

plan întreg pentru a rezolva o problemă de încălcare a drepturilor omului și pentru a găsi 

soluții, în momentul desfășurării concursurilor și olimpiadelor școlare proiectul capătă cu 

totul alte valențe: într-un timp foarte scurt (2 ore), numai 2 elevi trebuie să gândească întregul 

demers pe care-l presupune acesta. Procesul propriu-zis este foarte complex, presupunând 

cunoștiințe vaste în domeniul științelor socio-umane, respectiv în domeniul protecției 

drepturilor omului/ copilului, limbaj adecvat acestor discipline, o îndelungată documentare în 

vederea formării unei imagini de ansamblu asupra fenomenului vizat și abilități de relaționare 

și de lucru în echipă. 
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Pentru a parcurge toate etapele pe care le presupune proiectul, echipajul format din cei 

2 elevi trebuie să fie temeinic pregătit de către profesorul îndrumător, acesta din urmă având 

responsabilitatea de a le crea un climat propice acumulării tuturor informațiilor necesare și de 

a le coordona eforturile pentru atingerea obiectivelor propuse. 

Elaborarea propriu-zisă a unui proiect în timpul foarte scurt alocat în cadrul 

olimpiadelor și concursurilor la disciplina Cultură civică parcurge mai multe etape, pe care 

echipajul trebuie să le depășească în vederea obținerii unui rezultat satisfăcător: stabilirea 

contextului în care se încalcă dreptul evidențiat de subiectul dat, incluzând creionarea unor 

exemple concrete de cazuri care au generat trezirea sentimentului de solidaritate în rândul 

colegilor/velevilor; identificarea cauzelor și a altor drepturi încălcate (pe lângă cel evidențiat), 

echipajul devenind un adevărat cercetător în analiza relațiilor de tip cauză-efect ce vizează un 

anumit fenomen social; identificarea unor soluții ipotetice, atât la nivelul școlii, cât și la 

nivelul comunității locale (ONG-urile existente în localitate, agenții economici, Primăria, 

Consiliul local) prin care s-ar putea rezolva problema copiilor care sunt victime ale încălcării 

dreptului în cauză; analiza comparativă a celor două soluții, cuprinzând prezentarea punctelor 

tari și slabe ale acestora, etapa finalizându-se, totodată, cu adoptarea soluției superioare de 

către echipaj (acesta trebuie să aibă în vedere diferiți factori de ordin sociologic, economic, 

psihologic); construirea unui plan concret de acțiune, ce este format din etapele necesare 

demarării și asigurării succesului unui proiect de o asemenea anvergură, din obiectivele 

propuse în scopul obținerii rezultatelor dorite, din schițarea unui tabel cu acțiunile ce se 

doresc a fi derulate în scopul diminuării fenomenului de încălcare a dreptului respectiv (acest 

lucru fiind văzut drept o amplă campanie umanitară, angrenând toți factorii implicați; un tabel 

conține, pe lângă denumirea activităților propuse, și obiectivele atinse, locul desfășurării 

fiecărei activități, costurile pe care le implică, timpul alocat, responsabilul și colaboratorii, ca 

și indicatorii de performanță), din diferitele resurse ce sunt antrenate în desfășurarea 

activităților, din analiza SWOT a proiectului, din efectele preconizate în urma finalizării 

întregului proiect și din concluzii ce cuprind perspectivele echipajului asupra acestuia, fiind 

prezentă și o scurtă promovare a demersului. 

Copiii, viitori adulți, trebuie învățați să analizeze problemele cu care se confruntă 

societatea la un moment dat, din mai multe perspective, și să intocmească, într-o formă care 

îmbină abstractul cu concretul, documente prin care se pot evidenția punctele lor de vedere în 

legătură cu acestea. Produsele activității lor trebuie să reprezinte ,,adevărate testamente” ce 

surprind, pe de o parte, resursele informaționale care sunt utilizate de copiii de gimnaziu 

pentru a găsi soluții radicale la probleme complexe cu care se confruntă societatea, iar pe de 

altă parte, puterea de convingere, analiză și sinteză a unor elevi care au abia 13-14 ani. 

Așadar, o întrebare ce reiese din context este cea referitoare la cum trebuie să pregătim 

elevii pentru a face față noilor exigențe impuse de societatea bazată pe cunoaștere. 

În condițiile societății bazate pe cunoaștere, dezvoltarea competențelor a devenit 

prioritate a reformelor educaționale actuale, cu impact asupra curriculumului școlar. Acesta 

trebuie flexibilizat atât prin creșterea gradului de libertate acordat cadrului didactic, cât și prin 

creșterea ponderii curriculumului la decizia școlii, adaptându-se nevoilor de învățare, 

particularizate, ale elevilor și permițând centrarea sistemului educațional pe acesta și nu pe 

informație. 

De asemenea, prin creșterea gradului de libertate al profesorilor se permite realizarea 

unor planuri individualizate pentru elevi (inclusiv pentru elevii olimpici), sporind 

performanțele acestora. De altfel, cercetarea pedagogică și practica educațională europeană 

arată că un mediu școlar focalizat pe competențele-cheie se caracterizează, în principal, prin: 

învățarea activă și experiențială, cu consecințe în dezvoltarea individuală, profesională și 

personalizarea învățării; învățarea în echipă, deci mai puțin individual; regândirea rolului 

dirijist al profesorilor, prin accentuarea componentei coordonative în acțiunea didactică. 
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Evaluarea – între motivaţie şi demonstrație 
 

Prof. Palade Aida-Iulia 

Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”, Tecuci, jud. Galați 

 

În procesul de ȋnvǎțǎmȃnt, un loc important (nu primordial) ȋl ocupǎ evaluarea. Dintre 

toate definițiile, funcțiile, clasificǎrile evaluǎrii, consider cǎ cea curentǎ/ continuǎ/ formativǎ 

are un statut privilegiat. Verificǎrile de zi cu zi, de la banala chestionarea oralǎ, pȃnǎ la testul 

sau lucrarea anunțatǎ sau neanunțatǎ, sunt cele care rǎspund cel mai bine imperativelor acestui 

proces: ele aratǎ cȃt știu copiii, ce trebuie reluat, exersat (și mai mult), pentru ca, la sfȃrșitul 

unui semestru, an sau ciclu școlar, evaluarea finalǎ sǎ aibǎ un rezultat pozitiv. Metodele 

tradiționale de evaluare sunt completate de cǎtre cele moderne, dar, folosite „ca la carte”, 

poate cǎ nu mai au acoperire (unele dintre cele tradiționale) sau sunt nepermis de cronofage 

(unele dintre cele moderne). Lucrul ȋn clasǎ, ȋn maniera ȋn care li se cere copiilor sǎ rǎspundǎ ȋn 

cazul unui examen național, are un potențial enorm de divers, care ȋi antreneazǎ pe elevi. Ei 

pot sǎ fie cei ce selecteazǎ un rǎspuns, se evalueazǎ, ȋși noteazǎ colegul, sub ȋndrumarea 

permanentǎ a profesorului. 

Şcoala are de rǎspuns la multiple cerințe și, de aceea, instrumentele de evaluare trebuie 

cu adevǎrat adaptate.  

Ora de romȃnǎ are, din acest punct de vedere, avantajul cǎ ar putea trata procesul 

stresant al evaluǎrii ȋntr-o notǎ chiar total opusǎ. Adicǎ: verificarea și notarea unei teme se 

poate face printr-o muncǎ independentǎ care sǎ fructifice eseul muncit (sau nemuncit acasǎ) 

ȋntr-un nou eseu, mai succint (pentru cǎ o orǎ chiar nu este suficientǎ elaborǎrii unui eseu de 

douǎ-trei pagini sau compus din acele sute de cuvinte; douǎ ore ȋnsǎ da) cu o altǎ cerințǎ 

(pornind, bineȋnțeles de la același text literar și folosind multe din reperele deja atinse de 

compunerea discutatǎ ȋn clasǎ și finalizatǎ acasǎ). Sau, tot ȋn cadrul unei ore de consolidare, 

elevii pot primi o fișǎ de lucru alcǎtuitǎ conform subiectului al doilea de la proba scrisǎ a 

bacalaureatului, avȃnd la dispoziție manualul, maculatorul ȋn care, sperǎm noi, profesorii, au 

notat ȋn mod conștiincios rǎspunsurile date unor exerciții anterior rezolvate, tot ȋn clasǎ. De 

asemenea, au ca ajutor colegul de bancǎ, rezultȃnd un lucru ȋn perechi ce poate fi notat.  

De exemplu, lucrul frontal la clasă, o activitate independentă sau ȋn perechi, poate 

porni de la exerciţii de acest tip care vizează atȃt conţinuturile ce trebuie parcurse, cȃt şi 

competenţele vizate de evaluarea din cadrul examenelor naţionale (subiectul al doilea, al 

treilea – eseul structurat – şi eseul de tip argumentativ de la subiectul I). 

 

I. Citeşte cu atenţie textul următor: 
În sfârșit, mai merge Harap-Alb cu fata împăratului cât mai merge, și de la o vreme ajung și ei la 

împărăție. 

Și, când colo, numai iaca ce le ies înainte împăratul Verde, fetele sale, Spânul și toată curtea 

împărătească, ca să-i primească. Și văzând Spânul cât e de frumoasă fata împăratului Roș, odată se repede 

să o ia în brațe de pe cal. Dar fata îi pune atunci mâna pe piept, îl brâncește cât colo și zice: 

- Lipsește dinaintea mea, Spânule! Doar n-am venit pentru tine, ș-am venit pentru Harap-Alb, căci el este 

adevăratul nepot al împăratului Verde. 
Atunci împăratul Verde și fetele sale au rămas încremeniți de ceea ce au auzit. Iar Spânul, văzând că i s-a 

dat vicleșugul pe față, se repede ca un câine turbat la Harap-Alb și-i zboară capul dintr-o singură lovitură 

de paloș, zicând: 

- Na! așa trebuie să pățească cine calcă jurământul! Dar calul lui Harap-Alb îndată se repede și el la Spân 

și-i zice: 

- Pân-aici, Spânule! Și odată mi ți-l înșfacă cu dinții de cap, zboară cu dânsul în înaltul cerului, și apoi, 

dându-i drumul de-acolo, se face Spânul până jos praf și pulbere. Iară fata împăratului Roș, în 

vălmășagul acesta, repede pune capul lui Harap-Alb la loc, îl înconjură de trei ori cu cele trei smicele de 
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măr dulce, toarnă apă moartă, să stea sângele și să se prindă pielea, apoi îl stropește cu apă vie, și atunci 

Harap-Alb îndată învie și, ștergându-se cu mâna pe la ochi, zice suspinând: 

- Ei, da' din greu mai adormisem!  

- Dormeai tu mult și bine, Harap-Alb, de nu eram eu, zise fata împăratului Roș, sărutându-l cu drag și 

dându-i iar paloșul în stăpânire. 

Și apoi, îngenunchind amândoi dinaintea împăratului Verde, își jură credință unul altuia, primind 

binecuvântare de la dânsul și împărăția totodată. 

După aceasta se începe nunta, ș-apoi, dă Doamne bine! 

Lumea de pe lume s-a strâns de privea, 
Soarele și luna din cer le râdea. 

Ș-apoi fost-au fost poftiți la nuntă: Crăiasa furnicilor, Crăiasa albinelor și Crăiasa zânelor, minunea 

minunilor din ostrovul florilor! 

Și mai fost-au poftiți încă: crai, crăiese și-mpărați, oameni în seamă băgați, ș-un păcat de povestar, fără 

bani în buzunar. Veselie mare între toți era, chiar și sărăcimea ospăta și bea! 

Și a ținut veselia ani întregi, și acum mai ține încă; cine se duce acolo bea și mănâncă. Iar pe la noi, cine 

are bani bea și mănâncă, iară cine nu, se uită și rabdă. 

(Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă) 

1. Precizează tipul de narator prezent ȋn textul dat.  

2. Demostrează prin două argumente că fragmentul citat aparţine unui basm.  

3. Argumentează faptul că textul preluat din opera lui Creangă face parte dintr-o operă epică.  

4. Caracterizează un personaj prezent ȋn textul dat, evidenţiind o modalitate de caracterizare.  

5. Comentează secvenţa subliniată, ȋn minimum 50 de cuvinte, prin evidenţierea mijloacelor 

artistice folosite. 

II. Scrie un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularităţile de construcţie a 

unui personaj dintr-un basm cult studiat.  

În elaborarea eseului, vei avea ȋn vedere următoarele repere: 

- Prezentarea statutul social, psihologic, moral al personajului ales; 

- Evidenţierea a două trăsături ale personajului prin cȃte o secvenţă comentată; 

- Analiza, la alegere, a două elemente de structură şi limbaj ale textului studiat, 

semnificative pentru personaj, din seria: acţiune, personaje, conflict, relaţii temporale 

şi spaţiale, incipit, final. 

Tot fǎrǎ tensiunea „lucrǎrii de control”, dar cu acordarea unor note, elevii ar putea 

scrie un text argumentativ, conform unei scheme discutate și notate pe tablǎ ȋn primul sfert de 

orǎ al lecției, după rezolvarea celor cinci cerinţe aferente subiectului ȋntȃi bazate pe textul 

nonliterar. 
G. Călinescu s-a ocupat de basm intr-un studiu amplu, apărut mai intâi in "Revista de istorie literară şi 

folclor"(1957-1958), tipărit apoi intr-un volum postum, "Estetica basmului"(1965), şi republicat de 
curând*. Criticul intuieşte specificul formei incă din prima frază a textului: "Basmul este o operă de 

creaţie literară, cu o geneză specială, o oglindire in orice caz a vieţii in moduri fabuloase, prin urmare 

supunerea lui la analiza critică este nu numai posibilă, ci şi obligatorie, din ea decurgând atât adevăruri 

specifice, cât şi adevăruri de ordin structural folcloric." Prin urmare, definiţia basmului ridică de la bun 

inceput două tipuri de probleme: una privind particularităţile genului in raportul cu celelalte forme 

literare (in special cu romanul), cealaltă vizând statutul său funcţional ("folcloric"). Referindu-se la primul 

aspect, Călinescu identifică drept notă distinctivă a genului prezenţa elementului "fabulos" sau "himeric": 

"Basmul e un gen vast, depăşind cu mult romanul, fiind mitologie, etică, ştiinţă, observaţie morală etc. 

Caracteristica lui este că eroii nu sunt numai oameni, ci şi anume fiinţe himerice, animale. s...t Fiinţele 

neomeneşti din basm au psihologia şi sociologia lor misterioasă. Ele comunică cu omul, dar nu sunt 

oameni. Când dintr-o naraţiune lipsesc aceşti eroi himerici, n-avem de-a face cu un basm." Dar, cu toate 
că definiţia călinesciană rezolvă o problemă, ea deschide o alta. Marcându-şi diferenţa specifică in raport 

cu romanul (prin "eroii himerici" care se disting de "umanitatea canonică"), basmul riscă să iasă, din 

cauza aceleiaşi trăsături care sfidează constrângerile realismului, şi din sfera prozei in general. Căci, in 

concepţia lui G. Călinescu, textele de această factură erau repartizate in compartimentul poeziei; ceea ce 

in cazul basmului - formă narativă prin excelenţă - ar fi fost extravagant. Constrâns de aceste exigenţe, 

dintre care niciuna nu putea fi sacrificată, criticul va adopta o soluţie mixtă. Mai exact, el va accepta 

existenţa mai multor straturi in cadrul basmului. 

(Andrei Terian, Cronica literară, Enciclopedia basmelor) 
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De exemplu, tot pornind de la studierea basmului cult ȋn clasă, elevii pot fi ȋncurajaţi 

să reflecteze asupra valorilor transmise de către Ion Creangă prin creaţia lui. 

III. Scrie un text argumentativ despre importanţa respectării unor valori ȋn viaţă, făcȃnd 

referire la un text literar studiat.  

În elaborarea textului vei avea ȋn vedere următoarele repere: 

- Formularea ipotezei/tezei/premisei 

- Menţionarea poziţiei pe care o ai faţă de ipoteza formulată 

- Enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziţiei adoptate; 

- Formularea unei concluzii pertinente 

- Utilizarea corectă a conectorilor ȋn argumentare 

Modalitatea mai diversǎ și mai relaxatǎ de evaluare nu trebuie sǎ devinǎ exclusivǎ, 

deoarece copiii au nevoie de simularea condițiilor unui examen pentru gestionarea corectǎ a 

timpului, a emoțiilor negative, a capacitǎții memoriei și a celei de reproducere de cunoștințe. 

Evaluarea are tot mai multǎ nevoie de latura ei pozitivǎ, aceea de a puncta ce se poate 

din rǎspunsuri și mai puțin de a depuncta și o virgulǎ care ȋntȃmplǎtor lipsește sau nu a fost 

folositǎ corect. 
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2. Creangă, Ion, Poveşti (Povestea lui Harap-Alb), Editura Poseidon, 2012. 
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De la artă la istorie – demers pentru o mai bună înțelegere 

a conținuturilor la disciplina istorie 
 

Prof. Pamfile Gabriela Nina 

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

 

Lucrarea de față prezintă un tip de secvență de lecție la disciplina Istorie, la clasa a X-

a (profil uman), care propune o abordare multidisciplinară (artă și istorie), abordare care pe de 

o parte esențializează conținuturile și pe de altă parte dinamizează prezentarea acestora, prin 

folosirea unui suport media.  

Abordarea se încadrează în standardele programei de studiu, atât la nivelul 

compețentelor generale – sensibilizându-i pe elevi față de valorile estetice ale culturii și 

facilitându-le utilizarea surselor istorice, a metodelor și tehnicilor adecvate ale istoriei pentru 

rezolvarea de probleme, cât și la cel al valorilor și atitudinilor precum gândirea critică și 

flexibilă sau antrenarea gândirii prospective prin înțelegerea rolului istoriei în viața prezentă și 

ca factor de predicție a schimbărilor. 

Secvența presupune utilizarea unei surse istorice imagistice (operă de artă/ tablou) care 

exprimă în limbaj artistic un concept istoric ce urmează a fi introdus în activitatea didactică 

din ora în curs. Elevilor li se înfățișează opera artistică în format ppt (pot utiliza și telefoanele 

pentru a studia în amănunt detaliile), sunt organizați pe perechi și, împreună, doi câte doi, 

identifică elementele esențiale, după care se face deconstrucție de sursă, se analizează opera. 

Sunt puse întrebări care conduc elevul spre înțelegerea atât a conținutului, cât mai ales a 

mesajului (istoric) pe care îl poartă această operă ca sursă istorică imagistică. 
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La nivelul competențelor specifice, utilizarea acestui tip de secvență urmărește 

formarea la elev a capacității de exprimare a unei opinii față de o operă culturală (4.1), de 

analiză a factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc imaginea unei societăți 

(2.3), de identificare a aspectelor trecutului ce pot contribui la înțelegerea prezentului (2.8). 

Organizarea acestui tip de secvență va fi înfățișată prin unitatea de învățare Epoca 

luminilor, lecția Noi principii și valori in societate. 

Sunt predate definiția, cauzele, reprezentanții iluminismului și ideile acestora, precum 

și o parte dintre atitudinile iluministe (toate definesc o lume nouă, mai bună decât cea 

existentă). Când prezentarea conținuturilor ajunge la „filantropie” ca atitudine iluministă, se 

explică etimologia termenului (dragoste de oameni, acțiune de caritate în folosul celor săraci) 

și este infățișată opera de artă din imagine – se numește „Lecția de umanitate” și aparține 

pictorului Martin Drolling (1752-1817).  

 

Elevilor li se solicită să aibă în vedere, în înțelegerea lucrării: 

 Nivelul 1 – prima vedere 

- Ce remarcați când priviți posterul pentru prima oară? 

 Nivelul 2 – analiza componentelor: 

- cadrul; 

- personajele (principale, secundare); 

- statutul social; 

- vestimentația; 

- cromatica acesteia; 

- pozitia și gestica personajelor. 

Încercați să descrieți posterul printr-o frază scurtă. 

 Nivelul 3 – înțelegerea sensului: 

- Când a fost elaborat posterul? 

- Care este contextul istoric al elaborării sale? 

- Cui credeți că îi este adresat posterul? 

- De ce a fost creat? Identificați în poster elementele care vă susțin răspunsul.  

 Nivelul 4 – transferul. 

Dați un titlul operei, în funcție de ceea ce considerați a fi tema/ mesajul operei.  

 

La final se compară cu titlul real al operei. Corespondeța de semnificație a titlurilor 

propuse cu cel real semnifică întelegearea de către elevi a conceptului de filantropie (acțiune 

de caritate în folosul celor săraci/ generozitate, iubire necondiționată a semenilor). 

Această abordare poate fi folosită cu succes și la unități de învățare precum Revoluția 

franceză, Franța napoleoniană, Anul 1848 în Europa, Regimuri politice în perioa interbelică 

sau în oricare conținut istoric unde fenomenul istoric e înfățișat imagistic prin adevărate opere 

program. 

Consider că această abordare este benefică deoarece îi oferă elevului de astăzi, 

reprezentând generația nativilor digitali, posibilitatea lucrului cu conținuturile didactice (la 

istorie – dar poate fi și o altă disciplină) în altă modalitate decât a unui manual print, prin 

intermediul unor surse media de care el este mai atașat. Organizarea critică a acestor 

conținuturi  poate genera mai mult profit cognitiv pentru elev. 

Astfel, pe de o parte, această abordare menține concentrarea elevului și îl pune în 

situația de a face schimb de idei, iar pe de altă parte, acesta verbalizează în mod personal 

înțelegerea unui concept/ fenomen istoric, devenind artizanul propriei cunoașteri.  
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Diferenţierea sarcinilor în cadrul 

activităţii independente 
 

Prof. înv. prim. Păncescu Cornelia 

Şcoala Gimnazială nr. 1, Matca, jud. Galaţi 

 

Diferenţierea presupune un proces de predare care ţine cont de nevoile elevilor şi de 

ritmul în care ei învaţă. Diferenţierea sarcinilor în cadrul activităţii independente impune o 

bună cunoaştere a elevilor sub aspectul particularităţilor de vârstă şi psiho-individuale. Astfel, 

e necesar să se cunoască aptitudinile şi interesele elevului, caracteristicile proceselor lor intelectuale, 

afective şi voliţionale, rezistenţa la efort intelectual, particularităţile organelor de simţ. 

Pentru o educaţie intelectuală diferenţiată se concep sarcini de lucru particularizate ca 

grad de dificultate şi ca volum. Cadrul didactic trebuie să cunoască exact nivelul pregătirii 

anterioare a elevului: care noţiuni sunt însuşite corect, care eronat, care priceperi şi deprinderi 

sunt formate corect, care nu sunt bine consolidate, care sunt greşite. În funcţie de toate 

acestea, învăţătorul va diferenţia sarcinile de activitate independentă; ,,va putea trece de la un 

învăţământ pentru toţi la un învăţământ pentru fiecare.” 

Între elevii buni dintr-o clasă eterogenă există un număr mic cu aptitudini deosebite la 

un obiect de învăţământ sau altul, care se remarcă prin rezolvarea corectă şi rapidă a temelor, 

prin găsirea unor căi originale de soluţionare, prin frumuseţea şi originalitatea compunerilor. 

Învăţătorii nu trebuie să neglijeze potenţialul aptitudinal al acestor copii, ci să-i ajute, să-i 

stimuleze permanent, să creeze contexte adecvate de afirmare a lor. Chiar dacă este mai greu, 

ei trebuie să aibă permanent sarcini precise pentru aceşti copii, fişe de dezvoltare, de creaţie. 

Atât în clasă, cât şi acasă, se vor folosi teme diferenţiate în funcţie de posibilităţile 

intelectuale ale elevilor prin fişe de diferite tipuri şi chiar temele din manual şi din culegeri, 

asigurând astfel principalul mijloc de realizare a muncii independente.  

 

Fişe de muncă independentă şi diferenţiate 

 

Fișă de evaluare 

s-au / sau 

1. Marchează în casetă ,,x” pentru varianta corectă. 

 S-au          învolburat apele.                                                     s-au 

 Sau                                                                     tulburi                                   limpezi. 

                                                                                                      sau  

2. Completează cu s-au / sau. 

El ……… ea m-a căutat la şcoală? 

Viorel şi Gelu ........ întâlnit în drum spre şcoală. 

Ei vor colida întâi la mine ...... la tine? 

 

3. Alege varianta corectă: 

„Glasurile copiilor din Borzeşti sau / s-au amestecat cu glasurile păsărilor. Cei mai mulţi s-au/ 

sau ascuns într-o pădure.” (Eusebiu Camilar – „Stejarul din Borzeşti”) 

 

Fişă de recuperare 

s-au / sau 

1. Completează după modelul dat: 

alb  sau negru                                            au spălat   s-au spălat 

limpede  ……………………                    au ridicat  ……………… 
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stă  ……………………..                           au luptat   ……………… 

el   …………………….                             au văzut   ……………… 

2. Scrie în casetă cuvântul sau şi ortograma s-au, după cum se potriveşte: 

vară                   iarnă                         îmbrăcat                        urcat pe gard 

 

                                                                                 
 

 certat 

3. Înlocuieşte, unde se poate, cu cuvântul ori. Transcrie propoziţiile nou formate. 

Radu şi Alex s-au întâlnit pe pârtia de ski. 

- Vii cu mine, Radule, sau rămâi cu prietenii tăi? 

- Mergem acum sau te mai gândeşti? 

- Vin acum pentru că ei s-au hotărât să rămână la cabană. 

 

Fişă de dezvoltare 

s-au / sau 

1. Completează după modelul dat: 

au jucat  s-au jucat                                          înalt  sau scund 

au spălat   ……………………                        urât  ……………… 

au gândit  ……………………                      harnic  ……………… 

au prins  ……………………                         bogat  ……………… 

2. Alege varianta corectă : 

Albă ca Zăpada a povestit piticilor toate câte s-au / sau întâmplat… 

- Ce, te temi de mine s-au / sau să nu mori cumva otrăvită? 

Piticii s-au / sau îndurat şi i-au dăruit sicriul. Slugile împărăteşti s-au / sau aplecat asupra 

coşciugului. Ei nu mai înţelegeau nimic: prinţesa era vie s-au / sau era moartă ? 

3. Formulează două enunţuri în care să foloseşti ortograma s-au şi cuvântul sau. 

 

FiŞĂ pentru autoevaluare 

s-au/ sau 

 

* Amalia a primit o scrisoare. După ce a citit-o cu atenţie a găsit mai multe greşeli. Iată un 

fragment din această scrisoare. Care sunt greşelile? 
Dragă Amalia, 

De când ne-am despărţit, zilele sau scurs atât de repede încât nu mai ştiu dacă este luni s-au marţi. 

Oricum, între timp sau întâmplat multe lucruri. Zilele sau făcut mai lungi, zăpada sa topit, iar păsările 

călătoare s-a întors la vechile cuiburi. 

 

Capacitatea: Exprimarea scrisă 

Competenţa specifică: Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongi 

 

Fişa A. (pentru elevii cu nivel scăzut) 

1. Citiţi textul de mai jos. Copiaţi cuvintele care conţin oa, ea, ia, ie, ua, uă (diftongi): 
,,Dă târcoale la coteţ, 

Ciufulit şi-aşa lăieţ, 

Aşteptând un ceas sau două, 

O găină să se ouă, 

Care face cotcodace 
Proaspăt oul când îl face.” 

(Tudor Arghezi, ,,Zdreanţă”) 

2. Despărțiți în silabe cuvintele găsite. 

3. Alcătuiţi propoziţii folosind cuvintele: seara, iezi, baie, piatră 
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Fişa B. (pentru elevii de nivel mediu) 

1. Citiţi textul de mai jos. Transcrieţi–l şi subliniaţi cuvintele ce conţin diftongi: 
„Dă târcoale la coteţ, 

Ciufulit şi-aşa lăieţ, 

Aşteptând un ceas sau două, 

O găină să se ouă, 

Care face cotcodace 

Proaspăt oul când îl face.” 

(Tudor Arghezi, Zdreanţă) 

2) Completează cuvintele cu diftongii potriviţi: speri..t, fi..re, i..ftin, fem…e, c…şcă, scris…re. 

3) Alcătuieşte propoziţii cu cuvintele găsite. 

 

Fişa C (pentru elevii cu nivel ridicat) 

1.  Citiţi textul de mai jos. Transcrieţi-l şi scoateţi din el cuvintele ce conţin diftongi: 
„Dă târcoale la coteţ, 

Ciufulit şi-aşa lăieţ, 

Aşteptând un ceas sau două, 

O găină să se ouă, 

Care face cotcodace 

Proaspăt oul când îl face.” 

(Tudor Arghezi, Zdreanţă) 

2. Scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvintele: 

băiat …………….           căldură ……………               tristeţe ..………. 

linişte …………...           urâtă ……………….              moare …………. 

3) Compune un text cu ajutorul cuvintelor găsite. 

 

 

 

 

Creativitate, antreprenoriat şi educaţie 
 

Prof. Petreanu Carmen 

Şc. Gimn. „Marin Preda”, Piteşti, jud. Argeṣ 

 

Ȋntr-o lume tot mai grăbită, aflată ȋntr-o permanentă competiţie, ȋn care obţinerea unui 

loc de muncă bine plătit depinde de calificarea angajatului sau de dorinţa, mai ales a tinerilor, 

de a-şi lua ȋn mână propriul destin, se impun noi cerinţe prin care şcoala participă la viaţa 

socială şi economică. Profesorii au intuit că rolul lor nu 

se mai limitează la a-i ajuta pe şcolari să aibă un bagaj de 

cunoştinţe, ci că trebuie să le dea curajul de a avea idei 

prin care să contribuie la devenirea lor ca oameni activi pe 

piaţa muncii. 

Deşi nu am participat la programe de antreprenoriat, 

am pornit, cu paşi mărunţi, la educarea elevilor pentru o 

lume mai curată, mai responsabilă şi mai ȋndrăzneaţă. 

La Şcoala Gimnazială „Marin Preda” din Piteşti 

se desfăşoară Târgul ABC „Antreprenoriat, Bucurie și Creativitate”. S-a pornit de la ideea că 

elevii trebuie să fie cei ce-l organizează, să stabilească tematica târgului, să realizeze produse, 

să lanseze invitaţiile. Ȋn cadrul Consiliului elevilor s-a constituit un nucleu format din elevi cu 

multe iniţiative, cu dorinţa de a ieşi din tipare. 

Primul eveniment a avut loc ȋntr-o duminică frumoasă, cu un soare vesel când, la 

Şcoala Gimnazială „Marin Preda” din Piteşti, au fost organizate două proiecte la care au 
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participat cadre didactice, copii, părinţi şi, nu în ultimul rînd, Andreea Marin, în calitate de 

reprezentantă a Fundaţiei „Preţuieşte viaţa”. Primul proiect organizat de şcoală, intitulat 

Târgul ABC („Antreprenoriat, Bucurie, Creativitate”), a avut ca scop realizarea unei săli de 

curs în aer liber, pe unul dintre terenurile şcolii. Copiii au confecţionat diverse obiecte pe care 

le-au scos la vânzare, pentru a dota sala cu bănci, mese, tablă şi scenă. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Al doilea proiect a urmărit identificarea talentelor, copiilor dându-li-se posibilitatea 

implicării în diverse activităţi: crearea unei formaţii muzicale a şcolii, înfiinţarea unui radio 

şcolar, îmbogăţirea fondului bibliotecii şcolare cu carte germană şi atingerea competenţelor şi 

prin educaţia nonformală. 

 

Alӑturi de tineri au fost echipa „Preţuieşte Viaţa” şi voluntarii Draxlmaier care au avut 

parte de energie, creativitate, bucurie şi tinereţe (aveau nevoie de mese pe care să îşi expună 

creaţiile: ne-am conformat şi am venit cu ele)!. Pasionaţii muzicieni ai şcolii nu aveau staţie, 

boxă pentru amplificare, chitări electrice, conga – acum le au, graţie voluntarilor! Echipa de 

radio a şcolii avea nevoie de colecţie de muzică bună, de imprimantă nouă, de reportofoane, 

de realizarea unor jingle-uri, de sprijinul unui radio pentru a fura meserie – s-au rezolvat, 

mergem mai departe! Biblioteca şcolii are acum o colecţie 

minunată de cărţi în limba română şi franceză, cercul de educaţie 

non-formală a primit toate materialele necesare pentru a pune în 

practică idei frumoase! Iar eu am plecat acasă încărcată cu obiectele 

create cu atâta migală de către aceşti copii talentaţi – cu drag le-am 

cumpărat, căci munca lor chiar merită răsplatită! „Îmbrăţişările 

pentru cumpărători erau gratuite, însă pupicii erau oferiţi contra 

cost!“ a scris „Zâna Surprizelor” pe contul ei de Facebook. 

Un alt eveniment a avut loc 

ȋn toamna anului 2017, căci doar 

toamna se adună bucatele! Cu cât 

entuziam s-a lucrat la expoziţia cu 

vânzare a „tablourilor” prin care 

toamna cea bogată va aduce 

bucurie unor copii defavorizaţi, 

căci lor le-a fost destinat darul pe 
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care şcolarii l-au făcut prin acest eveniment! 

Proiectul „Jobs – un pas spre viitor” este un alt proiect derulat pentru dezvoltarea la 

elevi a spiritului antreprenorial. Prin activităţile derulate, elevii au ȋnvăţat să prospecteze piaţa 

muncii, au identificat oportunităţile 

momentului, ce anume lipseşte 

zonei ȋn care trăiesc, ce meserii 

se caută, cum să-ţi realizezi un 

CV care să trezească interesul 

partenerilor/al angajatorului, cum 

să abordezi cumpărătorul sau 

asociatul. 

Imaginile ne dezvăluie 

faptul că, dacă ajungi la sufletul copilului şi ştii să canalizezi energia şi creativitatea, obţii mai 

mult decât o faci predând doar cunoştinţe teoretice. Educaţia antreprenorială trebuie să se 

ȋmpletească cu educaţia civică şi să-şi facă un aliat din artă şi ştiinţă. 

Târgul Jobs din cadrul 

proiectului Româno – Elvețian JOBS 

(Orientare profesională – Instruire în 

întreprinderi și școli), proiect 

desfășurat în parteneriat cu Ministerul 

Educației și Cercetării Științifice, a 

consolidat cunoştinţele elevilor din 

aria antreprenorială, oferind o nouă 

viziune asupra viitorului. 

A venit primăvara! Și am marcat un alt eveniment la 

care elevii au manifestat 

creativitate, spirit antreprenorial. 

Elevii au derulat activitatea 

„Mărțișor, antreprenor” din 

cadrul proiectului „Juniori în 

afaceri”, prin care au vândut 

mărțișoare, felicitări și obiecte 

decorative confecționate cu 

mare drag de ei. Bănuții strânși vor fi folosiți la realizarea unui parc dotat cu mese de şah, 

pentru care se fac deja proiecte. 

Apa a fost prezentă şi ȋn realizarea unor decoraţiuni, a unor machete cu care elevii s-au 

prezentat pe 22 martie la Ziua Mondială a Apei şi prin care au 

atras atenţia asupra implicării cu responsabilitate ȋn păstrarea 

curată a acestui element vital vieţii. 

La toate activităţile derulate au participat şi familiile 

tinerilor, care au fost ȋncântate de tot ceea ce şcoala a 

dezvăluit despre copiii lor: talente, abilităţi, creativitate, 

educaţie, spirit antreprenorial. 
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La târguri nu doar părinţii şi bunicii sunt cumpărători, ci şi locuitorii orașului Piteşti. 

Presa a fost un aliat al tinerilor ȋntreprinzători dându-i ca exemplu pentru seriozitatea, 

entuziasmul şi creativitatea de care dau dovadă.  

Considerăm că aceste acţiuni trebuie să devină un lucru normal, să i se dea 

posibilitatea tinerei generaţii să se exprime, să dovedească creativitate, ingeniozitate, dorinţă 

de a arăta că şi ei pot gândi, pot lucra, pot dovedi că aparţin acestui pământ, că vor să-i redea 

frumuseţea prin faptele lor. 

A iniţia şi a implementa activități educaționale extra-curriculare este o datorie a 

profesorilor pentru a stimula în rândul copiilor şi tinerilor creativitatea, spiritul civic și lucrul 

în echipă. Toate activităţile de antreprenoriat reprezintă un program de responsabilitate socială, 

o competiție națională ce are ca scop formarea unei altfel de generaţii: mai ȋncrezătoare ȋn 

forţele sale, mai responsabilă, creativă, neȋngrădită de idei ȋnvechite. 

Unităţile de învăţământ sunt invitate să formeze echipe de elevi şi profesori care ȋşi 

doresc o altfel de şcoală, una bazată pe activităţi practice care să-i ajute ȋn integrarea lor ȋn 

viaţa socială şi economică.  

Prin acest simpozion lansăm apelul ca şcoala să desfăşoare diferite activităţi creative 

cu impact educaţional, participând la o competiţie unde pasiunea şi implicarea pun în mişcare 

proiecte inspirate. 

 

 

 

 

Modelul ciclic de învățare bazat pe investigație 
 

Prof. Petrică Elena Ramona 

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

 

„Elevii trebuie să-și spună unii altora și să spună lumii ceea ce știu – pentru a afla ce știu. 

Spunând, vor învăța. Spunând, vor interpreta lumea așa cum o văd ei.” (Judith Renyi) 

 

Modelul integrat de învățare bazat pe investigație (Inquiry Based Learning) propune 

o organizare a învățării care să centreze în mod real activitatea asupra elevului, iar profesorul 

să aibă un rol secundar: acela de a facilita învățarea și de a-i permite implicarea activă în 

construirea propriilor cunoștințe. Modelul își are rădăcinile în teoria constructivistă a învățării.  

Conform teoriei constructiviste a învățării, fiecare elev învață în funcție de propria 

experiență și propria reflecție asupra acesteia, iar învățarea se construiește pe experiența 

anterioară despre subiectul studiat. Elevul are, totuși, o experiență limitată și, atunci el și-o 

poate lărgi în interacțiune cu ceilalți (profesor, ceilalți colegi). Fondatorul teoriei constructiviste 

este considerat John Dewey (1933). Modelul constructivist solicită implicarea reală a elevilor în 

redescoperirea cunoaşterii ştiinţifice prin activități de investigare și prin efectuare de experimente, 

pe baza cărora pot să-și dezvolte cunoașterea într-un mediu de învățare bazat pe colaborare.  

Învățarea bazată pe investigație se desfășoară în 5 etape. Pornește de la o situație 

problematică/ întrebare identificată de profesor sau elevi. Pe baza cunoștințelor pe care le au, 

elevii planifică investigația. Pe parcursul investigației, profesorul ghidează elevii într-un grad mai 

mare sau mai mic să cerceteze, să experimenteze, să analizeze, să comunice pentru a găsi 

răspunsul la întrebare. Elevii reflectează asupra rezultatelor, conceptualizează, sintetizează, 

formulează concluzii. Profesorul va putea să introducă termeni noi și să-i ajute pe elevi să-și 

ordoneze cunoștințele. 

Procesul investigaţiei are o eficienţă sporită atunci când este utilizat în activităţi de 

învăţare structurate ciclic. În teoria constructivistă s-au dezvoltat mai multe modele ciclice de 
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învățare. Modelele de învățare pornesc de la experiența elevului, se bazează pe etapele 

procesului construirii cunoașterii (începând cu experiența concretă a elevului) și utilizează în 

sens constructivist condițiile externe ale învățării.  

Modelul de învățare bazat pe investigație are la bază următoarele elemente: 

 cadru ERR (Evocare – Realizarea sensului – Reflecţie) de învățare; 

 învățarea este ciclică (învățarea ciclică facilitează realizarea aprofundărilor și însușirea 

de către elevi a unor modele de gândire constructiviste); 

 strategiile didactice sunt predominant de tip investigativ. 

Cadrul ERR (Evocare – Realizarea sensului – Reflecție) este un model de 

planificare și realizare a unei lecții. Acest cadru reprezintă şi un instrument util pentru 

dezvoltarea abilităţilor de gândire critică, creând un mediu propice învăţării prin investigaţie. 

Fiecare dintre cele trei etape presupune utilizarea unor metode de analiză precum și diferite 

forme de organizare a activităților. 

În faza de Evocare se realizează: 

1. amintirea și evaluarea cunoștințelor anterioare despre tema dată; 

2. activarea elevului; 

3. trezirea interesului elevului și motivarea acestuia pentru studiul temei. 

În faza de Evocare profesorul are rol de a îndruma, de a extrage ideile punând întrebări, de a-i 

asculta pe elevi și, astfel, de a evalua care este baza de cunoștințe pentru a ști cum să-și 

construiască strategia de abordare a noilor cunoștințe. 

În faza Realizarea sensului elevul vine în contact cu noile informații, cunoștințe prin 

lectura unui text,  vizionarea unui film, ascultarea unei cuvântări, efectuarea unui experiment.  

1. interesul și implicarea stabilite în faza de evocare trebuie menținute; 

2. se susţin eforturile elevilor în monitorizarea propriei înţelegeri. 

În această fază profesorul intervine cel mai puțin, rolul lui fiind doar de a menține implicarea 

și interesul stabilite în faza de evocare. 

Reflecția este faza în care elevii își consolidează cunoștințele, își restructurează 

schema de cunoștințe pentru a le include pe cele noi. În această fază are loc învățarea 

durabilă. 

1. elevii încep să-și exprime în propriile lor cuvinte ideile şi informaţiile întâlnite; 

2. generarea unui schimb de idei sănătos între elevi prin care să li se dezvolte vocabularul 

şi capacitatea de exprimare. 

Cadrul ERR este atât un proces de predare, cât şi un proces de învăţare. Elevii trebuie 

învăţaţi tot timpul la două nivele: trebuie învăţaţi conţinutul, materia, dar trebuie învăţaţi şi 

procesul de învăţare a conţinutului (metacunoaștere). Prin parcurgerea acestui cadru elevii își 

însușesc comportamente de învățare care le asigură integrarea noilor informații în sistemul 

anterior de cunoștințe 

Cadrul ERR permite organizarea în spirală a procesului de învățare și favorizează toate 

tipurile de investigație: structurată, ghidată (individuală sau de grup) sau deschisă, integrând firesc 

modelarea, problematizarea, rezolvarea de probleme, învățarea bazată pe proiect și pe probleme.  

Modelul ciclic de învățare bazat pe investigație este structurat în 4 secvențe ale 

învățării, la care se adaugă o a cincea, dedicată evaluării. În proiectarea unităților de învățare 

se va respecta structura ciclică pentru parcurgerea celor 4 etape. Strategia didactică aleasă va 

fi cea bazată pe investigație și va integra metode de dezvoltare a gândirii critice și divergente. 

Fiecare unitate de învățare trebuie să înceapă cu un conflict cognitiv pentru elevi. 

Conflictul cognitiv reprezintă o stare de disconfort mental a unei persoane, care 

deține, în același timp, două convingeri, valori sau idei contradictorii sau se confruntă cu noi 

informații care intră în conflict cu convingerile, valorile, ideile deținute anterior. Conflictul 

cognitiv constituie laitmotivul unității de învățare și poate deveni un factor important de 
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motivare. Este o provocare pentru profesor să găsească un conflict cognitiv care trezește interesul 

elevului, îl face curios, îi trezește dorința de a se implica în demersul de învățare propus. 

Evocare-anticipare – este de obicei prima lecție a unității în care se realizează 

evaluarea inițială a situației de învățare, se stabilesc obiectivele. În această etapă se introduce 

conflictul cognitiv. Elevii reactualizează cunoștințe, formulează întrebări, fac observații. Pe 

scurt, această etapă presupune stabilirea clară a următoarelor trei lucruri: de unde plecăm, 

unde vrem să ajungem și ce cale vom urma, atât pentru elev, cât și pentru profesor. Pe elev 

etapa îl sprijină să-și expliciteze cunoștințele inițiale referitoare la subiectul dat. 

Explorare – experimentare: se proiectează lecții care să asigure dezvoltarea strategiilor 

de abordare a situațiilor – problemă. Elevii proiectează experimente, realizează investigații, fac 

ipoteze, ajung la propriile concluzii, colectează date calitative și cantitative, le organizează, își 

construiesc propria înțelegere. Deci elevul are rol principal. Profesorul furnizează mijloacele 

didactice, provoacă discuții, lansează întrebări la care răspunsul trebuie testat experimental, 

orientează demersul investigației, ajută dar nu dă soluția, monitorizează procesul de organizare 

a informațiilor, creează oportunități de învățare, de colaborare. 

Reflecție-anticipare: este destinată analizei și sintezei studiului realizat în etapa 

precedentă, interpretării, abstractizării și generalizării observațiilor, rezultatelor și concluziilor 

obținute de elevi. Profesorul ajută elevii să ordoneze și să își clarifice conținutul, să își 

corecteze ideile greșite, să folosească un limbaj adecvat. 

Aplicare – Transfer: în această etapă se realizează sistematizarea şi consolidarea 

noilor cunoştinţe, dezvoltarea atitudinilor, a percepţiei valorilor. Elevii au oportunitatea de a-și 

folosi cunoștințele în contexte noi. 
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Modelul ciclic de învățare bazat pe investigație este unul complex. Modelul permite 

dezvoltarea abilităţilor de gândire critică, dezvoltarea abilităţilor de cercetare independentă, 

asumarea  responsabilităţii în procesul de învăţare, acestea având un rol important pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții. Esența învățării bazată pe investigație este participarea 

elevilor în planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților. Utilizarea în practica 

educațională a acestui model de învățare trebuie să țină cont și de caracteristicile clasei, de 

particularitățile psihologice ale elevilor, de experiența anterioară de învățare, de conținutul de 

învățat, de mijloacele avute la dispoziție, de timpul școlar dar și de personalitatea 

profesorului. 
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Creativitatea adolescenților, premisa literaturii de mâine 
 

Prof. Poenașu Cătălin 

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

 

Dacă am încerca să definim creativitatea nu cred că vom reuși, cu toate că dicționarele 

limbii noastre materne fac acest exercițiu. Din punctul meu de vedere, definiția creativității 

poate fi extrasă din rodul care se coace în interiorul fiecărui individ și iese la lumină, prin 

actul creator, pentru a fi împărtășit și altora, pentru a se bucura și alții de el. 

Cu toate acestea, creativitatea este capacitatea specific umană care se caracterizează 

prin transformarea deliberată a mediului de către om, într-o modalitate anticipată. Lumea se 

îmbogăţeşte permanent cu obiecte materiale sau spirituale (cunoştinţe), care-şi au originea în 

„mintea” omului, cu lucruri făcute de „mâna” omului în activitatea lui de creaţie, creativitatea 

fiind un proces mental şi social care implică generarea unor idei sau concepte noi, sau noi 

asocieri ale minţii creative între idei sau concepte existente.18 .  

Creativitatea este un fenomen pe care îl întâlnim în mai multe domenii, cum ar fi 

literatura, artele (muzică, pictură și sculptură), istorie, psihologie etc., fiind indispensabilă 

existenței și dezvoltării acestora. 

Firea umană are în esența ei creativitatea, această trăsătură fiind un dat natural. Fiecare 

dintre noi suntem creativi în domeniul în care ne desfășurăm activitatea, iar dacă ea, 

creativitatea, ar lipsi, nu cred că am atinge finalități superlative. 

Tema pe care lucrarea de față vrea să o trateze are un punct fix, creativitatea la 

adolescenți, la liceeni, dar tratată și văzută din prisma literară. 

                                                             
18  Dicţionarul Enciclopedic, 1993, p. 120 apud. Prof. Stan C. http://www.tribunainvatamantului.ro/creativitatea-si-rolul-

ei-asupra-dezvoltarii-personalitatii-in-contextul-invatarii-unei-limbi-straine/ (data accesării: 04.04.2019, ora 09.20) 

http://www.tribunainvatamantului.ro/creativitatea-si-rolul-ei-asupra-dezvoltarii-personalitatii-in-contextul-invatarii-unei-limbi-straine/
http://www.tribunainvatamantului.ro/creativitatea-si-rolul-ei-asupra-dezvoltarii-personalitatii-in-contextul-invatarii-unei-limbi-straine/
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Cu toate că nu sunt profesor de limba și literatura română, ci doar un simplu 

,,condeier”, am analizat de-a lungul carierei didactice setea de literatură și de scris a 

liceenilor. 

Primul contact al adolescenților cu literatura se face prin lectură, ei începând să 

descopere principale opere, romane, poezii ale literaturii noastre românești, dar și universale. 

Acest demers îi conferă adolescentului licean statutul de cititor. 

Importanța literaturii pentru elevii de liceu în cultura unei țări este imensă pentru că le 

permite tinerilor cititori ,,dialogul cu generațiile trecute și cu autorii contemporani”19, 

facilitându-le acestora accesul la teme, valori, idei și tradiții împărtășite de semenii lor.20 

Cărțile de literatură ajută la formarea competenței de comunicare și a competenței 

culturale – ambele vizate de actualele programe școlare din România. Demersul didactic este, 

cel puțin la nivel teoretic, axat asupra literaturii naționale în contextul culturii universale. În 

acest mod, se dorește ca liceul să ajute elevul să se dezvolte și să se integreze în lumea în care 

trăiește.21  

Raportându-ne la prezent, în lumea ancorată în tehnologie, în epoca informaticii 

avansate, ne ridicăm următoarea întrebare: adolescentul de astăzi mai citește literatură sau 

smartphon-ul îi ocupă tot timpul, cu tot felul de aplicații? Răspunsul vine de la sine, urmărind 

acțiunile lor, dar am întâlnit și elevi care utilizează gadget-ul pentru a lectura. Am încurajat 

lectura lor, dar am condamnat faptul că telefonul sau tableta sunt bariere între el și acțiunea 

lecturii. Bariera menționată mai sus poate fi spartă prin carte, ținând cartea în mână respiri cu 

eroii, murdărindu-te cu tușul literelor, mângâi personajele și astfel pătrunzi în lumea adevărată 

a cărților. 

Pentru a întări cele exprimate mai sus, unde am conferit cărții statutul de ,,ființă”, aduc 

în prim planul dumneavoastră trăirea și vorba veche a humuleșteanului nostru, bădița Ion 

Creangă care le spunea, pe vremea când era învățător, învățăceilor lui așa „Cartea nu-i ființă, 

dacă o închizi e lucru, dar dacă o deschizi îți vorbește”. 

Menirea noastră de dascăli ne obligă să-i îndemnăm pe tineri să citească, să intre în 

acest „dialog” cu literatura, pentru a-și lărgi arealul cunoașterii. 

Unii dintre ei se îndrăgostesc de acest domeniu și, din parcurgători ai filelor, devin 

creatori de file, mici autori sau/ și poeți, acesta fiind cel de-al doilea statut pe care i-l conferă 

literatura tânărului licean. 

Aici intervine creativitatea despre care am menționat în incipitul prezentei lucrări. 

Există un raport elev – lectură literară – creativitate, care este complex și dificil de 

abordat, mai ales atunci când discutăm despre anii de liceu, deci, perioada când adolescentul 

începe să-și formeze preferințe literare care corespund intereselor sau pasiunilor sale.22 

Trebuie punctat faptul că între cei trei factori ai raportului de mai sus există o strânsă 

legătură. Ceea ce citește adolescentul, poate să-i fie sursă de inspirație, de creativitate și astfel 

ia naștere opera proprie, iar opera îl face pe elev, viitorul autor sau poet de mâine sau, mai pe 

scurt, lectura literară stârnește creativitatea, care naște autorul. 

Pentru a fi creativ, adolescentul trebuie să citească, să culeagă mai mult din lumea 

literelor, ca mai apoi să ofere, „lectura literară trebuie raportată la scrierea creativă”23. 

                                                             
19  Pamfil, Alina, ,Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, apud. Florina-Irina Dima, 

Creativitatea în liceu – între lectura literară și scrierea creative, în Creativity, Imaginary, Language. Actele 

Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj, Ed. Sitech, Craiova, 2014, 

p. 217. (http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826 data accesării 04.04.2019, ora 11.10) 
20  Dima, Florina-Irina, Creativitatea în liceu – între lectura literară și scrierea creativă în Creativity, Imaginary, 

Language. Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj”, Ed. Sitech, 

Craiova, 2014, p. 217. (http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826, data accesării 04.04.2019, ora 11.10) 
21  Ibidem, p. 217-218 (http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826 data accesării 04.04.2019, ora 11.10) 
22  Ibidem, p. 2019 (http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826 data accesării 04.04.2019, ora 11.10) 

http://www.cilconference.ro/publications
http://www.cilconference.ro/publications
http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826%20data%20accesării%2004.04.2019
http://www.cilconference.ro/publications
http://www.cilconference.ro/publications
http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826,%20data%20accesării%2004.04.2019
http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826%20data%20accesării%2004.04.2019
http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826%20data%20accesării%2004.04.2019
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Se spune că, odată cu înaintarea în vârstă, omul își pierde capacitatea de a visa, de a 

crea spații imaginare24, dar analizând această poziție putem concluziona că perioada 

adolescenței este propice creativității și actului creator. Mulți psihopedagogi sunt de părere că 

școala și liceul îngrădesc forța creatoare a elevilor. Dacă la nivelul preșcolar copiii au o 

imaginație debordantă, hrănită inclusiv cu lecturi ale basmelor, în adolescență lucrurile se 

schimbă deoarece accentul pus asupra creativității se estompează, iar competențele urmărite 

de programele școlare sunt de altă natură25. 

Poate așa este, programele nu pun accent pe creativitatea elevilor, pe puterea lor 

creatoare, dar există spațiul extracurricular, unde avem libertatea de a alege ce vrem pentru 

elevi noștri, spre a le dezvolta și alte competențe. 

Din punctul meu de vedere consider adolescența ca fiind etapa cu cel mai mare 

potențial creativ. Copilul devenit adolescent începe să perceapă realitatea cu alți ochi „creația 

pornește de la realitate, urmând ca ulterior creatorul să depășească existența concretă și să 

atingă transcendentalul, deci, să se situeze deasupra lumii reale”.26 

Pornind de la dragostea pentru literatură și scris a luat naștere, începând cu anul școlar 

2018-2019, un nou proiect haretist intitulat ,,Cenaclul literar-artistic «Cuvânt bun» al CNSH”. 

Cenaclul are ca scop descoperirea elevilor cu potențial creator și promovarea acestora 

pe plan local, județean și, de ce nu, național. În prezent, cenaclul are 30 de membri și acoperă 

mai multe areale, începând cu literatura, continuând cu muzica și ajungând până la fotografie, 

mai nou. 

Activitatea se desfășoară în cadrul ședințelor lunare, care sunt legate de manifestări literare 

și culturale, cum ar fi 15 ianuarie, Ziua culturii române și a poetului național Mihai Eminescu, 

1 martie – ziua de naștere a lui Ion Creangă, 21 martie – Ziua internațională a poeziei etc. 

În cadrul întâlnirilor sunt evocate personalități ale literaturii românești și universale și 

se citește din oprea lor. Partea a doua a întâlnirilor ne-o rezervăm nouă, condeierilor, 

prezentând ce am mai ,,mâzgălit” de la ultima întâlnire. Recităm și citim din creațiile proprii 

pe ritmurile chitariștilor noștri, iar folkul este la el acasă, datorită membrilor care au această 

vocație. Aș spune că întâlnirile sunt mici spectacole culturale, unde mesajul literar este în 

centrul atenției, iar muzica ajută la fixarea lui în „conștiința culturală” a fiecărui membru și nu 

numai. 

Alături de aceste activități, „între noi” mai organizăm și lansări de carte ale autorilor 

locali sau invităm un poet ori scriitor la un ,,ceai literar” (ocazii cu care dezbatem teme de 

actualitate culturală, mai ales literară). 

Proiectul are și o finalitate anuală. Ceea ce scriem nu vrem să se piardă, ci să rămână 

peste ani și celorlalte generații. De aceea ne-am propus ca, în fiecare an școlar, elevii haretiști 

cu potențial creativ care scriu, să fie cuprinși într-o antologie literară, iar fiecare volum să fie 

prefațat de către un poet sau scriitor consacrat, membru al Uniunii Scriitorilor din România. 

Antologia se dorește a fi scoasă în format letric, pentru a-l apropia pe cititor mai mult de carte, 

așa cum am susținut mai sus. În prezent primul număr este în lucru, urmând a fi dat la 

prefațat.  

Apropiindu-mă de finalul prezentei lucrări, cred că este momentul prielnic de 

mărturisire. Am demarat acest proiect cu teamă și târziu, el zăcând în mine de ceva ani. De 

ce? La această întrebare am două răspunsuri. Mi-a fost teamă ca ceilalți colegi, mai ales de 

Limba și literatura română, să nu se simtă ,,atacați” că am intrat în sfera competențelor 

dumnealor, dar mă bucur că nu m-am lovit de un astfel de iceberg. Iar al doilea răspuns ține 

                                                                                                                                                                                              
23  Ibidem, p. 220 (http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826 data accesării 04.04.2019, ora 11.10). 
24  Ibidem, p. 219 (http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826 data accesării 04.04.2019, ora 11.10). 
25  Ibidem p. 220 (http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826 data accesării 04.04.2019, ora 11.10). 
26 Ibidem p. 220(http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826 data accesării 04.04.2019, ora 11.10). 

http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826%20data%20accesării%2004.04.2019
http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826%20data%20accesării%2004.04.2019
http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826%20data%20accesării%2004.04.2019
http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1826%20data%20accesării%2004.04.2019
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de grupul țintă. Nu știam cum va fi receptat de către elevi proiectul, dar am fost surprins să 

descopăr ,,talentați” care au răspuns afirmativ chemării și astfel am plecat la drum.  

Sper ca peste ani să-i descoperiți pe acești liceeni în diferite antologii literare sau în 

volume proprii pentru că au un potențial creativ foarte mare și este păcat să nu fie promovați. 

Până atunci vă spunem atât: Inspirație din belșug!27 
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personalitatii-in-contextul-invatarii-unei-limbi-straine/ (data accesării 04.04.2019, ora 09.20). 

 

 

 

 

Cuceririle tehnologiei, 

ȋn abordarea lecțiilor de geometrie 
 

Prof. Popa Viorel 

Liceul Teoretic „Ion Mihalache”, Topoloveni, jud. Argeṣ 

 

Trӑim ȋntr-o epocӑ ȋn care cuceririle tehnologiei ne acapareazӑ și, pentru a face fațӑ, 

trebuie sӑ ne adaptӑm și sӑ fim ȋn pas cu ea. Aceastӑ erӑ pune ȋn fața școlii mari provocӑri. 

Școala trebuie sӑ ȋși regândeascӑ modul de lucru, sӑ folosescӑ dialogul ȋn rețea, sӑ 

contribuie la creșterea creativitӑții atât ȋn procesul de predare a cunoștințelor, cât și ȋn 

evaluarea elevilor.  

Ne-am gândit sӑ propunem liceenilor un proiect la care sӑ lucrӑm ȋn echipӑ profesori-

elevi mai ales cӑ finalitatea lui ar conduce la creșterea atractivitӑții matematicii, ar dinamiza 

procesul de predare-ȋnvӑțare, optimizându-l.  

Elevii iubesc informatica, iar aceastӑ provocare conduce la dezvoltarea competențelor 

lor, dar și a cooperӑrii ȋntre 

membri echipelor implicate. 

Prin folosirea TIC, informațiile 

vor fi prezentate mai atractiv, 

mai ușor de ȋnțeles și aplicat. 

Elevii nu vor mai fi stresați de 

un eventual eșec, ca cel resimțit 

dacӑ l-ar avea ȋn fațӑ pe 

profesor, ci vor cӑuta sӑ 

gӑseascӑ rezolvarea corectӑ a 

problemei. 

Profesorul, ȋn schimb, 

va fi ȋn contact cu toate 

echipele/ toți elevii, stabilind 

obiective, ghidându-le explorarea 

                                                             
27 Este formula de salut a Cenaclului literar-artistic ,,Cuvânt bun” a CNSH Tecuci. 

http://www.cilconference.ro/publications
http://www.cilconference.ro/publications
http://www.tribunainvatamantului.ro/creativitatea-si-rolul-ei-asupra-dezvoltarii-personalitatii-in-contextul-invatarii-unei-limbi-straine/
http://www.tribunainvatamantului.ro/creativitatea-si-rolul-ei-asupra-dezvoltarii-personalitatii-in-contextul-invatarii-unei-limbi-straine/
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și dezvoltând dorința lor de cunoaștere și cӑutare. Timpul liber al tinerilor va cӑpӑta o altӑ 

valoare: va fi folosit ȋn mod creativ pentru a ȋnvӑța, a se pregӑti pentru dezvoltarea lor 

personalӑ și a se recrea.  

Cu toții suntem atrași de tehnologiile multimedia, pentru cӑ ele oferӑ o multitudine de 

combinații, imagine, sunet, video, animație, voce. Le aplicӑm ȋn prezentarea mai atractivӑ a 

secvențelor din lecții, iar elevii noștri - ȋn prezentarea unor proiecte: de ce nu le-am folosi ȋn 

rezolvarea unor probleme? Dacӑ vom folosi și tehnologiile hipermedia, efectul va fi garantat! 

Pe lângӑ faptul cӑ echipa poate lucra ȋn mod direct, lucrul la un proiect se poate face și 

prin intermediul poștei electronice, elevii putând comunica cu ȋntreg echipajul, primind 

aprecierea lucrului realizat, schimbând informații bazate pe text sau ideile unor noi abordӑri. 

Chiar dacӑ sunt la distanțӑ, tinerii/ profesorul pot comunica folosind chat-ul, pentru a 

vizualiza aspectele practice ale problemei.  

Ȋn funcție de necesitatea rezolvӑrii unei probleme, tinerii pot folosi câteva dintre 

softurile urmӑtoare: AEL, Intuitex, Gazeta Matematicӑ online, Geogebra sau Pro-didactica, 

Scientix. 

Pentru ȋnțelegerea, reprezentarea și descrierea unui graf, de exemplu, se poate apela la 

TIC. Astfel, elevii pot reprezenta grafic un graf, putându-i cerceta și cӑuta particularitӑțile 

specifice și stabili algoritmii de rezolvare. 

Procesul didactic presupune folosirea unui 

corolar de ustensile: platforma e-learning, 

GraphThing Maple, Graph Interface, dar și 

limbajele de programare Delphi, C++, Java etc. 

La clasa a VII-a, tema „Asemӑnarea 

triunghiurilor. Teorema lui Thales", se poate 

folosi (pentru a rezolva exerciții de stabilire a 

proporţionalităţii lungimilor unor segmente 

care reprezintă laturi ale unui triunghi, de 

determinarea unor lungimi de segmente şi a 

unor măsuri de unghiuri, utilizând proprietăţile 

şirului de rapoarte egale sau pentru stabilirea 

paralelismului unor drepte utilizând reciproca 
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teoremei lui Thales): https://sites.google.com/site/videomeditatii/clase-liceale-9-12/clasa-a-

vii-a-materii-de-studiu/lectii-disponibile-la-matematica-clasa-a-7-a/teorema-lui-thales-

paralela-la-o-latura-a-triunghiului-proportionalita-segmentelor-determinate-pe-laturile-

triunghiului, http://asemanarea-triunghiurilor.wikispaces.com/5.+Cine+a+fost+Thales%3F.  

Iar http://gandirelogica.blogspot.ro/2011/05/sa-ne-jucam-cu-geometria.html este folosit cu 

succes ȋn etapa de aprofundare. 

Printr-un astfel de proiect elevii vor ȋndrӑgi matematica și informatica, le vor studia ȋn 

ritmul lor propriu, ȋși vor manifesta apartenența la un grup care, ȋn acest caz, este unul bazat 

pe cunoaștere, pe interese comune.  

Tinerii ce participӑ la activitӑți au ȋnceput sӑ regândescӑ valoarea timpului liber, să îl 

folosească ȋn mod creativ, benefic pentru dezvoltarea lor profesionalӑ. 
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Metode şi strategii în predarea şi învățarea religiei la ciclul gimnazial 

Strategia didactică din perspectiva constructivistă 
 

Prof. Popica Maria 

Şc. Gimn. „Mihail Sadoveanu”, Întorsura Buzăului, jud. Covasna 

 

Parcursul elevilor care duce de la necunoaştere la cunoaştere, de la intenţii la realităţi, 

de la obiective la rezultate sau de la „intrări” la „ieşiri” poate fi descris şi realizat efectiv prin 

recurs la moduri diferite de acţiune, prin intermediul unor strategii didactice diferite, care să 

creeze posibilitatea unor transformări pe termen scurt sau lung. Strategiile schiţează evantaiul 

modalităţilor practice de atingere a ţintei prevăzute şi au valoarea unor instrumente de lucru. 

Ceea ce înseamnă că, în traversarea unui asemenea drum, cadrul didactic se vede confruntat 

cu necesitatea alegerii unei strategii sau a alteia. Pentru a preda, el concepe şi pune în lucru un 

întreg dispozitiv didactic adaptat situaţiilor de învăţare. Din acest punct de vedere, fiecare 

cadru didactic abordează şi rezolvă situaţia de instruire într-un mod propriu şi personal, 

fiecare aplică strategiile sale de predare determinate de stilul său didactic. 

Activitatea didactică, prin complexitatea şi varietatea ipostazelor pe care le îmbracă, 

prin multitudinea factorilor care intervin în realizarea sa, prin metodele şi mijloacele ce pot fi 

utilizate, prin procesualitatea sa, cu finalităţi imediate şi de perspectivă, presupune 

proiectarea, organizarea şi desfăşurarea ei conform unei strategii care să integreze structural şi 

să articuleze funcţional elementele componente într-o concepţie unitară şi eficientă. Altfel 

spus, activitatea didactică nu poate fi scoasă din empirism şi „bună intenţie” atâta timp cât 

elementele ce trebuie să intervină în realizarea ei nu sunt evaluate, selectate, ordonate şi 

integrate într-un plan de acţiune, orientat de finalităţile urmărite, dar elaborat într-o strategie 

de acţiune (Panţuru, S., Voinea, M., Necşoi, D., 2008). 

O strategie de predare este înainte de toate o concepţie, teoria predării/ învăţării 

organizând ştiinţific metodologia predării-învăţării. Aşadar, strategia predării înseamnă mai 

mult decât o combinare de metode, procedee, mijloace şi forme de organizare. Ea vizează 

toate resursele predării/ învăţării, dar combinarea, organizarea, planificarea şi valorificarea 

https://sites.google.com/site/videomeditatii/clase-liceale-9-12/clasa-a-vii-a-materii-de-studiu/lectii-disponibile-la-matematica-clasa-a-7-a/teorema-lui-thales-paralela-la-o-latura-a-triunghiului-proportionalita-segmentelor-determinate-pe-laturile-triunghiului
https://sites.google.com/site/videomeditatii/clase-liceale-9-12/clasa-a-vii-a-materii-de-studiu/lectii-disponibile-la-matematica-clasa-a-7-a/teorema-lui-thales-paralela-la-o-latura-a-triunghiului-proportionalita-segmentelor-determinate-pe-laturile-triunghiului
https://sites.google.com/site/videomeditatii/clase-liceale-9-12/clasa-a-vii-a-materii-de-studiu/lectii-disponibile-la-matematica-clasa-a-7-a/teorema-lui-thales-paralela-la-o-latura-a-triunghiului-proportionalita-segmentelor-determinate-pe-laturile-triunghiului
https://sites.google.com/site/videomeditatii/clase-liceale-9-12/clasa-a-vii-a-materii-de-studiu/lectii-disponibile-la-matematica-clasa-a-7-a/teorema-lui-thales-paralela-la-o-latura-a-triunghiului-proportionalita-segmentelor-determinate-pe-laturile-triunghiului
http://asemanarea-triunghiurilor.wikispaces.com/5.+Cine+a+fost+Thales%3F
http://gandirelogica.blogspot.ro/2011/05/sa-ne-jucam-cu-geometria.html
http://www.elearning.ro/


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

118 
 

acestora se fac în baza unui plan de acţiune, care este, înainte de toate, o decizie în raport cu 

ipoteza cea mai plauzibilă, corelată cu scopul urmărit. 

Strategiile didactice pot fi abordate din diferite perspective: perspectiva structurală, 

perspectiva procesuală, perspectiva organizatorică. Raportându-ne în mod expres la strategiile 

instruirii realizate la nivelul procesului de învăţământ, mai precis la nivelul activităţii didactice, 

principalele componente ale acesteia sunt: obiectivele/ finalităţile strategiei de instruire, 

subiectul şi obiectul strategiei de instruire, tipurile de activităţi şi conţinuturile strategiei de 

instruire, timpul alocat strategiei de instruire, metodele de instruire, mijloacele de instruire, 

formele de organizare a instruirii, interacţiunile şi relaţiile instrucţionale, deciziile instrucţionale. 

„Actorii” strategiei de instruire sunt, în primul rând, cadrul didactic şi elevii, fiecare cu 

roluri şi funcţii precise, dar relaţionate şi subordonate finalităţilor instruirii. Cadrul didactic este 

managerul strategiei, cel care proiectează, organizează, conduce şi evaluează rezultatele, într-o 

colaborare mai amplă sau mai puţin amplă cu elevii, în funcţie de stilul didactic. Elevii sunt 

realizatorii şi principalii beneficiari ai rezultatelor, obiectivele strategiei formulându-se din 

perspectiva nevoilor de formare a acestora. Gradul de implicare a elevilor, tipurile de activităţi 

efectuate şi obstacolele de depăşit, metodele şi instrumentele utilizate de către ei, succesiunea 

operaţiilor şi durata lor, tipurile de abordare a problemelor, nivelul şi formele conducerii lor de 

către profesor, gradul de implicare în evaluare/ autoevaluare, toate sunt dimensionate de 

finalităţile strategiei şi concepţia de organizare a strategiei (Panţuru S., Voinea M., Necşoi D., 2008). 

Ca urmare a transformărilor continue pe care le cunoaşte societatea de azi în contextul 

globalizării şi a celorlalte probleme cu care se confruntă contemporaneitatea, învăţământul 

cunoaşte o evoluţie spectaculoasă în ceea ce priveşte strategia didactică. După 1990 se 

dezvoltă modelul constructivist al instruirii.  

Potrivit noilor modele ale instruirii, strategiile didactice interactive au în vedere 

provocarea şi susţinerea învăţării active, în cadrul căreia cel ce învaţă acţionează asupra 

informaţiei pentru a o transforma într-una nouă, personală. 

În sens constructivist, folosind aceste strategii, cadrul didactic îl determină pe elev să 

devină responsabil şi participant în procesul construirii sensurilor informaţionale, prin 

rezolvări de probleme, prin explorare-cercetare sau aplicând ceea ce a obţinut în contexte noi.  

În clasă, perspectiva constructivistă asupra învăţării valorifică o serie de strategii 

didactice interactive în cadrul cărora elevii învaţă să-şi formuleze propriile idei, le testează, le 

argumentează, concluzionează, colaborează etc. Descoperind, experimentând, căutând şi 

rezolvând probleme, elevii devin participanţi activi la construirea propriei cunoaşteri şi 

reflectă asupra felului în care îşi modifică propria înţelegere asupra lumii. 

Importanţa strategiilor didactice interactive pentru procesul de învăţare este majoră, 

deoarece elevii învaţă nu doar prin ei înşişi, ci mai ales de la ceilalţi. Reflectând asupra 

procesului de învăţare în grup, ei îşi pot însuşi metode şi strategii de învăţare unul de la altul.  

Se consideră că la baza învăţării constructiviste prin cercetare, stă şi teoria flexibilităţii 

cognitive, care promovează rolul experienţei reale de căutare, de înţelegere, de soluţionare a 

problemelor sau situaţiilor, dar nu numai practic-concret, ci şi la nivel mintal, abstract, 

încurajând astfel utilizarea diferitelor posibilităţi, metodologii pentru abordarea şi rezolvarea 

problemelor, formularea şi verificarea ipotezelor. Cine construieşte astfel, înţelege şi învaţă 

mai eficient şi mai profund, cu deschideri spre creativitate. 

Constructivismul are la bază o serie de strategii şi modele ale învăţării, dintre care amintim: 

a. modelul iniţierii empirice în cunoaşterea ştiinţifică; 

b. modelul „abordării prin cercetare”; 

c. modelul rezolvării de probleme în stil constructivist; 

d. modelul uceniciei în cunoaşterea ştiinţifică expertă; 

e. modelul gândirii critice (criticalthinking); 

f. modelul câmpurilor conceptuale. 
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Schimbări profunde sunt remarcate şi la nivelul metodelor adoptate de către cadrele 

didactice în desfăşurarea unui proces instructiv-educativ de calitate. 

În cadrul procesului instructiv-educativ, metodele de predare-învăţare pot avea valenţe 

constructiviste în momentul în care atenţia şi motivaţia se captează şi se menţin pe întreaga 

durată a construirii, înţelegerii şi rezolvării sarcinilor date. Pe parcursul procesului educativ, 

metoda didactică îi ajută pe elevi să se automotiveze şi să caute soluţii potrivite, nu neapărat 

să aplice algoritmic regulile ei. În acest sens, constructivismul solicită exact acele metode care 

susţin căutarea cognitivă în stil propriu, care motivează elevul şi îl ajută în valorificarea 

experienţei cognitive în formularea unui răspuns, a unei interpretări, soluţionări ce oferă noi 

perspective pentru noi abordări sau corelaţii. 

Pornind de la astfel de idei este foarte interesant să facem o analiză comparativă a 

strategiilor didactice clasice, tradiţionale, cu cele noi, activ participative sau moderne, 

specifice modelului gândirii critice. Această analiză poate fi făcută în funcţie de următoarele 

criterii: 

a. activitatea elevului; 

b. activitatea cadrului didactic; 

c. modul de realizare a învăţării; 

d. modalităţile de evaluare. 
 

 

 

Criterii 

 

Strategii didactice 

Tradiţionale 

 

 

Strategii didactice ce 

promovează dezvoltarea 

gândirii critice 
 

Activitatea 

elevului 

- ascultă expunerea, prelegerea, 

explicaţia învăţătorului; 

- încearcă să reţină şi să reproducă 

ideile auzite; 

- acceptă ideile învăţătorului; 

- exprimă puncte de vedere proprii; 

- realizează schimb de idei cu ceilalţi; 

- argumentează; 

- pune întrebări, cooperează în 

rezolvarea problemelor şi sarcinilor 

de lucru (învăţare). 

Activitatea 

profesorului 

- predă, expune, ţine prelegeri; 

- explică şi demonstrează; 

- impune puncte de vedere proprii, 

se consideră singurul „expert” 

într-o problemă; 

- organizează şi dirijează învăţarea; 

- facilitează şi moderează activitatea 

de învăţare; 

- ajută elevii să înţeleagă lucrurile şi 

să le explice; 

- acceptă şi stimulează exprimarea 

unor puncte de vedere diferite într-o 

problemă; 

- este partener de învăţare; 

Modul de 

realizare a 

învăţării 

- preponderent prin memorare şi 

reproducere de cunoştinţe, 

- competiţia între elevi cu scop de 

ierarhizare; 

- învăţarea se realizează 

preponderent în mod 

independent; 

- prin apelul la experienţa proprie, 

euristic; 

- promovează învăţarea prin 

cooperare; 

- accent pe dezvoltarea gândirii prin 

confruntarea cu alţii; 

Modalităţi de 

evaluare 

- pe baza a ce ştie elevul; 

- accent pe aspectul cantitativ (cât 

de multă informaţie deţine 

elevul). 

- măsurarea şi aprecierea capacităţilor; 

- ce ştie şi ce poate să facă elevul; 

- accent pe elementele de ordin 

calitativ (sentimente, atitudini). 
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În opinia lui I.Cerghit, este nevoie de o reconsiderare chiar şi a metodelor active 

cunoscute, care dezvoltă „învăţarea activă sau operatorie”, bazată pe procesarea mentală 

proprie a informaţiilor, pe producerea de idei în funcţie de specificul înţelegerii, reflecţiei 

personale, cu un „activism interior”, dublat apoi şi de cel interactiv. 

Predarea constructivistă se bazează pe ideea că învăţătorul are rolul de a realiza 

întreaga instruire în manieră constructivistă. El este cel care pregăteşte contextul adecvat, 

resursele variate, conţinuturile, organizarea acţiunilor, precizarea obiectivelor, angajarea 

elevilor şi managementul întregului proces. 

Noua manieră constructivistă presupune trecerea de la rolul de transmiţător al 

cunoştinţelor deţinut de cadrul didactic, la cel de facilitator, ghid, antrenor al cunoaşterii. În 

noul cadru, cadrul didactic îşi poate dovedi profesionalismul didactic, căci realizează tocmai 

esenţa instruirii – conducerea elevului în învăţare, în dezvoltarea sa prin cunoaştere. 

Abordarea constructivistă în sens formativ urmăreşte realizarea educaţiei elevilor în 

perspectiva realizării autonomiei, a formulării de idei proprii, a gândirii critice, a expunerii 

libere a opiniilor, dar şi pentru colaborare, autonomizare şi autoeficacitate. 

Pornind de la toate acestea, concluzionăm spunând că în contextul reformării 

sistemului de educaţie românesc din secolul al XXI-lea, formarea cadrului didactic în stil 

constructivist face parte din acest program, urmărindu-se în principal stabilirea competenţelor 

specifice. Formarea acestora are în vedere noile roluri, noile aşteptări ale elevilor în lumea 

contemporană şi în perspectivă noile metodologii de învăţare, noile principii de evaluare, 

noile cerinţe-aşteptări sociale. 

Selectarea metodelor didactice care să contribuie la antrenarea elevilor în activitatea 

şcolară nu presupune renunţarea la cele folosite în mod obişnuit în procesul studierii acestei 

discipline. Este necesară, însă, o diminuare a metodelor expozitive, verbale, iar atunci când 

activităţile didactice o cer, să li se imprime un puternic caracter activ. Pe lângă accentuarea 

caracterului activ creator al metodelor moderne, se impune ca utilizarea acestora în predare - 

învăţare să asigure o îmbinare judicioasă a muncii independente a elevilor cu activitatea 

colectivă. În predarea şi învăţarea religiei, metodele şi procedeele didactice nu se folosesc 

izolat, ci întotdeauna integrate într-un sistem metodic. Stabilirea sistemului metodic pentru 

fiecare segment al muncii didactice depinde de legile procesului învăţării, de obiectivele 

urmărite, de conţinutul problemei, de nivelul clasei, de timpul afectat studiului.  

Determinate de complexitatea obiectivelor urmărite, metodele de învăţământ folosite 

în predarea religiei constituie sisteme de acţiuni care antrenează elevii în activitatea de 

învăţare. Pornind de la analiza fiecărei activităţi didactice şi ţinând seama de multitudinea 

criteriilor valabile în alegerea procedeelor didactice, învăţătorul are obligaţia de a selecta 

acele pârghii pedagogice care solicită participarea activă a elevilor şi pun în evidenţă latura 

formativă-educaţională a conţinutului, pentru a stimula dezvoltarea motivaţiei învăţării.  

Metodele de învăţământ sunt căile de realizare a obiectivelor informaţionale şi 

formative ale lecţiei şi ale activităţilor extraşcolare. Ele pot fi privite din punctul de vedere al 

învăţătorului ca metode de predare, din punctul de vedere al elevului ca tehnici de învăţare, 

cât şi din ambele sensuri, în adevărata concepere a interacţiunii învăţător-elevi şi a obiectului 

educaţiei, ca metode de predare - învăţare. Pentru atingerea obiectivelor şi exercitarea rolului 

formativ educativ al strategiilor didactice, învăţătorul este responsabil pentru alegerea 

metodelor potrivite conţinutului predat cât şi pentru derularea corespunzătoare a procesului 

instructiv-educativ. 

Pentru o învăţare eficientă la disciplina religie, elevii trebuie să aibă o atitudine 

pozitivă faţă de învăţare, faţă de participarea la lecţie. Relaţia bună dintre profesor şi elev, 

respectiv un colectiv bun de elevi, este o cerinţă necesară a acestei strategii. Realizarea 

acestor condiţii depinde în mare măsură de profesor. Însă, pe parcursul activităţilor, un 

asemenea colectiv se poate forma şi de la sine. Sunt multe mijloace prin care se poate ajunge 
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la acest nivel. Atitudinea democratică promovată de către profesor în clasă (toţi elevii îşi pot 

exprima liber opiniile, toţi sunt ascultaţi, părerea fiecăruia contează, nimeni nu este 

obstrucţionat, nimeni nu este umilit din cauza altor păreri), instaurarea unor reguli de învăţare 

acceptate unanim sunt numai câteva dintre modalităţile prin care se poate crea o atmosferă 

sănătoasă de lucru. La începutul fiecărei lecţii se realizează un moment de creare a bunei 

dispoziţii, de deschidere spre participare la activităţi, numit spargerea gheţii.  
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Un rol major în formarea unei conduite ecologice revine dascălilor 
 

Prof. Pui Anamaria-Andreea 

Școala Gimnazială Nr. , Sibiu, jud. Sibiu 

 

Principalele direcţii prin care ţările lumii, individual sau în cadrul organizaţiilor 

internaţionale, încearcă protejarea mediului sunt: includerea activităţilor de proteţie a 

mediului în agendele politico-economice, elaborarea şi aplicarea unor măsuri de prevenire, 

aplicarea principiului cel care poluează plăteşte (incluzând compensaţii pentru daunele 

provocate), combaterea poluării la sursă, asumarea în comun a responsabilităţilor. 

Obiectivele asumate pe agenda internaţională, într-o mai mare sau mai mică masură 

constau în:  

 conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;  

 protejarea sănătăţii colectivităţii vieţii umane 

 asigurarea utilizării raţională a resurselor naturale 

 promovarea de masuri la nivel internaţional pentru tratarea problemelor mediului la 

scară regională sau mondială. 

Principalele rezultate obţinute constau în: diminuarea reziduurilor industriale, 

limitarea sau interzicerea utilizării unor substanţe toxice, cu riscuri ridicate pentru mediu şi 

sănătate, diminuarea acidificării apelor, ameliorarea gestionării deşeurilor, ameliorarea 

calităţii apelor, aerului şi solului. 

Dezvoltarea umană durabilă rămâne principala dimensiune, cale, care asigură 

dezvoltarea în general, democratizarea societăţii, demnitatea umană, solidaritatea, participarea 

la decizii, distribuirea echitabilă şi nu în ultimul rând protejarea mediului înconjurător.  

Poluarea atmosferei are urmări neplăcute, adesea grave, asupra omului și mediului său 

înconjurător, sub diferite forme: murdărește locuințele, împiedică creșterea plantelor, 
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diminuează valoarea produselor agricole, reduce vizibilitatea și adaugă mirosuri neplăcute 

mediului ambiant și cel mai important afecteaza sănătatea omului.  

Rolul major în vederea formării unei conduite ecologice revine dascălilor, care încă de 

la intrarea copiilor în grădiniţă, iar apoi în școală, îi vor ajuta să conştientizeze că toţi oamenii 

au datoria protejării mediului în care trăiesc. Educaţia ecologică în şcoală reprezintă o 

preocupare constantă în toate categoriile de activităţi.  

Întrucât mediul ne oferă condițiile de trai de care avem necesară nevoie, la nivel 

internațional au fost stabilite unele zile pentru a fi dedicate mediului înconjurător: 

 22 martie – Ziua mondială a protecției apelor; 

 27 martie – Ziua internațională a apei; 

 1 aprilie – Ziua internațională a păsărilor; 

 15 aprilie – Ziua pădurii; 

 22aprilie – Ziua Pământului; 

 5 iunie – Ziua mondială a mediului; 

 8 iunie – Ziua mondială a oceanelor;  

 16 septembrie – Ziua internațională a ozonului; 

 4 octombrie – Ziua internațională a protecției animalelor; 

 6 octombrie – Ziua mondială a habitatului. 

Ziua Mediului este o sărbatoare a tuturor cetățenilor, indiferent de țară, rasă sau de altă 

natură. Ziua Mondială a Mediului poate fi marcată pe mai multe căi, și anume: parade ale 

bicicliștilor, raliuri stradale, concerte ecologice, concursuri școlare de eseuri și postere, 

plantare a arborilor, eforturi de reciclare, campanii de colectare a deșeurilor și multe altele.  

Acest eveniment este utilizat pentru a atrage atenția populației asupra problemelor de mediu 

existente pe plan local, național și regional. Astfel, se reaminteste anual omenirii cât de grave 

pot deveni lucrurile dacă nu se manifestă grija pentru patrimoniul natural. De aici importanța 

organizării și desfășurării, în această perioadă, a unor activități care țin de managementul și 

dezvoltarea durabilă a orașelor, în context ecologic.  

Cum putem capta atenţia copiilor în scopul protejării mediului inonjurător? 

 prin cooperare – colaborare: muncă în echipă, în grupuri mici; 

 prin realizarea interdisplinarităţii; 

 prin stimularea capacităţii de gândire a copiilor, stimularea creativităţii şi originalităţii 

copiilor;  

 prin stimularea implicării afective şi efective a copiilor în activităţi de protecţie a 

naturii; 

 prin adaptarea mijloacelor şi formelor activităţilor cu particularităţile de vârstă ale 

copiilor;  

 prin integrarea unui număr cât mai mare de copii, părinţi şi profesori în activităţile de 

protecţie a mediului înconjurător.  

Spațiile verzi din orașe, grădinile și parcurile sunt adevărate refugii pentru mulți dintre 

noi. Ceea ce facem în direcția protejării acestora facem, în primul rând, pentru noi, pentru 

sănătatea noastră și a generațiilor care ne vor urma.  

Problema poluării apei poate fi prezentată în activități educative de științe și explorare 

a mediului cu tema „Apa”. Pentru consolidarea cunoştinţelor, se pot face experienţe prin 

decantarea apei în mai multe vase, în sistem etajat. De asemenea, se pot uda florile cu apă, 

ulei, petrol etc., copiii având posibilitatea să observe influenţa pe care o are poluarea asupra 

acestora. Vom explica copiilor, cu acest prilej, că prin poluarea apelor au de suferit peştii şi 

plantele acvatice. Prin conversațiile despre: „Pădurea, prietena mea”, „Iarna în pădure”, „De 

ce trebuie udaţi pomii?”, se poate arăta copiilor grija permanentă a oamenilor pentru 

asigurarea celui mai benefic element pentru viată – aerul. Elevii pot realiza, împreună cu 

cadrul didactic, postere din care să reiasă efectele poluării: „Apa, factorul decisiv vieţii”, 
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„Apa şi oamenii”, „Opriţi poluarea”, „Stop despăduririlor”, „Salvaţi Pădurile”, „Nu călcaţi 

iarba”, „Iubiţi animalele”. 

Este important a sădi în mintea și sufletul fiecărui cetățean al societății ideea că omul, 

ca specie biologică, este dependent de natură și nu poate trăi în afara ei. Fiecare dintre noi 

poate contribui semnificativ la ameliorarea și protejarea parcurilor, a spațiilor verzi sau a 

grădinilor, precum și la celebrarea acestei sărbători prin participare și susținere.  
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Alternative în predarea matematicii 

Bune practici în formarea cadrelor didactice din domeniul matematicii 
 

Prof. Stan Livia Emilia 

Liceul Tehnologic Meserii și Servicii, Buzău, jud. Buzău 

 

De ce nu învață unii elevi la matematică? 

Matematica presupune dezvoltarea și stimularea creativității la elevi.  

Studiile asupra creativității au fost orientate spre investigarea procesului creativ, 

persoanelor creative, etapelor creației, structurii individuale și de grup a creativității, 

mijloacelor de identificare, evaluare și educare a creativității. În prezent există sute de 

modalități prin care este definită creativitatea.  

Psihologii susțin, în general, că a fi creativ înseamnă a crea ceva nou, original și 

adecvat realității. Creativ este cel care se caracterizează prin originalitate și expresivitate, este 

imaginativ, deschizător de drumuri, inventiv, inovativ etc. Ca formațiune psihică deosebit de 

complexă, creativitatea se caracterizează printr-o multitudine de sensuri: productivitate, 

utilitate, eficiență, valoare, ingeniozitate, noutate, originalitate. Au existat tendințe de a limita 

creația la productivitate, utilitate, valoare, calități care sunt necesare, dar nu și suficiente 

pentru delimitarea creativității. Definitorii pentru creație sunt noutatea și originalitatea. 

Noutatea se referă la distanța în timp a lucrurilor, ideilor. Există lucruri foarte noi 

(recent elaborate) care pot să aibă un grad redus de originalitate. 

Originalitatea se apreciază prin raritatea ideilor, soluțiilor sau produselor. De obicei, 

sunt considerate originale rezultatele creativității care apar o singură dată dintr-o colectivitate, 

deci sunt unice. 

Matematica este disciplina care formează deprinderi de calcul corect, rapid, de 

raționament logic. Matematica își pune temeliile începând din clasa I. Elevul își dezvoltă 

interesul pentru matematică treptat și permanent dacă acesta este bine cultivat de către 

învățător sau profesor, în anii de școală. El poate să aibă sau nu anumite înclinații native 

pentru această disciplină. 
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„Calitatea cea mai importantă a unui educator este că trebuie să fie el însuși o persoană 

care învață; dacă și-a pierdut capacitatea de a învăța nu mai are ce căuta în tovărășia celor care 

și-au păstrat-o pe a lor.” (H. Overstreet) 

Jan Amos Comenius exprimă optimismul pedagogic: la naștere, psihicul copilului este 

o tabula rasa pe care se poate scrie totul. Pune bazele principiului conformității educației cu 

natura (exterioară și umană). Insistă asupra delimitării „obiectelor de învățământ” de științe. 

Militează pentru un învățământ treptat, gradat, concentric, condus după planuri și programe de 

învățământ. Introduce în pedagogie categoria de principiu și formulează principii într-o formă 

ce a fost puțin modificată în prezent. Distinge trei metode didactice: intuiția, exercițiu, 

explicația. 

John Locke teoretizează sistemul recompense-pedepse (dar nu cele corporale) și 

metoda conversației raționale. Cere ca activitatea educativă să înceapă ca joc, pregătind 

munca. 

Dimitrie Cantemir consideră că scopul educației este de a face virtuți corespunzătoare. 

Idealul educației, virtutea, se dobândește prin cunoașterea de sine, a lui Dumnezeu și a lumii. 

Distinge în domeniul educației intelectuale informarea de formare, accentuând importanța 

celei de-a doua. Consideră metoda ca esență a învățământului și intuiția ca esență a metodei. 

Constatând că elementele intuiției sunt numărul, forma și numele consideră că instrucția 

trebuie să includă: aritmetica (numărul); geometria, desenul, scrisul, lucrul manual (forma); 

limba maternă, cititul, geografia, științele naturii (numele). 

Sunt multiple și variate motivele pentru care elevii nu învață la matematică cum ar fi: 

prea mult, prea greu, prea puțin timp la dispoziție pentru studiu, prea multe tentații, o 

defectuoasă transmitere a noțiunilor, o dotare intelectuală insuficientă. Profesorul de 

matematică joacă un rol important în trezirea interesului elevului, uneori – din nefericire – 

rolul lui „Sisif”. 

Metodica predării matematice este o știință. Există însă unele opinii și practici care 

tind să o submineze. 

Dintr-o parte, matematicienii se arată dezamăgiți de o diminuare a rigorii. Unora le 

vine comod să creadă că o bună cunoaștere științifică este suficientă unei înțelegeri clare, 

lipsite de echivocuri. Poate că așa ar fi dacă elevul ar avea de la început o capacitate 

maximală de abstractizare cu o verbalizare fără greș, fiind apt să înlănțuie argumente logice 

variate. (Dar atunci de ce l-am mai învăța matematică?) În realitate, premisele de mai sus sunt 

departe de a fi corecte. 

Din cealaltă parte, psihopedagogii consideră că adevărurile matematice sunt lipsite de 

nuanțe pe care învățarea să le clarifice întâi succesiv și, mai apoi, într-o viziune integratoare. 

Dacă valorile de adevăr ar fi doar da și nu, asimilarea ar fi simplă și nu ar necesita alegeri 

măiestre de metode. Le-am răspunde că matematica este mult mai nuanțată decât pare la 

prima vedere. Acele da-uri și nu-uri sunt inflorescențele de la capetele unor liane ce își adunǎ 

seva din diverse soluri și arbori. Nu este lesne de urmǎrit de unde vin și ce cǎi ocolite parcurg. 

A decupa doar inflorescențele și a le așeza într-un clasor revine la a muzeifica o lume vie și a 

degrada matematica la un statut de „rețetar egiptean”. 

Mai existǎ un punct de vedere: cel ce afirmǎ cǎ o bunǎ predare este doar o chestiune de 

bun - simț. Nu ne îndoim cǎ existǎ persoane apte sǎ capteze atenția, sǎ transmitǎ inteligibil și 

sǎ se apropie de rǎspunsuri corecte prin întrebǎri potrivite. Dar asta înseamnǎ cam același 

lucru cu a spune cǎ oricine e fotbalist pentru cǎ poate sǎ dea cu piciorul în minge! În absența 

unor preocupǎri susținute de ridicare a mǎiestriei didactice, nu se poate spera în eficientizarea 

PIE (Procesului Instructiv Educativ). 

Gaston Mialaret afirmǎ: „Orice metodǎ pedagogicǎ rezultǎ din întâlnirea mai multor 

factori și… educația va rǎmâne mereu o artǎ: arta de a adapta la o situație precisǎ indicațiile 

generale date de cǎrțile de metologie”. 
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Aceastǎ apropriere de artǎ nu contravine așezǎrii metodicii predǎrii matematicii în 

rândul științelor. 

Trebuie sǎ determinǎm elevii sǎ practice o învǎțare conștientǎ utilizând o gamǎ cât mai 

diversificatǎ de metode și mijloace didactice clasice și moderne, de la banala explicație (foarte 

utilǎ), pânǎ la sofisticata problematizare. De la tablǎ, manual, culegere pâna la computer și la 

diferitele programe matematice. De la lecția clasicǎ, pânǎ la lecția asistatǎ de computer. 

Poate fi comparatǎ învǎțarea conștientǎ cu prepararea unei maioneze. Avem nevoie de 

niște gǎlbenușuri de calitate, organizate în mod omogen. Se adaugǎ untdelemn în cantitate 

micǎ și se asigurǎ înglobarea sa. Când masa este omogenǎ, se mai adaugǎ untdelemn. 

Neplǎcuta întâmplare a „tǎierii maionezei” constituie doar o palidǎ imagine a renunțǎrii 

elevului la a urmǎri conștient și activ predarea „în cascadǎ” și a incapacitǎții asimilǎrii 

excesului de date necunoscute în structura sa cognitivǎ preexistentǎ. 

Este evident cǎ, în predarea unei lecții, profesorul și elevul nu pornesc din aceeași 

poziție. Profesorul știe (poate chiar prea bine!), iar elevul nu. Prima sarcinǎ a profesorului este 

sǎ prevadǎ „pasajele critice” încǎ din momentul proiectǎrii lecției și sǎ le parcurgǎ atent, 

succesiv. Aceastǎ sarcinǎ trebuie apoi realizatǎ. Dupǎ trecerea unui pasaj critic, profesorul 

trebuie sǎ se asigure cǎ l-au trecut cu bine toți elevii. Întrebarea „Ați înțeles?” adresatǎ clasei 

poate fi utilǎ, dar riscul unui „Daaa” complezent este foarte mare. În fond, nici elevul nu știe 

dacǎ a înțeles corect și logic secvența sau doar a receptat-o și a acceptat-o pentru a putea trece 

mai departe. Noua secvențǎ trebuie sǎ fie deja înglobatǎ în structura cognitivǎ a elevului, 

pentru a putea trece mai departe. Chiar dacǎ pentru unele detalii se poate amâna înglobarea, 

aceastǎ tendințǎ poate deveni periculoasǎ; dacǎ o singurǎ fisurǎ nu conduce la dǎrâmarea 

edificiului, existența mai multora prevestește dezastrul. 

 

Matematica încotro? 

Numărul de ore de matematică a scăzut atât în gimnaziu cât și în liceu, iar cantitatea de 

materie pe care elevul trebuie să o însușească – nu. Din acest motiv a scăzut calitatea predării 

și interesul elevului față de o disciplină mult prea grea, pentru care chiar dacă înțelege, îi 

lipsește timpul necesar aprofundării. 

Numărul mare de ore pe care elevul îl petrece în școală îi scurtează timpul liber, 

precum și timpul pe care trebuie să-l aloce studiului individual, indispensabil pentru 

pregătirea lui la disciplina matematică. 

 Ce ne facem? 

 Cum ne ajutăm elevii? 

 Cum rezolvăm această problemă? 

Caracterul de problemă prezintă doar acele sarcini didactice ce conțin o anumită 

dificultate cognitivă și a căror rezolvare necesită o activitate de cercetare. 

Problema didactică este definită ca interacțiune cognitivă între subiectul și obiectul 

cunoașterii, interacțiune ce prezintă următoarele caracteristici: 

a. pentru elevi problema reprezintă o dificultate cognitivă, care necesită un efort de 

gândire spre a putea fi depășită; 

b. situația le stârnește interesul, le provoacă o anumită încordare intelectuală și le 

declanșează o trebuință de cunoaștere, care mobilizează la efort; 

c. există lacune în sistemul de cunoștințe al elevului, golul urmând să fie umplut prin 

rezolvarea problemei; 

d. activitatea elevului este orientată către înlăturarea zonei de incertitudine (necunoscutul), 

prin descoperirea de cunoștințe noi și de procedee de acțiune; 

e. soluționarea problemei se bazează pe experiențele și cunoștințele dobândite anterior de 

către elevi. 
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Rezolvarea de probleme este reprezentativă pentru stadiul actual al „științei predării”. 

Algoritmul său ne este oferit de către Davit P. Ausubel și Floyd G. Robinson (1981). O 

secvență de instruire problematizată, ce poate fi organizată pentru o activitate individuală sau 

pe grupe de elevi, cuprinde în structura sa următoarele momente principale: 

a. prezentarea problemei și analizarea ei; 

b. formularea ipotezei, atât în ceea ce privește soluția ce se va obține, cât și în ceea ce 

privește calea de urmat; 

c. elevii reflectează asupra elementelor cunoscute, analizează, sintetizează, descoperă 

corelații și efectuează raționamente pentru a descoperii elementele care lipsesc; 

d. elaborarea soluției și evaluarea ei; dacă activitatea a fost organizată pe grupe, se 

procedează la comparare a rezultatelor. 

 

Cum trezim interesul elevilor pentru matematică? 

Omul este, prin excelență, o ființă socială. Iată un adevăr banal care nu mai necesitǎ 

nici o subliniere pentru a fi acceptat de fiecare dintre noi. Numai cǎ, în aceastǎ posturǎ, omul 

se confruntǎ cu propria aspirație spre fericire, spre autodefinire, spre autocunoaștere, spre 

eficiențǎ în tot ce întreprinde, deci spre înǎlțare. Lumea de astǎzi este dezorientatǎ, și-a 

pierdut echilibru și simțul valorii. Fiecare vrea totul acum, repede, cu minimum de efort. 

Poate și acesta este un motiv pentru care elevii și-au pierdut interesul fațǎ de matematicǎ. 

Matematica este spectaculoasǎ și are farmecul ei, și din acest motiv noi trebuie sǎ o 

descoperim elevilor, noțiune cu noțiune, sǎ o reinventǎm. 

Profesorul are obligația de a face un pic de „teatru”, spre a atrage o participare 

conștientǎ și activǎ a clasei. În unele secvențe de balet, balerinul își ridicǎ partenera deasupra 

capului și, cu o mimicǎ adaptatǎ muzicii, își continuǎ secvența coregraficǎ. Sǎ ne imaginǎm ce 

efect scenic ar rezulta dacǎ s-ar auzi un „Hei rup!” și ar continua cu maxilarele strânse și cu 

ochii scoși din orbite. În replicǎ, profesorul poate atenționa cǎ urmeazǎ un pasaj ce solicitǎ 

întreaga atenție a clasei, dar nu-și poate permite sǎ transpire din greu la prezentarea ordonatǎ a 

unei secvențe de lecție. 

Adolescenții au o înclinație deosebitǎ pentru aventurǎ; profesorul de matematicǎ poate 

transforma descoperirea și cunoașterea adevǎrurilor matematice într-o frumoasǎ și 

spectaculoasǎ aventurǎ a deducțiilor logice și a descoperirii spectacolului matematic. 

Conform teoriei constructivismului genetic piagian, la baza dezvoltǎrii gândirii și 

inteligenței copilului se aflǎ operația. Ajuns la vârsta adolescenței, individul se aflǎ în stadiul 

operațiilor formale, capabil fiind de efectuarea operațiilor logice și a procedeelor ipotetico-

deductive, de teoretizare și criticǎ. El dobândește un stoc crescând de noțiuni abstracte și 

devine capabil sǎ manipuleze mintal aceste noțiuni, fǎrǎ sǎ se sprijine pe un suport intuitiv-

empiric. Datoritǎ învǎțǎrii prin receptare, elevii pot trece direct la un nivel de înțelegere 

abstractǎ, calitativ superior nivelului intuitiv din punct de vedere al generalitǎții, al claritǎții, 

al preciziei și al caracterului explicit. 

Matematica poate deveni atractivǎ prin coborârea modelului matematic în viața de 

toate zilele, prin utilizarea unui „raționament prin aducție” (sintagma aceasta îi aparține 

academicianului Solomon Marcus și a fost exprimatǎ de curând de cǎtre acesta la o conferințǎ 

susținutǎ la Universitatea de Vest din Timișoara, cu ocazia Olimpiadei Naționale de 

Matematicǎ, aprilie, 2008). Adolescenții dau dovadǎ de multǎ creativitate pe care, cu 

ingeniozitate, un profesor talentat poate sǎ o foloseascǎ cu succes la matematicǎ. Educarea 

creativitǎții presupune tocmai cultivarea la elevi a unor capacitǎți intelectuale și a unor 

trǎsǎturi de personalitate. Componenta afectiv – volitiv – atitudinalǎ se împletește cu cea 

intelectualǎ în manifestarea comportamentului creator. 
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Obținerea feed-back-ului la clasă prin utilizarea de aplicații online 
 

Prof. Stănilă Cristian 

Școala Gimnazială „Iorgu Iordan”, Tecuci, jud. Galați 

 

Ce este feed-back-ul? 

Termenul de feed-back desemnează o retroacțiune care se manifestă la nivelul a 

diferite sisteme (biologice, tehnice etc.), în scopul menținerii stabilității și echilibrului lor față 

de influențe exterioare (D.E.X.). Feed-back-ul este un instrument folosit în permanență, 

indiferent de domeniu, atât în viața personală a individului, cât și în plan profesional.  

Feed-back-ul trebuie să fie  un răspuns la o anumită cauză, el nu trebuie să fie o reacție 

la ceea ce a declanșat cauza, ci doar la efect. A oferi feed-back celorlalți înseamnă a le oferi 

un răspuns eficient pentru a le comunica exact ce ne deranjează. 

În sistemul educațional oferirea de feedback din partea profesorului contribuie la 

îmbunătăţirea rezultatelor elevilor prin scoaterea în evidenţă a progreselor şi nu a 

deficienţelor. Având parte de feedback cu privire la progresele sale, un elev are posibilitatea 

de a face verificări împreună cu profesorul şi de a pune întrebări. Elevii găsesc răspunsuri la 

următoarele întrebări în cursul activităţii de feedback cu privire la progresele pe care le fac: 

 Sunt pe drumul cel bun? 

 Ce aș putea să îmbunătăţesc? 

 Ce fac bine? 

 Cum stau în general? 

Primind feedback referitor la progresul său, un elev va fi capabil să se monitorizeze cu 

succes, să aibă aspiraţii mai mari pentru realizările viitoare, mai multă mulţumire de sine şi 

performanţe mai bune în general. Alocând timp pentru a discuta cu elevul şi a oferi critici 

constructive, ajutorul necesar, sugestii şi feedback pozitiv, profesorii pot avea un impact 

pozitiv asupra procesului de învăţare. Marzano, Pickering şi Pollock (2001) enumeră oferirea 

de feedback printre cele nouă strategii eficente ale procesului de predare-învăţare, în cartea 

Classroom Strategies that Work: Researched-Based Strategies for Increasing Student 

Achievement (Strategii pentru clasă care funcţionează: Strategii bazate pe cercetare pentru 

performanţe mai bune ale elevilor). Feedback-ul eficient trebuie: 

 Să fie „corectiv” prin natura sa. Feedback-ul trebuie să le ofere elevilor o explicaţie cu 

privire la motivele pentru care ceea ce fac este corect sau incorect. 

 Să aibă loc la momentul potrivit. Feedback-ul imediat este necesar pentru a fi cel mai 

eficient 

 Să fie specific unui criteriu. Feedback-ul trebuie să aibă drept referinţă un nivel specifc 

de competenţe sau cunoştinţe şi nu să constituie o normă în sine. 

 Să le permită elevilor să ofere propriul feedback. 

Elevii trebuie să fie capabili să-şi monitorizeze propriul progres prin autoevaluare pe 

baza feedback-ului primit de la profesor. 

Feedback-ul poate fi informal sau formal. În cazul feedback-ului informal, profesorii 

pot „trece” pe la băncile elevilor şi face comentarii despre munca lor. Prin acest tip de 

feedback, elevii primesc instantaneu sugestii şi pot face schimbări imediat. În cazul feedback-

ului formal, elevii participă la o conferinţă cu profesorul, în care acesta verifică progresul spre 

obiectivele stabilite şi lucrează împreună cu elevii pentru a stabili noi obiective. Conferinţele 

ajută la dezvoltarea autonomiei şi îi protejează pe elevi de teama eşecului. Atunci când elevii 

primesc feedback pe parcursul desfăşurării unei activităţi, pot să înveţe din propriile greşeli, 

fac schimbările necesare şi au rezultate mai bune. Cel mai bun feedback pare să fie acela care 

include o explicaţie cu privire la ceea ce este corect şi ceea ce nu este corect în răspunsurile 
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elevului. În plus, să le ceri elevilor să continue să lucreze la o sarcină până când reuşesc să o 

finalizeze pare să îmbunătăţească performanţele lor. 

 

Utilizarea aplicației Kahoot! pentru obținerea feed-back-ului 

Kahoot! este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și 

tehnologie educațională. Lansat în august 2013 în Norvegia, Kahoot! este 

acum folosită de peste 50 milioane de oameni, din 180 de țări. A fost 

proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii de învățământ din 

întreaga lume. Jocurile de învățare Kahoot! pot fi create de oricine, pe 

orice subiect și pentru elevi de toate vârstele. A câștigat rapid popularitate datorită faptului că 

se poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator sau laptop care dispune de un browser 

web. (www.wikipedia.org). 

Utilizatorul trebuie să acceseze pagina www.create.kahoo.it și să creeze setul de 

interogații ce va fi administrat elevilor. Aplicația poate fi utilizată la începutul lecției pentru 

captarea atenției, pe parcursul lecției pentru fixarea unor 

cunoștințe, în cadrul unor lecții de evaluare sau pentru 

obținerea feed-back-ului la sfârșitul unei lecții de predare. 

Cadrul didactic poate realiza un set de întrebări cu privire la 

noțiunile predate, astfel încât să observe dacă elevii și le-au 

însușit și ce poate remedia acesta ulterior, în cazul unor 

informații incorecte. 

După crearea setului de întrebări, cadrul didactic 

utilizează un videoproiector pentru a proiecta pe ecran/ tablă 

magnetică testul. Pe ecran vor apărea întrebarea și cele 4 

variante de răspuns. 

Elevii vor utiliza dispozitive mobile (telefon mobil/ 

smartphone, tabletă, laptop) cu conexiune la internet, vor 

accesa aplicația sau site-ul www.kahoo.it și vor introduce un PIN (număr de identificare al 

testului). Se vor conecta la test cu numele și prenumele lor, iar pe dispozitivul mobil vor 

apărea doar cele 4 simboluri aferente răspunsurilor proiectate pe tablă. 

În imaginea de mai jos, exemplu de întrebare adresată cu ajutorul aplicației (stânga) și 

dispozitivul mobil al elevului (dreapta). 

Avantajele aplicației: 

 itemi obiectivi – testează un număr mare 

de elemente într-un timp relativ scurt; 

 posibilitatea testării tuturor elevilor; 

 grad ridicat de obiectivitate; 

 se construiesc ușor; 

 stabilirea gradului de dificultate. 

Dezavantajele aplicației: 

 răspunsul poate fi dat la întâmplare/ghicit; 

 verifică predominant cunoștințele dobândite anterior, cu excepția identificării relațiilor 

de tip cauză-efect; 

 nu permit evaluarea capacității creative a elevilor și de sinteză. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.create.kahoo.it/
http://www.kahoo.it/
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Învăţarea prin cooperare 
 

Prof. înv. preșc. Tatavura Lorena 

Grădiniţa cu P.P. ,,Academia Piticilor”, Cluj Napoca, jud. Cluj 

 

Învăţământul modern promovează metodele de învăţare active, învăţarea bazată pe 

însuşirea experienţei conceptualizate a omenirii, dar şi pe investigaţia proprie a realităţii şi 

formarea de cunoştinţe şi experienţe prin efort propriu. A instrui nu înseamnă numai a-l 

determina pe preşcolar să-şi înmagazineze în minte un volum de cunoştinţe, ci de a-l învăţa să 

ia parte la procesul de producere a noilor cunoştinţe. Metodele constituie instrumente de prim 

rang în mâna educatorului, reprezintă calea eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un 

mod comun de a proceda care reuneşte într-un tot familiar eforturile cadrului didactic şi ale 

copiilor. Utilizarea metodelor moderne nu trebuie făcută în lipsa unor combinări şi armonizări 

cu metodele aşa-numite tradiţionale, deoarece avantajele şi dezavantajele lor sunt complementare. 

Învăţământul preşcolar are un anumit specific, dacă ne gândim la vârsta celor ce-l urmează, 

ceea ce nu exclude utilizarea metodelor activ-interactive. Din punctul nostru de vedere, prin 

felul în care educatoarea solicită întrebări, prin felul în care organizează activitatea de formare 

şi informare a copilului, prin accentul pe care-l pune pe dezvoltarea proceselor cognitiv-

aplicative, influenţează comportamentul activ, creativ şi intelectual al copilului.  

Strategia colaborativă implică formarea de grupuri de lucru alcătuite din copii. Învăţarea 

prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată în cadrul căreia grupuri mici 

lucrează împreună pentru a atinge un ţel comun. Premisa învăţării prin cooperare este aceea 

conform căreia subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze 

cunoştinţele în moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul 

lucrului individual. Învăţarea prin cooperare determină dezvoltarea personală prin acţiuni de 

autoconştientizare în cadrul grupurilor mici. Ea solicită toleranţă faţă de modurile diferite de gândire 

şi simţire, valorizând nevoia copiilor de a lucra împreună, într-un climat prietenos, de susţinere 

reciprocă. Aceştia îndeplinesc sarcini de învăţare. Abilităţile sociale sunt dezvoltate prin aderarea 

lor la normele grupului. Strategia încurajează capacitatea de exprimare a copiilor. Ideal este ca 

în cazul adoptării acestei strategii să selectăm teme şi activităţi bazate pe experienţe anterioare ale 

copiilor. Dacă activităţile selectate sunt importante pentru copii, gradul lor de implicare creşte 

exponenţial. Prin metodele interactive de grup, copiii îşi exersează capacitatea de a selecta, 

combina, învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de adult. Efortul copiilor 

trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a 

altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice, prin studiul mediului concret şi 

prin corelaţiile elaborate interactiv, în care copiii îşi asumă responsabilitatea, formulează şi 

verifică soluţii, elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, individual, în perechi. Ideile, 

soluţiile grupului au încărcătură afectivă şi originalitate, atunci când se respectă principiul 

flexibilităţii. Toate metodele interactive de grup stimulează creativitatea, comunicarea, 

activizarea tuturor copiilor şi formarea de capacităţi ca: spiritul critic constructiv, independenţă 

în gândire şi acţiune, găsirea unor idei creative, îndrăzneţe de rezolvarea a sarcinilor de învăţare. 

Fiind prezentate ca nişte jocuri de învăţare, de cooperare, distractive, metodele interactive învaţă 

copiii să rezolve problemele cu care se confruntă, să ia decizii în grup şi să aplaneze conflictele.  

Situaţiile de învăţare, rezolvate prin metode interactive de grup, dezvoltă copiilor gândirea 

critică şi-i ajută să înţeleagă că, atunci când analizează un personaj, comportamentul unui copil, 

o faptă, o idee, un eveniment, ei critică comportamentul, ideea, fapta şi nu critică personajul din 

poveste sau copilul, adultul. Grupul înţelege prin exerciţiu să nu-şi marginalizeze partenerii de 

grup, să aibă răbdare cu ei, exersându-şi toleranţa reciproc. Activ este copilul care depune efort 

de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştinţe. Metodele 
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interactive promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, 

ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Metodele implică mult tact din partea 

dascălilor, deoarece trebuie să-şi adapteze stilul didactic în funcţie de personalitatea copilului, 

găsind gestul, mimica, întrebarea, sfatul, lauda, aprecierea, entuziasmul în concordanţă cu situaţia 

dată. Metodele interactive de grup se pot combina între ele sau cu cele tradiţionale, cu metode 

din aceeaşi categorie, iar metodele tradiţionale nu se elimină, se modernizează, se combină, se 

modifică, se îmbunătăţesc şi se adaptează procesului instructiv-educativ. La grupele mari pot fi 

aplicate cu mult succes, majoritatea metodelor interactive stimulând gândirea, creativitatea, 

interesul pentru activitate, spiritul de echipă al copiilor, cât şi creativitatea educatoarei, modul 

de aranjare a clasei si de desfăşurare a activităţii. În urma aplicării acestor metode, copiii învaţă 

să-şi împărtăşească ideile, capătă încredere în ei, devin responsabili pentru ideile şi acţiunile lor. 

Metodele interactive de grup au drept scop transformarea învăţământului reproductiv într-un 

învăţământ creativ în care procesul didactic este un proces activ de stimulare, prin trecerea 

copilului de de la atitudini pasiv-receptive la atitudini active, de participare şi chiar de creaţie. 

Aplicarea acestor metode cere din partea copiilor un efort intelectual susţinut, deoarece aceştia 

sunt puşi în situaţia de a emite idei, de a găsi soluţii pentru problemele nou apărute. Pentru a fi 

accesibile şi atractive copiilor, aceste metode se desfăşoară sub forma unor jocuri cu reguli 

create de educatoare. Metodele interactive stimulează realizarea unor asociaţii noi de idei, 

permit cunoaşterea propriului mod de a inţelege o anumită temă propusă de educatoare. În urma 

aplicării acestor metode, copiii învaţă să-şi împărtăşească ideile, capătă încredere în ei, devin 

responsabili pentru ideile şi acţiunile lor. Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metodele 

interactive conferă activităţii mister didactic, se constituie ca o aventură a cunoaşterii în care 

copilul e participant activ pentru că el intâlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui 

de copil, dar în grup, prin analize, dezbateri, descoperă răspunsurile la toate întrebările, rezolvă 

sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit în finalul activităţii. 

Există, deci, un pluralism al metodelor didactice, iar limitarea la indicarea şi utilizarea 

doar a unui număr restrâns dovedeşte rigiditatea metodologică, şablonizarea, teama de 

activizare și creativitate, abordarea prioritară a informativului şi a învăţării reproductive. 

Rolul metodelor didactice moderne este acela de a crea un context situaţional, astfel încât cel 

care învaţă să fie angajat şi să participe în mod activ la realizarea obiectivelor predării, să 

asigure transformarea lui în subiect al propriei formări; aceste metode se caracterizează printr-

o permanentă deschidere la înnoire, la inovaţie. 

Cheia unei astfel de abordări a demersului didactic o reprezintă plasarea preşcolarului în 

postura de agent al descoperirii de soluţii, al instrucţiei şi educaţiei. Schimbarea de comportament 

sau de mentalitate nu poate fi atinsă decât în mică măsură dacă preşcolarul ascultă sau reproduce 

mecanic nişte cunoştinţe care oricum nu sunt înţelese sau acceptate ca utile. Desigur, nu în orice 

context ori pentru orice unitate de învăţare metodele tradiţional expozitive pot fi eliminate. 

Dimpotrivă, există obiective operaţionale care nu pot fi atinse prin încercările copiiilor de 

descoperire. Există conţinuturi prea vaste care nu pot fi descoperite de preşcolari prin 

activităţi de investigare proprie. Creşterea ponderii metodelor activ-participative nu înseamnă 

renunţarea la metodele clasice de învăţământ, la cele de transmitere şi asimilare a informaţiei.  

Astfel, prin utilizarea strategiilor interactive de predare, învăţare, evaluare, copiii au 

realizat o învăţare interactivă, s-au simţit stimulaţi, responsabilitatea rezolvării sarcinilor a 

crescut, dinamica intergrupală a avut influenţe favorabile în planul dezvoltării social- afective 

a personalităţii copiilor şi s-a dezvoltat componenta comunicaţională şi sociabilitatea. 
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Proiectarea interdisciplinară 
 

Prof. Tîrziman Monica Angelica 

Liceul Tehnologic Elena Caragiani, Tecuci, jud. Galați 

 

În procesul instructiv – educativ din ciclul liceal există numeroase resurse ale 

stimulării creativităţii elevilor printr-o participare activă şi conştientă la realizarea procesului 

de învăţare eficientă. Deosebit de importantă este atitudinea profesorului, relaţia sa cu elevii. 

El trebuie să fie apropiat de elevi, să încurajeze imaginaţia, sugestiile deosebite, elevii să-şi 

poată manifesta în voie curiozitatea, spontaneitatea. Să fie ceva firesc, mai aparte, să atragă un 

punct în plus la notare, chiar dacă prin ea nu s-a putut soluţiona problema în discuţie. 

Profesorul trebuie să depisteze elevii cu potenţial creativ superior, cărora e firesc să li se 

asigure posibilităţi speciale de dezvoltare a capacităţii lor. Are totodată datoria de a cultiva 

disponibilităţile imaginative ale întregii clase, folosind metode adecvate acestui obiectiv 

didactic major. În vederea cultivării creativităţii există mijloace specifice, fără o relaţie cu un 

anume obiect de învăţământ şi metode specifice în raport cu o anume materie, în funcţie de 

conţinutul ei. Folosirea acestor metode specifice, chiar dacă n-ar duce momentan la progrese 

evidente pentru un anumit obiect de învăţământ, sunt importante deoarece creează ceea ce se 

numeşte o „atitudine creativă” şi mai ales „aptitudinea de a căuta şi găsi probleme”, aspecte 

cu rol hotărâtor în asimilarea temeinică a oricărei ştiinţe. Progresul creativităţii se realizează 

prin metode şi procedee specifice: metode active, observaţiile independente, problematizarea 

sau învăţarea prin descoperire, metoda descoperirii dirijate (foarte utilă când problema e 

foarte dificilă, iar timpul este limitat). Spiritul creativ deschide posibilităţi de dobândire a unei 

experienţe proprii şi sprijină elevul în ordonarea şi sistematizarea cunoştinţelor. Pentru 

modernizarea demersului didactic în organizarea lecţiilor, am încercat să depăşesc sala de 

clasă, practica şcolară evidenţiind o serie de modalităţi care pot contribui la sporirea eficienţei 

lecţiei. Conceperea creativităţii pornind de la o temă stabilită anterior, urmăreşte să-l facă pe 

fiecare elev conştient de interdependenţa lucrurilor în viaţă, ajută la înţelegerea legăturilor 

dintre materii – care este esenţială în activitatea complexă. Pornind de la aceste concepte am 

realizat o proiectare interdisciplinară a demersului didactic, antrenând elevii la o învăţare 

activă şi eficientă, motivându-i să se implice în acţiuni ce se desfăşoară în jurul lor zi de zi. 

Mi-am propus să cultiv potenţialul creativ al copiilor, dar în special să promovez modalităţi 

care să stimuleze dezvoltarea creativităţii prin intermediul studierii operelor lui George 

Bacovia. Pentru aceasta este important să formăm atitudinea elevului de a se manifesta 

spontan, încrezător în forțele proprii. 

Sarcina pe care mi-am asumat-o a fost să analizez cele mai bune metode de stimulare a 

creativității prin intermediul studierii genului liric, în speță a liricii bacoviene, să descopăr 

dezvoltarea unor deprinderi intelectuale prin intermediul unui sistem de exerciții, jocuri 

didactice, conturând un ansamblu metodic care să contribuie la apariția originalității, la 

dezvoltarea capacității analitice și a aptitudinii de a sintetiza factori de natură intelectuală 

pentru creativitate în ciclul liceal.  

În activitatea didactică la clasă am încercat să canalizez gândirea elevilor spre 

observaţie, descoperire și inovație. Folosind un sistem de cunoştinţe selectate riguros, metode 

diverse, jocuri adecvate, am ajuns la concluzia că nu este imposibil să reuşesti să le imprimi 

elevilor curajul de a face faţă noilor cerinţe instructiv-educative, să-i determini să-și dezvăluie 

inteligența creativă.  

Am avut în vedere un număr de 14 de elevi. Cercetarea de tip cvasi-experimental cu 

rol formativ-ameliorativ încearcă să demonstreze eficienţa unei strategii didactice bine alese, 
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aplicată la orele de limbă română, pentru creativitate şi a presupus determinarea calitativă, 

prin măsurarea şi interpretarea rezultatelor.  

Scopul cercetării a constat în evidenţierea modalităţilor de dezvoltare a creativităţii în 

cadrul procesului instructiv-educativ din ciclul liceal, prin studiul geanului liric/ lirica 

bacoviană. În acest sens, am stabilit următoarea ipoteză de lucru:  

Dacă vom utiliza cu preponderenţă în procesul didactic metode de stimulare a 

creativităţii și vom activa valențele simbolismului lui George Bacovia, atunci potențialul 

creativ al elevilor din ciclul liceal se amplifică. 

Pentru verificarea acestei ipoteze, ne-am propus următoarele obiective ale cercetării:  

 elaborarea şi implementarea unui program de antrenament creativ al elevilor din clasa 

a X-a la disciplina Limba şi literatura română, prin crearea unui club de creație 

literară; 

 stabilirea relației dintre strategiile didactice folosite și nivelul creativității elevilor la 

disciplina Limba și literatura română; 

 identificarea celor mai potrivite strategii și metode didactice care pot fi valorificate la 

clasa a X-a în vederea sporirii valențelor instructiv-educative a genului liric/ 

simbolismului bacovian în dezvoltarea creativității elevilor. 

Pentru verificarea ipotezei de lucru, am realizat o cercetare de tip cvasiexperimental 

după metodologia folosită, lucrând cu un singur grup, surprins în fiecare din cele trei etape. 

Caracterul ameliorativ este generat direct de finalitatea urmărită: transformările calitativ 

superioare înregistrate în practica educaţională. Analizând, în final, datele oferite de cercetare, 

am constatat următoarele:  

 strategiile și metodele prin care se dezvoltă potenţialul creativ trebuie să fie cât mai 

variate, completând dezavantajele caracteristice unor metode cu avantajele ce decurg 

din aplicarea altora.  

 metodele aplicate în echipă au efecte pozitive, atât pe planul învăţării, cât şi pe planul 

climatului psiho-social;  

 pe parcursul activităților desfășurate, copiii şi-au format o atitudine pozitivă faţă de 

actul creaţiei, cu ajutorul căreia se dezvoltă imaginația creatoare; prin multitudinea 

metodelor propuse s-a urmărit dezvoltarea gândirii logice, a operaţiilor acesteia 

(sinteză, analiză, comparare), a memoriei logice şi de lungă durată, a imaginaţiei 

productive, a proceselor volitive şi afective, cultivarea aptitudinilor creative, a 

flexibilităţii, originalităţii şi sensibilităţii pentru probleme;  

 asociind şi completând metodele tradiţionale cu cele alternative avem o imagine 

permanent actualizată asupra performanţelor copiilor timizi şi totodată extinderea 

orizontului de cunoaștere al copiilor.  

Consider că stimularea creativităţii artistice, prin intermediul studierii unor opere literare, 

impune condiții esențiale ca:  

 existența unei conduite creative a cadrului didactic; astfel, un profesor creativ trebuie 

să dăruiască pasiune pentru discplina pe care o predă, să prezinte capacitate empatică 

și să emane încredere pentru obținerea de rezultate bune; 

 organizarea unui climat adecvat unde să se desfășoare lecția; 

 dezvoltarea gândirii artistico-plastice a elevilor; 

 libertatea și, totodată, respect acordat elevilor; 

 utilizarea unor metode variate de stimulare a creativității. 

Integrarea mijloacelor media în cadrul orelor de limba şi literatura română participă la 

dezvoltarea valențelor creative, la formarea elevului creativ, care poate distinge valoarea de 

nonvaloare. Folosind metodele de stimulare a creativităţii în procesul de învăţare, se va 

observa creşterea randamentului școlar la toate disciplinele.  
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Utilizarea cercetărilor personale în lecțiile de geografie 
 

Prof. dr. Ungan Cezar-Iulian 

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

 

Cercetarea științifică semnifică investigația și studiul în vederea descoperirii și punerii 

în evidență de cunoștințe noi, fenomene, procese și verificarea acestora (Mic Dicționar 

Enciclopedic, 1978, pag.177). 

În procesul de învățământ, la majoritatea disciplinelor se pune în prezent accentul pe 

interpretarea cunoștințelor și pe înțelegerea fenomenelor naturale ori sociale. 

Profesorii predau lecțiile pe baza unor cercetări mai vechi, verificate istoric și 

confirmate de autoritatea didactică din fiecare țară. De multe ori, când au un grad mai ridicat 

de abstractizare sau sunt situate la distanță geografică apreciabilă, uneori și într-un spațiu de 

timp îndepărtat. Ca atare elevii accesează mai greu informația și neavând o bază temeinică nu 

pot face singuri interpretările de rigoare. 

Este necesar ca lecția să fie mai activă și mai atractivă pentru elevi. În metodicile de 

geografie se menționează destul de des că profesorul trebuie să apeleze la trecutul său, 

respectiv să expună elevilor, întâmplări personale legare de subiectul lecției. În acest fel 

atenția elevilor crește iar din experiența personală, am constatat că la ora următoare sunt 

tentați să amintească acele întâmplări la care profesorul lor a fost parte, ținând minte mult 

timp acele afirmații. 

Un rol important îl au referirile la excursiile personale sau cu grupe de elevi, profesorii 

amintind ce au văzut, ce au observat și interpretat. Tonul trebuie să fie ridicat, iar expunerea 

se va face cu un ritm alert, care ține pe elevi conectați la lecție. Se poate apela și la imagini 

din excursie, la filme (cu sau fără sonor). 

Interviul (interogatoriile) efectuare de profesor asupra altor persoane, cu scopul de-a 

afla informații precise despre localizări sau fenomene, poate fi lesne utilizat. Se recomandă ca 

să se facă o simplificare a dialogurilor și a introducerii în temă, deoarece elevii își pot pierde 

răbdarea sau interesul. 

Articolele scrise de profesori în diferite publicații, pot fi folosite în două feluri. Prima 

situație constă în folosirea cercetării în mod direct la predare. A doua situație constă în 

folosirea acestor articole ca bibliografie pentru elevi, eventual pentru ca aceștia să 

întocmească temele date de profesor. Multe cercetări dispun de hărți originale sau prelucrate, 

foarte utile în înțelegerea unei suprafețe. Uneori în articole pot fi regăsite și tabele sau 

reprezentări grafice de referință. 

Valorificarea lucrării de licență în cadrul orelor de geografie este ușor de făcut, mai 

ales dacă aceasta tratează un subiect mai larg, cu interferențe și în alte științe. Este foarte utilă 

când se referă la subiecte de interes local, elevii fiind interesați de orizontul în care se găsește 

localitatea lor. 
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La fel stau lucrurile și în cazul lucrării de gradul I, care dispune de și mai multe 

informații și materiale grafice. Concret, de aici pot fi luate pentru a fi integrate în lecții 

informațiile, interpretările, graficele, hărțile, tabelele și chiar bibliografia. 

Tezele de doctorat reprezintă cercetări avansate ale unor subiecte cercetate puțin sau 

deloc, trebuind să aibă o doză de originalitate de peste 80%. Și aici se pot utiliza toate 

elementele amintite la lucrările de licență sau gradul didactic. Nu trebuie uitat niciodată că 

avem în fața noastră elevi și că toți au aptitudini pentru geografie sau au un grad redus de 

interes. Ca atare, va trebui permanent să coborâm nivelul de comunicare la nivelul de 

înțelegere al elevilor pe care îi avem în față. 

În perioada anilor 2001-2005, am activat ca lector doctor asociat la Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Municipiul Galați, la secția de geografie a turismului, în cadrul 

Facultății de Studii Economice. Aici am predat și seminarizat câteva cursuri de geografie 

umană, la care am elaborat programa tematică și conținutul cursului. Cele mai utilizabile în 

învățământul preuniversitar sunt cele de introducere în geografia turismului, geografie politică 

sau de istorie a descoperirilor geografice. Toate cercetările concretizare în aceste cursuri 

universitare pot fi folosite, începând cu clasa a șasea, până în clasa a douăsprezecea, atunci 

când se fac referințe la state, populație, așezările omenești sau geoeconomie. 

Nici acum nu trebuie uitat că elevii nu sunt viitorii specialiști în geografie și că ne 

adresăm unui alt palier de vârstă și interes. 

Datorită unor orientări elitiste, a celor ce făuresc subiectele la olimpiadele de 

geografie, putem să dăm tezele de licență, gradul 1 și doctorat pentru a fi consultate de elevii 

selecționați la fazele superioare dar este contraproductiv să-i facem să-și însușiească toate 

cunoștințele din aceste lucrări. 

Participările profesorilor la congrese, simpozioane și sesiuni de comunicări științifice 

pot fi valorificate în două feluri. Prima situație este identică cu valorificarea articolelor 

personale, apărute în publicații de specialitate. A doua situație valorifică conținuturile altor 

participanți, audiați la aceste întruniri științifice. Cea de a treia situație se referă la aplicația 

practică care însoțește mereu aceste evenimente științifice și care se desfășoară pe trasee 

foarte sugestive, observațiile făcute de profesorul participant putând fi argumentate cu unele 

exemplificări plastice. 

De șapte ani colegiul nostru dispune de o ambarcațiune nescufundabilă și foarte 

stabilă, achiziționată prin valorificarea materialelor refolosibile, strânse de elevi. În cadrul 

proiectului ecologic care se desfășoară fără întrerupere de nouă ani, am desfășurat mai multe 

acțiuni semiacvatice. Permanent, în timp ce lucrau, elevilor li se explica și mediul în care ei își 

desfășurau acțiunea cu referințe deosebite asupra vegetației, faunei, solurilor și implicațiilor 

intervențiilor antropice asupra mediului. 

Am întreprins și câteva zeci de „expediții” nautice pe râul Siret, în special în zona 

lacurilor de acumulare de la Movileni și Piscul Corbului. Aici, elevilor li s-au reexplicat 

practic multe din elementele de hidrografie și unele fenomene hidrologice pe care ei le vedeau 

direct ori urmele unor evenimente hidrometeorologice din trecut. Cei mai vehiculați termeni 

au fost albie, mal, curenți, colector, afluent, turbioane, adâncime, confluență, ostrov, braț de 

râu, lacuri antropice, renii, eroziune fluvială, depunere etc. 

După cum am menționat, căile de valorificare a cercetărilor personale sunt diverse. 

Cele mai utilizate sunt expunerile, urmate de explicații sugestive și cât mai plastice, elevii 

considerând disciplina geografie ca un obiect frumos, interesant și cu relevanță pentru viață, 

uneori chiar distractiv. 

Profesorul trebuie să vorbească tare și clar, fără sincope. 

Este indicat conform didacticii moderne să se deplaseze și printre rândurile de bănci, 

menținând astfel atenția elevilor și evitând astfel alte activități ale acestora, nelegate de ora de 
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geografie (scrisul temelor la alte obiecte, cititul, învățatul, joaca, vorbitul cu colegii pe teme 

fără legătură, distracția cu telefonul). 

În timpul predării se poate apela și la experiența proprie a elevilor care cunosc multe 

amănunte din deplasările proprii, emisiuni televizate, articole de pe internet etc. La fel se 

poate afirma și despre utilizarea excursiilor cu elevii, a acțiunilor ecologice sau nautice.  

Este obligatoriu ca profesorul să cunoască foarte bine subiectele abordate, pentru a nu 

fi pus în dificultate de către elevi. Atunci când unele fenomene îl depășesc, fiind de resortul 

altor științe, elevilor li se va sugera să se adreseze profesorilor de specialitate, deoarece 

geografii trebuie să cunoască existența fenomenului, nu să-l explice din perspectiva acelor 

discipline. 
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Dezvoltarea competențelor transversale prin activități terapeutice cu 

conținut curricular și extracurricular la elevii cu sindrom Down 

 
 

Prof. logoped Vass Imola Doris 

Prof. psihopedagog Archiudean Simona Viorica 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1. 

Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud 
 

În cadrul tendințelor actuale de dezvoltare educațională regăsim și în LEN direcția de 

dezvoltare și extindere a competențelor transversale ce contribuie la interacțiunea și 

comunicarea cu mediul social și pedagogic. 

Competențele cuprind: cunoștințe, abilități, atitudini. Competențele transversale 

transced unui anumit domeniu, având o natură transdisciplinară. Reprezintă achiziții ce 

depășesc un anumit domeniu, fiind orientate către viață în general, contribuie la adaptarea în 

situații sociale, la adaptarea în situații de grup, la diversificarea activităților în care pot fi 

implicați elevii, atât școlare cât și extrașcolare. 
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În cazul elevilor cu dezvoltare atipică (și nu numai) contribuie la dezvoltarea 

abilităților de comunicare interpersonală (verbală, nonverbală, asertivă, feedback), la 

dezvoltarea empatiei și toleranței. 

Contextul natural ce vizează dezvoltarea comunicării din perspectiva abordării 

Milieu în cazul copiilor cu Sindrom Down: 

 comunicare simbolică (prin intermediul obiectelor, desenelor, semnelor); 

 în cazul copiilor cu deficiențe multiple s-a constatat că sunt 

necesare preachiziții, comunicare preverbală, limbajul se 

dezvoltă prin interacțiune cu adultul, prin respectarea unor 

rutine, în cadrul unor activități concrete (Pease, 2007): 

 de asemenea, s-a constatat că există oportunități reduse de 

comunicare funcțională, datorită limitărilor de natură 

senzorială (Rowland și Schweigert, 2002); 

 exploatarea activităților naturale și funcționale – adică 

utilizarea mediului natural (,,milieu”). 

Metoda include ca tehnici: 

 Modelarea: utilizând această 

tehnică am încercat să 

învățăm un grup de elevi cu 

sindrom Down număratul 

de la 1 la 5, începând de la 

degetul mic al mâinii stângi. 

Folosind această tehnică, pot 

fi învățați să o adapteze 

pentru adunări, scăderi, 

continuând cu degetele de la cealaltă mână, degetele 

fiind un instrument pe care îl au tot timpul la ei, unul 

ce-i ajută să înțeleagă concret realitatea mai abstractă. 

 Comanda 

 Amânarea prompterului 

 Învățarea incidentală, această tehnică a fost utilizată 

pentru a învăța elevii lucrul cu pensula și culorile. 

Dezvoltarea limbajului și comunicării în contexte naturale: 

 Stabilirea rutinelor 

 Întreruperea activităților favorite pentru a crea oportunități de a solicita continuarea  

 A fi pe aceeași lungime de undă cu copilul 

 Ton ferm și clar 

 Jocul de rol  

 Extinderea vocabularului existent 

 Folosirea lecturii după imagini, chiar dacă elevul este preverbal și nu înțelege 

semnificația tuturor cuvintelor 

Dezvoltarea curriculumului: 

 Abordarea funcțional-ecologică: 

- Obiective educaționale selectate în funcție de funcționalitate și semnificație pentru 

activitățile curente 

- Interacțiunile sociale de comunicare contribuie la dezvoltarea copiilor 

 Abordarea socio-tranzacțională: 

- Pot manifesta comportamente dificile din dorința de a fi în centrul atenției 

- Frustrare și mânie – datorate conștientizării propriilor limite 

 (Cook, Tessier, Klein, 2000) 
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Strategii didactice: 

 Capacitate scurtă de menținere a atenției ► intervenție unu la unu, activități noi, 

introduse secvențial 

 

 Distractibilitate ►mediu structurat 

 Limbaj și comunicare – din cauza dificultăților auditive și a problemelor articulatorii 

limbaj sever afectat►sunt necesare sisteme de comunicare alternative (limbaj mimico-

gestual, PECS etc.) și augumentative (totalitatea metodelor de comunicare menite să 

ajute sau să înlocuiască vorbirea și scrierea atunci când acestea sunt afectate). 

Pe plan mondial, cele mai cunoscute şi utilizate sisteme simbolistice de comunicare 

augmentativă/ alternativă sunt: Benesh, Blissymbol, sistemul de mişcare – notare Eshkol- 

Waschmann, HamNoSys, Laban și sistemul de semne Page Corman Sutton. 

 Managementul comportamentului ► Sistemul de întăriri pozitive 

 Limbaj receptiv mai bine dezvoltat decât cel expresiv. 

Facilitarea comunicării: 

 Acordarea de timp suplimentar pentru procesarea 

întrebărilor 

 Folosirea de cuvinte familiare 

 Repetarea sarcinii de către copil 

 Folosirea de semne, imagini, simboluri 

 Învățarea gramaticii prin intermediul jocurilor 

 Folosirea cărților de stimulare multisenzorială 

 

 

  

 

 

 

 

Atât în perioada în care copilul 

este preverbal, cât și după ce începe 

să-și dezvolte limbajul și comunicarea, 

participarea la activități școlare și 

extrașcolare contribuie la diversificarea 

experiențelor, contextelor și situațiilor 

naturale prin intermediul cărora își 

poate dezvolta și exersa limbajul. 
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Strategii de învăţare activă în grădiniţă 
 

Prof. înv. preșc. Ventuneac Ingrid 

Grădiniţa cu P.P. ,,Academia piticilor”, Cluj Napoca, jud. Cluj 

 

Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată în 

cadrul căreia grupe mici lucrează împreună pentru a atinge un ţel comun. Premisa învăţării 

prin cooperare este aceea conform căreia subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să 

aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp 

mai temeinic decât în cazul lucrului individual. 

Învăţarea prin cooperare determină dezvoltarea personală prin acţiuni de 

autoconştientizare în cadrul grupurilor mici. Ea solicită toleranţă faţă de modurile diferite de 

gândire şi simţire, valorizând nevoia copiilor de a lucra împreună într-un climat prietenos de 

susţinere reciprocă. Strategia colaborativă implică formarea de grupuri de lucru alcătuite din 

copii. Aceştia îndeplinesc sarcini de învăţare. Abilităţile sociale sunt dezvoltate prin aderarea 

copiilor la normele grupului. Strategia încurajează exprimarea copiilor în grupul din care fac 

parte, gândirea critică, munca în echipă, dezvoltarea abilităţilor cognitive. Prin metodele 

interactive de grup, copiii îşi exersează capacitatea de a selecta, combina, învăţa lucruri de 

care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de adult. Efortul copiilor trebuie sa fie unul 

intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor demersuri 
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intelectuale interdisciplinare decât cele clasice, prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile 

elaborate interactiv, în care copiii îşi asumă responsabilitatea, formulează şi verifică soluţii, 

elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, individual, în perechi. Ideile, soluţiile 

grupului au încărcătură afectivă şi originalitate atunci când se respectă principiul flexibilităţii. 

Într-o epocă apropiată, mulţi pedagogi au încercat să evalueze rolul factorului educaţional în 

formare, concluzionând, la unison, că un copil, situat într-un anume mediu, este profund 

influenţat de acesta; comportamentul său diferă după cum trăieşte şi depinde în mare măsură 

de natura relaţiilor cu partenerii. Interacţiunile sociale condiţionează dezvoltarea intelectuală a 

copilului, atitudinile sale cu privire la obiectivele şcolare şi educative, precum şi rezultatele 

sale: relaţiile cu ceilalţi copii și cu educatoarea influenţează foarte mult evoluţia atitudinilor, a 

conduitelor şi a cunoştinţelor învăţate. 

În sistemul social de educaţie şi învăţământ, educatoarele trebuie să se raporteze la cei 

pe care îi educă, să stabilească relaţii de cooperare cu părinţii acestora şi cu alţi factori 

interesaţi ai societăţii, nu educă numai la catedră, în clasă, ci prin fiecare contact relaţional cu 

copiii şi părinţii desfăşoară munca de creştere şi dezvoltare, de conducere şi direcţionare. În 

procesul instructiv-educativ, educatoarea constituie figura centrală pentru copii, fiind, prin 

excelenţă, reprezentanta ştiinţei. Învăţământul preşcolar are un anumit specific, dacă ne 

gândim la vârsta celor ce-l urmează, ceea ce nu exclude utilizarea metodelor active-

interactive.  

Metodele interactive de grup se pot combina între ele sau cu cele tradiţionale, cu 

metode din aceeaşi categorie, iar metodele tradiţionale nu se elimină, ci se modernizează, se 

combină, se modifică, se îmbunătăţesc şi se adaptează procesului instructiv-educativ. La 

grupele mari pot fi aplicate cu mult succes majoritatea metodelor interactive stimulând 

gândirea, creativitatea, interesul pentru activitate, spiritul de echipă al copiilor, cât şi 

creativitatea educatoarei, modul de aranjare a clasei si de desfăşurare a activităţii.  

Metodele interactive de grup au drept scop transformarea învăţământului reproductiv 

într-un învăţământ creativ, în care procesul didactic este un proces activ de stimulare prin 

trecerea copilului de de la atitudini pasiv-receptive la atitudini active, de participare şi chiar de 

creaţie. Aplicarea acestor metode cere din partea copiilor un efort intelectual susţinut, 

deoarece aceştia sunt puşi în situaţia de a emite idei, de a găsi soluţii pentru problemele nou 

apărute. Pentru a fi accesibile şi atractive copiilor, aceste metode se desfăşoară sub forma 

unor jocuri cu reguli create de educatoare. Metodele interactive stimulează realizarea unor 

asociaţii noi de idei, permit cunoaşterea propriului mod de a inţelege o anumită temă propusă 

de educatoare. În urma aplicării acestor metode, copiii învaţă să-şi împărtăşească ideile, 

capătă încredere în ei, devin responsabili pentru ideile şi acţiunile lor. Aplicarea metodelor 

solicitǎ cadrelor didactice timp, diversitate de idei, angajare în acţiune, descoperirea unor noi 

valori, responsabilitate didacticǎ, încredere în ceea ce s-a scris şi-n capacitatea personalǎ de a 

le aplica creator pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ. 

Problematica metodelor este una dintre cele mai mult abordate în teoria și practica 

instruirii, căci arată căile directe de obţinere a cunoaşterii, de învăţare, de evaluare. Practica 

instruirii a devenit, în raport cu varietatea obiectivelor, a sarcinilor de învăţare, a stilurilor de 

predare-invăţare, cu posibilităţile de combinare a elementelor procesului didactic cu operaţiile 

ce se efectuează, poate exista o diversitate de metode, de modalităţi de rezolvare, de 

proceduri, de tehnici utilizate de către profesori si elevi. Există, deci, un pluralism al 

metodelor didactice, iar limitarea la indicarea şi utilizarea doar a unui număr restrâns 

dovedeşte rigiditatea metodologică, şablonizarea, teama de activizare și creativitate, abordarea 

prioritară a informativului şi a învăţării reproductive. Efortul copiilor trebuie să fie unul 

intelectual, de exersare a proceselor psihice și de cunoaştere, de abordare a altor demersuri 

intelectuale, interdisciplinare, inovatoare decât cele clasice. Prin corelaţiile elaborate 

interactiv, copiii îşi asumă responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii, elaborează sinteze în 
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activităţi de grup, intergrup, individual, în perechi. Calea de invăţare pe care o parcurg copiii 

este determinată de metoda folosită. Această cale devine cel mai spectaculos exerciţiu de 

interacţiune dintre minţile lor, care ne bucură când observăm progrese de la o perioadă la alta. 

Rolul metodelor didactice moderne este acela de a crea un context situaţional, astfel încât cel 

care învaţă să fie angajat şi să participe în mod activ la realizarea obiectivelor predării, să 

asigure transformarea lui în subiect al propriei formări; aceste metode se caracterizează printr-

o permanentă deschidere la înnoire, la inovaţie. 

Învăţământul modern promovează metodele de învăţare active, învăţarea bazată pe 

însuşirea experienţei conceptualizate a omenirii, dar şi pe investigaţia proprie a realităţii şi 

formarea de cunoştinţe şi experienţe prin efort propriu. A instrui nu înseamnă numai a-l 

determina pe preşcolar să-şi înmagazineze în minte un volum de cunoştinţe, ci și a-l învăţa să 

ia parte la procesul de producere a noilor cunoştinţe. Metodele constituie instrumente de prim 

rang în mâna educatorului, este calea eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un mod 

comun de a proceda ce reuneşte într-un tot familiar eforturile cadrului didactic şi ale copiilor. 

Dintre aceste moderne metode didactice fac parte cele ce duc la creşterea gradului de 

participare – implicare a copiilor, la dezvoltarea structurilor cognitiv-motrice şi practico-

aplicative ale acestora. Utilizarea metodelor moderne nu trebuie făcută în lipsa unor 

combinări şi armonizări cu metodele aşa-numite tradiţionale, deoarece avantajele şi 

dezavantajele lor sunt complementare. Rolul metodelor didactice moderne este acela de a crea 

un context situaţional, astfel încât cel care învaţă să fie angajat şi să participe în mod activ la 

realizarea obiectivelor predării, să asigure transformarea lui în subiect al propriei formări; 

aceste metode se caracterizează printr-o permanentă deschidere la înnoire, la inovaţie. Dintre 

aceste moderne metode didactice fac parte cele ce duc la creşterea gradului de participare – 

implicare a copiilor, la dezvoltarea structurilor cognitiv motrice şi practico-aplicative ale 

acestora. Stilul de activitate didactică desemnează felul în care educatorul organizează şi 

conduce procesul de învătământ, presupunând anumite abilităţi, îndemânări sau priceperi din 

partea acestuia. Stilul didactic are un caracter personal, fiind oarecum unic pentru fiecare 

cadru didactic. El devine o constanţă suis-generis a personalităţii lui, reflectă concepţiile şi 

atitudinile pedagogice ale acestuia, competenţa şi capacitatea lui profesională. Stilul este o 

formă de exprimare a originalităţii cadrului didactic şi o sursă generatoare de noi practici 

didactice. 
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Secțiunea a II-a: 

ÎNVĂŢARE PRIN PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
 

 

 

 

 

Optimizarea educației prin sinergia dintre școală – familie – comunitate 
 

Prof. Alexandru Nicoleta 

Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău, jud. Buzău 

 

Parteneriatul educaţional tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip 

curricular flexibilă şi deschisă a problemelor educative. În abordarea curriculară a educaţiei se 

identifică nevoia cunoaşterii, respectării şi valorizării diversităţii. Este vorba de o diversitate 

care presupune unicitatea fiecărei fiinţe umane şi multiculturalitatea. Amprenta culturală este 

importantă pentru că determină bogăţia diversităţii la nivelul grupului social. 

Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional propriu-zis. El 

se referă la cerinţa ca proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre agenţi educaţionali. 

Parteneriatul educaţional urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai 

demersului educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, 

socio-comportamentală. 

Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional propriu-zis. El 

se referă la cerinţa ca proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii, influenţe şi 

agenţi educaţionali. 

Parteneriatul educaţional se realizează între: 

 instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate; 

 agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuţi etc.); 

 membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului 

(medici, factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei etc.); 

 influenţele educative exercitate la anumite momente asupra copilului; 

 programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului; 

 formele educaţiei în anumite perioade.  

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea şi respectarea 

identităţii sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul 

didactic şi cu toate resursele educative ale societăţii, pe care le identifică, le implică şi le 

foloseşte activ. Părinţii, copiii şi comunităţile se influenţează puternic unii pe alţii. Mediul în 

care trăiesc poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. Poate 

să se comporte ca o sursă de forţă şi siguranţă, sau ca o restricţie a dezvoltării. La rândul lor, 

părinţii pot influenţa comunitatea deopotrivă ca indivizi sau ca membrii ai unui grup. Ei pot 

contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii şi la fixarea priorităţilor sociale.  

La educarea copilului contribuie, ca instituţii bine determinate ale societăţii, familia, 

şcoala şi comunitatea.  

În momentele diferite ale creşterii, dezvoltării şi devenirii fiinţei umane, fiecare din 

aceste instituţii sociale are un rol important. Mai mult, azi, este determinată nevoia unui 
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parteneriat educaţional între acestea, în favoarea unei educaţii eficiente pentru individ şi 

pentru societate.  

Conceptul care stă la baza acestei orientări este parteneriatul educaţional. Identificând 

şi valorizând dimensiunea personală a individului, realizăm însă nevoia valorizării şi 

aprecierii familiei ca mediu primordial şi afectiv necesar formării individuale. Dacă familia 

este mediul de dezvoltare a primelor vârste ale copilului, vârste pe care cercetările le dovedesc 

fundamentale dezvoltării personalităţii, devine clar că aceasta trebuie sprijinită, şi nu înlocuită 

în educaţia tinerei generaţii. Şi pe parcursul vârstelor şcolare, familia rămâne mediul afectiv 

cel mai viabil de securitate şi stimulare.  

Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea 

individului prin procesele de instrucţie şi educaţie, concentrate în procesul de învăţământ, 

simte tot mai mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care se 

dezvoltă copilul.  

Conceptul de parteneriat educaţional are valoare de principiu în pedagogie şi este o 

extensie de la principiul unităţii cerinţelor în educaţie. Aceasta presupune nevoia unei 

comuniuni în ceea ce priveşte obiectivele propuse actului educativ. El se adresa în principal 

părinţilor şi profesorilor şi se referea la acţiunea în acelaşi sens. Ceea ce hotărăşte familia 

trebuie să fie în acord cu măsurile şcolare şi ceea ce face un părinte să nu fie negat de celălalt. 

Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin 

prisma educativă şi presupune participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni 

constructive acceptate de către toţi partenerii, comunicare eficientă între participanţi, acţiuni 

comune cu respectarea rolului fiecărui participant, interrelaţionare. Parteneriatul educaţional 

mai presupune unitate de cerinţe, de opţiuni, decizii şi acţiuni educative, subordonate actului 

educativ propriu-zis care vine în sprijinul dezvoltării personalităţii copiilor, asigurându-le 

acestora realizarea autonomiei personale, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei. 

Proiectul de parteneriat, formă modernă şi complexă de învăţare-evaluare, se bazează pe toate 

formele de organizare a activităţilor – individual, pe perechi, pe grupe, frontal – grupele 

participante devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare contribuie atât la propria 

formare, cât şi la procesul de învăţare colectiv. Învăţarea bazată pe proiect este o abordare 

instrucţională care angajează elevii într-o investigaţie bazată pe cooperare-comunicare-

colaborare. Copiii află soluţiile problemelor prin: formularea şi rezolvarea întrebărilor; 

dezbateri de idei; proiectarea de planuri sau experimente; comunicarea ideilor şi a rezultatelor 

unii altora; adresarea de noi întrebări; crearea de produse noi; extragerea concluziilor; 

formularea de predicţii. Această abordare are o eficienţă crescută în creşterea motivaţiei 

copiilor şi în stimularea operaţiilor superioare ale gândirii. Învăţarea bazată pe proiect este o 

acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp. 

Procesul de construire a modelului de educaţie în şi pentru democraţie e complex şi 

trebuie să angajeze nu numai grupul de educatori din sistemul naţional de învăţământ, ci şi 

părinţii, instituţiile culturale, mijloacele de comunicare în masă, într-un cuvânt, societatea în 

ansamblul său. Scopul final al educaţiei îl constituie dezvoltarea copilului pentru a se putea 

manifesta ca subiect social activ. Acest lucru este posibil doar dacă familia în care trăieşte şi 

se formează copilul, şcoala la care învaţă şi comunitatea, prin acţiunile sale, îl fac să se simtă 

protejat şi să-şi dezvolte personalitatea. În condiţiile în care societatea românească se 

confruntă cu o serie de probleme greu rezolvabile (venituri insuficiente, somaj, delicvenţă, 

droguri, trafic de carne vie etc.), familia a devenit tot mai fragilă şi vulnerabilă. Prin urmare, 

şcolii îi revine tot mai mult rolul de a întări educaţia copiilor şi tinerilor, de a susţine familia 

şi, implicit, de a contribui la îmbunătăţirea climatului social al comunităţii. Ca principal factor 

de cultură şi civilizaţie, şcoala îşi centrează învăţarea pe elev, care devine subiect activ al 

propriei deveniri. Teoretic, fiecare copil tebuie să aibă şanse egale la educaţie. Considerând 

şcoala ca principala instanţă de socializare a copilului, integrarea şcolară reprezintă o 
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particularizare a procesului de integrare socială a copiilor prin formarea unor conduite şi 

atitudini, a unor aptitudini şi calităţi favorabile acestui proces. Cadrele didactice sunt garanţii 

ale acestor rigori, ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte 

şi a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie. Deseori ne 

punem întrebarea cum îi putem stimula pe copii, cum îi putem motiva pentru a deveni cetăţeni 

responsabili şi creativi, dacă nu tocmai prin calitatea relaţiei pedgogice a cărei bogăţie este 

dimensiunea ei interculturală. Pentru cadrele didactice este esenţial să creeze relaţii pozitive în 

interacţiunea dintre semeni, să favorizeze dezvoltarea persoanei cât şi a relaţiilor constructive 

în grup, pentru a trăi sentimentul propriei identităţi. În ideea de a obişnui copiii să trăiască în 

relaţie cu cei din jur, să-și dezvolte stări afective pozitive, să manifeste interes, să-şi formeze 

atitudini, să-şi completeze aria de preocupare, mi-am propus să lărgesc sfera noastră de 

activităţi prin proiecte educaţionale desfăşurate la nivelul comunităţii locale, cât şi prin 

implicarea în proiecte pe plan naţional şi internaţional. Proiectul este un complex de activităţi 

specifice noi, programate în conformitate cu un plan de activităţi, în scopul realizării unor 

obiective, într-un interval de timp definit, cu ajutorul unor resurse umane, tehnice şi 

financiare, identificate ca atare la momentul elaborării propunerii de proiect. 

 

Bibliografie:  

1. Băran-Pescaru, Adina, Parteneriat în educaţie, Ed. Aramis Print, Bucureşti, 2004;  

2. Cristea, Sorin, Curriculum Pedagogic, E.D.P., București, 2006; 

3. Cojocariu, Venera; Sacară, Liliana, Managementul proiectelor pedagogice, E.D.P. 

București, 2005. 

 

 

 

 

Proiect educațional: „Am bani. Ce fac cu ei?” 
 

Prof. Archip Horia-Mărgărint 

Grădinița cu P.P. nr. 12, Iași, Jud. Iași 

 

Argument:  

Niciodată nu este prea devreme pentru a începe să introducem copiilor primele noțiuni de 

educație financiară. Încă din anii preșcolarității se pot realiza diverse activități – vizionări, 

vizite, jocuri de rol etc. – prin care copiii descoperă noțiuni legate de bani și de modul de 

administrare a acestora.  

Scop:  
Familiarizarea preșcolarilor cu noțiuni care aparțin educației financiare; cunoașterea modului 

în care banii sunt obținuți, cheltuiți, economisiți, împrumutați și investiți. 

Obiective specifice:  

1. asimilarea primelor noțiuni de educație financiară; 

2. dezvoltarea unei atitudini pozitive față de gestionarea banilor și față de muncă; 

3. stimularea gândirii critice, a imaginației și creativității. 

Grup țintă:  

Cadre didactice, preșcolari, părinții preșcolarilor implicați în proiect; 

Resursele proiectului: 

 umane: cadre didactice, preșcolari, părinții copiilor implicați în proiect; 

 material-financiare: aparat foto, CD-uri, DVD-uri, bani de jucărie, monede, hârtie 

xerox, carton; creioane colorate, acuarele. 

Forme de realizare:  
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Activități practice, observări, conversații, povestiri, desene și/ sau picturi. 

 

Durata Proiectului:  

Octombrie 2018 – februarie 2019. 

Tehnici de monitorizare:  

Realizarea unui album al grupei care cuprinde fotografii din timpul desfășurării activităților și 

realizarea unui jurnal al grupei în care pot fi consemnate impresii ale participanților la proiect; 

Evaluare:  
Realizarea unei expoziții tematice în care vor fi cuprinse fotografii de la activități, desene/ 

picturi ale preșcolarilor, pușculițe realizate de copii; impresii preluate din jurnalul grupei. 

Mediatizare:  

Postarea informațiilor referitoare la proiect și fotografii din cadrul acestuia la afișierul grupei/ 

grădiniței sau pe pagina de facebook/ blogul/ site-ul grădiniței. 

Diseminarea rezultatelor:  

Prezentarea rezultatelor proiectului educațional în cadrul lectoratelor cu părinții, la întâlnirile 

Comisiei metodice sau la Cercurile pedagogice. 

 

Calendarul activităților: 
 

Nr 

crt 

Luna Tema activității Modalități de realizare 

1 Septembrie  „Educația 

financiară pentru 

copii” 

- implementarea proiectului și prezentarea 

lui în cadrul unui lectorat cu părinții; 

- furnizarea noțiunilor de bază despre ce 

înseamnă educația financiară. 

2 Octombrie  „Povestea 

banilor” 

- vizionare video ”Povestea banilor” 

(https://www.youtube.com/watch?v=bxFH

UFh81TQ); 

- în urma vizionării, preșcolarii observă o 

evoluție a banilor de-a lungul istoriei. 

3 Noiembrie  „Cum câștig? 

Cum 

economisesc?”  

- preșcolarii descoperă metode prin care 

oamenii câștigă bani (salariu, alocație, 

pensie, bursă etc.) și metode prin care pot 

economisi (pușculiță, depozit bancar); 

- activitate practică „Pușculița mea”; 

4 Decembrie  „Micii bancheri” - vizitarea, împreună cu educatorii și 

părinții, a unei bănci din proximitatea 

grădiniței. 

5 Ianuarie   „La magazin/ 

piață” 

- jc de rol desfășurat în sala de grupă; 

preșcolarii sunt, pe rând, vânzători și 

cumpărători. 

6 Februarie  „Cu pușculița 

plină” 

- finalizarea albumului foto al grupei și a 

jurnalului grupei; 

- expoziție cu desene/ picturi realizate de 

preșcolari după fiecare activitate a 

proiectului; 

- trasarea concluziilor proiectului. 

7 „Ce am învățat?” - diseminarea rezultatelor obținute în cadrul 

proiectului. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ
https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ
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Parteneriatul educaţional și învățarea pe tot parcursul vieții 
 

Prof. Bilcea Valentina,  

Colegiul Naţional „Spiru Haret”, Bucureşti 

 

Termenul parteneriat este definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în 

literatura de specialitate parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care 

două sau mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.  

Pentru realizarea unui parteneriat de succes este necesară parcurgerea unor etape, de la 

explorare şi planificare, la implementare şi evaluare, precum şi respectarea a patru condiţii de 

realizare a acestui proces: comunicare, coordonare, cooperare şi parteneriat. Astfel, 

parteneriatul reprezintă o formă avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, cooperarea 

şi coordonarea sunt formele intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar 

comunicarea constituie punctul de plecare în vederea realizării acestuia. Un parteneriat reuşit 

implică identificarea unor scopuri şi interese comune, utile partenerilor şi comunităţii, găsirea 

modului optim pentru realizarea scopului propus, organizarea şi conducerea resurselor 

disponibile, identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte, combinarea 

eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot aplica diferitelor sarcini, precum şi 

utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. Parteneriatul educaţional este forma de 

comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul elevului, desfăşurată la nivelul procesului 

educativ, care presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii 

educaţionali. Astfel, parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional şi 

se referă la proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii şi agenţi educaţionali.  

Activitatea în parteneriat are numeroase avantaje, deoarece creează relaţii de 

colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru de dezvoltare a 

personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţional este benefică 

atât pentru elevi, cât şi pentru toţi ceilalți factori implicaţi (şcoală, familie, comunitate). 

Democratizarea educaţiei face necesară deplasarea centrului de interes de pe cunoştinţe 

impuse – pe obiective, de pe programe abstracte – pe nevoile curente ale elevului, astfel încât 

acesta din urmă să fie centrul actului educaţional. Iar proiectele derulate prin parteneriatul 

educaţional răspund acestor nevoi ale elevului. 

Un astfel de parteneriat educaţional este cel dintre şcoală şi organizaţiile 

neguvernamentale, centrate pe problematica învăţării pe tot parcursul vieţii, care îşi propun să 

faciliteze contactul între specialişti în educaţie şi persoanele care pot beneficia de experienţa 

lor, care promovează educaţia reuşitei şi a emancipării culturale, dezvoltarea creativităţii şi 

încurajarea curiozităţii naturale a copilului. Acest tip de parteneriat oferă servicii educaţionale 

de calitate, prin aducerea împreună a zonei formale şi a celei non-formale. Proiectele derulate 

de aceste organizaţii îşi propun să formeze competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot 

parcursul vieţii în cadrul unor activităţi asumate de diferite arii curriculare (matematică, om şi 

societate, arte, limbă şi comunicare). Aceste competenţe au fost cuprinse într-un document al 

Comisiei Europene (Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 18 decembrie 2006 privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii), a 

căror dezvoltare era considerată esenţială pentru cetăţenii Uniunii şi care urmau să fie folosite 

ca un cadru de referinţă. Ele au fost asumate de România prin intermediul Legii Educaţiei 

(1/2011) şi au fost folosite pentru a forma Profilul de formare al absolventului de gimnaziu 

(OMENCŞ nr. 3590/2016). 

Ca studiu de caz, un astfel de proiect este „Lecţiile Patrimoniului”, derulat în cadrul 

unui parteneriat educaţional încheiat între un grup de şcoli din Bucureşti şi mai multe ONG-

uri şi instituţii culturale: Asociaţia MetruCub-resurse pentru cultură, care are scopul declarat 
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de a funcţiona ca o platformă de întâlnire, dezbatere şi expertiză pentru profesioniştii în 

domeniul cultural-artistic şi a dezvolta sectorul cultural prin studii de specialitate şi prin 

proiecte interdisciplinare; Centrul pentru Educaţie şi Formare Sintagma, organizaţie centrată 

pe problematica învăţării pe tot parcursul vieţii; Asociaţia De-a arhitectura, care dezvoltă şi 

promovează educaţia de arhitectură şi mediu construit în vederea conştientizării şi cunoaşterii 

valorilor arhitecturii, design-ului şi ale urbanismului; Asociaţia Da‛DeCe, care promovează 

educaţia reuşitei şi a emancipării culturale prin proiecte care implică formarea artistică, umană 

şi socială şi Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR), care oferă programe adaptate 

nevoilor şi aşteptărilor unui public variat şi care, prin caracterul lor interactiv, transformă 

vizita într-o experienţă de învăţare. 

Acest proiect şi-a propus să scoată în evidenţă modalităţi prin care una dintre 

competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, cea de „sensibilizare şi exprimare 

culturală”, poate fi construită în cadrul activităţilor desfăşurate de diferite arii curriculare. În 

cadrul proiectului au fost realizate activităţi practice cu elevi de gimnaziu, care au integrat 

conţinuturi din materii studiate în curriculum (istorie, matematică, cultură civică, limba şi 

literatura română, limbi străine, educaţie plastică) în activităţi în afara clasei. Iar conţinuturile 

au fost alese astfel încât să scoată în evidenţă contribuţia diferitelor arii curriculare în 

dezvoltarea unei singure competenţe. Scenariile educaţionale au fost realizate de către un grup 

divers de actori (specialişti în educaţie, curriculum, arhitectură, istoria artei, educaţie 

culturală, educaţie muzeală, management cultural) în colaborare cu cadre didactice, prin care 

au fost create contexte favorabile dezvoltării unui set de competenţe ale elevilor, dar care au 

vizat şi creşterea gradului de implicare a lor în procesul educaţional. Activităţile au urmărit şi 

promovarea patrimoniului material din zona Pieţei Revoluţiei din Bucureşti, pentru că 

activităţile s-au desfăşurat în acest cadru. Scenariul propunea câteva activităţi la clasă, care 

pregăteau ieşirea în Piaţa Revoluţiei, unde, pe un traseu cu mai multe opriri, erau organizate 

activităţi practice, iar la revenirea în şcoală, elevii erau invitaţi să reflecteze la experienţa 

dobândită. Cadrele didactice implicate în acest proiect au avut la dispoziţie informaţii, fişe 

pentru elevi, hărţi, clipuri video pe care le-au folosit în desfăşurarea activităţilor. 

Consider că proiectele derulate prin parteneriatul educaţional susţin învăţarea pe 

durata întregii vieţi, transferă asupra elevilor mai multă capacitate de decizie şi le conferă un 

rol proeminent în conducerea procesului educaţional – pentru că idealul educaţional urmărit 

de profesori constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în 

formarea personalităţii autonome şi creative. 
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„În lumea cărților” – proiect de parteneriat educational 
 

Prof. înv. preșc. Bodea Emilia  

Prof. înv. preșc. Ţar Maria 

Grădinița cu P.P. ,,Academia piticilor”, Cluj Napoca, jud. Cluj 
 

Scopul studierii limbii române în grădiniţă, prin activităţile de educare a limbajului, este 

acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să 

înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, exprimând gânduri, 

stări, sentimente, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om, să-şi utilizeze în 

mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete în viaţa 

de zi cu zi, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare.  

Având în vedere că domeniile de activitate ale iniţiatorilor (Grădiniţa cu P.P. ,,Academia 

piticilor” Cluj Napoca) şi susţinătorilor proiectului (Biblioteca ,,Octavian Goga”, Cluj Napoca) 

sunt complementare şi orientate spre aceleaşi obiective de dezvoltare intelectuală şi de creare 

a unui mediu informaţional şi cultural, cred că această iniţiativă îşi va putea atinge scopul în 

mod concret. Proiectul promovează atitudinea pozitivă a copilului cu privire la literatură. 

Cartea a fost şi va rămâne un adevărat ospăţ al gândurilor la care oricine este poftit. Ea 

oferă celui care o parcurge satisfacţiile aduse de orice fapt inedit, prilejuri unice de reflecţie, 

de meditaţie şi creativitate. În societatea contemporană, însă, tehnica modernă a fascinat copilul, 

îndepărtându-l tot mai mult de ceilalţi, de cuvântul scris, de minunata lume a poveştilor. 

„Ai carte, ai parte” începe să devină un enunţ învechit, să-şi piardă semnificaţia pentru 

copii. Unii părinţi nu mai reprezintă un model pentru copil, din acest punct de vedere, pentru 

că nici ei nu mai citesc.  

Sunt copii care nu au o bibliotecă acasă, probabil din cauza preţului din ce în ce mai 

mare al cărţilor sau din cauza lipsei de interes a părinţilor faţă de acest domeniu. Noi suntem 

cei care putem să-i convingem că a sta aplecat asupra cuvântului scris înseamnă a căuta şi a 

găsi calea cunoaşterii, a înţelegerii, a propriei realizări.  

Copilul preşcolar – minte ageră, fire vioaie, gata oricând de joacă şi de a intra cu 

uşurinţă în pielea fiecărui erou ce-l cucereşte, trebuie scos de sub dominaţia audio-vizualului 

şi orientat spre atmosfera liniştitoare, tainică a cărţilor, ajutat să descopere valoarea gestului 

de a se împrieteni cu o poveste, cu un personaj. 

Acest proiect îşi propune să insufle copiilor, încă de la vîrsta preşcolară, dorinţa şi 

plăcerea de a citi, ajutându-i să înţeleagă că astfel vor descoperi cele mai ascunse taine ale 

omenirii, vor găsi răspunsuri la numeroase întrebări, se vor simţi mai bogaţi, mai deschişi spre 

comunicare, mai buni. Lăsându-se purtaţi de cuvinte, idei, emoţii, vor descoperi în carte un 

prieten de nădejde, totdeauna aproape. 

Aşadar, astăzi, mai mult ca oricând, este datoria familiei, grădiniţei şi a şcolii să 

deschidă uşa fermecată a lumii poveştilor şi basmelor copilăriei. 

 

Descrierea proiectului: 

Scop: stimularea interesului copiilor pentru carte şi pentru lectură, în vederea dezvoltării, 

activizării vocabularului, a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală.  

Obiective specifice: 

a) pentru copii 

- formarea unei atitudini de respect pentru cărţi, pentru cei care le-au scris şi pentru 

cei care se ocupă de fondul de carte; 

- cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de gestionarea cărţilor în vederea valorificării 

ofertei de carte a acestora; 

- stimularea interesului preşcolarului pentru carte şi pentru cuvântul scris; 
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- îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte noi, expresii artistice, proverbe, zicători din 

textul lecturilor prezentate; 

- confecţionarea de costume, decoruri, afişe, utilizând convenţii ale limbajului scris; 

- realizarea sarcinilor, acţiunilor propuse prin cooperare, comunicare, lucru în echipă;  

b) pentru cadre didactice, părinţi, parteneri în proiect 

- dezvoltarea profesională prin aplicarea de metode noi, activ-participative care să 

stimuleze interesul copiilor pentru lectură; 

- practicarea unui schimb de experienţă real, eficient care să contribuie la 

îmbunătăţirea practicii educaţionale; 

- Responsabilizarea părinţilor în a oferi copiilor o alternativă plăcută şi educativă  de 

petrecere a timpului liber – lectura. 

Parteneri: 

 Grădiniţa cu P.P. „Academia piticilor”, Cluj Napoca 

 Biblioteca „Octavian Goga”, Cluj Napoca 

 Comitetul de părinţi al grupei „Ursuleţilor” 

Grup ţintă: 

 copiii din grupa „Ursuleţilor”; 

 părinţii şi bunicii copiilor preşcolari. 

Resurse: 

 resurse umane: copiii din grupă, educatoarea, personalul bibliotecii, părinţii şi bunicii 

preşcolarilor; 

 resurse materiale: spaţiile de învăţământ ale grădiniţei şi ale bibliotecii, cărţi de 

poveşti, albume, reviste, imagini, aparat foto, videoproiector, ecran, calculator, CD-

uri, fişe, creioane colorate, pastă de lipit, deşeuri reciclabile, foarfece; 

 resurse financiare: donaţii, sponsorizări ale părinţilor copiilor, agenţi economici din 

zonă. 

Metode/ tehnici/ principii de realizare: 

 întâlniri de lucru, vizite, expuneri, vizionare film, confecţionare de albume, costume, 

decoruri, concursuri, serbări. 

Evaluarea proiectului: 

 expoziţie foto, expoziţie cu lucrări, program artistic, „mini-biblioteca grupei”. 

Tehnici de monitorizare:  
 înregistrare video, foto, consemnarea activităţilor. 

Rezultate aşteptate: 

 schimbarea atitudinii copiilor faţă de lectură; 

 implicarea părinţilor, bunicilor, a ONG- urilor în activităţile derulate. 

Riscuri estimate: 

 vreme nefavorabilă derulării unor activităţi conform calendarului; 

 epidemii. 

Diseminarea rezultatelor:  

 popularizarea experienţelor pozitive în cadrul întâlnirilor comisiilor metodice, a 

cercurilor pedagogice; 

 publicarea unor articole referitoare la proiectul derulat în cadrul unor sesiuni de 

comunicări ştiinţifice; 

 participarea, cu lucrări ale copiilor, la diverse concursuri de gen. 

Inventar de activităţi: 

 „Cărticica de seară”- prezentare de cărţi noi pentru copii; 

 „Balada unui greier mic”- lectura şi ilustrarea poeziei, expoziţie de lucrări; 

 „Eroul meu preferat”- atelier de creaţie; 

 „Jucăria care spunea minciuni”- prezentare lectură în Power Point; 
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 „Colinde, colinde...”- program literar-artistic, colinde; 

 „Poveştile bunicii sunt şi ale mele” – invitaţi speciali: bunicii preşcolarilor 

 „Albumul meu” 

- realizarea unui album cu personaje din poveşti cunoscute; 

- amenajarea unei „mini biblioteci” în sala de grupă; 

 „Cartea pe care mi-o doresc” 

- desene, picturi, colaje cu propuneri de coperţi, de cărţi 

- imaginate şi dorite de copii; 

 Program literar muzical dedicat zilei de 8 Martie”; 

 „Să ne confecţionăm singuri cărţi” 

- prin activitatea copiilor în grup: realizarea unor cărţi tematice („Animale”, „Flori şi 

fluturi”, „Copilărie”, „Eu şi poveştile mele”) 

- prin activitatea individuală a copiilor, folosindu-se diferite tehnici (desen, pictură, 

colaj, şnuruire);  

 „Recunoaşte personajul!” – concurs literar; 

 „Atenţie, se filmează!”- prezentarea unor dramatizări ale textelor în proză sau în versuri  

- însuşite pe parcursul derulării proiectului educaţional; 

- carnavalul personajelor din poveşti; 

- acordarea unor diplome şi premii (cărţi cu poveşti ilustrate pentru biblioteca 

personală). 
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Parteneriatul educațional – oportunitate de învățare 

în educația non-formală 
 

Prof. Cantu Daniela 

Colegiul Național „Vlaicu – Vodă”, Curtea de Argeș, jud. Argeș 

 

În contextul unei societăți aflate într-o continuă schimbare, educației îi revin obiective 

și conținuturi actualizate, pliate pe noile dimensiuni care să fie relevante pentru acțiunile de 

modelare și formare în perspectiva unor cerințe și finalități racordate la repere social-istorice 

și culturale. 

Educația, în cele trei ipostaze (formală, non-formală și informală), reprezintă, așadar, 

factorul determinant al formării personalității. R. H. Dave apreciază că educația permanentă 

vizează activitatea de formare–dezvoltare a personalităţii umane prin corelarea mai multor 

resurse.  

Educația formală include „ansamblul acțiunilor intenționat educative, organizate și 

realizate în mod planificat, sistematic în cadrul instituțiilor școlare și universitare, prin 

intermediul sistemului de învățământ, structurat și ierarhizat în trepte școlare și ani de studii” 

(Cerghit, I., 1988). Prin urmare, într-un cadru organizat, în urma asimilării noilor cunoștințe în 

domenii diferite, elevii își formează capacități, deprinderi, atitudini și aptitudini necesare 

integrării în societate. Dezavantajele educației formale – monotonia, restrângerea libertății de 
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acțiune a elevilor în cadrul anumitor discipline, caracterul reproductiv al asimilării 

informațiilor – au redimensionat educația școlară din perspectiva educației permanente, cu 

deschidere către noile probleme ale lumii contemporane. Astfel, ca răspuns la noile probleme 

cu care se confruntă lumea modernă, apar noile educații – educația ecologică, demografică, 

pentru pace, sanitară modernă etc – dar și celelalte două forme – educația non-formală și cea 

informală ca alternativă complementară educației formale. 

Educația informală este prezentă pe tot parcursul vieții și reprezintă rezultatul 

asimilării informațiilor din toate sursele și domeniile – economic, socio-cultural, medical etc – 

cu care ne confruntam ca indivizi în viața de zi cu zi, informații care nu sunt prelucrate 

pedagogic, dar care au o foarte mare influență în formarea noastră continuă tocmai datorită 

acestei diversități necesare vieții. 

Educația non-formală include „ansamblul acțiunilor instructiv – educative structurate 

și organizate într-un cadru instituțional, dar în afara sistemului de învățământ.” (Crețu, D., 

Nicu, A., 2004), prin intermediul unor instituții – biblioteci, cluburi pe diferite domenii 

artistice, sportive, centre culturale și, nu în ultimul rând, organizații non-guvernamentale. 

Activitățile organizate în astfel de spații permit, pe de o parte, dezvoltarea individului în 

vederea formării unor aptitudini speciale într-un anumit domeniu, conform unei tematici la 

libera alegere în conformitate cu propriul interes și nefiind constrâns de parcurgerea unei 

programe într-un ritm impus, iar pe de altă parte spațiul instructiv educativ îi permite elevului 

o mai mare libertate de acțiune și gândire. 

Având în vedere că noi, ca indivizi, nu suntem o entitate unitară, ci funcționăm ca părți 

ale unui întreg, în relație cu oamenii din jurul nostru, formând grupuri, comunități organizate 

mai departe din punct de vedere teritorial în orașe, județe, state și, politic, ajungând până la 

apartenența la Uniunea Europeană, educația trebuie să se concentreze și pe latura formării 

unui cetățean responsabil, implicat în societate care să cunoască valorile propriei națiuni și implicit 

pe cele europene și care să înțeleagă în egală măsură diversitatea culturală și lingvistică. 

Formarea și dezvoltarea cetățeanului european începe de la clasele mici, dacă nu chiar 

de la grădiniță, prin conștientizarea apartenenței la o comunitate, prin transmiterea valorilor 

culturii și civilizației spațiului românesc și european, prin înțelegerea problemelor cu care se 

confruntă societatea. Acestea se pot introduce prin activități în cadrul diferitelor ore de 

consiliere sau a proiectelor inter și trans-disciplinare, dar și prin realizarea de parteneriate 

educaționale școlare la nivel local, național și european. 

Elevii implicați în astfel de parteneriate educaționale au oportunitatea să participe la 

activități de conștientizare a acestor probleme prin discuții, brainstorming, mese rotunde, 

dezbateri, și să identifice posibile soluții care pot fi aplicate în primul rând la nivel local cu 

sprijinul instituțiilor responsabile. Spiritul civic și implicarea activă în comunitate sunt intens 

promovate prin proiecte precum Let’s do it, Romania!, informări publice referitoare la Ziua 

Europei, Ziua Mediului, Ziua Mondială a Apei, Ora Pământului, Ziua Internațională a 

persoanelor cu dizabilități, importanța voluntariatului, implicare în activitățile din centrele de 

plasament pentru copii cu dizabilități sau defavorizați. În ceea ce privește implicarea la nivel 

european, elevii colegiului au posibilități multiple de participare în proiecte cu finanțare 

Erasmus+ pe diferite teme care vizează problemele amintite anterior. În acest mod, 

participarea unui număr cât mai mare de elevi presupune dezvoltarea dimensiunii europene în 

cadrul școlii. Pentru a conştientiza sentimentul de cetățean european, este absolut necesar să 

simți emoții de bucurie, siguranță, de validare și apartenență la o comunitate implicit 

europeană. Sentimentul de a aparține unei națiuni și, bineînțeles, însușirea de european pot fi 

simțite mai intens cu precădere într-un cadru internațional, unde fiecare participant se afirmă 

în primă instanță prin naționalitate și limbă maternă. Mai mult decât atât, prin implicarea mai 

multor țări, tinerii învață să respecte diversitatea, învață că există oameni cu diferite 

convingeri, religii și culturi care trebuie în egală măsură respectați. De asemenea, tinerii 
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depășesc bariera lingvistică, descoperă cât de ușor pot comunica într-o limbă străină despre 

care nu erau siguri că o stăpânesc atât de bine și de cele mai multe ori învață cuvinte de bază 

și fraze uzuale din limbile materne ale participanților cu care interacționează. Deși la început 

există reticență, timiditate și chiar teamă, prin activitățile la care participă, tinerii sunt 

încurajați să se cunoască între ei, să descopere valorile comune și diferențele dintre ei, să 

învețe lucruri noi despre culturile și religiile pe care le întâlnesc. Astfel, de cele mai multe ori 

participanții ajung ca la finalul proiectului să formeze o familie de care nu doresc să se mai 

despartă. Prieteniile formate se păstrează, comunicarea fiind facilă datorită tehnologiei 

avansate, iar având în vedere oportunitățile existente, aceștia ajung să se întâlnească din nou, 

uneori chiar întâmplător.  

Pe lângă activitățile specifice fiecărui proiect, serile culturale sau naționale, unde 

fiecare echipă are posibilitatea de a-și reprezenta țara și de a aduce preparate și lucruri 

semnificative, sunt extrem de importante pentru înțelegerea dimensiunii europene. Astfel, 

participanții pot deprinde cu ușurință, într-un mod plăcut și într-un cadru prietenos, informații 

utile despre celelalte țări, despre culturi și tradiții, despre mâncăruri specifice, costume 

tradiționale și chiar istorie. De asemenea, elevii învață să fie patrioți să-și reprezinte țara cu 

mândrie și să ducă mai departe tradițiile și obiceiurile românești. Într-un spațiu în care fiecare 

își afirmă identitatea națională, orice tânăr simte să facă astfel și deci să promoveze 

frumusețile țării. În contextul tot mai acut al globalizării și al sincronizării națiunilor, această 

parte a fiecărui proiect încurajează cunoașterea valorilor naționale și păstrarea obiceiurile 

moștenite de-a lungul generațiilor. Întrucât un popor este definit de istorie, tradiții, obiceiuri, 

valori naționale, cultură și limbă, pierderea acestora ar duce la o sincronizare exagerată a 

culturilor, definindu-se în final un popor unic care împărtășește aceleași valori globalizate. 

Așadar, participarea la astfel de parteneriate educaționale este extrem de utilă pentru 

elevi întrucât pe lângă cele opt competențe cheie consacrate, aceștia se dezvoltă pe plan 

personal, învață să fie responsabili, să lucreze în echipă, să comunice și să rezolve probleme. 

Învață ce este empatia și că orice om, indiferent de religie, convingeri, cultură, nu trebuie 

judecat, ci dimpotrivă, merită respectul fiecăruia, întrucât cu siguranță ne poate învăța ceva.  

În contextul pregătirii elevilor pentru participarea la astfel de parteneriate educaționale 

consider că educația din școală necesită anumite îmbunătățiri sau actualizări. Elevii trebuie să 

fie pregătiți să interacționeze nu doar din punct de vedere lingvistic și al comunicării, ci în 

ceea ce privește un set de cunoștințe minime pe care orice individ este necesar să le aibă 

pentru a fi capabil să respecte o persoană care îmbrățișează total alte convingeri, practicând 

altă religie și aparținând unei culturi diferite. Această educație a individului ca parte a unui 

întreg ansamblu de oameni foarte diferiți lipsește din sistemul de învățământ. Inevitabil, se va 

ajunge la comiterea unor greșeli de comportament, care în opinia noastră pot părea absolut 

normale și firești, însă pentru o altă persoană pot fi nerespectuoase, obraznice. De exemplu 

privirea excesivă a femeilor musulmane care poartă văl (hijab), purtarea culorii alb în anumite 

țări, aceasta simbolizând doliul, gestul de a da noroc cu femei, nu foarte popular in România, 

greșeala de a ura „Crăciun fericit” evreilor și musulmanilor care nu au această sărbătoare, 

oferirea de mâncăruri care conțin carne de porc evreilor și musulmanilor etc. Astfel, este 

necesară o educație care să vizeze cunoștințe de bază despre religii și diferite obiceiuri, culturi 

care pot fi considerate chiar bizare în comparație cu ale noastre. Această educație îi va ajuta să 

interacționeze într-un mod facil, degajat, prietenesc, fără să jignească inconștient acea persoană. 

În concluzie, parteneriatele educaționale reprezintă un spațiu non-formal care îi conferă 

elevului o mai mare libertate în acțiune și gândire în vederea dezvoltării sale ca individ, iar 

dezvoltarea dimensiunii europene în școli poate fi constituită de această actualizare a educației 

și ulterior susținută prin implicarea elevilor în parteneriate educaționale prin care să se dezvolte 

nu numai elevii, dar și cadrele didactice, împărtășind metode didactice și pedagogice, 

obținând rezultate sustenabile și relevante pentru dezvoltarea unității de învățământ ca întreg.  
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„Paleta meseriilor” – proiect educational 
 

Prof. Contescu Mihaela Magdalena 

Liceul Tehnologic „1 Mai”, Ploiești, jud. Prahova 

 

Succesul în viaţă, împlinirea, depinde de mai multe obiective, dar nu în ultimul rînd şi 

de realizarea individului din punct de vedere profesional, de interesul, plăcerea şi satisfacţia 

dată de profesia desfaşurată. Se poate vorbi de o profesie ideală? Realitatea a demonstrat că 

nu există o profesie ideală la care poate aspira oricine, ci doar o profesie ideală pentru fiecare 

persoană, în functie de propria scară de valori, de trebuinţele, dorinţele, interesele, aptitudinile 

sale. Prin urmare, există pentru fiecare o profesie corespunzătoare potenţialului şi aspiraţiilor 

personale, precum şi cerinţelor sociale. Problema constă în modul în care reuşim să 

descoperim acest fapt, cum ajungem să cunoaştem profesia care ne place şi care ni se 

potriveşte cel mai bine, ce înseamnă o profesie corespunzătoare? Cum ajungem să facem 

ceea ce ne place? Cum ajungem performanţi într-un anumit domeniu profesional? Cum 

ajungem să ne „facem un nume”? Sunt întrebări pe care fiecare adolescent, elev sau viitor 

absolvent de orice tip de şcoală trebuie să şi le adreseze la un moment dat. Drumul profesional 

începe din şcoală, iar prin proiectul Paleta meseriilor s-a dorit promovarea valorilor 

diferitelor profesii pentru care sunt pregătiţi elevii în diversele şcoli participante în proiect.  

Proiectul Paleta meseriilor a fost unul dintre cele mai dragi mie, și l-am ales pentru a 

vi-l împărtăși ca model de bună practică în ceea ce privesc parteneriatele școlare. 

 

Scopul proiectului:  

 promovarea valorilor diferitelor profesii pentru care şcoala îi pregăteşte pe adolescenţi, 

prin identificarea şi acceptarea acestora în diversitatea lor, contribuind şi la 

socializarea celor implicaţi, precum şi la promovarea imaginii şcolilor implicate. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

 dezvoltarea interesului pentru descoperirea propriilor aptitudini, prin identificarea 

acestora şi promovarea valorilor meseriei de chimist; 

 formarea gustului pentru frumos, prin cunoaşterea valorilor artistice promovate prin 

activităţile de formare a viitorilor artişti; 

 dezvoltarea interesului pentru educaţie şi cultură, prin promovarea valorilor avansate 

de pregătirea viitorilor dascăli; 

 facilitarea comunicării interpersonale şi a formării spiritului antreprenorial promovat 

de pregătirea viitorilor economişti; 

 cultivarea sentimentului patriotic şi identificarea valorilor promovate de şcoală în 

pregătirea viitorilor apărători ai ţării; 

 dezvoltarea interesului pentru pregătirea tehnică de calitate; 
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 recunoaşterea multitudinii valorilor promovate de şcoală cu privire la specializările 

pentru care elevii sunt pregătiţi. 

 

Grupul ţintă căruia i s-a adresat proiectul l-au reprezentat elevii instituţiilor şcolare implicate, 

beneficiari fiind, pe lângă aceştia, şi profesorii, elevii de la alte şcoli şi licee, comunitatea. 

 

Durata proiectului: noiembrie 2012 – iunie 2013.  

 

Activităţi propuse, în ordinea în care s-au desfăşurat  

1. Lansarea proiectului şi a blogului/ paginii web a proiectului, precum şi activitatea 

„Chimia de-a lungul vieţii”, la Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”; 

2. „Arta – expresie a epocii, a omului” – activităţi propuse de Liceul de Artă „Carmen 

Sylva”, Ploieşti; 

3. „Azi în bancă, mâine la catedră” – activităţi propuse de Colegiul Naţional „Jean 

Monnet,” Ploieşti; 

4. „Firma de exerciţiu” – activităţi propuse de Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Ploieşti; 

5. „Semper Fidelis!” – activităţi propuse de Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”, 

Breaza; 

6. „Echilibristică pe firul vieţii. Lumea muncii” – activităţi propuse de Liceul Tehnologic 

„1Mai”, Ploieşti; 

7. „Poveste de succes – prezent şi viitor”; crearea standurilor finale și a broşurii. 

 Descrierea activității finale 

- proiectul s-a finalizat cu activitatea „Poveste de succes – prezent şi viitor”: 

alcătuirea unor standuri (reprezentative pentru şcolile participante), distribuirea de 

pliante, vizitarea blogului şi realizarea unor cd-uri cu activităţile desfăşurate; 

- au fost invitaţi oameni de succes din diferite domenii, activitatea fiind susținută în 

cadrul companiei Hellenic Coca Cola – Ploiești; 

- într-un cadru festiv, au fost înmânate diplome de participare tuturor elevilor şi 

profesorilor implicaţi în proiect, eveniment urmat de activităţi distractive de 

socializare a elevilor şi profesorilor, precum și de o inedită vizită prin fabrică.  

 

Blogul proiectului: www.ctlemeseriamea.wordpress.com. 

 

 

 

 

Voluntariatul schimbă vieți! 

Educația nonformală, ca formă de implicare în viața comunității 
 

Prof. Damian Felicia Anişoara 

Liceul Teoretic ,,Emil Racoviţă”, Galaţi, jud. Galaţi 

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de persoane fizice, denumite 

voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă şi raportul 

juridic civil de prestare a unei activităţi remunerate, iar în această lucrare voi încerca să 

demonstrez că prin acest tip de implicare se ajunge la creativitate, iar educația nonformală 

reprezintă o modalitate eficientă de implicare în comunitate. 

Conform Legii 78/2014, care reglementează activitatea de voluntariat în România: 

„Voluntariatul este un factor important în crearea unei piețe europene competitive a muncii și 

totodată, în dezvoltarea educației și formării profesionale, precum și pentru creșterea 

http://www.ctlemeseriamea.wordpress.com/
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solidarității sociale. Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la 

activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de 

către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în 

grup”.28 

Actele de voluntariat derivă din înţelegerea conştientă a cuvântului „sprijin”, iar cel 

care se implică renunță la timpul lui în favoarea celuilalt. Voluntar poate fi oricine, dar 

vocație au foarte puțini. 

Deși în ultimii ani se vorbește despre tânăra generație ca fiind neimplicată în viața 

comunității, lucrând cu aceasta am observat că există tineri care fac din plăcere voluntariat, în 

diverse domenii: social, economic, civic, educație, ecologic, cultural, sănătate. 

 

Ce trebuie să știe un tânăr despre voluntariat? 

 nu există limită de vârstă, dar ar putea fi mici probleme pentru persoanele sub 16 ani 

sau peste 65 de ani, majoritatea din motive juridice (dar care cu siguranță se pot 

rezolva); 

 voluntarul va acoperi cheltuielile de transport; 

 va trebui să știe exact ce are de făcut și care va fi rolul său; 

 va beneficia de training și sprijin în derularea activităților; 

 va face parte dintr-o echipă de voluntari plină de entuziasm. 

 

Ce avantaje oferă voluntariatul? 

 îți poți construi un CV atractiv, în care perioada de voluntariat poate fi trecută ca 

experiență – voluntariatul contează;  

 testezi o posibilă carieră, îți faci contacte care îți pot fi folositoare in viitor;  

 ajuți la crearea unei comunități mai bune; 

 iți faci noi prieteni; 

 munca te ajută să nu te plafonezi stând în casă. 

 

Ce poți face ca voluntar?  

 poți ajuta organizația în toate acțiunile sociale sau culturale: orice sprijin, cât de minor, 

are un aport major în atingerea obiectivelor organizației. 

 

Astfel, voluntarul poate participa la: 

 consiliere și informare a publicului țintă în diferitele acțiuni sociale; 

 pregătirea și distribuirea unor pachete pentru beneficiarii organizației (copii, bătrâni, 

familii foarte numeroase sau cu venituri mici, persoane cu dizabilități); 

 organizarea de evenimente (vizite oficiale, licitații, conferințe); 

 campanii de promovare a sănătății (culegerea de informații despre situații deosebite 

din mediul sanitar, sesizarea cazurilor speciale si rezolvarea lor); 

 campanii de popularizare (aducerea în vizorul persoanelor, instituțiilor și companiilor 

competente a obiectivelor, proiectelor și campaniilor organizației, pentru a obține 

sprijinul acestora în realizarea lor); 

  proiecte ale organizației, proiecte comunitare, proiecte de colaborare, proiecte 

europene etc. 

 

Ce drepturi are un voluntar? 

 de a fi tratat ca fiind un coleg cu drepturi egale, și nu ca mână de lucru gratuită; 

                                                             
28 http://www.caritas-iasi.ro/index.php/voluntariat/despre-voluntariat/ce-este-voluntariatul 
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 de a-i fi luate în calcul preferințele personale, temperamentul, experiența de viață, 

studiile și experiența profesională în acordarea sarcinii; 

 de a fi informat asupra aspectelor pe care le implică activitatea pentru care îi este 

solicitat sprijinul; 

 la supervizare – orientare din partea unei persoane cu experiență, bine informată, cu 

răbdare, atentă și care dispune de timp pentru a răspunde nevoilor sale ca voluntar; 

 la un loc unde să își desfășoare activitatea; 

 de a fi promovat și a-i fi acordată din ce in ce mai multă responsabilitate, în 

conformitate cu rezultatele avute; 

 de a fi ascultat și de a juca un rol în planificarea activităților, de a se simți liber să facă 

sugestii și de a-i fi respectate opiniile; 

 la recunoașterea și exprimarea aprecierii pe care o merită. 

 

 Ca voluntar trebuie să: 

 fii convins – cercetează-ți sentimentele și fii sigur că vrei să ajuți alți oameni! 

 fii sigur – nu îți oferi serviciile până nu ești convins de valoarea a ceea ce poți face! 

 fii loial – oferă -ți sugestiile, dar respectă regulile; nu critica ceea ce nu înțelegi! 

 Fii dispus să înveți – instruirea este esențială pentru a-ți putea desfășura activitatea în 

bune condiții! 

 fii de încredere – fă ceea ce te-ai angajat să faci și nu promite lucruri dacă nu ești sigur 

că le și poți înfăptui! 

 fii un membru al echipei – integrează-te și sprijină-i pe ceilalți! 

 spui ce gândești – întreabă ceea ce nu înțelegi; nu-ți păstra pentru tine semnele de 

întrebare și frustrările pentru că, astfel, nu te ajuți nici pe tine, nu îi ajuți nici pe 

ceilalți! 

 înveți tot ce poți – documentează-te asupra cazurilor și cauzelor pentru care luptă 

organizația! 

 accepți supervizarea – poți fi mult mai de ajutor dacă respecți sfaturile și îndrumările 

care ți se oferă, precum și dacă privești verificarea îndeplinirii sarcinilor tale ca un 

ajutor și nu ca un afront sau o dovadă de neîncredere.29 

Elevii liceului nostru s-au implicat anul acesta în următoarele activități de parteneriat: 

 campanii caritabile în parteneriat cu Centrul de Plasament nr. 3 din Galați; 

 Ora pământului, în parteneriat cu Palatul Copiilor Galați, ONG-uri de promovare a 

unei vieți responsabile, Muzeul de Științe ale Naturii; 

 Voluntariat la Palatul Copiilor din Galați etc. 

Prin voluntarat am reuțit să dezvoltăm creativitatea elevilor noștri. Psihologii 

recomandă diferite metode pentru stimularea creativităţii, în special, metodele asociative ce 

pun accentul pe libertatea asociaţilor, a gândirii necontrolate, considerându-se că soluţiile nu 

vin, de regulă, din inconștient. 

Toate barierele care pot bloca dezvoltarea creativităţii pot fi depăşite, prin variate 

metode, scopul fiind dezvoltarea dispoziţiei spre colaborare, întrajutorare, solidaritate socială, 

ele fiind necesare celor care trăiesc într-o societate modernă. Creativitatea elevilor noştri va 

contribui la evoluţia dinamică a societăţii noastre, prin faptul că ei şi-au insuşit priceperi şi 

deprinderi care le permit să producă bunuri utile şi, eventual, originale: unii dintre ei, având 

creativitate expresivă, ar putea ajunge oameni de cultură, alţii – posesori ai creativităţii 

inventive, oameni de stiinţă recunoscuţi la nivel mondial. 

Concluzionând, profesorul, prin implicarea elevilor săi în activități de voluntariat, are toate 

posibilităţile de a dezvolta calităţile creative ale elevilor săi. Gândirea critică este un factor-

                                                             
29 http://www.ajutaunong.com/voluntariat/ 
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cheie în învăţarea eficientă, antrenarea acestui tip de gândire poate avea ca punct de plecare strategii 

bazate pe lectura activă, elaborarea raţionamentelor, formularea de întrebări, elaborare de texte 

diverse (fişe de lectură, comentarii, recenzii, referate, eseuri), folosirea de metode grafice etc. 

De ce este nevoie de creativitate? Răspunsul este simplu, avem nevoie de inovaţie, 

aceasta fiind principala cauză a evoluţiei individuale şi colective. Profesorul va urmări 

dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor cognitive, afective şi practice specifice care permit 

fiecărui individ să răspundă mai bine nevoilor de participare democratică. Elevii săi vor trebui 

să accepte ideea de responsabilizare, înţeleasă ca o capacitate individuală şi colectivă de 

acţiune şi schimbare pe baza conştientizării determinărilor sociale importante, iar din acest 

motiv ajung la o concluzie: voluntariatul poate schimba vieți. 
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„Arta de a fi părinte” – proiect de parteneriat cu Comitetul de părinţi al 

clasei a V-a 
 

Prof. Davidel Viorica 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Labiş”, Mălini, jud. Suceava 

 

Scopul proiectului: 

Realizarea unui program de consiliere a părinţilor elevilor din clasa a V-a de la Școala 

Gimnazială „Nicolae Labiș”, precum şi oferirea unui numar de activităţi antrenante, 

educative, care să influenţeze pozitiv relaţia părinţilor cu copiii lor. 

Identificarea copiilor dotați și consilierea părinţilor, în scopul de a-i ajuta să perceapă 

în mod clar şi adecvat realitatea – asfel încât relaţiile lor cu copilul să fie eliberate de 

conflicte. Părinţii trebuie sfătuiţi spre a crea în familie un echilibru astfel încât fiecare 

membru să primească îngrijire, afecţiune şi să fie apreciat pentru ceea ce este. 

 

Argument: 

Un lucru arhicunoscut şi verificat în practica pedagogică, orientat spre cunoaştere, în 

vederea dezvoltării personalităţii elevilor, este acela al implicării tuturor factorilor educativi în 

procesul educaţional, în condiţiile coordonării acestor factori, respectiv şcoala şi familia, de 

către diriginte. 

http://www.osf.ro/ro/publicatii.php?pag=3
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O strânsă legătură a familiei cu şcoala se impune, în ambele sensuri: din partea 

educatorilor, plecând de la cunoaşterea condiţiilor materiale, sociale, morale din cadrul 

familiei, iar din partea acesteia, pentru cunoaşterea cadrului educaţional şi etic, pe care poate 

şi trebuie să o ofere şcoala. 

Deloc neglijabil, în ceea ce priveşte şcoala, de mare importanţă în creşterea 

potenţialului intelectual al copiilor, în lărgirea orizontului asupra lumii, îl constituie şi 

preocupările privind asigurarea unor condiţii de bază material-didactică, de stimulare din 

partea cadrelor didactice, a interesului elevilor pentru a fi în măsură să descopere şi să se 

autodescopere în sensul autocunoaşterii sub aspectul potenţialului fizic şi intelectual, spre a fi 

în măsură, apoi, să îşi dozeze şi să îşi direcţioneze eforturile pentru a realiza performanţă. 

 

Resurse: 

 Umane:  

- profesori și comitetul de părinți ai clasei a V-a de la Școala Gimnazială „Nicolae 

Labiș”; 

- psiholog școlar Luiza Săftoiu, de la CJRAE Suceava. 

 Materiale: calculator, video, softuri educaționale cu jocuri didactice, consumabile 

(hârtie, carton, creioane colorate, carioci etc.). 

 Procedee și tehnici: 

- de convingere, de atragere, de informare; 

- procedee reale de lucru: comunicare, dezbatere, masă rotundă, vizionarea 

materialelor video urmată de discuţii şi studiu de caz. 

 Temporale: lunar, conform unui program stabilit de comun acord. 

Obiectivele proiectului: 

 generale (pe termen lung): 

- informarea părinţilor în legătură cu şcolaritatea copilului (obligaţii, importanţa 

atitudinii pentru reuşita şcolară a copilului, metode de cooperare); 

- existenţa comitetelor de părinţi pe clase; 

- colaborare cu comunitatea locală, prin implicarea acesteia în probleme de educaţie 

a copiilor; 

- realizarea unor programe comune între părinţi şi profesori, în beneficiul elevului; 

 specifice (pe termen scurt): 

- iniţierea părinţilor în ,,arta de a fi părinte”; 

- ajutarea părinţilor să-şi accepte şi să-şi înţeleagă copiii, să le fie prieteni în orice 

situaţie; 

- evitarea proiectării asupra copilului a propriilor interese şi aspiraţii; 

- oferirea posibilităţii exprimării opiniei într-un cadru adecvat, în mod liber şi constructiv; 

- asigurarea consilierii în situaţii problematice; 

- evitarea exercitării presiunilor indezirabile asupra copilului dotat, prin supraîncărcarea 

programului acestuia. 

 

Activități concrete. Proiectul se desfăşoară sub mai multe forme: 

 activităţi realizate în comun, cu elevii şi cu părinţii; 

 activităţi realizate de părinţi, în parteneriat cu propriii copii; 

 program special pentru părinţii copiilor cu nevoi educative speciale. 

 

Programul activităților . Termen de realizare 

Activitatea nr.1: 

Tema: Organizarea grupului ,,ţintă”. Stabilirea obiectivelor şi programarea activităţilor, 

alegerea comitetelor de părinţi ai claselor a Va.  
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Obiective: 

 antrenarea părinţilor în discuţii privind aspecte majore ale educaţiei copiilor și nu doar 

în legătură cu problemele administrativ-gosopdăreşti; 

 realizarea programului comun între părinţi şi profesori. 

Depășirea rolului pasiv al părinţilor în relaţia cu şcoala şi implicarea activă a acestora în 

luarea unor decizii privind viitorul copiilor lor. 

Termen de realizare: luna septembrie 2018. 

Responsabili:Echipa de proiect. 

Modalități de realizare: activitate frontală. 

Finalizare: alegerea comitetelor de părinţi ai căror preşedinţi vor face parte din colectivul de 

organizare al proiectului. 

 

Activitatea nr.2: 

Tema: Dialog cu psihologul școlar privind formele de colaborare a dirigintelui cu 

familia. Interrelaţiile în familie. 

Obiective: stabilirea coordonatelor şi formelor de colaborare. 

Termen de realizare: octombrie. 

Invitat: dna psiholog. 

Modalitati de realizare: reprezentarea unui material informativ, discuţii libere. 

Finalizare: 

 Mediul familial este sănătos şi curativ în măsura în care părinţii au capacitatea de a-şi 

menţine controlul asupra propriei vieţi. 

 Îmbunătăţirea atmosferei în familie, prin distribuirea responsabilităţilor şi către copii. 

 

Activitatea nr.3: 

Tema: Regimul de muncă şi odihnă al elevului 

Obiective: 

 cunoaşterea şi înţelegerea normelor de igienă, precum şi influenţa factorilor de risc; 

 adoptarea, în familie, a unui stil de viaţă echilibrat. 

Termen de realizare: noiembrie 2018. 

Invitat: medicul Mogarzan Carmen. 

Modalitati de realizare: dezbateri. 

Finalizare: organizarea riguroasă a programului zilnic al copiilor. 

 

Activitatea nr.4: 

Tema: Uite!Vine Moș Crăciun! 

Obiective: 

 cultivarea sensibilităţii artistice a şcolarilor; 

 descoperirea copiilor cu aptitudini artistice şi literare; 

Termen de realizare: decembrie 2018. 

Responsabili: Comitetul de părinti. 

Modalități de realizare: acţiuni concrete de organizare a unui moment surpriză pentru elevi. 

Finalizare: stimularea potenţialului artistic al şcolarilor, prin deschiderea căilor de comunicare 

emoţională. 

 

Activitatea nr. 5: 

Tema: Clubul de lectură 

Obiective: 

 dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor legate de receptarea şi înţelegerea utilităţii 

cărţilor, 
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 stimularea interesului pentru lectură; 

Responsabili: comitetele de părinți ale celor două clase. 

Invitați: bibliotecarul școlii și profesorii de lb. română. 

Modalități de realizare: întâlniri, dialog. 

Termen de realizare: februarie 2019. 

Finalizare: apropierea copiilor de bibliotecă, de lumea cărţilor, de locul în care ei pot veni în 

contact cu cartea. 

 

Activitatea nr.4: 

Tema: Eu = mama, mentor al copiilor mei 

Obiective 

 optimizarea condiţiilor de dezvoltare individuală a copiilor talentaţi, prin implicarea 

mamelor, cu rol educativ complex. 

Termen de realizare: martie 2019. 

Modalități de realizare: întâlniri. 

Finalizare: colaborarea părţilor în vederea desfăşurării programului de activităţi extracurriculare 

din cadrul săptămânii Școala altfel. 

 

Activitatea nr.5: 

Tema: Spun NU, violenței! 

Obiective: prevenirea, combaterea, evitarea violenţei verbale şi non-verbale şi abuzării de 

orice fel. 

Termen de realizare: mai 2019. 

Responsabili: prof diriginți. 

Modalități de realizare: acţiuni concrete de limitare a violenței de orice tip, expoziţie cu 

lucrări practice. 

Rezultate așteptate: 

 îmbunătăţirea imaginii de sine a copiilor şi părinţilor acestora; 

 salt calitativ la învăţătură; 

 implicarea comunităţii locale în programul de educaţie al copiilor şi părinţilor. 

 

Activitatea nr.5: 

Tema: Arta de a fi parinte - activitate de disiminare 

Obiective: oferirea posibilităţii exprimării opiniei într-un cadru adecvat, în mod liber şi 

constructiv. 

Termen de realizare: iunie. 

Responsabili: prof diriginți. 

Modalități de realizare: acţiuni concrete. 

Finalizare: Portofoliul proiectului și expoziţie cu fotografii din timpul activităților. 

Invitați: psihologul școlar; Consiliul clasei. 

Rezultate asteptate: 

 îmbunătăţirea imaginii de sine a copiilor şi a părinţilor acestora; 

 implicarea comunităţii locale în programul de educaţie al copiilor şi părinţilor. 

Resurse materiale implicate: sponsorizari, fonduri din resurse proprii. 

 

 

 

 

 

 



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

160 
 

 

Proiectul „Chemistry Wizards” (Vrăjitorii chimiști) 
 

Prof. Gheorghe Mona Oana 

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

 

CHEMISTRY WIZARDS este o iniţiativă care a avut drept scop creşterea accesului 

elevilor claselor V-VIII din Tecuci şi satele şi comunele alăturate la ore şi evenimente bazate 

pe experimentare practică explicată în legatură cu diferite fenomene ale naturii sau legi fizice. 

Sesiunile şi evenimentele au fost realizate de către liceenii din Tecuci care înregistrează 

rezultate notabile (care şi-au reprezentat liceul la concursurile şi olimpiadele de chimie şi 

fizică sau care sunt, practic, pasionaţi de aceste obiecte). Liceenii care au cunoştinţe în 

domeniul chimiei şi fizicii, cu ajutor din partea echipei de implementare, au devenit 

VRĂJITORII CHIMIŞTI, ocazie cu care, îmbrăcaţi în costume de vrăjitori, au mers la 10 

şcoli din Tecuci şi din comunele din jur pentru organizarea de ore experimentale educative şi 

distractive adaptate vârstei copiilor, în speranţa încurajării celor mici să îşi dezvolte pasiunea 

pentru chimie şi fizică. 

Echipa de proiect a fost formată din: Istrate Bogdan Mihai, Gheorghiu Alexandru 

(fondatorii Asociaţiei Semper Musica Tecuci) și realizatorii acestui proiect prin programul 

Ştiinţescu: prof. chimie Gheorghe Oana, psiholog Burtea Alina, laborant Onica Aurica 

(CNSH Tecuci). 

Științescu este o mișcare națională de reenergizare a educației STEM care-i 

încurajează pe cei pasionați să le arate copiilor – prin experiment, activități practice și joc – 

acea latură a disciplinelor științifice care cu greu poate fi descrisă în manuale. Științescu, a 

cărui menire e să-i ajute pe copii să descopere sensul ultim al științelor, le oferă mentorilor – 

profesori, elevi, studenți, profesioniști din toate domeniile – finanțări, resurse, îndrumare, 

sprijin. 

 

Obiectivele proiectului 

 Obiectivul 1: să crească nivelul de implicare, pentru cel puţin 15 liceeni din Tecuci, în 

organizarea, în regim de voluntariat, a 10 sesiuni de experimente practice în domeniul 

chimiei; adresate unui număr de 400 de elevi din clasele V-VIII, din Tecuci şi 

imprejurimi şi a unui eveniment public de tip Fun Chemistry Expo adresat tinerilor, 

într-o perioadă de 4 luni. 

 Obiectivul 2: să dezvolte abilităţi de experimentare practică legate de chimie pentru 

400 de elevi de clasele V-VIII din Tecuci şi comunele alăturate, în 2 luni.  

 Obiectivul 3: să stimuleze interesul pentru chimie şi ştiinţele conexe în rândul 

comunităţii de elevi din clasele V-VIII din Tecuci şi imprejurimi, în 1 lună.  

 

Activități pentru obiectivul 1 

1. Dezvoltarea unui Club de fun chemistry&voluntariat pentru liceenii pasionaţi de 

această ştiinţă, dar şi pentru cei care vor fi stimulaţi de proiect în această direcţie. Liceenii din 

cadrul clubului au beneficiat de însemne specifice şi au asigurat sustenabilitatea proiectului 

prin continuarea acţiunilor demarate cu ocazia acestuia. Luând în considerare implicarea unui 

cadru didactic de la Colegiul Naţional „Spiru Haret” din Tecuci, s-a propus ca liceul să 

găzduiască clubul de fun chemistry şi voluntariat, un număr minim de 15 liceeni pasionaţi de 

chimie urmând a fi identificat pentru dezvoltarea clubului. Recrutarea iniţială a elevilor care 

să devină membri ai clubului s-a făcut pe baza unui formular online care a inclus intrebări 

legate atât de pasiunea pentru chimie, cât şi de disponibilitatea împărtăşirii experienţei şi a 

cunoştinţelor acumulate.  
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2. Recrutarea de noi membri pentru club şi organizarea de întâlniri lunare (5 întâlniri 

organizate pe parcursul proiectului) legate de noutăţile din domeniul chimiei, organizarea de 

evenimente sau sesiuni noi de experimente pentru cei mici.  

 

Activităţi pentru obiectivul 2 

În vederea organizării sesiunilor planificate, s-a dezvoltat un afiş de promovare care a 

fost trimis către diferite şcoli din Tecuci şi împrejurimi, urmând ca şcolile gimnaziale 

interesate să găzduiască echipa vrăjitorilor chimişti să se inscrie on-line pentru o sesiune. 

Înscrierea în proiect pentru găzduirea sesiunilor a însemnat automat şi înscrierea pentru 

evenimentul public Chemistry Expo, care a fost organizat în ultima etapă a proiectului. Echipa 

proiectului a realizat un program al şcolilor înscrise în proiect: 

1. Şcoala Gimnazială nr. 11 „Iorgu Iordan”, Tecuci; 

2. Şcoala Gimnazială nr. 5 „Elena Doamna”, Tecuci; 

3. Scoala Gimnazială nr.4 „Ion Petrovici”, Tecuci; 

4. Şcoala Gimnazială nr.6 „Ştefan Octavian Iosif”, Tecuci; 

5. Şcoala Gimnazială nr. 1 Barcea; 

6. Şcoala Gimnazială nr. 10 „Dimitrie Sturza”, Tecuci; 

7. Şcoala Gimnazială nr. 7 „Nicolae Bălcescu”, Tecuci; 

8. Şcoala Gimnazială nr. 1 Matca; 

9. Şcoala Gimnazială Blânzi, com. Corod; 

10. Liceul Tehnologic nr. 1 Corod. 

Ulterior înscrierii şcolilor în proiect şi definitivării programului pentru sesiuni, liceenii 

din cadrul clubului dezvoltat iniţial au devenit Chemistry Wizards şi, astfel, îmbrăcaţi în 

costume de vrăjitori, au organizat 10 sesiuni de experimente chimice (în strânsă legatură cu 

alte ştiinţe, precum Fizica şi Geologia) pentru 400 de elevi din clasele V-VIII (40% dintre 

sesiuni au fost organizate în şcolile din comunele şi satele din jurul Tecuciului). Activitatea nu 

a presupus doar organizarea de experimente chimice, ci şi utilizarea acestora pentru a explica 

elevilor fenomene simple cu aplicabilitate zilnică, fenomene ale naturii sau din sfera fizicii 

sau geologiei. Experimentele au fost alese astfel încât să fie realizate şi acasă de către copii, 

iar substanţele chimice utilizate să nu fie periculoase, toxice.  

La finalul activităților, şcolile în care au avut loc cele 10 sesiuni de experimente au 

fost dotate cu KIT-uri de experimente chimice pe care să le utilizeze fie la orele programate 

de chimie, fie la alte ore conexe.  

Experimentele realizate au fost: 

1. Cum suportă animalele polare frigul? 

2. Varza roşie şi vinul roşu ca indicatori naturali 

3. Clasica fiolă alcooltest 

4. Vulcanul noroios 

5. Cum se „falsifică” smântâna 

6. Curcubeu într-un pahar! (Layered liquids) 

7. Cum faci artificii în borcan şi nu numai 

8. Omuleţul plutitor 

9. Lava lamp 

10. Vulcanul chimic 

11. Cum se umflă un balon fără să suflăm! 

 

Activităţi pentru obiectivul 3 

În vederea stimulării interesului pentru chimie şi popularizării materiei în rândul 

tinerilor şi elevilor din Tecuci şi împrejurimi, în ultima fază a proiectului, liceenii din cadrul 

clubului, împreună cu echipa proiectului, au organizat Chemistry Expo, expoziţie publică de 
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experimente chimice. Evenimentul public organizat în Tecuci a invitat şcolile în care au fost 

organizate sesiuni de către vrăjitorii liceeni să se grupeze în echipe formate din 2-3 elevi şi 1 

cadru didactic şi să realizeze în cadrul expoziţiei un experiment de chimie din cele prezentate 

în KIT, unul care să explice (sau să fie legat de) un fenomen al naturii. Evenimentul a avut loc 

în spaţiul de la parterul Casei de Cultură Tecuci. 

 

„Lasă moleculele să se grăbească, indiferent de regulile lor, 

Nu le întrerupe, nu le mistifica, exaltarea este divină!” (Christian Morgenstern) 

 

 

 

 

Colaborare pentru educație: școala și familia 

 

Prof. înv. prim. Mioc Emanuela 

Școala Gimnazială Moravița, structura Stamora Germană, jud. Timiș 

 

Munca unui dascăl nu presupune doar educarea copiilor, ci şi cunoaşterea lor pe 

deplin, adică cunoaşterea mediului în care trăieşte, cunoaşterea obiceiurilor bune şi rele ale 

acestora, a programului zilnic, a jocurilor preferate, a lucrurilor pe care el le îndrăgeşte, dar şi 

a celor care nu-i fac plăcere, cunoaşterea prietenilor şi a părinţilor săi. Mulţi dintre dascălii de 

azi nici nu cunosc ambii părinţi ai elevilor, nu deţin informaţii despre stilul de viaţă al 

elevilor. Mulţi părinţi ar zice: „ei, şi ce-i dacă nu ne cunoaşte”. Nu este chiar aşa. Cum să-i 

cerem unui copil să se culce la ora 21 când la acea oră părinţii lui îşi încep petrecerile? Cum 

să cerem unui părinte să-și ajute copilul la teme când acesta mai are 3-4 copii mai mici în 

grijă? Cum să-i formăm un program de teme de la 14 la 16 dacă la acele ore părintele îşi ia 

copilul în pădure după lemne? Şi exemplele ar putea continua. 

Plecând de la aceste premise am hotărât să-mi cunosc mai bine elevii, dar şi pe părinţii 

lor, să-i apropii pe părinţi de şcoală, de copii, dar mai ales pe copii de părinţi. Am avut noroc 

ca încă din clasa întâi să am părinţi interesaţi de o colaborare cu şcoala şi elevi foarte silitori. 

Am hotărât să închei un parteneriat între şcoală şi familie şi să planificăm împreună cu părinţii 

activităţile pe care urma să le desfăşurăm.  

Scopul acestui proiect a fost încurajarea implicării familiei în educaţia copilului. 

Oportunităţile au fost să învăţăm mai multe prin implicarea activă a părinţilor în educaţie, 

participarea activă a părinţilor la activităţile şcolare şi extraşcolare şi creşterea prestigiului 

meu ca dascăl. Au existat şi temeri, precum: neatingerea tuturor obiectivelor propuse, 

imposibilitatea desfăşurării anumitor activităţi, lipsa motivaţiei familiei. 

În urma analizei swot au rezultat următoarele: 

 puncte tari: rezultate bune în derularea activităţii, rezultate mai bune la învăţătură, 

entuziasm din partea părinţilor şi a elevilor, acces la informaţie; 

 puncte slabe: resurse financiare minime, desfăşurarea activităţilor presupune timp 

liber, necesitatea de educaţie continuă a copiilor şi a părinţilor. 

La început am considerat oportun să văd cât de bine îşi cunosc părinţii copiii şi am dat, 

spre completare, chestionarul cu titlul „Vă cunoaşteţi bine copilul?” în cadrul unei şedinţe cu 

părinţii. Părinţii l-au citit, s-au uitat întrebători la mine şi s-au apucat să-l completeze. Chestionarul 

cuprindea întrebări despre comportamentul copiilor lor, despre înclinaţiile artistice, despre 

temperament, vocabular, prieteni, interacţiune cu şcoala, dar şi date antropometrice şi 

psihologice referitoare la copii. Era un chestionar obişnuit, găsit într-o revistă a învăţătorilor. 

I-am studiat pe părinţi în timp ce completau chestionarele şi am înţeles că nu îşi 

cunosc prea bine copiii. Când au terminat, le-am explicat că fiecare părinte ar trebui să-şi 
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cunoască foarte bine copiii, promiţându-le că în urma desfăşurării activităţilor din cadrul 

parteneriatului vor avea ocazia să-şi cunoască copiii, dar şi copiii pe ei. 

Următorul pas a fost să aplic şi la copii chestionarele „Cine sunt?” şi „Familia mea” 

pentru a vedea dacă aceştia se cunosc pe sine şi familiile lor. Întrebările se refereau la 

membrii familiei, numele, contribuţia în gospodărie, la lecţii, la înfăţişarea proprie, la 

preferinţe, dorinţe etc. Am fost şi eu surprinsă de visurile şi dorinţele elevilor mei. 

Următoarea activitate propusă şi desfăşurată a fost o lecţie demonstrativă pentru părinţi 

la Limba şi literatura română. A fost o lecţie obişnuită de citire, cu metodele şi procedeele 

didactice obişnuite, cu etapele obişnuite unei lecţii de citire. Elevii s-au descurcat minunat, iar 

părinţii stăteau cu sufletul la gură. Din discuţiile cu părinţii, care au avut loc după lecţie, am 

aflat că ei nu ştiau cum decurge exact o lecţie la clasă, cât timp îi poate aloca un dascăl unui 

elev la şcoală, care e modul în care decurg etapele lecţiei, cum se explică, cum se evaluează etc. 

Mulţumirile care mi-au fost adresate de părinţi după lecţie, impresia pe care mi-au 

lăsat-o aceştia m-au impulsionat să continui mai cu sârg acest proiect.  

Am considerat că, dacă părinţii ne-au văzut la lucru, să mergem să îi vede şi noi pe ei. 

Activitatea avea ca scop cunoaşterea locului de muncă al părinţilor. Am analizat ofertele unde 

puteam organiza vizite şi am ales şă vizităm o fabrică de confecţii şi o brutărie unde lucrau 

părinţi ai elevilor. Am fost primiţi cu drag de directorul fabricii de confecţii, care ne-a prezentat 

fabrica cu utilajele din dotare şi etapele de prelucrare a produselor (huse de maşini). Copiii au 

fost impresionaţi de imensitatea halelor, dar şi deranjați de mirosul înţepător de adeziv. Mă tot 

întrebau cum de rezistă părinţii lor în asemenea condiţii. O altă vizită am desfăşurat-o la fabrica 

de pâine. Aici am fost întâmpinaţi chiar de patronul fabricii, tatăl unui băieţel. Şi aici am văzut 

utilajele, cuptoarele de pâine, malaxoarele, dar şi modul în care se prepară pâinea, cornurile, 

covrigii şi cozonacii. Aici copiii nu au mai fost deranjaţi de miros, ba chiar i-a încântat mirosul 

de pâine caldă. În încheierea vizitei am fost serviţi cu produse de patiserie proaspete şi crocante. 

În urma acestor vizite copiii au văzut cum muncesc părinţii lor, ce condiţii de muncă 

au, ce efort depun, dar au văzut și care sunt etapele de prelucrare a unor produse (huse de 

maşini la fabrica de confecţii, respectiv produse de panificaţie la fabrica de pâine).  

În cadrul parteneriatului am avut până acum o lecţie pentru părinţi şi o vizită la locul de 

muncă al părinţilor. Am considerat potrivit ca următoarea activitate să fie o lecţie în perechi, 

părinte – copil. Am stabilit împreună cu părinţii data şi ora la care va avea loc activitatea, eu am 

pregătit materiale necesare activităţii, modul de desfăşurare al lecţiei şi tema „Eu şi familia 

mea”. Clasa a fost împărţită pe ateliere de lucru: limba română, matematică, ştiinţe, abilităţi 

practice şi educaţie plastică. Am lăsat la alegerea părinţilor disciplina la care doresc să participe, 

în speranţa că nu voi jigni/ supăra pe nimeni. Activitatea s-a desfăşurat în perechi părinte – copil, 

spre a încuraja comunicarea şi colaborarea dintre aceştia. Le-am explicat ce are fiecare de lucru:  

 atelierul de limba română – să alcătuiască un eseu cu titlul „Familia mea”, cu referire 

la propria familie; 

  atelierul de ştiinţe – să descrie mediul în care trăieşte; 

 atelierul de matematică – să rezolve corect exerciţii şi probleme, descoperind un 

proverb (Fiecare pasăre îşi iubeşte cuibul); 

 atelierul de abilităţi practice – să realizeze un colaj cu tema „Familia fericită”; 

 atelierul de educaţie plastică – să realizeze un desen, folosind tehnica dorită, cu tema 

„Familia mea”. 

Evaluarea lucrărilor a fost făcută de membrii celorlalte echipe. Colaborarea dintre 

părinte şi copil a fost eficientă şi rezultatele muncii lor au impresionat pe toată lumea. Cel mai 

important a fost faptul că am reuşit să-i apropii pe părinţi de copii şi invers, să creez în şcoală 

un climat cald, familial, să atrag părinţii în activităţile desfăşurate în şcoală. 

O altă activitate care a avut mare succes a fost serbarea de 8 martie, închinată 

mamelor, cu titlul „Un zâmbet pentru mama” – un spectacol vesel cu poezii, cântece, dansuri, 
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dar şi diplome şi cadouri. Totul s-a desfăşurat în obişnuitul deja climat cald, familial. A fost 

un moment emoţionant cu surprize, veselie şi multe aplauze. 

Activitatea următoare am pregătit-o meticulos, era adresată numai părinţilor, şi mi-am 

propus să le demonstrez cum se simt copiii în diferite situaţii (încurajaţi, descurajaţi, lăudaţi, 

jigniţi, frustraţi, respinşi, excluşi etc.). Deoarece am participat la mai multe cursuri de 

perfecţionare, am selectat din cursurile respective câteva exerciţii învăţate (exerciţii de 

izolare, apă – foc, scaunul negativ – scaunul pozitiv, la ce ai renunţa etc) şi am hotărât să le 

aplic în această activitate. Atmosfera a fost destinsă, veselă, calmă şi sunt convinsă că mesajul 

a fost înţeles de toată lumea: respectă-ţi copilul. Fiecare părinte a înţeles cum este „să te simţi 

prost”, să te simţi descurajat, izolat, certat, jignit. 

Deşi activităţile ar fi fost mai multe, am ales să închei acest proiect printr-o excursie 

comună părinţi – copii, la Mănăstirea Radna, judeţul Arad. Data excursiei a fost stabilită 

pentru 10 iunie, zi călduroasă de vară, programul cuprinzând vizitarea mănăstirii, asistarea la 

slujbă, plimbare în staţiunea Lipova, plajă şi băi termale în staţiune. Pe parcursul excursiei am 

putut observa comportamentul părinţilor vis-a-vis de copii şi invers, relaţiile dintre ei, 

vocabularul lor, mimica şi gesturile etc. 

La acest proiect au participat 20 de elevi, elevii clasei mele şi, în funcţie de activităţi şi 

de timp, 14-20 părinţi. La încheierea anului şcolar eram cu adevărat o familie, o familie din 

care făceam şi eu parte. Drept răsplată pentru munca mea am fost recompensată cu o diplomă 

din partea părinţilor „Cea mai bună doamnă învăţătoare”, dar cel mai mult m-a bucurat 

respectul pe care l-am câştigat acolo, în satul în care lucrez. Şi, credeţi-mă, nu a fost nevoie de 

prea multă ştiinţă, ci doar de iniţiativă, bunăvoinţă şi timp din partea factorilor implicaţi. 

Activităţile extracurriculare, activităţile cu părinţii sunt într-adevăr benefice pentru a 

crea şi menţine legătura şcoală – familie. Comunicarea cu familia este pasul decisiv în 

formarea şi educarea copilului, a adultului de mâine. Activitatea educativă ce se realizează în 

şcoală nu poate fi separată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului.  

EDUCAŢIA este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o 

primeşte în ŞCOALĂ, FAMILIE şi de la COMUNITATE.  

Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. Multe 

familii manifestă încredere în rolul pe care şcoala îl are asupra dezvoltării intelectului 

copilului, altele sunt dezinteresate. Cadrul didactic trebuie să colaboreze cu familia, să dialogheze, 

să nu critice, să nu sancţioneze, ci să sugereze, să facă recomandări, să găsească inedite forme 

de organizare a activităţilor educative, să fie un model atât pentru elevi, cât şi pentru părinţi.  

Procesul de învăţare se poate atribui atât cadrului didactic, cât şi elevilor şi, dacă se 

încadrează într-o activitate comună, colaborând cu plăcere, având şi familia alături, roadele 

muncii în grup sunt stimulative. 

Concepţia nouă despre învăţarea formativă plasează elevul în acţiuni educaţionale, 

elevul va fi orientat, dirijat, îndrumat într-o activitate astfel concepută încât să poată demonstra 

că poate îndeplini programul învăţării, educându-se pe sine. Din această perspectivă se 

schimbă şi rolul părinţilor, ei înșişi au nevoie de instruire în ceea ce priveşte modul de 

urmărire a sarcinilor şcolare şi controlul comportamentului copilului. 

Pentru a preveni intervenţia necorespunzătoare, greşită a părinţilor în activitatea de 

învăţare a elevilor sau tendinţa de a substitui elevii în efectuarea unor teme prin alte metode 

decât cele prezentate de învăţător, consider necesar întocmirea unor parteneriate cu familia 

sau cel puţin a unor activităţi demonstrative pentru părinţi. 

O apropiere mai atentă de propriii copii, o observare minuţioasa a manifestărilor lor şi 

un sprijin acordat la timp netezesc drumul depăşirii unor dificultăţi inerente vârstei şi 

pregătesc terenul desfăşurări unor activităţi cu efecte formative evidente. În funcţie de 

interesele, preocupările, aptitudinile şi randamentul şcolarului, familia poate stimula elevul, îl 

poate mobiliza în acţiuni legate de un anumit domeniu de activitate faţă de care manifestă 
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aderenţă şi pentru care prezintă mai multă garanţie, în valorificarea capacităţilor proprii. 

Părintele îşi poate da mai bine seama de toate acestea în colaborare cu şcoala. 

Relaţia cu părinţii trebuie să fie una de colaborare/ cooperare. Iniţierea unor consultaţii 

cu părinţii în probleme legate de cunoaşterea copiilor lor, înţelegerea nevoilor şi a 

comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familială, şcolară, socială, 

ameliorarea relaţiilor cu propriii copii, sprijinirea şcolii în educaţia copilului nu vor face din 

acest parteneriat şcoală-familie un deziderat imposibil de realizat. 

Comunicarea între familie şi şcoală este esenţială pentru ca societatea să aibă tineri 

educaţi și morali! 
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Proiect educațional „Sărbătoarea Crăciunului – colindele vestesc bucuria” 
 

Prof. Muntean Iuliana Monica 

Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Întorsura-Buzăului, jud. Covasna 

 

„Fericit în viață este acela care are mijloace de a-i face pe alții fericiți”. 

(Sfântul Ioan Gură de Aur) 

 

În ultima perioadă, omul a uitat că trăiește într-o comunitate, că aparține unui loc cu o 

istorie, tradiții și obiceiuri și ceea ce îl definește ca om, umanitatea sa față de cei cu care 

conviețuiește. Astfel, „Cel care nu știe de unde vine, nu poate ști nici încotro se îndreaptă”, ne 

spune Otto vom Habsburg. De aceea, în vremurile de astăzi ar trebui să ne știm rădăcinile și 

să învățăm ce înseamnă dăruirea, altruismul, bunăvoința în orice timp și loc, inclusiv față de 

nevoile tuturor celor aflați în încercări și suferință. Dăruirea se poate manifesta în diferite 

forme și cantități, însă „Nu contează cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce 

dăruiești!”, ne spune Maica Tereza. Fapta bună izvorăște din dragoste și se arată și se 

răspândește cu multă dragoste, din proprie inițiativă și fără a aștepta vreo răsplată. 

Astfel și elevii Liceului Teoretic „Mircea Eliade” din Întorsura Buzăului, județul 

Covasna, iubitori de fapte bune, învață să-și exprime sentimentul de iubire, respect față de 
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tradițiile și obiceiurile străvechi legate de Crăciun și încearcă a reînvia tradiția de a merge la 

colindat pentru a împărtăși iubirea și bucuria Nașterii Domnului.  

În cadrul disciplinei Religie, activitățile școlare și extrașcolare (proiecte educative, 

cercul de religie, manifestări cultural-religioase), contribuie armonios la dezvoltarea 

personalității religios-morale a elevilor și la promovarea imaginii școlii. Ele oferă exemple de 

activități de bună practică și noi moduri de a înțelege și de a-ți îndruma viața, cu bune și rele, 

în acestă lume. 

Este cunoscut faptul că oricine are datoria să-și cunoscă rădăcinile, căci fără această 

cunoaștere nu poate fi puternic, echilibrat și nu poate conștientiza că aparține unui loc. Iar prin 

cunoașterea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor acestui popor, elevii pot să se simtă 

puternici, să conștientizeze că aparțin unui loc și neam, identificând trăsăturile și valorile 

cultural- istorice și religioase ale poporului român. 

De aceea și elevii Liceului Teoretic „Mircea Eliade” din Întorsura-Buzăului, ajutați de 

coordonatorul de proiect, profesorul de religie Muntean Iuliana Monica, au încercat să-și 

caute în cadrul unui proiect educațional în parteneriat cu celelalte instituții școlare din oraș 

rădăcinile, propria identitate religioasă, culturală și națională în acest spațiu  românesc și plin 

de frământări istorice și religioase, cunoscând faptul că pentru om rădăcina este însuși omul. 

Un argument pentru acest Proiect educațional „Sărbătoarea Crăciunului – 

Colindele vestesc bucuria” poate fi: stimularea în rândul tinerilor a cunoașterii și a 

interpretării adevăratelor colinde românești, prin reînvierea tradiției de a merge la colindat 

în ceată, dăruid și împărtășind bucuria și vestea Nașterii Domnului Iisus Hristos. 

Proiectul Educațional „Sărbătoarea Crăciunului – Colindele vestesc bucuria” a luat 

naștere pornind de la ideile elevilor implicați (clasele IX- XII) și coordonați de profesorul de 

religie și s-a desfășurat în perioada 30 noiembrie 2018 - decembrie 2019. 

Proiectul Educațional „Sărbătoarea Crăciunului – Colindele vestesc bucuria” a avut 

un întreit scop: dezvoltarea respectului și gustului față de folclorul religios, creația autentică, 

cultivarea simțului artistic și promovarea valorii muzicii autentice – colindele în comunitate și 

nu numai, precum și reînvierea tradiției de a merge la colindat. 

Dintre competențele dorite a fi atinse în acest proiect amintim: identificarea elevilor 

cu aptitudini de a cânta, creşterea capacităţii de exprimare a sentimentului de iubire prin 

colind și de a merge la colindat, dezvoltarea capacității de a se bucura și de a dărui bucurie și 

iubire de Dumnezeu și de aproapele în prag de sărbătoare și nu numai, formarea unor abilități 

și deprinderi utile în viață, capacitatea de a interacționa (de a colabora) cu mediul, colegii, 

adulții, dezvoltarea capacității de cunoaștere, interpretare a colindelor românești, de reînviere 

a tradiției de a merge la colindat pentru a împărtăși bucuria și celor din jur și organizarea unei 

prezentări de experiențe de bună practică pentru feedbak-ul activității și aprecierea activității 

desfășurate. 

Proiectul educațional „Sărbătoarea Crăciunului – Colindele vestesc bucuria” s-a 

desfășurat în trei etape, reprezentând trei activități distincte: 

1. Activitatea I: mai întâi, elevii s-au documentat despre ceea ce înseamnă folclorul 

religios, care sunt componentele acestuia, au aflat importanța cunoașterii și 

transmiterii folclorului religios, și-au dezvoltat respectul și gustul față de folclorul 

religios, creația autentică, și-au cultivat simțul artistic și au promovat valoarea 

muzicală autentică în comunitate și nu numai, atingându-se astfel unele din 

compentețele proiectului, sub îndrumarea profesorului coordonator al proiectului 

(Muntean Iuliana Monica). 

2. Activitatea a II-a: apoi, elevii au învățaț colinde ce vestesc Naștrea Domnului Nostru 

Iisus Hristos și însoțesc obiceiul de Crăciun, pentru a colinda în ceată la activitatea din 

liceul nostru, înregistrând și un videoclip pentru a participa la Festivalul Național 
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„Datini și obiceiuri din străbuni lăsate” din Cluj-Napoca, desfășurat în data de 14 

decembrie 2018.  

3. Activitatea a III-a: grupul de colindători (alcătuit din 15 eleve, însoțite de 

coordonatorul lor), a colindat la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” și la celelalte 

instituții școlare din oraș – Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” și Școala 

Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, în data de 19.12.2018, oferind un frumos program 

artistic. 

Elevii s-au oferit voluntar pentru toate cele trei activități ale proiectului și ei fac parte 

din clasele IX-XII ale Liceului Teoretic „Mircea Eliade”. Ei au arătat un interes deosebit 

pentru cunoașterea și transmiterea folcorului religios cu prilejul sărbătorii Crăciunului, și-au 

însușit cu foarte mare ușurință și multă plăcere colindele alese de ei și coordonator, precum și 

urătura de început de colindat, arătând respect față de creația autentică și veche rămasă de la 

străbuni. 

Interesul, respectul și gustul față de colindatul în ceată a reieșit și din faptul că aceștia 

au însoțit colindul cu clopoței și tamburină, instrumente aduse și împodobite de ei, precum și 

de faptul că au purtat frumosul nostru port popular. 

Bucuria cu care au vestit Nașterea Domnului în instituțiile școlare ale orașului nostru 

(și nu numai), dorința exprimată de a mai participa la un astfel de proiect și anul viitor au dat 

de înțeles coordonatorului de proiect că acesta trebuie continuat și că elevii au fost mulțumiți 

și fericiți de activitățile derulate, de faptul că ei au fost colaboratori, participanți activi și au 

reușit în echipă să aducă succes acestui demers educativ, cultural și extrașcolar. 

Rezultatele acestui proiect educațional sunt cunoașterea și transmitrea mai departe a 

semnificației sărbătorii Crăciunului, a tradiției și a obiceiurilor de Crăciun – colindatul în 

ceată și Steaua, reînnoirea obiceiului de a colinda în ceată și scoaterea în evidență a 

importanței sărbătorii Nașterii Domnului, care trebuie întâmpinată cu bucurie în suflet, cu 

iubire față de cel de lângă noi, cu pace în suflet și dăruire. 

Alte rezultate ale proiectului ar fi: dezvoltarea, la elevii, a spiritului de echipă, de 

dăruire necondiționată, de bucurie, dar și de iubire de aproapele; cultivarea simțului artistic și 

promovarea valorilor muzicale autentice; alcătuirea, în luna ianuarie 2019, a unei broșuri cu 

impresii și fotografii ale elevilor participanți la cele trei activități ale proiectului.  

Consider că activitățile de proiect desfășurate au promovat tradițiile ștrămoșești de 

Crăciun în spațiul românesc, precum și imaginea liceului nostru la nivelul comunității și în 

țară. 

Preasfințitul Ioachim Băcăuanul ne spune foarte frumos despre fapta bună și valoarea 

ei: „Fapta bună este o întâlnire cu Dumnezeu, deoarece ea nu ne aparține, ci este manifestarea 

lui Dumnezeu prin noi”. 

Astfel, se poate afirma că activitățile acestui proiect au însumat o faptă bună, o 

întâlnire specială a elevilor cu Dumnezeu, pe care L-au vestit cu mare iubire și bucurie în jur, 

cu tradițiile ștrămoșești de Crăciun în spațiul românesc, cu adevăratele trăiri și emoții 

determinate de sărbătoarea Nașterii Domnului (care trebuie întâmpinată cu bucurie, cu iubire, 

cu pace în suflet și dăruire).  

Și precum a spus Sfântul Ioan Gură de Aur: „Fericit în viață este acela care are 

mijloace de a-i face pe alții fericiți”, participanții direcți au avut bucuria de a se simți fericiți, 

pentru că au adus fericirea în inima și pe chipul celor care au primit cu deschidere, dragoste și 

bucurie vestea Nașterii Domnului Iisus Hristos și au trăit cu adevărat acestă sărbătoare 

creștină împreună. 
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Parteneriatul ca formă de manifestare a educației nonformale 
 

Prof. Nenu Camelia Mariana 

Liceul Teoretic ,,Emil Racoviţă”, Galaţi, jud. Galaţi 

 

Atunci când vorbim de parteneriat, automat ne întrebăm ce rol are acesta. Eu consider 

că prin diversele parteneriate dezvoltate am ajuns la dezvoltarea creativității. Creativitatea a 

dat omului posibilitatea să se aproprie de stele sau, mai bine spus, i-a dat valenţe demiurgice. 

Dar ce este creativitatea? 

Conform Dicţionarului de simboluri30, creaţia are mai multe semnificaţii, ea 

simbolizând sfârşitul haosului, prin ordonare şi stabilirea unor ierarhii. Opera creatorului 

precede sau urmează haosul, pentru ca, după aceea, spiritul să pătrundă, dându-i formă. 

„Creaţia, în sens strict, numită ex nihilo, este actul care face să existe acest haos. 

Haosul evoluând, timpul începe: actul creator însuşi este extratemporal. Actul de creaţie, în 

sens larg, este energia care organizează datele primare informe; creaţia este efectul acestei 

energii. În unele cosmogonii, lumea aceasta precede creaţia care nu este concepută decât ca 

principiu de distingere sau ca energie ce trezeşte formele încătuşate în magna originară. 

În hieroglifica tradiţională, atribuită egiptenilor, aspectele principale ale creaţiei sunt 

întruchipate de patru desene geometrice: spirala, care reprezintă energia cosmică insuflată de 

creator; spirala pătrată, care semnifică această energie acţionând în sânul universului; o masă 

cu totul informă, ca un nor nedesluşit, imagine a haosului primitiv; pătratul, care reprezintă 

pământul şi lumea organizată, stabilită pe baza celor patru puncte cardinale”31. 

Plecând de la aceste informaţii, ajungem la ideea că haosul devine ordine prin creaţie, 

iar noi considerăm că acest lucru poate fi acceptat şi în cazul demersului didactic. Profesorul 

are rolul de a impune ordinea acolo unde noţiunile au pătruns haotic, din diverse surse, unele 

chiar intenţionat nerealiste, iar mass-media, cinematografia, jocurile pot aduce un prejudiciu 

profesorului. 

În paginile ce urmează vom încerca să răspundem la întrebarea: Ce rol joacă 

parteneriatul în dezvoltarea creativităţii elevilor şi de ce este ea atât de necesară? 

În România se simte în mod implicit nevoia de schimbare din toate punctele de vedere, 

dar în special în cel al mentalităţilor. Azi şcoala trebuie să pregătească tinerii pentru piaţa 

muncii şi pentru exigenţele societăţii democratice. Profesorul are un rol important în 

implementarea valorilor şi principiilor democratice și a ideii de multiculturalism şi din acest 

motiv în ultimii ani responsabilităţile sale au crescut destul de mult. 

În iunie 2001, o delegaţie formată din şase profesori români, incluzând şi câţiva 

oficiali ai Ministerului şi pe președintele celui mai mare sindicat al profesorilor, au vizitat 

Statele Unite ale Americii, având o misiune de studiu de zece zile, discutându-se despre 

modalităţile de folosire a standardelor în şcolile americane. Reveniţi în ţară, cei şase profesori 

au contribuit la dezvoltarea unui sistem de standarde de predare, formarea profesorilor 

urmând să fie monitorizată în următorii ani32. 

L. Gliga33ne prezintă principiile nucleu ale acestei direcţii, motiv pentru care ne-am 

permis să le prezententăm, pentru a le studia, în scopul de a observa dacă acestea asigură 

dezvoltarea creativitaţii elevilor și cum poate educația nonformală să ofere o alternativă la 

educația formală: 

                                                             
30  J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Editura Artemis, Bucureşti, 1993, p. 385-386. 
31  Ibidem, p. 385. 
32  L. Gliga, Standarde profesionale pentru profesia didactică, Bucureşti, 2002. 
33  Ibidem, p. 75-77. 



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

169 
 

 Principiul I: Cadrul didactic este un bun cunoscător al domeniului şi al 

disciplinei pe care o predă. 

 Principiul II: Cadrul didactic cunoaște elevul şi îl asistă în propria dezvoltare. 

 Principiul III: Cadrul didactic este membru activ al comunităţii. 

 Principiul IV: Cadrul didactic are o atitudine reflexivă. 

 Principiul V: Cadrul didactic este promotor al unui sistem de valori în 

concordanţă cu idealul educaţional. 

Aşa cum se observă din lecturarea acestor principii, putem trage următoarele 

concluzii: educaţia nu se mai rezumă doar la transmiterea de cunoştinţe, profesorul devine un 

partener al elevilor în demersul educativ, fără însă să-şi încalce principiile deontologice. El 

contribuie la dezvoltarea personală a elevului prin: deschiderea către experienţe noi; 

dezvoltarea potenţialului propriu; creativitate; flexibilitate etc.  

Activitatea de predare reprezintă astăzi mai mult decât dezvoltarea capacităţilor 

cognitive ale elevilor în demersul educaţional, profesorii trebuind să încurajeze dezvoltarea 

găndirii critice şi a creativităţii. Analizând potenţialul elevilor, un profesor bun va şti să se 

folosească de aptitudinile fiecărui elev în parte. El va şti să anticipeze care sunt interesele, 

capacităţile elevilor şi lucrurile pe care aceştia le ştiu înainte de a-şi proiecta activitatea. 

Pentru a putea lucra cu personalităţi diferite de cea proprie, el trebuie să monitorizeze şi ceea 

ce vede, aude, dar şi ceea ce trece dincolo de aparenţe. 

Dacă prima condiţie importantă în procesul educativ este dezvoltarea activităţii 

didactice pentru beneficiul şi educaţia tinerilor, a doua este devotamentul pentru materia 

predată. Un profesor bun se străduieşte să le prezinte elevilor cât mai mult din aspectele 

sociale, culturale, etice şi stiinţifice ale lumii înconjurătoare, folosind materia pe care o predă 

ca pe o punte spre această lume, dezvoltând parteneriate cu comunitatea locală, cu ONG-uri. 

Un profesor competent deţine o cunoaştere adecvată a materiei şi a priceperilor care 

sunt esenţiale în domeniul respectiv, se dovedeşte a fi la curent cu noile descoperiri în 

domeniul predării, pentru a progresa realizează studii de cercetare, utilizează ghidurile 

destinate profesorilor, textele şi materialele curriculare în mod eficient. 

Considerăm că profesia de educator este investită de public cu încrederea şi 

responsabilitatea care presupune cele mai înalte idealuri profesionale. Predarea nu se mai 

limitează la spaţiul clasic al şcolii, informaţia circulă, de la elevi la prieteni şi chiar la părinţi, 

iar acest lucru determină o atitudine cât mai realistă a profesorului asupra a ceea ce prezintă 

elevilor, iar educația nonformală bazată pe parteneriate, asigură o completare reușită a 

cadrului formal. 

Metodele şi procedeele de predare şi evaluare vor trebui să ofere profesorului 

posibilitatea de a construi un demers didactic coerent, care însă să determine dezvoltarea 

eficientă a creativităţii elevilor, iar activităţile trebuie să urmărească punerea în valoare a 

competenţelor elevilor cum ar fi: gândirea critică, comunicarea, rezolvarea de probleme, 

lucrul în echipă, jocul de rol, dramatizarea etc. 

Complexitatea dimensiunii europene în învăţământ, la nivel de state europene, relevă 

existenţa unor practici, experienţe, abordări şi viziuni multiple, iar demersurile de actualitate 

în această privinţă vizează armonizarea politicilor, a structurilor şi a modului de recunoaştere 

a studiilor, competenţelor şi calificărilor. Din acest motiv, se consideră că dimensiunea 

europeană reprezintă o caracteristică comună a sistemelor educative europene. 

Fiind un act cu precădere teleologic, educaţia este o acţiune raţională, care poate să se 

manifeste atât spontan, cât şi dirijat. Optimizarea proiectului instructiv-educativ este 

determinată de împletirea şi complementaritatea dintre cele două momente: raţionalizare şi 

spontaneitate creativă, şi în nici un caz de o suprasolicitare unilaterală a celor doi poli 

acţionali. 
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Creativitatea profesorului intervine într-un câmp de acţiuni precis delimitate şi tocmai 

în acest lucru constă paradoxul creativităţii pedagogice; cu cât traseul este mai bine stabilit, cu 

atât intuiţia creatoare poate fi mai puternic valorificată. Creativitatea didactică reprezintă 

defapt capacitatea de a regrupa sisteme şi situaţii acţionale ştiute, în funcţie de un anumit 

câmp de posibilităţi; ea reprezentând racordarea şi contextualizarea nimerită a unui ansamblu 

procedural coerent, proiectat în detaliu. 

Un cadru didactic interesat de succesul său profesional îşi va pune mereu întrebarea 

dacă modalitatea de proiectare a lecţiei atinge productivitatea maximă, adică dacă în final îşi 

va atinge obiectivele propuse. Improvizaţia şi hazardul nu pot juca nici un rol în procesul 

instructiv-educativ, iar actul creator, aşa cum precizam la început, nu le presupune. A fi 

creativ nu înseamnă să faci totul la întâmplare, ţinând cont doar de imaginaţie, ci trebuie să ţii 

seama de faptul că aceasta presupune un material prealabil, care urmează să fie prelucrat. Din 

acest motiv creativitatea are nevoie de memorie, care îi poate oferi un bagaj de informaţii 

(imagini, idei, scheme, concepte etc.) extrem de important. El devine utilizabil doar dacă este 

organizat, sistematizat prin intermediul gândirii. Rolul acestei funcţii în procesul creator este 

evident: gândirea permite clasificarea imaginilor furnizate de simţuri şi formarea unei 

concepţii asupra realităţii, asupra a ceea ce este util sau nu, asupra valorii lucrurilor. În acest 

fel se poate face o selecţie între plăsmuirile imaginaţiei, reţinându-se acele elemente de 

progres care permit o transformare pozitivă a realităţii, a culturii în speţă. 

Profesorul trebuie să ţină cont, deci, de aceste aspecte, dar şi de faptul că are un rol 

important în formarea profilului moral-civic al elevilor. Reprezentările şi noţiunile morale 

sunt o componentă cognitivă a conștiinţei morale. Deoarece cerinţele şi valorile etice sunt 

impuse elevilor ca exigenţe externe, profesorul trebuie să apeleze nu doar la înţelesul 

normelor de conduită pe care le presupun, ci şi la motivarea perceptelor morale, dar şi a celor 

multiculturale. 

Noţiunile şi reprezentările morale îi ajută pe elevi să distingă între bine şi rău, drept şi 

nedrept, între spiritul de cooperare şi individualism, între cinste şi minciună, modestie şi 

îngâmfare, onoare şi ruşine, sinceritate şi ipocrizie etc. Profesorul poate cel mai bine să se 

folosească de acestea, materia pe care o predă fiind plină de exemple concrete despre aceste 

noţiuni, dovedindu-se că uneori oamenii mari puteau să aibă şi defecte, iar a învăţa din 

greşelile celorlalţi e foarte important şi demonstrează inteligenţă. În acest sens, ideale ar fi 

piesele de teatru, în special Shakespeare poate fi folosit pentru prezentarea unor situații și 

caractere. 

Formarea noţiunilor morale reprezintă un proces de acumulări treptate în care 

împrejurările particulare de viaţă şi educaţie au un rol major. Creativitatea asigură asimilarea 

mai uşoară a acestor noţiuni, deoarece oferă o alternativă mai apropiată de stilul de viaţă al 

adolescenţilor. 

În acţiunea de formare trebuie să urmărim intervenţia completă, profundă, globală 

asupra felului de a reacţiona a individului, iar formarea reprezentărilor, a noţiunilor moral-

civice, a convingerilor, a atitudilor şi a aptitudinilor morale poate fi privită ca o acţiune 

psihosocială din mai multe perspective în cadrul parteneriatului: 

 prin finalitatea sa, ţintind la o dezvoltare a adaptabilităţii; 

 prin conţinutul său urmăreşte interacţiune între specialişti diferiţi; 

 vizează o continuă readaptare la mediu şi are, deci, caracter de continuitate; 

 vizează perfecţionarea competenţelor; 

 prin metodele sale active şi participative se urmăreşte lucrul în grupuri mici, ceea ce 

asigură o bună comunicare; 

 prin rezultatul său, adică prin dobândirea culturii psihosociale, deosebite de cultura 

care se poate dobândi individual; 
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 prin finalitatea sa: formarea psihosocială este inductoare de schimbări la nivelul 

individului şi relaţiilor pe care el le angajează, metodelor pe care el le utilizează etc. 

Formarea psihosocială este continuă şi integrală, organizată în vederea dobândirii, de 

către fiecare elev, a unei evoluţii armonioase, pregătindu-l pentru acţiune eficientă şi 

autoreglare; astfel, se pot dezvolta următoarele aptitudini în cadrul unor parteneriate: 

exprimarea orală şi în scris, capacitatea de a purta un dialog, de a asculta şi de a-şi argumenta 

opiniile, colectarea, selectarea, sintetizarea şi analizarea informaţiilor provenind din diferite 

surse şi frormarea unor concluzii obiective şi echilibrate, identificarea şi înlăturarea 

prejudecăţilor, stereotipurilor şi discriminărilor, recunoaşterea şi acceptarea diferenţelor, 

stabilirea de relaţii personale pozitive si neopresive, rezolvarea conflictelor pe cale paşnică, 

asumarea responsabilităţilor, participarea la luarea deciziilor etc. 

În ceea ce priveşte atitudinile care se formează, acestea sunt: respectul de sine, 

încrederea în propriul potenţial, înţelegerea pentru problemele semenilor, responsabilitatea 

pentru propriile acţiuni, respectul faţă de lege, participarea activă la viaţa comunităţii etc. 

Sub aspect psihogenetic, odată cu integrarea într-un ansamblu de relaţii (familie, 

şcoală, prieteni, colegi), copilul asimilează conţinutul normativ al acestor relaţii sub formă de 

reprezentări, noţiuni, sentimente şi atitudini. Dacă la început este vorba de imitarea adulţilor, 

pe măsură ce înaintează în vârstă putem vorbi de interiorizarea lor, fiecare elev constituindu-şi 

propriul repertoriu de modele, de noţiuni şi judecăţi de valoare, cristalizate prin confruntarea 

cu ceilalţi, din analiza şi selecţia continuă. Elevul îşi selectează anumite modele de conduită, 

uneori chiar îşi făureşte modele în contrast cu ceea ce vede în jurul său, iar cel mai adesea nici 

nu ştie că are un model, crezând că ceea ce face nu e o imitare a modelului, ci doar o 

manifestare a propriei mentalităţi. 

În formarea sistemului de noţiuni şi valori morale un rol important revine provocării 

unor dezacorduri, contradicţii în constiinţa elevilor în cazul parteneriatelor. 

Formarea şi modificarea reprezentărilor şi noţiunilor morale nu se reduce doar la 

logica şi metodologia procesului informativ, deoarece în acest act sunt puternic implicaţi 

factorii de ordin afectiv şi voliţional.  

Elevii, în general, ştiu ce este bine şi ce este rău, ce este permis şi ce este interzis, 

dar cu toate acestea, din variate motive, faptele lor nu se conformează totdeauna normelor 

morale. Cunoştinţele etice vor fi respectate necondiţionat în practică numai atunci când se 

transformă în convingeri şi se bucură de adeziunea internă a elevului. 

Concluzionând, parteneriatul ca formă de manifestare a educației nonformale, asigură 

profesorului șansa de a oferi elevilor săi modalități de dezvoltare personală și profesională. 
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Rezultate mai bune colaborând – despre parteneriatul educaţional 
 

Prof. Oancea Dorina 

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Tălpigi, jud. Galaţi 

 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care 

acţionează împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară 

există mai multe expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord 

cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, 

protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat, 

parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele. 

Parteneriatul educaţional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei 

contemporane. Este un concept şi o atitudine în câmpul educaţiei. Ca atitudine, parteneriatul 

presupune: 

 acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite; 

 egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; 

 interacţiuni acceptate de toţi partenerii; 

 comunicare eficientă între participanţi; 

 colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit; 

 cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri comune). 

Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional propriu-zis. El 

se referă la cerinţe ca proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii, influenţe şi 

agenţi educaţionali. Parteneriatul educaţional se realizează între: 

 instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate; 

 agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale (psihologi, consilieri, terapeuţi etc.); 

 membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului 

(medici, factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei etc.); 

 influenţele educative exercitate la anumite momente asupra copilului; 

 programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului; 

 formele educaţiei în anumite perioade. 

Conceptul de parteneriat are în vedere o altă relaţie cu copilul, care este parte a 

deciziilor educative, după posibilităţile şi dimensiunile alegerilor sale. Părinţii, copiii şi 

comunităţile se influenţează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc poate sprijini sau 

devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. Poate să se comporte ca o sursă de 

forţă şi siguranţă sau ca o restricţie a dezvoltării.  

La rândul lor, părinţii pot influenţa comunitatea deopotrivă ca indivizi sau ca membri 

ai unui grup. Ei pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii şi la fixarea priorităţilor 

sociale. La educarea copilului contribuie, ca instituţii bine determinate ale societăţii, familia, 

şcoala şi comunitatea. 

Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea 

individului prin procesele de instrucţie şi educaţie concentrate în procesul de învăţământ, 

simte tot mai mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care se 

dezvoltă copilul. Există o reţea complexă de relaţii în cadrul unei şcoli, care are un potenţial 

important de influenţare a educaţiei copiilor, atât în sens pozitiv, cât şi în sens negativ. Cele 

mai importante relaţii sunt: 

 relaţiile dintre profesor şi elev; 
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 relaţiile interindividuale (dintre elevi, dintre profesori, dintre profesori şi specialiştii 

care sprijină şcoala, dintre profesori şi personalul administrativ al şcolii); 

 relaţiile dintre profesori şi părinţi; 

 relaţiile dintre profesioniştii care sprijină dezvoltarea copilului cu părinţii şi profesorii 

(lucrul în echipă pentru a lua decizii şi a întreprinde acţiuni în favoarea copilului).  

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o 

unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Ea concepe 

cele două instituţii sociale exprimându-se în schimburi de opinii şi în discuţii, iar atunci când 

este vorba de decizii, păstrându-şi fiecare identitatea şi aportul specific. Raporturile active ale 

familiei cu şcoala sunt stimulate de apariţia unor importante mize familiale ale şcolarităţii: 

instrumentale, statutare, afective şi culturale.  

Părinţii pot fi parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre 

copiii lor. Ei pot da informaţii preţioase despre problemele, crizele de creştere, dorinţele, 

aşteptările, pasiunile elevilor. Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca:  

 părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi 

valoroasă la educarea copiilor lor; 

 părinţii să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copii; 

 să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor; 

 să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor 

profesionale; 

 responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori.  

Lipsa de comunicare între membrii unei comunităţi, reprezintă una dintre problemele 

de actualitate. De aceea este nevoie de o colaborare strânsă între partenerii educativi ai unei 

comunităţi (primărie, bibliotecile orăşeneşti şi comunale, muzee, Biserică etc.), pentru a 

aborda educaţia valorică din perspectiva afectivităţii, a cunoaşterii, a reglării trebuinţelor, 

valorilor şi motivaţiei care stau la baza unei convieţuiri democratice şi integrării în 

comunitate. 

Colaborarea cu alte instituţii nu este întotdeauna uşoară, unii răspund pozitiv, alţii nu. 

Este parte a rolului şcolii să ajungă la comunitate, să încurajeze şi să convingă organizaţiile să 

se implice; uneori oamenii vor rezista din cauza a ceea ce văd ca graniţe profesionale.  

A educa înseamnă a adapta copilul la mediul social adult, ţinând seama de natura sa 

proprie, de posibilităţile individuale de asimilare, înseamnă a face apel la mijloacele, metodele 

şi procedeele care corespund trebuinţelor copilului. A educa înseamnă răbdare şi insistenţă, 

înseamnă o muncă cotidiană continuă. 

În devenirea personalităţii elevului, comunicarea permanentă, colaborarea şi 

cooperarea factorilor educaţionali reprezintă o prioritate, materializându-se în avantaje 

oferite de instituţii în formarea sa, în spiritul valorii societăţii în care trăieşte. 

 

„Un vis pe care-l visezi singur, e doar un vis! Un vis pe care-l visezi împreună cu ceilalți 

e realitate!” (John Lennon) 
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Familia și școala, parteneri în educația elevului 
 

Prof. Onica Veronica 

Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, Tecuci, jud. Galați 

 

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi 

familia. Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, 

sentimentelor. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 

intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în 

care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului. Şcoala eficientă realizează 

un parteneriat cu elevul, prin valorizarea și respectarea identităţii sale cu familia, prin 

recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic, şi cu toate resursele 

educative ale societaţii, pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un 

nou concept, care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este 

parteneriatul educaţional. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în 

sprijinul copilului, la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, 

opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. 

Parteneriatul educaţional se realizează între: 

 instituţiile educaţiei: familie, scoală si comunitate; 

 agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor problem 

educaţionale; 

 membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării și dezvoltării copilului 

(medici, factori de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei); 

 influențele educative exercitate la anumite momente asupra copilului; 

 programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 

Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje:  

 creează relaţii de colaborare; 

 clarifică diverse probleme educative; 

 oferă un nou cadru de dezvoltare a personalităţii elevului; 

 sporeşte conştientizarea din partea tuturor actorilor implicaţi în educaţie. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie într-un mediu favorizat de comunitatea locală va 

atinge scopul educaţional propus, printr-o relaţie de echivalenţă dintre şcoala în comunitate şi 

comunitatea în şcoală. Părinții, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. 

Mediul în care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre 

valorile lor. De asemenea, părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea 

valorilor comunităţii. Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, 

izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. Educaţia este cea care 

desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la 

comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. 

Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, 

atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia 

oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile 

oamenilor, obiecte casnice); familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, 

memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care 

părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare 

studiului. 
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Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce 

participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi 

subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în 

ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte 

în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute. Şcoala este instituţia 

socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv şi 

pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa 

socială, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul 

decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de 

cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. Parteneriatul educaţional se aplică 

la nivelul tuturor acestor relaţii. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare 

efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul 

copilului. 

Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive 

între familie şi şcoală. Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor 

factori. Dacă ne referim la optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul: 

 calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi); 

 percepţiile fiecăruia; 

 atitudinile care îi caracterizează; 

 caracteristicile instituţiei şcolare; 

 caracteristicile familiei; 

 modul de comunicare. 

Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului 

instructiv-educativ are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm: părinţii îşi cunosc copiii şi 

doresc să îi descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea 

rolului de elev de către copilul lor. Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala: 

 prezenţa la şedinţe şi lectorate; 

 asistarea elevilor în efectuarea temelor; 

 participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive; 

 organizarea unor expoziţii, serbări, excursii; 

 organizarea unui colţ verde în şcoală; 

 atragerea unor fonduri pentru şcoală. 

O comunicare optimă învăţător/ diriginte – familie are rolul de a acţiona în mod 

pozitiv asupra copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi 

de comunicare şi de dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii 

care favorizeaza, dar şi blochează o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea 

uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, rezultatele şcolare şi natura comportamentului.  

Factori care favorizează comunicarea: 

 transmiterea informaţiilor de către învăţător/ diriginte într-o formă accesibilă 

părinţilor; 

 evitarea analizării critice sau blamării părintelui; 

 mediul ambiant de discuţie să fie plăcut; 

 capacitatea cadrului didactic de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte 

problemele; 

 evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu aceştia; 

 rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în găsirea unor soluţii; 

 sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului.  

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are 

aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine 

intenţionaţi în alegerea unei şcoli pentru copilul lor. Dar de multe ori, buna intenţie şi buna 
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credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor, deoarece acestea nu ţin loc de competenţă. 

Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor. De 

aceea, între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare. 

Şcoala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea 

societăţii. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. 

Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele 

vieţii sociale. 

În concluzie, pot afirma că numai printr-o colaborare strînsă, susţinută, familia şi 

şcoala pot pune în aplicare procesul de educare a copilului, că numai aşa se pot forma copii 

calmi, într-o viaţă zbuciumată, copii fericiţi, într-o societate în permanentă schimbare. 
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Proximitatea eficientă – învățarea prin parteneriat educational 
 

Prof. Ştefan Cristina 

Colegiul Naţional „Spiru Haret”, Bucureşti 

 

Proximităţile sunt uneori întâmplătoare, în alte situaţii avem tendinţa să considerăm 

că, mai degrabă, se aplică vorba populară conform căreia cine se aseamănă se adună. Ce 

deosebeşte cele două tipuri de aprecieri diferite poate fi dedus din consecinţele rezultate, ce 

implică tipul respectiv de apropiere. Dacă evaluarea este una pozitivă, atunci avem tendinţa de 

a crede că proximitatea era menită pentru a fi valorizată şi valorificată în beneficul părţilor 

implicate. Dacă, dimpotrivă, apropierea devine stânjenitoare, atunci cel mai probabil o să fie 

denunţată; cei aflaţi în nedorita apropiere se vor simţi, de fapt, foarte îndepărtaţi, se va institui 

ceea ce sociologii numesc distanţa socială, o distanţă simbolică, semnificativă în plan 

cultural. 

Proximităţile îi apropie pe oameni, dar şi organizaţiile sociale. De exemplu, liceul 

nostru – Colegiul Naţional Spiru Haret din Bucureşti – (CNSHB) se află, geografic vorbind, 

în vecinătatea sediului Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO), ceea ce a creat 

oportunitatea unei colaborări instituţionale de succes. Începută cu mult timp în urmă, 

activitatea educativă privind drepturile omului s-a bucurat de un succes real în rândul elevilor, 

ceea ce a făcut ca în anul 2017 între cele două instituţii să se încheie şi un protocol de 

parteneriat. 

Colaborarea între cele două organizaţii poate fi exemplificată prin diferite activităţi, 

dintre care amintesc: 

a. În data de 21 februarie 2017, este celebrată Ziua Internaţională a Limbii Materne. Cu 

acest prilej, elevii claselor a noua, profil uman, de la Colegiul Naţional Spiru Haret, 

București, s-au bucurat de prezența domnului dr. Adrian Bulgaru, directorul Institutului 
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Român pentru Drepturile Omului, care a onorat invitaţia de a participa la o activitate 

educativă dedicată diversităţii lingvistice şi culturale. După ce a fost relevată 

semnificaţia internaţională a evenimentului, s-au purtat discuţii despre drepturile 

minorităţilor într-o societate democratică şi despre drepturile copilului.  

b. În cadrul Programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, desfăşurat între 6 şi10 

noiembrie 2017, la Colegiul Naţional Spiru Haret, Bucureşti, în data de 9 noiembrie 

2017, a fost marcată, prin activităţi educative non-formale, Ziua Internaţională de 

combatere a fascismului şi antisemitismului. Elevi ai claselor a X-a şi a XI-a, profil 

Ştiinţe sociale, au avut ca invitat, din partea Institutului Român pentru Drepturile 

Omului, pe doamna Daniela Albu, care le-a vorbit despre semnificaţia zilei respective, 

a importanţei toleranţei şi a necesităţii de a se implica în demersuri dedicate respectării 

drepturilor omului, împotriva oricăror forme de discriminare, a prezentat elevilor o 

parte dintre activităţile desfăşurate de IRDO în parteneriat cu organizaţia UNITED for 

Intercultural Action.  

c. În data de 26 martie 2018, sub egida IRDO, s-a desfăşurat Săptămâna europeană de 

combatere a rasismului, ocazie cu care a avut loc o vizită documentară la sediul IRDO 

şi plasarea liceului pe o hartă internaţională interactivă. Au participat elevi ai claselor a 

12-a, profilul Ştiinţe sociale. 

d. Elevii de la clasele de profil umanist au dezbătut cazuri de încălcare a drepturilor 

omului, cu ocazia zilei de 25 noiembrie 2018, participând astfel la Campania IRDO, 

Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, Orange Day. 

Între cele două instituţii s-a semnat un protocol de colaborare, care a fost reînnoit în 

anul 2017.  

Cu toţii am conştientizat faptul că învăţarea prin parteneriatul educaţional deschide 

pârghii motivaţionale importante, atât pentru elevii implicaţi, cât şi pentru profesorii şi 

cercetătorii IRDO. 

În primul rând, elevii se bucură să poată dialoga cu adulţi, alţii decât profesorii lor, să 

îşi etaleze cunoştinţele dobândite încă prin studiul disciplinei Educaţie socială, Gândire 

critică şi drepturile copiilor. Elevii aflaţi în clasele terminale pot interveni avizat în 

dezbaterile privind drepturile omului, ca o bună continuitate în raport cu temele studiate la 

Sociologie şi Filosofie. 

Cadrele didactice au, la rândul lor, ocazia de a face un util schimb de experienţă cu 

cercetătorii IRDO, care deopotrivă au ocazia de a valida diferitele studii pe care le realizează 

prin raportare la înţelegerea elevilor.  

În acest sens poate fi făcută observaţia conform căreia proximităţile geografice sunt 

întărite prin afinităţile de idei. Până la urmă, în societatea informaţională nu atât apropierile 

geografice sunt semnificative, cât mai cu seamă cele la nivelul ideilor, valorilor, 

semnificaţiilor culturale. Însă dacă există, şi proximităţile geografice pot fi un punct de sprijin 

în realizarea unor activităţi educative de succes. Contradictoriu ar putea apărea ca tocmai 

acestea să nu fie apreciate în adevărata lor utilitate. 

Învăţarea prin parteneriat educaţional se poate dovedi drept una dintre cele mai 

productive strategii didactice prin care se poate trece, pe nebăgate de seamă, graniţa între 

educaţia formală şi cea non-formală. 
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Familia – partener de nădejde în educația copiilor 
 

Prof. Stroe Ilona-Gabriela 

Şcoala Gimnazială Produleşti, jud. Dâmbovița 

 

„A educa înseamnă a cultiva curățenia sufletească și buna cuviință a copiilor și 

tinerilor, de a-i modela inteligența, de a modela un atlet pentru Hristos. Educația 

este o artă, căci ea se săvârșește în vederea accederii la lumea viitoare.” 

 ( Sfântul Ioan Gură de Aur) 

 

Educația a apărut o dată cu omul, este fundamentală pentru om, căci numai prin ea 

omul devine om și se definește pe sine. Ea este un factor de dezvoltare a societății, dar pentru 

aceasta avem nevoie de copii educați corect în spirit moral, social și civic. 

Copilul își ia primele modele din cadrul familiei. Căminul în care crește este cel care îl 

ajută să se dezvolte armonios pe toate planurile (emoțional, social), ea îi definește caracterul, 

personalitatea, încă de la vârste fragede. 

Copiii trebuie de mici ocrotiți și ajutați să se dezvolte, ei având dreptul acesta prin 

lege. 

Familia este cea care formează cele mai importante deprinderi de comportament, cum 

ar fi: politețea, respectul, onestitatea, grija și responsabilitatea față de mediul înconjurător etc. 

Părintele este un model pentru copiii săi, el spunându-le ce este bine și ce este rău, oferindu-le 

„cei șapte ani de acasă”. Aceasta înseamnă că, încă de mic, copilul începe să învețe regulile de 

vorbire, de comportamnet, iar când va merge la grădiniță va ști să își desfășoare singur 

activițățile, fără a fi dependent de mama sau de doamna educatoare.  

Familia este prima care îl îndrumă să fie un bun prieten și coleg, dar și un bun 

ascultător. 

Excesul iubirii părintești poate, de multe ori, duce la minusuri în dezvoltarea încrederii 

în sine și îl poate duce chiar și la o inadaptare socială. 

De aceea, este foarte important ca familia să vină în completarea educației care se face 

în școală și să fie partener al ei. Din păcate, în societatea actuală ne confruntăm cu o criză în 

acest sens, deoarece părinții nu se prea implică în viața școlarilor, lăsând dascălii să aibă o 

contribuție mult mai mare în dezvoltarea lor. Este adevărat că profesorii le predau copiilor 

cunoștințe, încercând să le transpună în valori, dar dacă elevii nu sunt supravegheați și 

îndrumați în timpul liber de către familie, atunci misiunea dascălilor este incompletă și 

rezultatul nu va fi unul conform cerințelor părinților și nici idealului școlii. 

Viziunea multor părinți față de educație este diferită, unii văzând școala ca un fel de 

laborator în care aduc copiii și îi lasă să se transforme în mod miraculos, fără să se implice 

direct în nici un fel de activități. Din această cauză, mulți au și surprize negative la terminarea 

clasei a VIII-a, aceștia nepromovând examenul de Evaluare Națională. 

O altă categorie de părinți ar fi aceia care se implică prea mult în activitățile copiilor, 

până chiar la rezolvarea temelor, nelăsându-i pe copii să primească educația. Deseori se 

întâmplă ca dascălii să fie sfătuiți de familii, într-un mod abuziv, despre cum să își desfășoare 

activitatea didactică, ajungându-se, poate, și la amenințări. 

Școala este instiuția care organizează modul în care elevul să poată învăța, ea 

urmărește atingerea unor scopuri, unor obiective pe termen lung. Dar fără implicarea familiei, 

care este mica școală, scopul este greu și anevoios de atins. De aceea, familia trebuie să aibă 

încredere în școală, să se implice, să colaboreze și să comunice, pentru ca educația copilului 

să fie una de calitate și pe termen lung. 
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Familia este principal responsabilă de cum îl supraveghează pe copil în timpul său 

liber. Căci mass-media, internetul nelimitat și toate rețelele de socializare folosite în exces, 

sigur îi vor cauza. Școala nu poate să realizeze ceea ce părintele nu face. De aceea, părinții 

vor fi cei dintâi prieteni ai copiilor, vor fi sprijinul lor în toate situațiile din viață, în special în 

perioada adolescenței, care este caracterizată ca fiind vârsta întrebărilor, a căutărilor. 

Scopul educaţiei este, pentru copil, acela de a recunoaşte binele lui adevarat şi de a 

dobândi prudenţa necesară pentru atingerea acestui scop, care este apropierea de Dumnezeu, 

de toate valorile adevătate, fie din punct de vedere cultural, artistic etc. Niciun efort nu este 

prea mare din partea părinților pentru a-i ajuta pe copii să-şi realizeze menirea. 

Cei „şapte ani de-acasă” ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi 

educaţia necesară vieţii în lume. Este firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, 

sănătoşi, bine educaţi. Dar frumuseţea, sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, care trebuie 

valorificate. Acest lucru se va face printr-un efort continuu venit din partea familiei, a 

copilului și a școlii, deopotrivă. 

Familia este ca o mică școală numai atunci când părinţii îşi cresc copiii aşa cum 

trebuie, cu atenţie şi responsabilitate. 
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Colaborarea familie – şcoală, pentru asigurarea reușitei şcolare 

 
Prof. înv. preșc. Tudor Gianina Diana 

Şcoala Gimnazială Măceşu de Jos, jud. Dolj 

 

„Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare 

măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă 

îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!”  

 (Child’s Appeal) 

 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei 

generaţii. Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea 

societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este 

cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a 

contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie 

din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru a sigura 

reuşita şcolară. 

Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale 

stabilite, oricât de competenţi ar fi educatorii. 

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită 

prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru societatea 

actuală este diferită de cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea actuală, iar 

copilul trebuie pregătit corespunzător.  

Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în 

familie, în şcoală şi de la comunitate. 
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Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei 

interacţiuni dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. 

Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. 

Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc 

aspiraţiile (atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi). 

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi 

a cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia 

este extrem de puternică şi de neînlocuit. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre 

cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, 

elevul le datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în 

dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic etc. Ca prim factor 

educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (despre plante, 

animale, ocupaţiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte 

spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în 

funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure 

copilului cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie 

însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu 

timpul, părinţii se vor limita la controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci 

atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să 

ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 

politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă 

de unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a 

avea cei şapte ani de-acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme 

chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii 

nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-l în afara şcolii. Din cele 24 de 

ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia 

elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi 

alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor 

acestuia. A fi părinte este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se 

întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o 

anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar 

conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor 

care sunt depăşiţi de situaţie. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei (şi un punct comun pe care îl 

are aceasta cu şcoala) este orientarea şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine 

intenţionaţi în alegerea unei şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, 

buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor, deoarece acestea nu ţin loc de 

competenţă şi de pricepere. Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea marea dragoste pe 

care o poartă copiilor. 

De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare, care se 

poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă 

la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi  subiect este 

copilul nostru şi şcolarul nostru. 

Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, 

ce îl interesează şi-l pasioneză, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, 

în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute. 
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Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei 

generaţii. Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea 

societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este 

cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a 

contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie 

din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru acest 

lucru.  

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai 

mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni de 

informare asupra posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor 

profesionale şi a aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul şi 

ponderii de implicare a părinţilor în alegerea şcolii şi a profesiei pe care copiii lor o vor urma, 

dacă profesia aleasă este cea dorită de copil şi dacă aceasta din urmă are disponibilităţi 

intelectuale. 

În viaţă nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va trebui să 

aleagă singur calea pe care vrea să meargă. Şansele de a influenţa un copil în mod pozitiv pot 

fi semnificativ crescute dacă, prin aceste dezbateri, lectorate, activităţi de consiliere părinţii ar 

dedica câteva ore în plus pentru a afla lucruri noi despre dezvoltarea şi comportamentul tipic 

al copilului. 

Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are 

familia. Odată cu înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare 

îl are şcoala, dar nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative 

ale celor doi factori există mai degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, 

acţiunea fiecăruia venind să o completeze pe a celuilalt. 

Mediul şcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional: 

 introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială; 

 oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi; 

 creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui; 

 îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învaţă să devină 

partener, să joace unele roluri sociale; 

 îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea 

mediului de existenţă; 

 stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei. 

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl are 

asupra dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

Parteneriatele dintre şcoală şi familii pot: 

 ajuta profesorii în munca lor; 

 perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;  

 îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;  

 îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor;  

 dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor;  

 conecta familiile cu membrii şcolii;  

În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind 

aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

Un studiu realizat în ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoală–familie enumeră 

patru motive pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 

1. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor;  

2. învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte a educaţiei se 

petrece în afara şcolii;  
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3. cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale 

elevilor, în special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele 

comportamente ale părinţilor pot fi favorizate datorită dialogului cu şcoala;  

4. grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au 

dreptul să influenţeze gestiunea şcolară. 

În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a 

părinţilor la activităţile şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ primar şi chiar 

secundar au pus în evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi 

şcoală asupra educaţiei copiilor. 

Această recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al 

tinerilor a determinat autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre 

părinţi şi şcoală. Dealtfel, în contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca 

niciodată. Într-adevăr, misiunea socială a şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a 

obiectivelor pedagogice ale curriculum-ului şcolar având în vedere şi faptul că mulţi părinţi 

sunt prea preocupaţi de problemele familiale, profesionale sau sociale pentru a putea urmări 

evoluţia copiilor lor sau coerenţa dintre educaţia pe care copilul o primeşte în familie şi cea 

şcolară. 

Atât părinţii, cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. 

Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea 

stereotipurilor, şi continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În 

sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare, 

ce pot susţine rolul educativ al şcolii, dar oferă şi un cadru pentru o continuă reevaluare. 

Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se 

adapteze rapid şi eficient la societatea în care trăieşte. Oricât s-ar strădui, şcoala nu poate 

înlocui restul instituţiilor care au misiunea de formare a cetăţenilor conştienţi, cu o conduită 

civilizată. Educaţia elevilor în şcoală nu are sorţi de izbândă fără o colaborare strânsă cu alţi 

factori activi implicaţi în procesul instructiv-educativ. Între aceştia, familia, considerată 

dintotdeauna celula de bază a societăţii şi „un soi de personalitate colectivă", de a cărei 

armonie generală depinde dezvoltarea personalităţii copilului, are un rol foarte important în 

ajutorul pe care trebuie să îl dea şcolii. Oricine lucrează în învăţământ observă cum familia nu 

mai poate realiza astfel de temelie şubredă, şcoala nu poate construi certitudini. Formarea ca 

cetăţean se află sub influenţa societăţii şi în special a familiei. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi 

ale şcolii cu aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, 

serbări şcolare). Părinţii trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat 

care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Aşadar, e o sarcină 

a şcolii să identifice situaţiile problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil 

strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-

familie este determinantă în educarea copiilor. Educaţia în familie devine, astfel, un proces de 

pregătire pentru viaţă, prin întâmpinarea şi rezolvarea problemelor de viaţă.  

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă 

acelaşi scop – formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 
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Cool – tur fotografic 
 

Prof. Zahariea Mona-Gabriela 

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

 

„Pluteşte drept înainte, şi dacă pământul pe care-l cauţi nu există încă, fii sigur 

că Dumnezeu îl va crea într-adins pentru a-ţi răsplăti îndrăzneala.”  

 

Se spune că aceste cuvinte au fost rostite de către Regina Isabella, regina Castiliei, şi 

au avut semnificaţia unei adevărate binecuvântări, înainte de prima călătorie spre descoperirea 

Lumii Noi, a lui Cristofor Columb. 

Acelaşi lucru ar trebui să-l spună fiecare profesor dedicat, elevilor săi, atunci când îşi 

încep/ termină studiile: să-i încurajeze să-şi urmeze visul, să facă totul cu pasiune. Cadrul 

didactic are un rol esenţial în formarea copiilor, în desăvârşirea personalităţii lor. Societatea 

de astăzi este una deosebit de complexă, este una la care adaptarea tinerei generații trebuie 

pregătită într-o manieră deschisă, mult diferită de ceea ce se practica în domeniu nu cu mult 

timp în urmă. Nu mai sunt suficiente, din această perspectivă, doar instruirea și educarea în 

cadrul curricular comun, fiind necesare acțiuni din ce în ce mai atractive și mai interesante, 

care să pună elevul în contexte de învățare inedite și provocatoare. 

Majoritatea elevilor Colegiului Național „Spiru Haret” din Tecuci au ținte profesionale 

foarte bine conturate, sunt avizi de cunoaștere, sunt deosebit de competitivi, creativi, dornici 

de implicare și au o permanentă nevoie de provocări, de organizarea de acțiuni în care să își 

măsoare forțele, respectiv de prilejuri în care să își dovedească lor înșiși că nivelul de 

competențe deținut este unul superior și că au capacitatea și disponibilitatea de a spori acest 

nivel. 

La rândul lor, profesorii școlii sunt direct interesați de a răspunde provocărilor 

contextului social, ca și așteptărilor beneficiarilor educației furnizate, ei fiind într-o 

permanentă căutare de noi soluții pentru a oferi acestor beneficiari provocări reale și cât mai 

atractive. 

 „Cool-tur fotografic” exact asta își propune: să fie o provocare complexă pentru 

elevi, să le faciliteze acestora bucuria descoperirii de noi fațete lucrurilor cunoscute și 

exersării de abilități insuficient verificate (sau despre care habar nu aveau că le dețin). Elevii 

își doresc profesori care, în demersul lor instructiv-educativ, să accepte să iasă mai ușor din 

cadrul/ granițele strâmte ale spațiului clasei și orei de curs, care să facă transferul de 

experiență într-o manieră atractivă, care să alunge plictiseala și blazarea (oricât ar fi ele de 

politicoase).  

Activitatea se va desfăşura în parcul din curtea colegiului și va antrena un minim de 

100 de elevi de gimnaziu şi de liceu din unitate. Scopul acestui proiect de o zi este realizarea 

unei expoziții și afirmarea, prin această modalitate, a tinerelor talente, într-un cadru real, 

pentru a crea şi a promova noi standarde educaţionale, premise ale unui sistem de educaţie 

performant. 

 

Obiective:  

1. stimularea dezvoltării abilităților artistic-creatoare ale elevilor, a încrederii în sine și a 

respectului pentru rezultatele actelor creatoare ale semenilor; 

2. promovarea manifestării creatoare, finalizate printr-o expoziție, ca un act artistic de un 

înalt nivel; 
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3. promovarea tinerelor talente ale colegiului și, prin aceasta, motivarea lor în demersul 

de desăvârşire artistică; 

4. dezvoltarea imaginaţiei şi gustului estetic al elevilor. 

 

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfășura: 

 Inițierea proiectului. Constituirea echipei 

 Anunţarea demarării proiectului – atât prin afișe, cât şi pe site-ul şi pe pagina de 

Facebook a colegiului 

 Popularizarea activităţii în rândul elevilor (și, prin intermediul lor, în rândul 

partenerilor, părinților, întregii comunități)  

 Primirea și centralizarea solicitărilor de înscriere a elevilor în activitatea propusă  

 Desfăşurarea propriu-zisă a activităţii „Cool-tur fotografic” 

 Festivitatea de premiere a elevilor participanţi în proiect 

 Realizarea jurnalului de proiect 

 Diseminarea activității derulate și a rezultatelor obținute 

 

„Cool-tur fotografic” este gândit sub forma unei expoziţii de fotografie cu tema 

Emoţii. Prin această manifestare se dorește promovarea lucrărilor din portofoliile personale 

ale elevilor. Această activitate stimulează curiozitatea şi creativitatea elevilor noştri. Cadrul de 

desfăşurare va fi unul atipic expoziţiilor: lucrările vor fi aşezate/ agăţate şi prezentate pe 

băncuţele şi copacii din curtea şcolii; cu ajutorul aparaturii audio din colegiu se va difuza, 

non-stop, o muzică de fundal, pentru a se crea un cadru cu adevărat prielnic artei. Fotografia, 

de orice fel, fie că e portret, fie că e peisaj, fie ea alb-negru sau color, este aparent uşor de 

realizat, însă dacă nu implică emoţie şi nu transmite un mesaj privitorului, aceasta riscă să 

rămână o simplă amintire – acesta trebuie să fie crezul care să îi călăuzească pe elevii-artiști 

care vor expune în inedita manifestare. 

 

Regulile generale ale activității:  

 fotografiile prezentate vor fi alb-negru sau color, format A4, pe hârtie fotografică; 

fiecare lucrare prezentată va avea indicate, în partea dreaptă/jos: numele şi prenumele 

elevului, clasa, titlul lucrării; activitatea se va desfăşura pe data de 15 mai; 

 fiecare participant poate propune pentru concurs maxim 3 fotografii; 

 înscrierea se va face online, pe adresa cool-tur.fotografic@yahoo.com;  

 pentru înscriere se va trimite fotografia în format .jpg, .jpeg, însoţită de un titlu, nume 

şi prenume elev, clasă;  

 în timpul manifestării, fotografiile vor fi postate şi pe pagina de facebook a expoziţiei: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=EXPOZITIE%20de%20fotografie&epa=CN

SH, de către organizatori, pentru a fi admirate și dincolo de granițele fizice ale 

părculețului din spatele colegiului; 

 nu se acceptă fotografii preluate de pe net sau prelucrate digital; 

 la final, toate lucrările vor fi cuprinse într-un album de fotografie al Colegiului 

Naţional „Spiru Haret” din Tecuci. 

 consideraţii finale: detaliile de ordin tehnic şi/ sau organizatoric vor fi postate pe site-

ul: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=EXPOZITIE%20de%20fotografie&epa=CN

SH 

 contact: cool-tur.fotografic@yahoo.com. 

Prin implicarea în acest proiect, cei minim 100 de elevi din grupul țintă își vor 

îmbogăți cultura generală, își vor dezvolta spiritul participativ şi creativitatea, dar și gândirea 

critică. În plus, ei își vor exersa abilitățile relațional-comunicaționale şi aptitudinile artistice. 
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Fiind stimulați să își identifice și fructifice abilități dintr-un domeniu creativ și să colaboreze 

în realizarea de sarcini de grup, elevii vor avea mai multă încredere în abilitățile lor și vor 

ajunge la un respect de sine și de semeni sporit.  

Totodată, conștientizând utilitatea 

participării la acest proiect pentru 

dezvoltarea lor profesională şi personală, 

vor deveni mai motivați să se implice în 

cât mai multe proiecte educaţionale. În 

ultimă instanță, ei vor influența pozitiv 

relațiile elev-elev și profesor-elev și, 

implicit, vor determina o îmbunătățire a 

climatului intern din unitate.  

„Mai este posibilă «opera de 

iubire» la profesorul din zilele noastre? 

Eu cred că da. Ca disponibilitate, ea 

trebuie să se manifeste mereu. Un 

profesor trebuie să dea de înţeles că îl 

ajută pe elev, că este la dispoziţia lui, că 

îl ocroteşte, că îl îndrăgeşte…”  

(Constantin Cucoş, apud https://respiro.ro/time/prof-constantin-cucos-daruirea-si-iubirea-sunt-
calitati-care-dau-greutate-actului-educativ). 
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