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INSTRUMENTE INTERACTIVE PENTRU LECŢII ON-LINE 

Prof. Abăhnencei Elena-Viorica 

 

 

 Contextul actual a accelerat, fie că ne-am dorit sau nu, procesul de învăţare on-line. 

Chiar dacă mulţi dintre elevi şi profesori nu au fost pregătiţi pentru asta, unii nici nu şi-au dorit, 

acum predarea prin intermediul internetului a devenit o necesitate. Sigur, nevoi sunt multe. Sunt 

copii care nu au suportul de lucru şi nici acces la internet. Sunt profesori care nu ştiu cum să 

adapteze predarea clasică la cea din mediul online. Dar, cu toţii, trebuie să ne adaptăm, din 

mers, la ceea ce înseamnă învăţarea on-line.  

Una dintre metodele de învăţare la distanţă este platforma educaţională care ajută la 

comunicarea în timp real dintre profesori şi elevi sau între cadrele didactice pentru a schimba 

păreri şi, implicit, experienţă. Profesorii şi elevii au posibilitatea de a interacţiona în timp real, 

în mod video, iar aceasta permite şi crearea unei table virtuale interactive.  

Cele mai întrebuinţate platforme educaţionale şi cele mai accesibile, în această perioada 

de pandemie, au fost următoarele:  

Google Classroom - una dintre platformele recomandate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale pentru lucrul on-line cu elevii. Aceasta oferă posibilitatea atât profesorilor, cât şi 

elevilor, să încarce materiale, să posteze diverse anunţuri şi, special pentru profesori, să dea 

note materialelor lucrate de elevi şi încărcate aici. Pentru utilizarea Google Classroom este 

nevoie de conturi Google pentru toţi utilizatorii, precum şi de activarea licenţei Google. 

Aplicaţia a fost lansată în anul 2014 şi este folosită în prezent de peste 20 de milioane 

de profesori şi elevi din întreaga lume. Are o interfaţă disponibilă şi în limba română, poate fi 

utilizată atât de pe computer, cât şi de pe un dispozitiv mobil cu sistem Android, pot preda mai 

mulţi profesori, se pot pregăti cursurile în avans şi se comunică cu elevii în timp real. 

Microsoft Teams este o platformă ce beneficiază de un spaţiu de lucru bazat pe chat. 

Profesorii pot forma rapid clasele, pot împărtăşi cu elevii materialele didactice, pot posta 

anunţuri, pot împărţi clasele în grupuri mai mici pentru ca aceştia să poată lucra în grupuri la 

diverse proiecte, pot crea, distribui şi evalua teste, pot transmite şi evalua temele elevilor. 

Edmodo este o platformă ce permite gestionarea claselor şi a activităţilor de învăţare, 

aceasta permiţând şi înscrierea părinţilor, facilitând în acest fel comunicarea mai eficientă a 

celor 3 părţi implicate. Numărul de activităţi permise părinţilor este însă limitat. Oferă un mediu 

de lucru controlat în care profesorul are posibilitatea de a vedea orice mesaj sau conţinut 

distribuit de oricare dintre membrii clasei. Se pot transmite atât materiale text, cât şi link-uri 

sau materiale video. Dezavantajul faţă de alte platforme este faptul că Edmodo este disponil 

doar în limba engleză, astfel încât pentru unii utilizatori s-ar putea dovedi complicat de folosit. 

Easyclass este şi ea pe lista cu platforme educaţionale online pentru elevi recomandată 

de MEN. Platforma poate fi utilizată în mod gratuit, are o interfaţă intuitivă, asemănătoare cu 

cea a Facebook 

Intuitext oferă gratuit 2 platforme educaţionale online pentru elevi. Şcoala 

Intuitext este dedicată profesorilor şi elevilor din ciclul primar şi gimnazial şi poate fi folosită 

atât pentru învăţare, cât şi pentru evaluare. Examenul tău este o platformă ce ajută elevii să se 

pregătească pentru Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, la Limba Română şi Matematică. 

Ambele platforme respectă programa şcolară, sunt avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, 

prezintă explicaţii şi simulări menite să ajute elevii să înţeleagă mai uşor diferite concepte, 

https://life.ro/scoala-in-timpul-pandemiei-cum-a-transformat-claudia-chiru-orele-de-scoala-si-afterschool-ul-in-program-virtual/
https://www.scoalaintuitext.ro/
https://www.scoalaintuitext.ro/
https://www.examenultau.ro/


prezintă modele de rezolvări ale diverselor probleme, pe etape, cu explicaţii la fiecare pas 

efectuat, prezintă teste ce ajută elevii să-şi verifice cunoştinţele. 

Aplicaţia Zoom este una dintre cele mai utilizate pentru comunicarea în timp real. 

Zoom oferă multiple posibilităţi de interacţiune. Profesorul poate transmite informaţii cu 

ajutorul share screen, lecţiile pot fi înregistrate, se utilizează o tablă virtuală, lecţiile se salvează 

automat în cloud şi pot fi revăzute, clasa virtuală poate fi securizată, pot fi accesate diverse 

clipuri educaţionale de pe Youtube sau alte platforme, profesorul poate utiliza sau restricţiona, 

după caz, chat-ul interactiv, în timpul predării profesorul poate opri sunetul venit de la elevi 

pentru a facilita explicaţiile fără întreruperi. 

Alte platforme de lucru sau în care se regăsesc materiale didactice, populare printre 

profesori şi elevi, sunt: Kinderpedia, Digitaliada, Kidibot şi Ask. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRA-CURRICULARE – CONTEXTUALIZAREA INOVAȚIEI 

ÎN ÎNVĂȚARE 

 
prof. înv. primar Anghel Mihaela-Roxana 

 

 

 

Școala oferă o multitudine de oportunități structurate pe niveluri de educație formală, 

atât pentru beneficiarii săi direcți, cât și pentru comunitate. Se știe că învățarea are loc oriunde 

și oricând, dar școala reprezintă acel spațiu instituționalizat unde învățarea este mai intensă. 

Dacă în trecut, școlile erau considerate a fi capabile să își îndeplinească rolul doar în acest spațiu 

și timp instituționalizat și bine reglementat, în ultimii ani însă, granițele dintre școală și mediul 

înconjurător s-au deschis: părinții, părțile interesate și comunitățile locale se angajează mai 

activ în relația cu școlile, iar școlile se conectează progresiv cu comunitatea locală. În multe 

privințe, putem considera școala parte integrantă a unei rețele al cărei scop este unul inovator. 

Poziționând școala în această rețea de relații externe ei, face ca ea să transforme într-o 

organizație de rețea, partener și aliat în inovația regională, beneficiind în același timp de rețea 

pentru a inova fiecare aspect al propriei existențe. 

Școala este, așadar, la răscruce de inovație [4]. Până la urmă, nu înveți să te schimbi pe 

tine, pe comunitatea ta, mediul tău? Și inovația nu implică o mare parte din învățarea 

individuală și colectivă pentru a face totul diferit și mai bine? 

Școala își poate juca rolul în ecosistemul local și regional doar dacă este ea însăși 

deschisă către inovație. Și școala are potențial mare de inovație. Una din direcții spre stimularea 

acestui potențial ar fi regândirea modului în care funcționează școlile tradiționale prin 

regruparea celor patru elemente ale nucleului pedagogic: elevii (cine?), educatorii (cu cine?), 

conținutul (ce ?) și resursele (cu ce?). Totodată, în condițiile în care școlile nu mai sunt văzute 

ca spații izolate dedicate învățării, ele devin partenere ale comunității locale și regionale, 

furnizând servicii educaționale și culturale, angajându-se să contribuie la comunitatea lor locală 

în beneficiul tuturor partenerilor în cauză. Astfel, școala își poate servi comunitatea prin 

activități extra-curriculare, dezvoltând un sistem de învățare în rețea de natură 

multidimensională care estompează barierele dintre învățarea formală, nonformală și informală.  

Prin oferta sa de activități extra-curriculare, școala nu numai că se orientează în exterior 

și se deschide spre comunitatea locală din care face parte, dar se extinde în același timp dincolo 

de limitele instituționale și organizaționale date, introducându-și elevii într-o serie de alte 

posibilități și resurse, de oportunități de învățare, cu beneficii atât pentru elevi, cât și pentru 

comunitate. 

Deși în literatura românească de specialitate se precizează că nu se desprinde o definiție 

comună a activităților extra-curriculare sau măcar o operaționalizare, prin indicarea activităților 

concrete care ar intra în sfera celor extra-curriculare [5], din nevoia de operaționalizare 

conceptuală, putem defini activitățile extra-curriculare ca fiind parte integrantă a procesului 

educațional, complementare orelor clasice de predare-învățare-evaluare desfășurate în sala de 

clasă, cu conținut cultural, artistic, spiritual, științific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple 

activități de joc sau de participare la viața și activitatea comunității locale. Deși aria lor este 

greu de delimitat, având o tipologie extrem de variată, activitățile extra-curriculare pot lua 

forma unor excursii și vizite la muzee, cinematografe, teatre, operă, balet, alte școli sau instituții 

publice sau obiective de interes comunitar; în același timp, ele pot fi activități artistice, de 

hobby, cluburi tematice și echipe sportive, pot fi activități legate de un ziar sau post de radio al 

școlii, activități legate de protecția mediului sau chiar activități legate de consilii ale elevilor. 

Eccles și Barber [1] au conceput o taxonomie a activităților extra-curriculare bazată pe 

implicarea pe care acestea o presupun, și anume: 

1. Prosociale (legate de biserică și activități de voluntariat); 



2. Sporturi de echipă (care se regăsesc în activitățile sportive care au loc în școli); 

3. Implicare în activități de organizare în școli (consilii de elevi); 

4. Artistice (implicare în piese de teatru școlare, coruri etc.); 

5. Cluburi școlare (dezbatere, ecologie etc.). 

Activitățile extra-curriculare presupun interacțiunea activă dintre profesor cu elevii și 

vizează atingerea obiectivelor educaționale specifice. Scopul lor este dezvoltarea unor 

aptitudini speciale, antrenarea copiilor în diferite activități socio-culturale bogate în conținut, 

facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară și îmbunătățirea 

performanțelor școlare, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 

caracteriale [2].  

Literatura de specialitate care abordează subiectul activităților extra-curriculare, 

dezvoltată cu precădere în spațiul american, analizează impactul acestor activități în rândul 

elevilor implicați. De aici, derivă câteva caracteristici de bază ale acestora pe care le enumerăm 

după cum urmează: 

a) în funcție de sursă, înglobează activitățile organizate de către școli și care se 

desfășoară în incinta școlilor [3]; 

b) au un rol complementar rolului școlii, văzută ca sistem puternic formalizat de 

transmitere de cunoștințe și sunt venite din nevoia ca școlile să „asigure experiențe care să 

susțină dezvoltarea în ansamblu a elevilor” [2];  

c) depind de contextul mai larg, fiind parte a sistemului școală-familie-comunitate sau, 

așa cum aminteam mai sus, un sistem de învățare multidimensională în rețea; 

d) oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al 

tinerilor. 

Pe lângă cele menționate mai sus, trebuie adăugat faptul că formele de organizare a 

activităților extra-școlare, prin gradul lor de diversitate, cresc impactul asupra beneficiarilor 

direcți - elevii, oferind cele mai eficiente modalități de formare și dezvoltare a personalității și 

caracterului lor. Totodată, în procesul de organizare a activităților extra-curriculare se dezvoltă 

cunoștințe, abilități, atitudini vechi și se formează altele noi. Prin intermediul activităților extra-

curriculare cadrul didactic, prin spiritul său novator și creativitate didactică, este în măsură să 

dezvolte elevilor toate competențele prevăzute în Curriculumul național: competențe de 

comunicare în limba maternă și în limbi străine, competențe matematice, științifico-

tehnologice, digitale, sociale și civice, antreprenoriale, competențe de sensibilizare și expresie 

culturală și competența de a învăța să înveți.  

În procesul de planificare, pregătire și implementare, se creează un mediu de co-creare, 

gândire colectivă comună, experiență, căci educația prin activitățile extra-curriculare urmărește 

cultivarea unui stil de viață civilizat, sănătos, precum și stimularea comportamentului creativ în 

diferite domenii. De aici, o serie de beneficii în dezvoltarea oricărui individ: dobândirea 

abilităților practice în situații concrete, utile pentru viață, dezvoltarea abilităților de comunicare, 

creșterea interesului pentru școală în general, autocunoaștere, creșterea stimei de sine și a 

încrederii în forțele proprii, dezvoltarea spiritului de echipă și experiența lucrului în echipă, 

activizarea copiilor, descoperirea și dezvoltarea talentelor și aptitudinilor copiilor, capacitatea 

de a se adapta ușor unor situații noi, îmbunătățirea relației cu părinții, crearea unei legături mai 

strânse, dezvoltarea spiritului de competiție, valorificarea potențialului intelectual și a 

aptitudinilor, stimularea imaginației, a creativității și a inițiativei. 

Școlile nu implică doar părinții și familiile în procesul de învățare, ci se bazează și pe 

diversele resurse furnizate de partenerii locali, organizațiile comunitare, serviciile sociale și 

instituțiile sportive și culturale, cum ar fi muzeele, teatrele sau bibliotecile.  

Important de subliniat este faptul că școlile, structurându-și sistematic învățarea și 

venind în sprijinul elevilor cu activități în afara programului școlar obișnuit, se pot transforma 

în medii de învățare inovatoare. Înțelegem inovația dincolo de utilizarea unei singure noi 



metode de predare sau a unui tip de tehnologie; poate fi vorba despre utilizarea unei combinații 

de abordări pedagogice esențiale pentru pregătirea elevilor pentru viitor și pentru înzestrarea 

lor cu abilități proprii secolului XXI.  

Mai mult, o caracteristică comună a multor medii de învățare inovatoare o reprezintă 

oferta educațională care furnizează experiențe de învățare autentică și semnificativă, implicând 

elevii în probleme din viața reală, punând la dispoziție experiențe practice și încorporarea 

mediului istoric, natural și cultural al elevilor în activitățile lor de învățare. Ori activitățile extra-

curriculare, parte integrantă a ofertei educaționale a școlii, devin contextul oportun pentru 

favorizarea acestor medii de învățare inovatoare, ca centre de predare-învățare autentică a 

problemelor „din viața reală”, interesante pentru educabili, deoarece mai relevante, complexe 

și provocatoare decât problemele simplificate concepute de educatori și pentru că sunt mai 

strâns legate de dezvoltarea abilităților din secolul XXI. 
 

 

Bibliografie  

 
[1] Eccles, J. S., Barber, B. L., Stone, M., & Hunt, J. (2003). Extracurricular Activities and Adolescent 

Development. Journal of Social Issues, 59(4), 865–889. https://doi.org/10.1046/j.0022-4537.2003.00095.x  

[2] Holland, A., & Andre, T. (1987). Participation in extracurricular activities in secondary school: What is known, 

what needs to be known? Review of Educational Research, 57(4), 437–466. https://doi.org/10.2307/1170431; 

[3] Ionescu, D., Popescu R., „Activităţi extraşcolare în ruralul românesc. Dezvoltarea de competenţe cheie la copii 

şi tineri”, Editura Universitară, Bucureşti 2012; 

[4] OECD (2017), Schools at the Crossroads of Innovation in Cities and Regions, Educational Research and 

Innovation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264282766-en; 

[5] Pălășan, T., ”Teoria și practica activităților extrașcolare – Note de curs”, Brașov, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1046/j.0022-4537.2003.00095.x
https://doi.org/10.2307/1170431
https://doi.org/10.1787/9789264282766-en


PROIECT DE ACTIVITATE GRĂDINIȚĂ 

 

Prof.înv.preșcolar Badistru Estera 

 

 

Tema anuală de studiu: “Cum este ,a fost si va fi aici pe Pământ?” 

PROIECT TEMATIC :,,Prieteni dragi din lumea animalelor” 

Domeniul: Limbă şi Comunicare 

Denumirea activităţii: Educarea limbajului “Căsuţa din oală”-autor popular 

Forma de realizare: Povestea educatoarei 

Tipul activităţii: Formare de priceperi şi deprinderi   

Timp: 15-20  minute 

Scopul activităţii:   

 Formarea  deprinderii  de  a  asculta  o  poveste pentru  o  exprimare orală 

corectă,fluentă si expresivă. 

Obiective operaţionale: 

a)Cognitive 

- Să asculte cu atenţie conţinutul poveştii; 

- Să  identifice   personajele   poveştii   precum  şi   situaţia   ȋn care se află  acestea; 

- Să  identifice  momentele  principale  ale  poveștii; 

b) Psiho-motorii 

-Să manevreze cu atenţie siluetele şi celelalte materiale puse la dispoziţie; 

c)Afectivă :  

-Să aprecieze prietenia şi toleranţa; 

-Să participe activ şi afectiv la activitate; 

Strategie didactică: 

a)Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, expunerea, problematizarea, demonstraţia, 

explicaţia, Bula dublă,  

b)Mijloace didactice: personaje de pluş, oala  de  carton, siluete cu magneţei, markere, tabla 

magnetică. 

 

Secvenţa 

didactică 

Conţinut informaţional Strategii 

didactice 

Evaluare 

I.Moment 

organizatoric 

 

 

II. Desfăşurarea 

activităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea materialelor necesare; aerisirea sălii de 

grupă; aranjarea scaunelelor sub formă de 

semicerc; 

 

Captarea atenţiei: 

Pentru a trezi interesul copiilor voi aduce ȋn faţa 

lor o carte cu sunetele animalelor pădurii, pe care 

ei le vor asculta. 

 

Anunţarea temei şi enunţarea  obiectivelor: 

“Copii! Despre toate aceste animăluţe eu am citit o 

poveste  foarte frumoasă şi m-am gândit să v-o 

povestesc şi vouă. Povestea se numeşte “Căsuţa 

din oală”.  

 

Familiarizarea cu conţinutul poveştii: 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar
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comport

amentul
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III.Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ȋn poveste este vorba despre câteva animăluţe din 

pădure care, acum ȋn anotimpul iarna, când a venit 

deja frigul, căutau o casuţă pentru a se adăposti.” 

 

Expunerea povestirii: 

Expun conţinutul povestirii clar, expresiv, nuanţat, 

folosind inflexiunile vocii, mimica şi gestica 

corespunzătoare. 

Punctez principalele idei ale poveştii: 

1.O oală spartă era aruncată ȋn mijlocul unui 

câmp; 

2.Oala este gasită de un şoricel; 

3.Venirea broscuţei şi primirea ei; 

4.Primirea iepuraşului; 

5.Vulpea este primită cu drag de locuitorii 

“căsuţei”; 

6.Sosirea lupului şi primirea lui ȋn oală;. 

7.Un urs flămând şi obosit sparge oala; 

8.Fuga animalelor şi sperietura ursului; 

Explic pe parcurs cuvintele şi expresiile noi: biet 

lup – un lup fără adăpost; iepuraş fugar – un 

iepuraş care fuge prin pădure; urs mânios – 

supărat; 

 

Prezint copiilor siluetele personajelor din 

conţinutul povestirii  si  momentele principale. Cu 

ajutorul acestora şi a ȋntrebărilor de sprijin, copiii 

vor recunoaşte momentele   principale ale 

povestirii. Vor    reda pe scurt ȋntâmplările, venind 

pe rând şi aşezând personajele la tabla magnetică 

ȋn ordinea corectă. 

“Care este primul locuitor al oalei căsuţa?” 

“Care este următorul animal care-şi caută casa?” 

“De ce li se părea animalelor că oala este potrivită 

pentru a se adăposti ȋn ea?” 

“Animalele   erau prietene ȋntre ele sau se certau?” 

Voi urmări exprimarea clară, expresivă a copiilor. 

 

Prin intermediul metodei BULA DUBLĂ, copiii 

vor alege siluetele personajelor din povestea 

ascultată şi din Scufiţa roşie, pe care le vor aşeza 

ȋn cele două cercuri concentrice: 

“Care sunt animăluţele care apar ȋn ambele 

poveşti?” ( Lupul) 

“Personjele care apar şi ȋntr-o poveste şi ȋn   

cealaltă  le aşezăm ȋn locul unde se ȋntâlnesc cele 

două cercuri.” 

“Cum era lupul din povestea  Scufiţa roşie?” 

“Cum este lupul din această poveste?”  

( este prietenos şi bun). 
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Evaluare  

individu

ală 

 

 

 

Evaluare  

frontală 

 

 

 

 

Evaluare  

pe   bază  

de  

obiective 

 

 

 

Evaluare   

sumativă 

 

 

 

 

 

Evaluare  

finală 



 

V.Ȋncheierea 

activităţii 

 

 

 

 

 

Voi  purta  o  scurtă   conversaţie  despre  prietenia  

care  trebuie  să  existe  de  asemenea  ȋntre   copii. 

Voi   face  aprecieri   stimulative   asupra   

comportamentului   copiilor, al  participării   la  

activitate. Copiii  vor   primii  drept   stimulent  o 

decoraţie  ursuleţ, aşteptând  cu  nerăbdare 

ȋnceperea  următoarei  activităţi. 
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EVALUAREA ALTERNATIVĂ ÎN CICLUL PRIMAR 

 

Prof. Barteș Bombonica –Geta 

Școala Gimnazială nr. 4,  Bistrița 

 

 Ritmul rapid al dezvoltării din zilele noastre a dus la descoperiri ce influenţează diferit  

modul de viaţă al oamenilor. Copiii trăiesc în mijlocul frământărilor actuale şi, mânaţi de 

dorinţa lor caracteristică de a şti, vor să afle de ce lucrurile sunt aşa şi nu altfel, vor să-şi exprime 

opiniile, să găsească ei însuşi soluţii pentru rezolvarea unor probleme. Fiecare copil este o 

personalitate în formarea căreia apar influenţe diferite, intervin întrebări ce întotdeauna aşteaptă 

un răspuns, intervin şi anumite reacţii ce trebuie dirijate. Şi cât de greu este uneori să te descurci 

cu întrebările lor ! 

 În noile clase tradiționale  se oferă copiilor numeroase ocazii de a face descoperiri, 

explorări şi exerciţii diverse. Aceste ocazii îl fac pe copil să devină conştient, încă din clasa 

pregătitoare , că tot ceea ce se întâmplă în viaţă este interdependent. Ceea ce se  oferă este un 

model viitoarelor generaţii în cadrul unei societăţi deschise, deoarece îi încurajează pe  copii să 

devină cetăţeni activi şi să aprecieze valorile unui mod de viaţă democratic.  Învăţătorul are 

doar rolul de îndrumător în alegerea activităţilor copilului ţinând cont că fiecare copil are 

experienţe unice, interesante şi valori culturale care trebuiesc recunoscute şi respectate.  Se 

pune tot mai mult în valoare respectul reciproc şi resposabilitatea faţă de cei din jur.  

 Cunoştinţele dobândite la şcoală printr-un efort propriu (nu de-a gata), satisfac în mare 

măsură setea de cunoaştere a copiilor, dând răspuns, rând pe rând, acelor fapte care păreau pline 

de mister, inexplicabile. Copiii află încet de ce este noapte şi zi, de ce bate vântul, de ce plouă 

ori ninge, cum cresc plantele, de ce mor oamenii, ce provoacă bolile şi multe alte cunoştinţe ce  

luminează mintea.  

 Pe măsură ce dezleagă atâtea taine, copilul îşi formează idei şi convingeri în legătură cu 

lumea înconjurătoare. Spaţiul dintre pământ şi cer începe să fie nu numai lăcaşul lui Dumnezeu, 

al îngerilor şi sfinţilor, ci şi un spaţiu interplanetar cucerit din ce în ce mai mult de către 

om.Cultura pătrunde adânc în viaţa oamenilor, alungând superstiţiile, prejudecăţile, 

ignoranţa.Iar educaţia din şcoală are un rol major în înţelegerea acestor fenomene.  

 Deşi copiii învaţă la şcoală tot ce poate cuprinde mintea lor despre cauzele ştiinţifice ale 

fenomenelor, viaţa pe care o duc ei acasă trebuie să întărească aceste învăţături, fiindcă nimic 

nu convinge mai puternic decât faptele trăite. El trebuie să găsească în familie ajutor pentru a 

înţelege lumea aşa cum este ea. Şi dacă se ivesc probleme pe care totuşi părinţii nu pot să le 

explice, este mai bine să îndrume copiii către o adevărată cunoaştere a acestor probleme, să 

citească sau să întrebe pe învăţători sau profesori decât să impovizeze răspunsuri care ar deruta 

copiii şi i-ar duce spre interpretări greşite. 

          Într-o clasă în care învăţarea se centrează pe  elev se dezvoltă o atmosferă de încredere şi 

copilul se simte ajutat. Învăţătorul trebuie să perceapă  fiecare copil ca fiind unic, demn de 

înţelegere şi respect. Necesitatea centrării şcolii pe elev ţine seama de dorinţele, interesele şi  

trebuinţele lui specifice,  obligaţia de cunoaştere a personalităţii copilului, ca bază de elaborare 

a comportamentului educativ al învăţătorului, de crearea unui mediu favorabil formării elevilor 

în funcţie de aptitudinile, dorinţele şi interesele lor. Învăţământul primar permite elevilor să îşi 

asume diferite roluri în cadrul clasei, ceea ce îi va ajuta să atingă mai uşor scopurile stabilite. 

        Elevii sunt evaluaţi permanent,atât în timpul activităţilor , cât şi la sfârşitul zilei de curs, 

prin diferite metode: 

           -în fiecare moment prielnic al activității , prin observarea obiectivă a copiilor şi 

consemnarea acestor observaţii, modalitate ce ne furnizează  permanent o imagine exactă a 

fiecărei  abilităţi şi deprinderi achiziţionate de elevi; 



           -în fața clasei  ( pe scaunul autorului), modalitate ce a permis întodeauna elevilor din 

clasă să se autoevalueze, să-şi aprecieze  atât propriul progres  cât şi pe cel al colegilor, să 

devină conştienţi de ceea ce au realizat sau de faptul că ştiu ceva ce înainte nu ştiau;  

-prin expunerea lucrărilor toţi elevii au posibilitatea să-şi  examineze propriile lucrări, 

să evalueze împreună cu colegii munca lor dar şi să-şi arate cu mândrie realizările tuturor celor 

care ne-au vizitat clasa de-a lungul anului şcolar; 

-prin corespondenţa scrisă pentru părinţi, realizată prin observaţii scrise pe care le-am   

trimis părinţilor în mod regulat, sub forma unor sinteze  ce cuprindeau  informaţii despre ce ne-

am propus să predăm, ce a învăţat copilul, în ce direcţii are succes şi uşurinţă în rezolvarea 

sarcinilor şi care sunt aspectele în care necesită încă ajutor  la care părinţii trebuie să contribuie;  

           Portofoliul 

           Portofoliul reprezintă cartea de vizită a elevului, prin care învăţătorul poate să-i 

urmărească progresul în plan cognitiv, atitudinal  şi comportamental .Prin el elevii pot deveni 

parte a sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească propriul progres. Este o mapă deschisă în 

care tot timpul se mai poate adăuga ceva .Materialele din portofoliu pot fi citite de învăţător, 

colegi dar şi părinţi, fiind o sursă foarte bună de cunoaştere a elevului. Evaluând activitatea 

elevilor prin  portofoliu, am  încercat mereu să reflectăm asupra unor întrebări care să ne 

conducă spre obţinerea unor competenţe de către elevi: 

       -ce este bine pentru acest copil?        

       -care sunt calităţile dovedite prin această lucrare? 

       -în ce măsură elevul şi-a îmbogăţit sfera de cunoştinţe? 

   Elevii, la rândul lor, se autoevaluează punându-şi întrebări fireşti: 

               -există un alt mod de a rezolva sarcina? 

  -am rezolvat-o suficient de bine? 

  -ce ar mai trebui să fac? 

            Portofoliile elevilor cuprind lucrări variate ce ne-au ajutat să  evaluăm activitatea 

elevilor într-un mod  corect:  

               -fişe de evaluare curentă şi sumativă ce oglindesc evoluţia în timp a fiecărui elev, la 

nivelul tuturor ariilor curriculare; 

               -observaţii directe asupra unor activităţi practice redate prin desene, rebusuri, texte 

lacunare; 

               -afişe  realizate de către elevi referitoare la diferite teme-protejarea mediului, 

alimentaţie sănătoasă, reguli de igienă; 

               -lucrări practice realizate la centrul de arte; 

Jurnalul reflexiv 

          Jurnalul reflexiv se înscrie în rândul metodelor alternative de evaluare şi cuprinde 

însemnările elevului asupra aspectelor trăite în procesul cunoaşterii. Este o excelentă strategie 

de evaluare ce constă în reflectarea elevului asupra propriului proces de învăţare şi cuprinde 

reprezentările pe care le-a dobândit elevul în procesul învăţării. În jurnalul reflexiv elevii 

notează experienţe, sentimente, opinii, gânduri  realizând un dialog  purtat cu sine însuşi din 

care învaţă despre propriile procese mintale. 

          Jurnalul clasei  este o  primă formă a jurnalului reflexiv. Jurnalul este completat zilnic 

de către elevul care s-a evidenţiat pe parcursul unei zile de şcoală. În prima parte anului şcolar 

părinţii s-au implicat în completarea jurnalului şi pe măsură ce elevii au desluşit tainele 

citit/scrisului ,cu multă bucurie au realizat câte o pagină în jurnalul clasei .Dacă la început îi 

îndrumam pe elevi asupra  unor aspecte pe care să le menţioneze ,cu trecerea timpului, le-am 

dat posibilitatea elevilor să-şi exprime liber ideile. De cele mai multe ori elevii au notat în jurnal 

ce au învăţat nou, ce a fost important pentru ei , ce au înţeles din activităţile desfăşurate, ce 

greutăţi au întâmpinat dar şi gânduri de viitor.                                                          

 



Bibliografie 
[1]. Cucoş – Pedagogie, Editura Polirom,2002 

[2].  M. Bocoş- Instruire interactivă, Editura Presa Universitară Clujeană,2002 

[3]. ***-Învăţământul Primar- nr.2-3/1998, Editura Discipol, Bucureşti 

[4].   A. Mariş, L. Hancheş- Editura Eurostampa, 2004 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A FI CONTABIL ÎNTR-O ȘCOALĂ ROMÂNEASCĂ: PIEDICI SAU PROVOCĂRI? 

 
Economist Camelia Belibou 

 

Lucrez ca și contabil șef într-un liceu, de peste 20 de ani, liceu care are componentă 

preponderent umanistă dar are și profil economic – servicii. Acum câteva luni, la invitația unui 

profesor diriginte de la o clasă de a XII-a, am intrat într-una dintre sălile de clasă în care învață 

elevii profilului economic din instituția în care-mi desfășor activitatea pentru a participa, ca 

invitat, la o dezbatere pe tema Elevii de azi – economiștii de mâine. Urma să discutăm, să-mi 

adreseze întrebări și eu să le împărtășesc din experiența mea.  

Ideea mi-a plăcut foarte mult și am așteptat cu nerăbdare, deoarece, chiar dacă poziția 

mea nu îmi oferă mereu posibilitatea, îmi face plăcere să interacționez cu elevii, mai ales cu cei 

care au ales să studieze fundamentele meseriei pe care eu o practic. Consider că este important 

ca ei să ia contact cu mine și să aibă posibilitatea de a-mi pune întrebări pentru a afla ce îi 

așteaptă în viitoarea lor carieră. Sunt convinsă că aș putea să-i învăț să aplice ceea ce învață în 

teorie dacă structura învățământului ar permite o interacțiune mai bună între elevi și personalul 

din compartimentul de contabilitate. 

Am discutat despre orele lor de practică, mi-au spus în ce fel se desfășoară, ce fac acolo, 

dar mai ales ce și-ar dori să facă. Mi-a plăcut că eu reprezentam pentru ei partea aplicată a 

viitoarei lor meserii, transpunerea în practică a teoriei contabile, care nu este chiar ușoară. Când 

i-am întrebat însă care sunt planurile lor de viitor, foarte puțini au răspuns că doresc să rămână 

în acest domeniu după terminarea liceului. Dintr-o clasă de peste 30 de elevi care aleseseră să 

studieze economia, doar câțiva voiau să îndeplinească rolul pe care eu îl am acum. 

 Poate am fost puțin întristată de răspunsurile lor, dar nu am fost surprinsă. Cred că dacă 

teoria ar interacționa mai bine cu practica, ar vedea ce frumos s-ar transpune și ar prinde contur 

o idee care pare greoaie, dificil de reținut dar care, odată aplicată pe o problemă reală, nu numai 

că ajută la înțelegerea problemei respective, dar te face să vezi acea conexiune dintre partea 

teoretică și funcționarea efectivă a unei firme. Abia de aici încolo devine contabilitatea 

frumoasă, când vezi ce poți face cu tot ceea ce ai acumulat de-a lungul anilor. Dar, până să 

ajung acolo, am întâlnit și eu multiple obstacole. 

Din propria mea experiență de peste 20 de ani ca economist în cadrul instituțiilor de 

învățământ din România, pot să spun că o astfel de carieră este frustrantă și obositoare în aceeași 

măsură în care este plăcută și satisfăcătoare. În acest moment, sunt contabil-șef al unui liceu 

teoretic dintr-un oraș mic. Singură în acest departament, mă confrunt în fiecare zi cu un volum 

de muncă ce depășește capacitățile unei singure persoane, cu piedici birocratice și tehnice, și cu 

veșnice constrângeri de timp și de resurse. 

 Prin munca pe care o fac, am simțit că pot mereu învăța ceva nou, care să dezvolte felul 

în care îmi îndeplinesc atribuțiile, dar și că este foarte ușor să devin depășită ori de volumul de 

muncă ce nu permite pauze, ori de noi apariții legislative sau tehnice comunicate parțial, tardiv, 

sau deloc. A fost o provocare – cei mai în vârstă pot confirma – să reușesc să țin pasul cu 

progresul informatic în domeniul nostru. Cei care au practicat contabilitatea pe vremea când o 

balanță se întocmea manual, pot aprecia acum înregistrările contabile într-un program 

informatic: cu un click de mouse, balanța este gata!  

Faptul că acum 33 de ani am absolvit Politehnica m-a ajutat  foarte mult, mai ales că 

unitatea noastră nu are informatician și trebuie să rezolv singură tot ceea ce ține de transmiteri 

electronice în diverse programe și pe diverse platforme. Dar satisfacția este pe măsură! Este 

frumos să reușești să te descurci cu lucruri pe care viitorii economiști le au însușite ca pe un 

mod de viață – abilități în aplicarea informaticii în contabilitate.  



 Nu mereu este totul ușor! Ba, dimpotrivă, platformele naționale funcționează de la greu 

spre deloc atunci când toată lumea încearcă să le acceseze, iar de multe ori termenele sunt la 

limita bunului simț pentru situații care nu sunt deloc ușor de întocmit.  

Aceste lacune în felul în care domeniul contabil bugetar evoluează în România îmi 

transformă adesea meseria dintr-un efort de planificare atentă și lucru cu oamenii într-unul de 

recuperare frustrată, pe repede-înainte, a informațiilor și procedurilor la care nu am avut acces 

la timp.  

Responsabilitatea care se află pe umerii mei, ca gestionar al finanțelor unei instituții cu 

zeci de angajați și sute de elevi, mă face să nu pot pur și simplu ignora astfel de întârzieri.   De 

multe ori, printre termene amânate și acte trimise de patru-cinci ori, sunt nevoită să îmi (re)fac 

treaba la ore târzii, singură în fața unui laptop. În aceeași situație ca mine sunt mii de alte 

persoane în toată țara, iar asta creează totuși o comunitate în care economiștii din școli și din 

licee deslușesc împreună directive și cerințe cu caracter urgent, dar prea puțin clar. Nu de puține 

ori, acele ore petrecute seara în fața laptopului sunt parțial dedicate urmăririi discuțiilor de pe 

forumuri de profil, ori conversațiilor telefonice cu alți colegi din oraș sau din județ, cărora le 

adresez întrebări sau le ofer sfaturi. 

  Chiar și în lipsa unor astfel de deficiențe birocratice, atunci când totul se întâmplă așa 

cum ar trebui să se întâmple, munca mea nu este nici pe departe ușoară. Pe scurt, problema 

poate fi formulată foarte simplu: volumul de muncă este mult prea mare pentru o singură 

persoană, chiar și într-o unitate de dimensiune relativ mică, precum liceul în care lucrez. Zilele 

mele de muncă se prelungesc adesea peste ora 17, iar săptămânile de lucru se prelungesc în 

weekend-uri.  

În fiecare săptămână dintr-o lună am câte cel puțin un termen pentru diverse declarații, 

bilanțuri sau salarii, iar, la începutul lunii următoare, o iau de la capăt. Distribuirea situațiilor 

solicitate pe parcursul unei luni este unul dintre aspectele cele mai neplăcute ale meseriei mele. 

Consecința ritmului de muncă impus de aceste termene este acela că nu există o perioadă de 3-

4 zile consecutive în care aș putea să îmi închid telefonul, să ignor mesajele primite pe email, 

și să plec în concediu.  

 Activitatea mea de contabil, deci, nu se prelungește doar după program și în weekend-

uri, ci și în concedii. Nu de puține ori am plecat din oraș cu laptopul după mine și am căutat 

cazări care să aibă conexiuni la internet pentru a putea respecta termene comunicate din scurt. 

Și fără astfel de cerințe neprevăzute, din cauză că sunt singurul economist din liceul în care 

lucrez – sunt contabil șef al unui departament de contabilitate format dintr-o singură persoană, 

eu – nu mă pot baza pe faptul că am colegi care să aibă grijă de îndatoririle mele atunci când  

nu sunt disponibilă.  

Dacă plec în concediu, munca pe care o am de făcut se acumulează și rămâne, 

bineînțeles, nefăcută. Îmi este de multe ori mai ușor să lucrez chiar și atunci când, teoretic, nu 

ar trebui, decât să aștept să mă întorc la birou. 

Contabilitatea unei instituții de învățământ este o activitate variată, cu multe aspecte 

complexe și subtile, dar care, pe parcursul multor ani de practică, devine repetitivă, greoaie, și 

testează răbdarea chiar și celor mai pasionați de acest domeniu. Am descris aici doar câteva 

dintre aspectele care mă fac să înțeleg de ce elevii de liceu nu privesc cu ochi buni o carieră ca 

economist – cărora li s-ar putea adăuga și recenta reclasificare salarială care a coborât 

personalul didactic auxiliar mult sub situația anterioară.  

Desigur, nu totul este doar negativ, și nu de puține ori munca mea mă bucură. Îmi place 

să lucrez cu numere și cu programe, îmi place să planific și să rezolv probleme, și îmi place să 

îmi ajut colegii și să contribui la buna funcționare a unei școli. 

În cariera mea, am învățat foarte multe și consider că am ajuns să am o măsură de 

expertiză care mă ajută să răspund provocărilor pe care le întâlnesc nu doar cu succes, ci și cu 

plăcere. Mi-a luat mulți ani să ajung aici însă și, chiar și acum, mai am momente în care simt 



că aceste reușite nu reușesc să compenseze oboseala și frustrarea. Cu atât mai mult, îmi 

imaginez cum poate părea acest parcurs pentru un elev care, oricât de pasionat ar putea fi de 

economie și de educație, poate și distinge că nu doar aceste două lucruri determină experiența 

unui contabil într-un liceu. Mă întreb, deci, cine vor fi economiștii de mâine și cum poate un 

domeniu public cu puține avantaje, dar multe piedici, să concureze cu domeniul privat sau cu 

străinătatea. Pentru elevii de astăzi, răspunsul este clar: nu poate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANAGEMENTUL EXCURSIILOR ȘCOLARE 

 

Prof.înv.primar Bernicki Maria 

 

„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele. Nu 

folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” Pestalozzi 

Excursia şcolară (lat. Excursio = plimbare) este o formă de activitate instructiv-

educativă pentru observarea directă şi studierea obiectelor şi fenomenelor în condiţii naturale 

(natură, întreprindere, locuri istorice, etc.) sau la locurile unde se păstrează anumite colecţii 

(muzee, expoziţii, case memoriale, etc.). excursia şcolară poate fi unitematică (geografică, 

istorică, literară,...) sau complexă pluritematică. 

Marele savant Simion Mehedinți, părintele geografiei românești spunea „repetă o 

excursie ori de câte ori și în orice anotimp al anului, observarea poate cea mai interesantă o vei 

face, poate, tocmai la urmă”. 

Organizarea periodică de excursii, mai întâi în orizontul local, apoi judeţean, interjudeţean şi în 

final naţional, oferă pe lângă momente distractive de neuitat şi comportamente sociale ca: 

ataşament, prietenie, întrajutorare, grijă faţă de sine şi faţă de cei apropiaţi, spiritul colectiv ş.a. 

În cadrul excursiilor obiectivele didactice şi cele pedagogice, interferează spre acelaşi 

scop, formarea şi dezvoltarea copilului prin participarea lui directă, activă şi nemijlocită la 

acţiuni care să-l solicite şi să-i dezvolte intens şi complex principalele caracteristici ale vieţii 

sale psihice, atenţia, memoria, curajul, gândirea creatoare, voinţa, îndemânarea, rapiditatea şi, 

nu în ultimul rând spiritul de prietenie. 

  Excursia este nu numai o ocazie de aplica în practica vieţii de fiecare zi cunoştinţele 

acumulate, dar şi de a dezvolta unele trăsături ale personalităţii copilului, care cu greu s-ar putea 

face numai în activitatea didactică. 

  Excursia şcolară, ca metodă de învăţământ, contribuie la educarea copiilor. Din punct 

de vedere al educaţiei intelectuale, contribuie la lărgirea orizontului cultural-ştiinţific, la 

pregătirea pentru înţelegerea unor teme, fixarea, concretizarea şi sistematizarea cunoştinţelor, la 

formarea noţiunilor ştiinţifice, a deprinderilor practice, la dezvoltarea spiritului de observaţie, 

atenţiei, gândirii, etc. Copilul învaţă cum să lupte cu forţele naturii, cum să le învingă, cum poate 

transforma natura în folosul său. 

  Prin studiul concret al naturii şi vieţii sociale, copilul îşi dă seama de interdependenţa 

fenomenelor, de legătura dintre cauză şi efect. 

  Prin excursii copilul cunoaşte locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii săi. 

Prin explicaţiile date de cadrul didactic asupra trecutului istoric al locului respectiv, prin 

vizitarea locurilor istorice şi a împrejurimilor, copilul, învaţă să-şi iubească tot mai mult ţara cu 

trecutul şi cu prezentul ei. 

  În excursie copilul cunoaşte frumuseţile patriei şi realizările oamenilor. El cunoaşte şi 

localităţile, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitorii şi artiştii. 

  Excursia şcolară contribuie într-o largă măsură şi la educarea estetică a copiilor. Aceştia 

îşi desfată privirea şi se emoţionează în faţa frumuseţilor naturii, în faţa realizărilor oamenilor 

din toate timpurile. Crestele munţilor, pădurile de conifere şi foioase, satele risipite pe culmi şi 

văi, palate de cultură, monumente istorice şi de cult, s.a. -  toate sunt prilejuri de profunde emoţii 

pentru copiii noştri plecaţi în excursie. 

Excursia didactică are ca scop: 

 dezvoltarea spiritului de observaţie, formarea unor deprinderi (de orientare pe teren, 

schiţarea unor peisaje simple, alcătuirea unor scheme/desene); 

 formarea deprinderii de a utiliza instrumente necesare cercetării terenului (busola); 

 formarea deprinderii de a face scurte însemnări pe parcursul excursiei; 

 formarea deprinderilor de a colecta, ambala şi transporta materialul adunat în excursie; 



 formarea deprinderilor de a imortaliza pe peliculă imagini semnificative din punct de 

vedere geografic, istoric; 

 lărgirea orizontului didactic, realizând legătura dintre teorie si practică. 

Etapele de care trebuie să ținem seama în organizarea/desfăşurarea excursiilor sunt: 

 proiectarea excursiei (stabilirea traseului, stabilirea opririlor şi a locurilor de cazare, 

stabilirea obiectivelor, obţinerea aprobărilor necesare); 

 pregătirea teoretică şi tehnică (pentru învăţător: studierea hărţii în vederea identificării 

obiectivelor pe teren, eventual deplasarea la faţa locului; pentru elevi: cunoaşterea 

planului, repartizarea sarcinilor individuale sau de grup, formarea grupelor de lucru, 

stabilirea  echipamentului); 

 desfăşurarea excursiei; 

 evaluarea excursiei (la întoarcere fiecare grupă îşi definitivează materialul cules, îl 

prezintă în faţa colegilor şi se face evaluarea; se pot organiza expoziţii). 

Primele două etape constau în pregătirea teoretică, documentarea, studierea traseului, 

orientarea. Pentru o bună pregătire trebuie ca învățătorul/profesorul să cunoască mai întâi locul, 

prognoza meteo pentru perioada când se va desfăşura excursia, datele plecării şi sosirii 

mijlocului de transport. 

În etapa de documentare cadrul didactic poate folosi articole de pe internet, diverse 

prezentări ale zonei respective, oferte, hărţi, fotografii, pliante. Documentaţia bibliografică 

bună este foarte importantă pentru că, indiferent că la faţa locului este ghid sau nu, cadrul 

didactic este coordonatorul activităţii şi trebuie să ofere explicaţia ştiinţifică. 

Organizatorul excursiei alege cea mai cunoscută zonă, asigurând transportul, masa, 

respectiv cazarea. Tot el va stabili și traseul şi se va ţine o evidenţă a numărului de participanţi, 

notând și punctele de aplicaţie practică sau activităţile specifice fiecărei opriri. După 

organizarea datelor, profesorul prezintă oferta părinţilor, trasîndu-le chiar și diverse sarcini 

părinţilor însoţitori, dar și copiilor. Se analizează costul excursiei şi se întocmeşte dosarul cu 

actele şi aprobările necesare oricărei excursii. 

Desfăşurarea propriu-zisă a excursiei – cea de-a treia etapă constă în: culegerea datelor 

şi cercetarea la faţa locului. În timpul excursiilor putem studia: fenomene geologice (cariere de 

piatră, peşteri, saline), aspecte geografice (un lac, un munte, o deltă, un baraj natural, vegetația 

și fauna dintr-o anumită zonă), elemente de etnografie (datini, tradiții, portul popular din zona 

respectivă), aspecte din viaţa culturală şi religioasă (biserici, basilici, monumente, fortificații), 

aspecte din viaţa socio-economică (fabrică, magazine, cofetării/patiserii), aspecte ale trecutului 

istoric (cetăţi, ruine). 

În ultima etapă avem în vedere: verificarea, selectarea, prelucrarea materialului cules şi 

valorificarea rezultatelor: 

 păstrarea informaţiilor, ordonarea evenimentelor; 

 compararea anumitor aspecte; 

 conştientizarea anumite trăiri ale participanţilor; 

 emiterea de concluzii și efectuarea unor aprecieri; 

 reconstituirea traseului pe zile, în funcţie de obiectivele urmărite; 

 adunarea materialelor culese şi analizarea lor în totalitate; 

 revederea notiţelor și completarea, acolo unde e cazul, cu ajutorul întrebărilor; 

 așezarea în ordine a eşantioanelor de roci, fructe, ramuri, frunze, insecte etc.; 

 aranjarea fotografiilor sau vizionarea înregistrărilor; 

 vizionarea traseului marcat pe harta fizică cu o bandă colorată, marcându-se punctele 

de lucru de pe parcursul excursiei; 

 ilustrarea cu o fotografie reprezentativă a obiectivelor principale, în funcţie de scopul 

urmărit; 



 valorificarea materialului cules prin realizarea unor panouri informative sau panouri cu 

fotografii de grup ale elevilor cu scop ilustrativ şi educativ de popularizare a acţiunii 

pentru trezirea interesului copiilor pentru cunoaşterea patriei. 

Orice excursie constituie un mijloc important de călire a organismului şi de unitate a 

colectivului, concluzionând că pe teren, în comparaţie cu sala de curs, conţinutul informativ al 

lecţiei are o arie mai vastă de cuprindere  a elementelor adiacente care definesc categoria de 

noţiuni propusă în studiu. 

Pe toată durata excursiei trebuie făcute înţelese legăturile cauză-efect între 

componentele mediului, prin popasuri cu scopul de a observa unele lucrări de degradare a 

terenului  sau de poluare, observarea deşeurilor menajere aruncate la întâmplare în preajma 

apelor, în locurile de relaxare din păduri, în preajma localităţilor. 

Toate tipurile de excursii respectă parcurgerea acestor etape: pregătitoare, 

organizatorică, de instruire a colectivului de elevi  pentru a fi capabili să realizeze obiectivele 

propuse pe parcursul activităţilor, dar și valorificarea rezultatelor, fiind prilejuri ideale în care 

învăţătorul sau profesorul îi poate face pe școlari să înţeleagă noţiunile de  geografie, științe le 

naturii, evoluţia fenomenelor din mediul înconjurător, aceștia luând contact direct cu realitatea 

înconjurătoare,  interesul pentru studiul acestor discipline lărgindu-se. 

Excursia este de fapt o călatorie de cel puţin o zi, efectuată în afara localităţii de 

domiciliu, cu un mijloc de transport autorizat, având ca scop recreerea, vizitarea, informarea, 

studiul, lărgirea orizontului  didactic, realizând de asemenea legătura dintre teorie şi practică. 

Acest tip de activitate anticipează  intuirea, cunoasterea generală, uşurând succesul învăţării, 

având avantajul de a ușura observarea  elementelor mediului în ansamblul lor, cu interrelaţiile 

specifice, generând deducerea cauzelor care le-au generat. 

Din punct de vedere al conţinutului sunt mai multe tipuri de excursii: 

 excursii pentru cunoaşterea componentelor naturale ale peisajului geografic ; 

 excursii pentru cunoaşterea anumitor obiective social-economice şi culturale din 

peisajul geografic ; 

 excursii cu obiective mixte. 

Excursia școlară este una dintre cele mai interesante, plăcute si utile activităţi 

extrașcolare, provocând contactul direct cu mediul, aceasta însemnând o percepere activă a unor 

zone geografice, peisaje, acţionand direct asupra acestora. Prin aceste acţiuni copiii dobândesc 

informaţii, îşi formează reprezentări, trăiesc experienţe de învăţare, de aceea, conţinutul trebuie 

ales cu grijă, bine corelat cu scopul şi obiectivele, perioada sa fie corespunzătoare unei bunei 

desfăşurări a activităţii. 

Considerate un veritabil mijloc de cunoaştere şi relaxare, după cum spunea marele 

nostru cărturar român Nicolae Iorga,  „excursiile te învaţă mai mult decât zece biblioteci la un 

loc”. 
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TEHNICI TEATRALE IN DEZVOLTAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE 

 
Braşoveanu Raluca 

 

 

Teatrul pentru copii s-a dezvoltat odată cu dezvoltarea literaturii. De exemplu, poveştile 

pentru copii ale lui Andersen au cunoscut foarte multe traduceri, au servit drept surse de 

inspiraţie; apoi au devenit de interes pentru copiii care ştiau să citească. Ȋn prezent copiii sunt 

interesaţi şi de scenariile scince-fiction, cu personaje venite de pe altă planetă. „Sensibilitatea 

şi ȋnţelegerea artistică a copilului au cunoscut o mare dezvoltare. Acesta trăieşte cu senzaţia că 

ce se ȋntȃmplă pe scenă poate fi acceptat ca şi credibil şi reprezentativ pentru o realitate atractivă 

care poate totuşi exista undeva”. Teatrul are astfel funcţia de a facilita receptarea de tip 

meditativ a diferitor fenomene ale vieţii (Şchiopu, 2002, p. 156). 

Spectacolul pentru copii a avut drept scop cultivarea simţului şi respectului pentru 

frumos. ,,Stimularea spiritului generaţiilor tinere prin intermediul artelor constituie o obligaţie. 

Educaţia pentru artă permite realizarea premiselor pentru ȋnţelegerea, receptarea şi integrarea 

frumosului artistic” (Hogea, 2007, p. 15).  

Teatrul pentru copii a fost considerat uneori ca fiind o artă minoră, deoarece ar fi vorba 

doar de o literatură vehiculată ȋn cadrul serbărilor şcolare. Ȋnsă artistul Toma Hogea ţinea să 

contrazică această idee. Teatrul pentru copii ȋşi propune să educe oamenii şi să contribuie la 

educarea lor ca spectatori. Teatrul de animaţie nu copie, nu imită realitatea, ci o sugerează 

printr-un limbaj poetic; este creator de arhetipuri prin măştile sale, de personaje supranaturale, 

fabuloase, fantastice. Teatrul de păpuşi nu se adresează numai copiilor. 

Interacţiunile sociale ce pot avea loc ȋn şcoală, ȋn clasa de elevi, sau ȋn orice instituţie 

specializată ce desfăşoară activităţi de educare a persoanelor, impun o delimitare ȋntre 

comunicarea umană, comunicarea educaţională şi comunicarea didactică. 

Comunicarea educaţională ,,este un proces complex centrat pe relaţia educator-educat”, 

presupune ,,o comunicare de informaţii/ de conţinuturi subsumate sau nu unui domeniu de 

specialitate, şi dimensiuni ale comunicării interpresonale, implicate ȋn relaţia locutor-

interlocutor” (Hobjilă, 2012, pp. 67-68). Dorina Sălăvăstru propune ȋncă o definiţie: ,,actele de 

comunicare prin care ȋi influenţăm pe ceilalţi, indiferent dacă sunt organizate sau nu, dacă se 

desfăşoară ȋn instituţii specializate sau nu” (Sălăvăstru, 2004, p. 191). Astfel, comunicarea 

didactică este o formă de comunicare educaţională. O definiţie a comunicării didactice pe care 

o reţinem este: ,,comunicare instrumentală, direct implicată ȋn susţinerea unui proces sistematic 

de ȋnvăţare” (Iacob, 2009, p. 405). Situaţia de comunicare didactică ,,ȋşi subordonează toate 

elementele care se constituie ȋn tot atȃtea variabile care individualizează fiecare act 

comunicativ” (Hobjilă, 2016, p. 22). 

Comunicarea teatrală ajută copilul să ȋnţeleagă fiecare gest, fiecare mişcare sau 

inflexiune a vocii, să obţină informaţii despre cel care comunică, şi contribuie la ȋnlăturarea 

barierelor de comunicare. Este vorba despre ,,o comunicare totală care se bazează pe un raport 

echilibrat ȋntre elementele verbale, paraverbale şi nonverbale” (Ciobotaru, 2013, p.16). 

COMUNICAREA – exemple de activităţi pentru ciclul achiziţiilor fundamentale, 

valorificȃnd  unele tehnici teatrale: 

 

Clasa pregătitoare 

Jocul de rol 

,,Mă comport civilizat” – 

interpretează, ȋmpreună cu colegii 

(doi copii) comportamentul civilizat 

Dramatizarea 

Activitate desfăşurată pornind de la fragmentul 

,,Apă de vară” din Cipi, acest pitic uriaş, de Fodor 

Sandor.  



ȋn diferite situaţii: ȋntr-un mijloc de 

transport (compostează bilet, oferă 

locul unei persoane ȋn vȃrstă), la 

spectacol (păstrează liniştea, nu se 

deplasează prin sală ȋn timpul 

spectacolului), la bibliotecă 

(ȋmprumută/ returnează o carte, cere 

o informaţie despre o carte/ autor). 

Personaje: Cipi, Scȃnteioara, Surzilă, povestitorul.  

Activitatea se pregăteşte cu lectura pe roluri şi 

extragerea mesajului textului. 

(Manea, Matache, 2016) 

Improvizaţia 

,,Cine este?” – activitatea se 

desfăşoară pe echipe; fiecare 

primeşte o imagine/ o poză cu o 

persoană iar copiii trebuie să-şi 

imagineze ce s-a ȋntȃmplat cu 

persoana respectivă ȋnainte, cum a 

ajuns ȋn locul ȋn care este surprinsă ȋn 

imagine, ȋncotro se ȋndreaptă, şi ce ar 

spune dacă ar deveni reală 

(Ciobotaru, Mihailovici, 2012) 

 

Mima şi pantomima 

,,Fă ca mine!” – un copil interpretează o acţiune, 

altul trebuie să repete şi să ghicească despre ce este 

vorba (căţelul sapă o groapă şi ascunde un os). 

,,Meseria mea” – un copil mimează acţiunile 

desfăşurate de o persoană care are meseria 

de...(brutar, pescar, mecani, etc.).  Jocul poate fi 

desfăşurat de toată clasa, vine să mimeze cine a 

ghicit jocul colegului. 

 

Clasa I 

Jocul de rol 

,,La telefon” – pe bileţele sunt scrise 

numele unor personaje de interpetat, 

elevii trebuie să-şi adapteze vocea la 

telefon, să folosească gesturi, şi să 

folosescă formulele de adresare 

corespunzătoare; ceilalţi colegi, 

spectatorii, trebuie să ghicească cele 

două personaje care au jucat  (bunic - 

voce groasă, răguşită, mers ȋn baston 

şi  broască – săritura broaştei, orăcăit, 

adresare politicoasă). 

Dramatizarea  

,,Prietenii Soarelui”  (ȋn  Mici şcolari, dar mari 

actori, Popa, 2006, pp. 4-5) 

Personaje: trei băieţi, dintre care doi ȋmbrăcaţi ȋn 

echipament sportiv şi  unul trebuie să aibă pe el 

foarte multe haine (vestă, bundiţă, căciulă). Restul 

copiilor formează un cerc după care se ascunde 

Soarele. Materiale necesare: o mască reprezentȃnd 

astrul. 

Improvizaţia  

La unitatea de ȋnvăţare ,,Ȋn lumea 

necuvȃntătoarelor”, ȋn orele de 

AVAP, copiii realizează desene/ 

creaţii plastice ilustrȃnd animalul 

preferat. Pornind de la desenul 

colegului, fiecare copil va inventa o 

scurtă poveste. 

Mima şi pantomima 

,,De-a gospodarul” - copilul mimează activităţile 

casnice pe care le face pentru a-şi ajuta părinţii, 

colegii trebuie să ghicească şi să numească 

activitatea, obiectele/ produsele de curăţenie folosite 

(Manea, Matache, 2016). 

 

Clasa a II-a 

Jocul de rol 

,,Soarele şi Luna” - ȋn echipe de cȃte 

doi, copiii prezintă importanţa celor 

două astre pentru viaţa vieţuitoarelor 

şi a plantelor. 

Dramatizarea  

,,Cartea cu jucării” după Tudor Arghezi (ȋn 

Vȋrtopeanu, Bircea, Susan, 2005, pp.17-30). 

Personaje: tatăl, Tudor Arghezi (ȋmbrăcat elegant); 

mama; măicuţa/ bunica; Miţu (cu codiţe, cu rochie); 

Baruţu (ȋn pantaloni treisferturi). 



Jocul se termină cȃnd au fost 

prezentate toate argumentele. 

Improvizaţia  

Joc de rol ȋntre 2 - 3 copii, „Cuvinte 

vrăjite”- aceştia trebuie să-şi 

imagineze cum arată/ ȋnfăţişarea unor 

cuvinte, avȃnd ca inspiraţie textul 

suport „Cuvinte vrăjite” de Pierre 

Gamarra (SUPA- burtos, rotund, 

merge liniştit; OŢET – ascuţit, cu 

părul ţepos) (ȋn Agrigoroae, 2002, p. 

10) 

Mima şi pantomima 

Se prezintă elevilor planşe cu activităţi, numerotate, 

pe care le poate desfăşura un copil pe parcursul unei 

zile, atȃt la şcoală cȃt şi acasă. Colegii trebuie să 

spună numărul planşei la care se referă jocul de 

mim, şi să descrie activitatea, momentul zilei şi 

locul (ȋnviorarea-dimineaţa-acasă) (Sandu, Pȃrȃială, 

Pȃrȃială, 2013, p.31). 

 

Dezvoltarea competenței de comunicare ȋn contextual actual al distanțării sociale este o 

reală provocare, astfel ȋncȃt ȋntregul demers didactic se reorganizează. Apelăm adesea la resurse 

educaționale deschise pentru a desfăşura activitățile propuse, apelȃnd la diverse plaforme 

educaționale şi canale de comunicare online. 
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ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE ÎN VEDEREA PLANIFICĂRII, 

COORDONĂRII, ORGANIZĂRII ȘI EVALUĂRII ACTIVITĂȚII DE 

SECRETARIAT 

 
Nicoleta Daniela Butnaru 

 

 

Definiția funcției de secretar o regăsim în fișa postului, iar pentru evaluarea acesteia se 

stabilește un sistem de punctaj în funcție de: nivelul de studii, cursuri de pregătire, experiență, 

cunoștințele necesare (de legislație, proceduri de specialitate), priceperea de a lucra cu aparatura 

modernă și de a utiliza programele IT de secretariat, cunoștințe de operare MS Office (Excel, 

Word), gradul de dificultate și de risc pe care le presupune executarea funcției. 

În general funcțiile sunt descrise doar pe baza îndatoririlor pe care le presupun 

(activitățile care trebuie îndeplinite și rezultatele care se așteaptă din partea persoanei care le 

îndeplinește). Pentru a avea o imagine de ansamblu a unei funcții este bine să fie luate în 

considerare și următoarele aspecte: educația (specifică nivelului de educatie cerut: liceu, studii 

superioare, școli sau cursuri pregătitoare etc.); experiența profesională (unele funcții se pot 

încredința imediat după terminarea școlii, altele necesită o anumită experiență - de exemplu 

funcția de secretar șef necesită o anumită acumulare de practici și cunoștințe specifice); poziția 

în structura organizațională sau în structura ierarhică superioară. 

Funcția de secretar presupune omniprezența la diverse activități organizate de 

conducere, consemnarea lucrărilor respective, efectuarea împreună cu conducerea școlii a unor 

acțiuni de organizare a activității, Pentru funcția de secretar nu există o descriere universal 

valabilă, dar definirea funcției presupune considerarea cel puțin a următoarelor elemente: 

scopul și rolul secretariatelor în sistemul general al activității economico-sociale și în 

organizația respectivă, poziția pe care activitatea de secretariat o deține, 

responsabilitățiledistribuirea informațiilor si arhivarea documentelor rezultate, etc. gradul de 

autoritate primită de la manager, relațiile cu toți factorii implicați în respectivul proces al 

muncii. 

Competențele profesionale, calitățile și aptitudinile personale deontologice ale unui 

secretar sunt: 

1) Cunoștințe: Cultura generală: cunoașterea limbii române; preocupări de instruire si educație 

permanente. Cunoștințe profesionale temeinice. Informații științifice în domeniile: 

management, drept general, administrativ, drept al muncii, contabilitate, statistică, marketing, 

psihologie socială. 

2) Calități și abilități personale: secretara trebuie să posede și anumite calități  pentru 

îndeplinirea cu succes a activităților profesionale, dar și a rezolvării diverselor probleme de 

comunicare care apar în activitatea de zi cu zi a unei instituții, indiferent de locul de muncă. 

Aptitudinile și deprinderile generale care trebuie să le aibă un secretar sunt:  gândire 

analitică și sintetică, aptitudini de calcul, aptitudini de comunicare, planificare și organizare a 

operațiunilor și activităților, acordare și transmitere de informații. 

3) Conduita profesională: Ansamblul calităților menționate exprimă particularitățile profesiunii 

și constituie componente ale eticii profesionale. Ele sunt valori obiective, mai ales fiindcă sunt 

inevitabile. Ca și în cazul altor profesii, etica profesională a secretariatelor își are temeiul în 

conținutul muncii și al relațiilor interumane, stabilite de-a lungul timpului. 

 Conduita profesională ține de manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, 

ținută,comportament): 

 Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane, eliminarea 

limbajului vulgar, a calomniei și denigrării altora; 

 Prezentarea la serviciu întro ținută decentă; 



 Respectarea șefilor, a colegilor, a subalternilor, a persoanelor din afara unității, a 

elevilor; 

 Comportamentul la locul de muncă să fie unul civilizat punând pe primul loc relațiile 

interumane, armonia grupului, munca în echipă și randamentul muncii. 

Deontologia este o disciplină de interfața între morală și drept, având ca obiect 

normarea conduitei profesionale, a relațiilor dintre persoanele care exercită o profesie, precum 

și a raporturilor cu alte persoane pentru care exercită această profesie. 

In cazul funcției de secretar, cerințele deontologice fundamentale privesc:  

 Disciplina la locul de muncă care presupune: respectarea programului zilnic de lucru, 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu, evitarea  plecărilor nejustificate de la locul de muncă, 

evitarea risipei de materiale consumabile și de energie, utilizarea resurselor existente 

exclusiv în interesul instituției publice, utilizarea rațională a aparaturii din dotare astfel 

încât să scurteze timpul de executare a sarcinii.  

 Punctualitatea ca factor de ordine atât în respectarea riguroasă a programului de lucru, 

cât și în respectarea orelor programate în agendă.  

 Păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legate de instituția publică. 

Discreția reprezintă o condiție primordială a exercitării eficiente și sigure a muncii de 

secretariat. Păstrarea secretului de serviciu este o condiție istorică a acestei profesiuni 

datorită faptului că secretarul și-a desfășurat întotdeauna activitatea pe lângă factorii de 

decizie ai societății si a avut acces la orice informație care circulă la acest 

nivel. Divulgarea unor informatii, preluate din sfera de activitate a conducerii, chiar din 

dorința de  a  face bine, poate determina nu numai încurcături, ci chiar afectarea imaginii 

instituției respective.  

 Adoptarea în permanență a unui comportament în măsură să promoveze imaginea și 

interesele instituției publice. 

 Loialitatea este o calitate esențială, impusă de condiția de complementaritate a echipei 

manager secretar. Concret, munca unui director si cea prestată de secretară sunt greu de 

separat, ele reprezentând de fapt una si aceiași activitate. Astfel, managerul emite o 

decizie, un raport sau orice alt document; secretara le preia, le corectează si adaptează  

stilistic, dacă e cazul, le reproduce și le urmărește circulația în toate sensurile și în toate 

etapele, până la arhivarea acestora. Loialitatea înseamnă, în aceste condiții, atașament 

față de locul de muncă, apărarea implicită a intereselor instituției.  

 Respectarea prevederilor normativelor interne și procedurile de lucru privitoare la 

postul său. 

 Implicarea în vederea soluționării situațiilor de criză care afectează instituția publică. 

Există frecvente situații în care, conducătorul unei instituții deleagă o serie de sarcini și 

chiar investește cu autoritate directă secretarul, în numele său, atunci când lipsește din 

unitate. 

 Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale și de specialitate. 

4)  Calități manageriale: Secretarul șef răspunde de: 

 Coordonarea eficientă a personalului din subordine și respectarea de către a acesta a 

reglementărilor interne; 

 Utilarea corespunzătoare a persoanelor din secretariat cu resursele necesare; 

 Calitatea pregătirii profesionale a angajaților din subordine. 

 

Fișa postului este în strânsă concordanță cu fișa de evaluare a activității pentru care se  

stabilește un sistem de punctaj în funcție de: 

 Respectarea planurilor manageriale ale școlii; 

 Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului; 



 Realizarea planificării calendaristice a conpartimentului; 

 Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare; 

 Folosirea tehnologiei informatice în proiectare; 

 Organizarea documentelor oficiale; 

 Asigurarea ordonării şi arhivarea documentelor unităţii; 

 Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, personal 

didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică 

a datelor în programele de salarizare şi REVISAL; 

 Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor; 

 Alcătuirea de proceduri; 

 Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului; 

 Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei; 

 Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment; 

 Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor; 

 Asigurarea intefeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi; 

 Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale; 

 Formare profesională şi dezvoltare în carieră; 

 Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul şcolar; 

 Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi 

promovarea imaginii şcolii; 

 Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind 

activitatea compartimentului; 

 Respectarea normelor, ROI, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi 

ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 

 Profesiunea de secretară este poate singura profesiune care a “suferit” cele mai multe 

transformări după 1989, odată cu apariția și la noi a mijloacelor moderne de comunicare și 

informare.  
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INTEGRAREA COPIILOR NEVĂZĂTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 

Prof. Alina Camil 

Școala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău 

 

"Copilul trebuie să știe că este un miracol, de vreme ce de la începuturile lumii 

și până la sfârșitul ei, nu a mai fost și nu va mai fi niciun copil asemeni lui." 

Pablo Casals 

 

 

Școala incluzivă constituie astăzi o reală provocare pentru școlile obișnuite. Cu toate 

acestea, nu trebuie privită ca o amenințare pentru performanța acestor școli. Teama generată de 

eventuala dificultate de a integra elevii cu CES în cadrul claselor obișnuite poate fi depășită 

prin educație, resurse didactice adecvate, sprijin și, în special, convingerea că incluziunea este 

un drept moral și social ce nu poate fi negat nimănui. 

Etapele școlarizării copiilor cu CES  privesc mai întâi a c c e p t a r e a  ideii că există 

astfel de copii și r e c u n o a ș t e r e a  dreptului acestora la educație, iar apoi i n t e g r a r e a  lor 

treptată în învățământul de masă. 

Demersul incluziv se bazează pe necesitatea dezvoltării şcolii pentru a răspunde 

corespunzător nevoilor educaţionale diferite ale tuturor copiilor, astfel încât să se diminueze 

diferenţele de învăţare și diferenţele între gradele de reuşită şcolară, cu scopul de a asigura o 

educaţie eficientă pentru toată lumea.  

În cadrul școlii incluzive, este absolut necesară colaborarea dintre profesori și diferiți 

specialiști în domeniul educației (psihologi, consilieri școlari, terapeuți), pentru că doar 

împreună pot obține cele mai bune rezultate. 

Rolul cadrelor didactice este acela de a adopta practici moderne în cadrul orelor de curs 

și de a se autoperfecționa în permanență în ce privește copiii cu CES. 

Avantajele școlii incluzive sunt numeroase, printre acestea numărându-se faptul că 

elevii cu CES sunt tratați ca parte integrantă a societății, având ca model clasa de elevi din care 

fac parte; totodată, fiecare dintre elevii clasei își dezvoltă anumite abilități comunicative, elevii 

acceptând mai ușor diversitatea. 

Socializarea între elevi și dezvoltarea unor relații apropiate, de prietenie, la nivelul clasei 

și al școlii favorizează integrarea acestor copii în societatea de mâine.  

C.C., Z.Ș. și D.F. sunt elevi ai școlii noastre, diagnosticați cu deficiențe de vedere, fiind 

încadrați în gradul de handicap grav cu asistent personal. Toți cei trei copii fac parte din familii 

organizate, cu resurse financiare medii și un grad mediu de culturalizare. Copiii și-au pierdut 

văzul din primele zile de viață, în maternitate, locul care, de altfel, i-a și adus împreună pe 

drumul vieții. Aceștia sunt acum de nedespărțit și își doresc să urmeze cursurile aceluiași liceu.  

În pofida deficienței lor, copiii manifestă un comportament absolut normal în 

colectivitate, fiind foarte îndrăgiți de colegii lor, grație atitudinii lor optimiste, pozitive și 

prietenoase. Nu refuză nicio provocare școlară sau extrașcolară, încercând – de fiecare dată – 

să se autodepășească și să își învingă temerile: copiii aleargă, au învățat să meargă cu bicicleta, 

desenează, fetele sunt foarte talentate la muzică, iar băiatul are un talent înnăscut de povestitor. 

Tuturor le place literatura, mai ales că lectura este printre activitățile lor preferate. În lumea lor, 

lectura risipește întunericul. 

Pentru o dezvoltare normală, oamenii au nevoi esențiale, ce nu pot fi ignorate. Cu atât 

mai mult, acestea devin imperative în cazul copiilor cu CES. 

Dacă sunt urmate treptele piramidei lui Maslow  în ce privește ierarhizarea nevoilor 

copiilor cu CES, putem descoperi următoarele: 



        (1) În primul rând, baza acestei piramide este foarte importantă. Copiii cu 

dizabilități nu pot funcționa fără a avea asigurate nevoile fiziologice: apa, hrana, adăpostul, dar 

și sănătatea fizică.  

Cei trei „norocei” – cum le place să li se spună – sunt atât de recunoscători pentru că 

sunt sănătoși și se pot mișca, încât exclamă cu bucurie: „Putem să dansăm! Corpul nostru e cea 

mai mare valoare pe care o avem.” 

        (2) A doua nevoie este cea de securitate, de siguranță. Pentru aceasta, mediul/ 

spațiul în care ei își desfășoară activitățile cotidiene trebuie să fie lipsit de pericole și obstacole. 

Fundamentală pentru ei este funcționarea într-un mediu sigur din punct de vedere fizic și 

psihologic. Aici intervin părinții, iar în mediul școlar – cadrele didactice. 

        (3) Cea de-a treia necesitate este nevoia socială, nevoia de a fi iubit și de a face 

parte dintr-un grup social = „iubire, echilibru, împreună”. În cazul acestor copii, nevoia aceasta 

este combinată cu supraviețuirea, pentru că depind în totalitate de familie. 

Drept mulțumire, acești copilași – prin ceea ce sunt – ne ajută de fapt pe noi să evoluăm 

emoțional și să descoperim măreția din noi înșine. Este un drum lung, însă plin de satisfacții și 

bucurii alături de ei. Sunt adevărate lecții de viață!  

La nivelul superior al piramidei se regăsesc: 

       (4) Nevoia de stimă, de succes, de respect. Copiii au nevoie constantă de a le fi 

recunoscute meritele. În consecință, forma fundamentală de suport pentru această categorie de 

elevi este, în primul rând, sprijinul oferit de profesorul de la clasă, pentru că „singura lumină 

pe care o poți dărui unui orb este cea a cunoașterii”. Tocmai de aceea, o atitudine deschisă și 

optimistă are toate șansele să conducă la obținerea unor rezultate pozitive. 

     (5) Autorealizarea este, în sfârșit, vârful piramidei. Prin ea putem înțelege progresul 

acestor copii și integrarea lor viitoare în societate.  

                            Piramida lui Maslow 

 

Copiii cu CES au nevoie de înțelegere și de aprecierea eforturilor lor pentru a se putea 

integra cu succes în societatea din care fac parte. 
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ROLUL EDUCATIEI ECOLOGICE IN GRADINITA 

Prof. înv. Preşcolar Ciroie Clementina 

G.P.N. Nr.1 Maieru 

 

„A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii 

atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii” ( Eugen Pora). 

 

 Natura constituie o expresie complexă a frumuseţii şi bogăţiei în care ne naştem, trăim 

şi muncim şi de aceea copiii trebuie să o cunoască, să o iubească şi s-o îngrijească încă din 

primii ani de viaţă. Îngrijirea mediului înconjurător, implică din partea omului desfăşurarea 

unor acţiuni practice, care să contribuie la evoluţia plantelor şi animalelor, apărarea lui de 

acţiunile dăunătoare care pun în pericol viaţa acestora. 

 Natura, această splendidă minune, care constituie însăşi leagănul civilizaţiei umane, 

asigurând condiţiile existenţei umanităţii, ar fi de neconceput fără lumea fascinantă a plantelor 

şi a animalelor. 

 Omul s-a aflat în mijlocul naturii de la începutul existenţei sale şi s-a folosit de tot ceea 

ce acesta i-a oferit. Mediul înconjurător de astăzi este un rezultat al creaţiei omului, dar el poate 

influenţa foarte mult evoluţia societăţii umane. 

 Degradarea continuă a mediului se datorează intervenţiei omului în natură, iar pericolul 

este foartemare. 

 Protecţia naturii devine una din cele mai importante preocupări ale societăţii 

contemporane şi comportă trei aspecte principale: 

prevenirea deteriorării mediului; 

acţiuni de depoluare şi reconstrucţie ecologică, ce constau, în principal, în măsuri reparatoare; 

păstrarea sau întreţinerea zonelor depoluate; 

 Educaţia ecologică, începută încă din grădiniţă, are semnificaţia deprinderii unui anumit 

mod de a înţelege relaţia dintre om şi mediul de viaţă, care nu este numai al său, ci şi al plantelor 

şi al animalelor, a tot ce există pe acest pământ, iar copiii trebuie să conştientizeze şi să-şi 

exprime respectul pentru mediul natural de care beneficiem cu toţii şi pe care îl vor moşteni 

generaţiile viitoare. 

 Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător apare la copilul 

preşcolar, ca urmare a desfăşurării unor activităţi variate din punct de vedere al temei, 

conţinutului şi al strategiilor utilizate, care pun copilul în situaţia de a exersa numeroase acţiuni 

de îngrijire şi ocrotire a mediului. 

 Pentru a le forma copiilor o atitudine corectă faţă de ceea ce îi înconjoară, putem porni 

de la o idee simplă, dar destul de eficientă în planul emoţiilor şi sentimentelor: transpunerea 

copilului în locul elementului din natură care a suferit o agresiune din partea omului. Pus în 

postura celui agresat şi care nu se poate apăra singur, copilul va realiza că trebuie să acorde 

„drept la existenţă” tuturor elementelor mediului din jurul său. 

 Treptat, va înţelege că orice acţiune de distrugere sau exterminare de orice fel, este cât 

se poate de dăunătoare pentru că strică echilibrul naturii. 

 Prin participarea la aceste activităţi, copilul înţelege rolul pe care îl are în natură, ce 

acţiuni este capabil să efectueze şi care sunt urmările unor atitudini necorespunzătoare faţă de 

mediul înconjurător. 

 Orice copil poate deveni un prieten al naturii, cu condiţia de a o respecta. 

 Natura are nevoie de prieteni. Vârsta preşcolară este vârsta la care copilul îşi etalează 

dragostea aproape înnăscută faţă de animale şi plante şi constituie o etapă în care, dacă avem 

suficient tact pedagogic, vom face o complexă educaţie ecologică eficientă în etapele viitoare 

ale vieţii. 



 Viaţa unei educatoare trebuie să fie ca o sămânţă. Menirea noastră, a cadrelor didactice, 

este dăruirea, “multiplicarea” binelui, a dragostei, a credinţei, a grijii faţă de Pământ, care de 

mii de ani este casa noastră. 

 Un binecunoscut proverb spune: « cine seamănă vânt va culege furtună ». Împreună să 

sădim atunci  în sufletele copiilor o sămânţă de bunătate pentru ca în viitor oamenii să fie mai 

toleranţi şi mai atenţi la cei din jur, să sădim o sămânţă de credinţă ca peste ani, chiar de este 

soare sau plouă, să nu uităm că Dumnezeu este scutul nostru de fiecare zi,  să semănăm o 

sămânţă de dragoste şi frumos pentru ca în viitor să trăim în armonie.  

 Sămânţa semănată în sufletele copiilor va rodi peste  ani. 

 Datoria noastră, a educatorilor de azi şi de mâine, este de a transmite atât copiilor, cât şi 

comunităţii în care locuim următorul mesaj: „viitorul omenirii este în mâinile noastre”. 

 Predarea cunoașterii mediului în ciclul preșcolar răspunde unor sarcini și scopuri 

instructiv- educative precise, cu caracter specific acestui obiect de învățământ, care contribuie 

la educarea, instruirea și formarea copiilor.  

 Cunoașterea mediului îi educă pe copii în spiritul dragostei față de pământul românesc 

și le formează deprinderi practice privind munca lor, precum și aprecierea și respectarea muncii 

altora, aprecierea fenomenelor meteorologice, de protejare și ameliorare a mediului natural în 

care trăiesc.  

 Cunoașterea mediului înconjurător presupune o activitate intelectuală intensă, un efort 

pe care copiii trebuie să-l depună în timpul însușirii și înțelegerii cunoștințelor noi. În cadrul 

acestui proces educatoarea are posibilitatea să formeze copiilor deprinderi elementare de munca 

intelectuală, baza temeinică pentru integrarea copilului în activitatea școlară. 

 În cadrul activităților desfășurate educatoarea îşi arată  adevărata  măiestrie, tactul  

pedagogic, începând  cu  descoperirea  şi  cunoaşterea  grupului  de copiii şi  continuând  cu  

adaptarea  demersului  didactic  la  particularităţile  de  vârstă  ale  grupei  şi  ale  fiecărui copil 

în  parte. Pentru  aceasta  este  necesară  crearea  unei  atmosfere  permisive  participării  afective  

ale  copiilor la  procesul  învăţării, atmosferă  care  să  încurajeze  comunicarea, conlucrarea, 

consultarea, formularea  de  întrebări  de către copii, care  să îi elibereze  de  o  anumită  stare  

tensionată, de  teamă  chiar. 

 Am căutat să îmbogăţesc conţinutul activităților de cunoaştere a mediului cu noi teme 

şi mijloace de realizare pentru a forma la copii, pe de o parte deprinderi, atitudini faţă de mediu, 

faţă de locurile natale, iar pe de altă parte reprezentări, noţiuni corecte, ştiinţifice. 

 De asemenea, am avut în vedere să adopt o atitudine receptivă faţă de toate întrebările 

copiilor, referitor la tot ceea ce era nou pentru ei, să introduc în structura activităților noţiuni 

noi, interesante, care să stârnească interes şi curiozitate,  pentru a asigura fiecărui copil şansa 

de a cunoaşte ceea ce pentru el era necunoscut. 

Pentru ca preșcolarii să-şi dezvolte interesele de cunoaştere, spiritul de observaţie, imaginaţia 

creatoare, am căutat să realizez un echilibru perfect între procesele afective, cognitive şi volitive 

în cadrul orelor  de cunoaşterea mediului. 

  Nu există activităţi anume pentru o educaţie ecologică, ci prin toate acţiunile şi 

activităţile pe care le desfăşurăm în grădiniţă copiii pot să-şi însuşească cunoştinţe despre 

problematica ecologică, curiozitatea lor ducând la acumularea de cunoştinţe multiple despre 

mediul înconjurător şi protecţia lui contribuind totodată la dezvoltarea capacităţii de a gândi 

logic şi a interpreta corect anumite aspecte din jurul lui.  

 Cei care continuă deliberat poluarea contribuind prin mijloace diferite la tulburarea 

ireparabilă a sistemului ecologic ar trebui măcar să ştie că aşa cum spunea Sieux Seattle „nu 

pământul aparţine omului ci omul aparţine pământului”. Omul este firul care ţese drama vieţii 

şi ceea ce-i face el pământului îşi face lui însuşi. 



În grădiniţă copiii îşi însuşesc primele noţiuni despre natură află că de sănătatea 

mediului depind viaţa omului, sănătatea lui, alimentaţia, locuinţele, pacea, dezvoltarea omenirii 

şi nu în ultimul rând faptul că omul poate să fie prieten al naturii sau duşmanul ei.  

 Pentru realizarea acestor aspecte este nevoie de o colaborare perma¬nentă cu familia, 

căci lucrurile frumoase şi bune învăţate la grădiniţă se uită repede dacă nu sunt reluate acasă, 

dacă părinţii nu împărtăşesc ace¬leaşi convingeri şi sentimente.  

 Activitatea pe care am desfăşurat o cu preşcolarii în ultimii ani, precum şi observarea 

atentă a mediului în care trăiesc aceştia ne a confirmat faptul că educaţia ecologică desfăşurată 

la nivel de grădiniţă trebuie să fie extinsă spre familie, căci părinţii au rolul decisiv în educaţia 

copiilor.  

 Am constatat că majoritatea părinţilor sunt ocupaţi şi lasă educaţia copiilor, de multe 

ori, doar în seama grădiniţei, dădacelor, bunicilor şi, de asemenea, fiind prinşi de toate 

problemele pe care le au, nu observă ceea ce este în jurul lor şi manifestă indiferenţă faţă de 

mediul în care trăiesc: blocuri insalubre cu ziduri şi uşi rupte şi murdare, spaţii verzi 

neamenajate şi pline de resturi menajere.  

 Pornind de la aceste constatări am iniţiat mai multe proiecte, pentru copii şi părinţi: 

„Primăvara în parc la noi”, „Totul despre cactuşi”, „Curiozităţi din lumea plantelor”, „Totul 

despre canguri, crocodili şi dinozauri”, „Armonie în parc”, „Copacii din Parcul Staţiunii”, „Eco 

Grădiniţa”, „Grădina mea cea mai frumoasă”, „Să învăţăm despre pădure”prin care am 

contribuit la dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, 

stimulând curiozitatea copiilor pentru investigarea acestuia. Copiii au înţeles relaţia om natură 

învăţând regulile de ocrotire şi protejare a acesteia. În proiectele: Grădina mea cea mai fru-

moasă, Eco Grădiniţa, Să învăţăm despre pădure au fost implicaţi nu numai copiii ci şi părinţii, 

fraţii bunicii, întreaga comunitate care s a implicat atât material cât şi fizic. A fost o implicare 

majoră de forţe în care fiecare a urmărit scopul final: păstrarea curăţeniei şi înfrumuseţarea 

locului în care trăiesc, protejarea şi ocrotirea naturii, luarea unor măsuri împotriva celor care ar 

încerca să le distrugă.  

 În derularea acestor proiecte copiii au avut posibilitatea să observe transformările prin 

care trec copacii din curtea proprie, din parc, din pădure şi au însuşit anumite informaţii despre 

plante, flori, gâze, insecte şi au dezvoltat atitudini şi conduite corespunzătoare protejării naturii.  

 Efectul educativ al acestor acţiuni a fost multiplu, copiii cunoscând mai bine realitatea, 

înţelegând că pot face ceva folositor, că prin munca lor, prin exemplul lor îşi pot aduce 

contribuţia la îmbunătăţirea relaţiei om mediu.  

 Rezultatele obţinute ne determină să tragem concluzia că pentru a construi o societate 

normală întro ambianţă sănătoasă, este nevoie de edu¬carea, în acest sens, a celor mai mici 

beneficiari copiii. La această vârstă prin cunoştinţele însuşite şi prin deprinderile formate se 

pune piatra la temelia educaţiei ecologice, care trebuie să devină o componentă” de primă 

mărime” a educaţiei permanente.  

 Salvarea naturii, mediul primordial în care s a născut, păstrarea calităţii vieţii pentru 

binele şi perpetuarea omenirii depind într-o măsură demnă de luat în seamă de educaţia pe care 

copilul o primeşte în grădiniţă. 

Ca o concluzie, putem spune că încă din perioada preşcolară trebuie să înceapă 

cunoaşterea naturii şi înţelegerea legilor care o guvernează, deoarece este şi necesară, dar şi 

posibilă formarea unei atitudini ecologice la această vărstă şi trebuie să continuie în şcoală şi 

familie. Formarea unei gândiri şi conştiinţe ecologice este scopul suprem pentru supravieţuirea 

omului, iar cunoştinţele căpătate în primii ani de viaţă cu privire la natură vor fi mult mai bine 

aplicate mai târziu. 

Ceea ce învaţă copilul în perioada preşcolară îşi lasă amprenta asupra conduitei şi 

evoluţiei ulterioare a cestuia. Educaţia ecologică reprezintă puntea de legătură între copil şi 

mediul ambiant(mediul natural sau mediul social). Înainte de toate este necesar să învăţăm 



copilul să contemple natura, să se lase învăluit de frumuseţea, de bogăţia, de dărnicia şi 

înţelep¬ciunea ei. Mai mult decât cunoaştere, „a învăţa despre natură” înseamnă atitudine şi 

etică. 

Ameţit de uriaşele sale succese ştiinţifice şi tehnice, în multe cazuri omul a devenit „vrăjitorul 

cel rău”, sfidând legile naturii şi punând o în pericol cu propria lui nesăbuire.  

 Gândind că prietenia, afecţiunea şi respectul este legătura dintre oameni este de înţeles 

că omul trebuie să manifeste aceleaşi sentimente de prietenie, dragoste şi respect faţă de natură. 

Numai pe un suport afectiv se pot construi atitudini şi convingeri eco¬logice, se pot dobândi 

cunoştinţe sistematice de biologie, geografie, fizică, chimie, ştiinţe tehnice.  

 Pornind de la toate aceste aspecte şi având în vedere obiectivele edu¬caţiei pentru mediu 

am ajuns la concluzia că educatoarele trebuie să intervină de la vârsta preşcolară pentru 

cultivarea la copii a sentimentelor de dragoste şi de ocrotire a mediului înconjurător. Pentru 

aceasta se va apela la strategii diverse care implică atât activităţile instructiv educative stabilite 

de curriculum naţional cât şi la activităţile opţionale la decizia şcolii. 

Astfel vom pune umărul la salvarea naturii de la dezastrele ecologice naturale sau 

provocate, pentru că noi suntem o părticică, din acel mare întreg, care prin eforturi comune ne 

vom aduce un mic aport la „SALVAREA TERREI”. 
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LECTURA GRAFICĂ A UNOR FUNCȚII PRELUNGITE PRIN CONTINUITATE 

 

Prof. Cracană Dumitru 

Colegiul Economic „O.Onicescu” Botoșani 

 

       O categorie aparte de funcții reale o constituie cele care, deși nu pot fi definite într-un 

punct (din motive indiscutabile de condiții de existență), au limită finită în acel punct. Evoluția 

în jurul punctului este precisă: indiferent de modul de apropiere  (
0nx x  ), valorile funcției se 

apropie de aceeași valoare unică, finită (  nf x l , l  ) dar, EXACT și NUMAI în punct, 

funcția nu acceptă valoare... Geometric, vizual, ce se întâmplă în jurul acestui punct? Obișnuința 

este ca funcția să nu aibă limită sau să ofere asimptote verticale ceea ce, geometric, ar produce 

o discontinuitate, dar, în acest caz, ce se întâmplă? Încercăm să răspundem la astfel de întrebări, 

analizând câteva funcții uzuale. Tehnologiile informatice moderne participă încurajator la 

limpezirea provocării. Exploatarea imaginilor geometrice ale problemelor poate aduce un real 

„bonus” de înțelegere și fixare/aprofundare a cunoștințelor teoretice, poate îmbunătăți expansiv 

sfera de percepere a realităților care nu sunt de suprafață.  Acesta este obiectivul articolului de 

față. 

       Matematic, în cele ce urmează, vom accepta  definiţiile  practice/ uzuale ale  

continuităţii şi discontinuităţii. 

Prelungirea prin continuitate 

Pentru  0: D\f x  , dacă știm: '

0x D  şi     
0

lim
x x

f x l


   , avem   

Definiţie: Funcţia :f D  definită prin  
 

0

,

,

f x x D
f x

l x x









   se numeşte prelungirea prin 

continuitate a funcţiei f  în punctul  
0x .

 
      Utilizând programul informatic GeoGebra, vom  trage cu ochiul la comportamentul unor 

funcții în jurul punctelor amintite, pe baza reprezentării geometrice a graficului lor. 

 

Analiza unor exemple uzuale: 

 

1)    1/: , sin xf f x x   

Funcţia  sin fiind mărginită, pentru 0x  avem
0

lim sin(1/ ) 0 . 0
x

x x mărg


   . Deci, conform 

definiției de mai sus, putem prelungi prin continuitate funcţia  

definind : ,f   
 1/sin , 0

0, 0

xx x
f x

x










 care este, evident, continuă în 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0x  . Grație tehnologiei informatice, în FIG.1, putem vizualiza
 
reprezentarea geometrică a 

graficului funcției f  în ansamblu, pe toată axa reală, iar în FIG.2 vedem un detaliu în jurul 

originii. Grosso modo pare o linie ondulată și continuă. În jurul originii, însă, oscilează de o 

parte și de alta a axei Ox de o infinitate numărabilă de ori, atinge continuu originea și își 

continuă simetric evoluția în semiplanul din dreapta. Oricât de mult ne-am apropia de origine, 

comportamentul oscilatoriu, cu amplitudine în regres, se păstrează. Originea este punct de 

acumulare al intersecțiilor graficului funcției cu axa Ox. Derapajul spre transcendental are 

ocazie și conținut pentru inițiere…Alte proprietăți: funcție mărginită, pară (graficul este 

simetric față de axa Ox), neperiodică, nemonotonă în orice interval centrat în origine, își 

schimbă convexitatea de o infinitate numărabilă de ori, 1y   este  asimptotă orizontală la 

graficul funcției spre    . 

      

 ”Sora” acestei funcții:
 

2)    1/: , cos xf f x x   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analog, putem prelungi prin continuitate la funcția  : ,f   
 1/cos , 0

0, 0

xx x
f x

x










. Avem, 

în ansamblu, reprezentarea geometrică a graficului funcției f în FIG.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Proprietăți generale diferite: funcția este nemărginită, impară (graficul este simetric față de 

punctul origine), iar y x  (prima bisectoare) este asimptotă oblică la graficul funcției spre  

. Un detaliu în jurul originii, diferit de cel al funcției anterioare, se poate observa în FIG.4. 

Rămâne neperiodică și nemonotonă în orice interval centrat în origine, are o infinitate 

numărabilă de puncte de inflexiune, intersectează axa Ox din ce în ce mai des, de o infinitate 

numărabilă de ori și trece continuu prin origine! 

Extremele locale se așază  pe cele două bisectoare ale reperului cartezian, graficul funcției 

situându-se între cele două bisectoare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      În ansamblul lor, în același sistem de coordonate, putem lectura deosebirile dintre graficele 

celor două funcții prelungite și în FIG.5. 

      În jurul originii, pe subintervale foarte, foarte mici (riglarea axelor se face din 0,005 în 

0,005), comportamentele sunt oarecum asemănătoare: oscilează continuu, extremele locale se 

așază „cuminți” pe cele două bisectoare, graficele se intersectează la fiecare „pendulare”, 

rămânând în spațiul dintre bisectoare (FIG.6 și FIG.6 bis). 

      În FIG.6, către origine, dominantă este culoarea albastru a funcției care îl conține pe cosinus 

ca și cum oscilațiile albastre ar fi mai dese către origine. Nu sunt motive pentru a valida faptul 

că graficul funcției în cosinus ar intersecta „de mai multe ori” axa Ox. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      În FIG.6 bis, am inversat culorile pentru a exclude o eventuală iluzie optică. Culoarea 

funcției în cosinus (de această dată verde) domină comportamentul către origine. Deci: graficul 

funcției care îl conține pe cosinus, către origine, pare să coloreze „mai multe puncte” din 

interiorul celor două unghiuri, „dominând” celălalt grafic. 

 

3) Toate funcțiile care intervin în limitele fundamentale: 

a)
0

sin
lim 1
x

x

x
 ;b)

0
lim 1
x

tgx

x
 ;c) 

0

sin
lim 1
x

arc x

x
 ; d) 

0
lim 1
x

arctgx

x
 e)

 
0

ln 1
lim 1
x

x

x


 ;  f)

0

1
lim ln ,

x

x

a
a

x




a , 1a

  ;  g) 
 

0

1 1
lim ,

r

x

x
r r

x





 
  ;  h)  

1

0
lim 1 x

x
x e


  . 

În jurul originii, acolo unde se va face prelungirea, funcțiile vor avea, spre deosebire de funcțiile 

anterioare, un comportament „cuminte”, de parcă nu ar conta câtuși de puțin că împărțirea la 

zero este o operație lipsită de sens, nedefinită... Se pot vizualiza utilizând GeoGebra…  

 

Bibliografie 

 

 1. Burtea, M., Burtea, G., Matematică (manual pentru clasa a XI-a). Ed. Carminis, Piteşti, 2001; 

 2.  Ganga, M., Elemente de analiză matematică  (manual pentru clasa a XI- a), Ed. Mathpress, Ploieşti, 2003; 

 3. Ghelbaum, B. R., Olmsted, M. H., Contraexemple în analiză, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973; 

 4. https://www.geogebra.org/classic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„PROBLEMATIZAREA” LA INTEGRAREA PRIN PĂRȚI 

 

Prof. Cracană Dumitru 

Colegiul Economic „O.Onicescu” Botoșani 

 

       Folosind regulile de derivare, cu ajutorul derivatelor funcţiilor elementare, formal, 

putem deriva orice funcţie, de ori de câte ori dorim, oricât de compusă ar fi ea (numai să fie 

corect definită!). Acest lucru ne creează un confort psihic încurajator abordării integralelor. În 

procesul determinării primitivelor unei funcţii ( calculului integralei nedefinite), demersul este 

sensibil mai complex. Însuşi tabelul integralelor nedefinite nu se mai asociază funcţiilor 

elementare deja bine cunoscute (ca la derivate), ci unor funcţii uzuale care – încă – nu se văd 

toate deloc ca elementare, iar uzuale, deocamdată, n-au ajuns. 

       În general, metodele de integrare, nu sunt interschimbabile, foarte puţine 

(nesemnificativ) putându-se rezolva prin mai multe metode. Denotă de aici că, fiecare metodă 

trebuie înţeleasă împreună cu limitele sale de aplicabilitate. Majoritatea exerciţiilor se rezolvă 

exclusiv printr-o anumită metodă. Fără a intra în detalii riguroase de existenţă, să răspundem la 

unele neîndrăznite întrebări: 

 

Integrarea prin părţi                                       

                                                 ' 'f x g x dx f x g x f x g x dx                                          
                                       o funcţie are semnul                                        se inversează rolurile 

                                                           derivat, cealaltă, NU        

 

de unde vine?          De la formula derivării produsului :   ( ) ( ) ' '( ) ( ) ( ) '( )f x g x f x g x f x g x      
                                                                                        ( se derivează  părţile produsului) 

   

Integrând această egalitate avem :     f x g x dx


 =    f x g x dx  +    f x g x dx  

adică    f x g x =    f x g x dx  +    f x g x dx , de unde putem scoate o integrală în  

funcţie de cealaltă :    f x g x dx  =    f x g x -    f x g x dx            sau  

                                   f x g x dx =    f x g x -    f x g x dx  . 

 

când ne foloseşte?   Dacă a 2-a integrală este mai simplă. Formula leagă primitivele unei  

                                funcţii de primitivele altei funcţii. Această „altă” funcţie trebuie să fie  

                                mai simplu de integrat. 

 

                                 

                                  Prin ,,dispariţia”unei funcţii, eventual din mai mulţi paşi, sau, după 

   cum poate              derivarea funcţiei aferente, prin schimbarea naturii,  să devină              

 deveni simplă?         compatibilă cu cealaltă nemairezultând 2 funcţii, ci doar una!  

                                                                       

                                  Întrucât    f x g x  =    g x f x ( produsul este comutativ), cele două 

scrieri spun acelaşi lucru (sunt echivalente). 

Să presupunem că suntem în faţa unei integrale  

şi să răspundem la următoarele întrebări : 

- „pe ce anume” ar trebui să cunoaştem / recunoaştem că trebuie aplicată metoda, CÂND 

   aplicăm metoda integrării prin părţi? 

- efectiv, practic, CUM  intrăm pe procedura aplicării metodei? 



-  dacă sunt două funcţii, PE CARE  trebuie să o modificăm, să o scriem sub altă formă? 

- şi…DACĂ NICIUNA dintre funcţii nu ne ajută/ nu are proprietatea căutată? 

- se poate să nu fie două funcţii, atunci cum procedăm DACĂ este una  SINGURĂ? 

-… şi … DACĂ sunt MAI MULT de două funcţii?? 

 

Aşadar: 

 

                                        Atunci când avem un produs de două funcţii de naturi diferite sau o  

                                        singură funcţie: 

                                             u x v x dx      sau            arcsin x dx  

                                                                                                           
            două funcţii de naturi diferite                                 o singură funcţie pentru  

                                                                                              care NU avem formulă  

 

 Exemple 1 : 

  a)  2 lnx x dx    ,           b)  2 sinx x dx ,            c)  xx e dx          - în situaţia cu 2 funcţii              

                                                                       
      funcţie          funcţie                     funcţie            funcţie                 funcţie          funcţie 

      putere         logaritmică        exponenţială       trigonometrică        putere         exponenţială 

 sau   

Exemple 2 : 

a) ln x dx ;  b) arcsin x dx  ;  c) arctgx dx     - în situaţia când avem o singură funcţie. 

 

                                        Scriem una dintre funcţii ca o derivată. Considerăm Exemplul 1 a). 

                                       În formula integrării prin părţi apare o derivată! În loc de 2x  punem 

                                      
3

3

x
 

 
 

, sau, în alte situaţii, în loc de x  vom pune 
2

2

x
 

 
 

. 

2 lnx x dx =
3

ln
3

x
x dx
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3

ln
3

x
x   

3
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3

x
x dx =

3
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3

x
x 

3 1

3

x
dx
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 =

3

ln
3
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3
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3
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3

x
x 

31
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3
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9
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Expresia 
3

3

x
 , aici,   se obţine prin integrare (nu derivăm!). Doar aici,  se derivează efectiv! 

Alte exemple de scriere: 2 sinx x dx =
2

sin
ln 2

x

x dx
 
 

 
   sau 

1
ln x dx

x
 =  ln lnx x dx   . 

 

                                  Evităm funcția care îşi modifică natura sau îşi „micşorează puterea”     

                                 şi o scriem pe cealaltă! Interesul este ca a 2-a integrală să fie mai simplă.                                   

   f x g x dx  =    f x g x -    f x g x dx  

                                                                     trebuie să fie mai simplă 
 

În exemplul anterior, a doua integrală a devenit mai simplă pentru că a dispărut logaritmica (şi-

a schimbat natura prin derivare). 

Exemplul 3 : Calculaţi sinx x dx  

CÂND

?  

CUM 

?                       

PE 

CARE?  
   dintre 



     sinx x dx =  cosx x dx  =  cosx x    cosx x dx   = cosx x  cos x dx = 

                                                                                                                                                                                              mai simplă                                                                                                                              
= cosx x  sin x C . 

                                         

                                        Dacă niciuna dintre funcţii nu îşi modifică natura prin derivare sau 

                                         nu îşi micşorează din putere, urmărim ca după 2 integrări succesive 

                                        să ajungem, din nou, la aceeași integrală de la care am pornit. 

 

 

 Exemplul 4 :  

sinxe x dx =   sinxe x dx

 = sinxe x   sinxe x dx == sinxe x  cosxe x dx =

sinxe x    cosxe x dx

 = sinxe x  [ cosxe x   cosxe x dx ]= sinxe x   

  [ cosxe x   sinxe x dx  ]= sinxe x  cosxe x  sinxe x dx . 

Aşadar: sinxe x dx = sinxe x  cosxe x  sinxe x dx .          Notând-o cu  I  obţinem  

                  integrala de plecare                                 am ajuns la aceeaşi integrală       

 

I = sinxe x  cosxe x  I  de unde  2I = sinxe x  cosxe x   adică  

I =  
1

sin cos
2

x xe x e x  C  sau, încă,  I =  sin cos
2

xe
x x  C . 

ATENŢIE: 

                    1) De fiecare dată, când în cadrul unui calcul aplicăm integrarea prin părţi, 

deschidem o paranteză !! 

                    2) În cele două aplicări ale formulei de integrare prin părţi, trebuie să păstrăm 

aceeaşi  funcţie pe care să o scriem ca o derivată! 

 

 Altfel : sinxe x dx =   sinxe x dx

 = sinxe x   sinxe x dx = sinxe x  cosxe x dx = 

                                          am scris exponenţiala      

= sinxe x   sinxe x dx   =    sinxe x  [ sinxe x    sinxe x dx


 ]= sinxe x  sinxe x   

                schimbăm, scriem trigonometrica 

+ sinxe x dx  adică sinxe x dx = sinxe x dx  (s-au simplificat termenii din faţă) ceea ce 

nu-mi oferă o ecuaţie în integrala necunoscută, pe care să o rezolv. 

 

 

                                           Atunci ataşăm un 1= x  care, evident, nu modifică funcţia! 

                                        Exemplul 5: 

                                      ln x dx = 1 ln x dx =   lnx x dx  = lnx x   lnx x dx = 

   = lnx x 
1

x dx
x
 = lnx x 1 dx = lnx x x  C . 

 

În sinteză: 
  

Exemplul 6 :  

DACĂ 

NICIUNA

?  

DACĂ-I 
SINGURĂ

?  



a) lnx x dx . Avem 2 funcţii de naturi diferite, deci, obligatoriu prin părţi! 

 Cum? Trebuie să scriem una dintre funcţii ca o derivată… 

 Care? A doua, adică logaritmica, îşi schimbă natura prin derivare, deci, vom scrie ca o derivată 

pe prima, funcţia putere. Ştim că x dx =
2

2

x
 C ,deci, vom înlocui x  cu 

2

2

x
 

 
 

. 

                                                                         copiat, făra derivare 

 
                                                                                      copiat  

       Practic, avem:  lnx x dx =
2

ln
2

aplicăm formulax
x dx

 
  

 


2
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x
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2
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2

x
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 = 

                                         s-a scris ca o derivată 

                                                                             se inversează rolurile cu semnul derivat  

                                                        s-a copiat 

 

=
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x 
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2

ln
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2 2
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2
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x
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                                    Grupăm convenabil şi separăm în două subproduse!  

                                        f x g x h x dx  =    
 

 
 v xu x

f x g x h x dx              sau  

                                           f x g x h x p x dx   =  
 

     
 u x v x

f x g x h x p x dx   . 
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PRACTICA SECERIȘULUI- OBICEI PĂSTRAT ÎN LADA DE ZESTRE A 

NEAMULUI 

Crăciun Ramona Elena 

Școala gimnaziala ”Dr. Aurel Vlad”, Orăștie 

 

Omul nu poate să comunice cu lumea sacrului decât prin trăirea şi păstrarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor. Avem nevoie să ne păstrăm vechile obiceiuri pentru a ne păstra identitatea. 

Obiceiul popular reprezintă zestrea noastră spirituală şi materială. 

Ţăranul, prin simplitatea sa, a avut dintotdeauna o legătură strânsă cu pământul, cu cerul, 

cu soarele, cu luna, cu stelele, cu ploile, cu vântul şi ninsorile... A reuşit să transforme buruienile 

în leacuri, a reuşit să adune în colinde, în doine, în strigături, în joc, în datini şi obiceiuri întreaga 

sa existenţă. A ştiut şi a putut să-l aducă pe Dumnezeu alături, în lucrul câmpului, pe care nu l-

a considerat o ,,trudă”, ci doar o sursă de a pune pâine pe masa copiilor. 

Pământul a făcut parte din viaţa ţăranului. Din el şi-a tras seva şi hrana. Fiecare palmă de 

pământ a fost udată cu sudoarea frunţii sale, temându-se să nu-l supere pe Dumnezeu, dacă lasă 

ceva năpădit de buruieni şi pălămidă. 

Ce bucurie mai mare putea fi pentru ţăran, decât să iasă la câmp, să tragă prima brazdă, 

să samene şi să aducă recolta, ce cu voia lui Dumnezeu s-a zămislit! 

Munca, jocul, muzica, portul popular sunt adevărate valori materiale şi spirituale ale 

poporului nostru şi sunt păstrate cu sfinţenie până îin zilele noastre, poate şi pentru ,,că satul 

este văzut ca model al lumii şi centru al universului.”1 

Lunca Mureşului sau Câmpul Pâinii este o zonă în care ţăranul îşi lucrează pământul cu 

atâta ardoare şi dăruire, poate şi pentru că Dumnezeu a binecuvântat acest colţ de Rai cu 

prosperitate. 

Secerişul este una din cele mai importante munci ale ţăranului de aici, de ea depinzând 

însăşi existenţa acestuia. 

Chiar dacă locul uneltelor pe care le foloseau ţăranii în timpul secerişului a fost luat de o 

întreagă pleiadă mecanizată, prin satele din apropiere se mai practică secerişul după vechea 

rânduire, fiind un prilej de bucurie, de binecuvântare, de mulţumire şi de laudă lui Dumnezeu 

pentru roadele pământului. 

Elevii noştri, din păcate, nu prea mai iau contact şi poate că nici nu au deschiderea 

necesară spre a afla toate aceste minunăţii ale poporului nostru, care se află ascunse în lada de 

zestre a neamului. Ne rămâne însă nouă datoria, cadrelor didactice, de a-i face părtaşi la întreaga 

pleiadă de tradiţii şi datini româneşti; avem această datorie morală, faţă de strămoşii noştri, faţă 

de Buna şi Moşu, care plecau cu coasa şi secera-n brâu, când încă nu se mija de ziuă, la secerat 

şi până soarele nu asfinţea, nu lăsau lucrul. Trebuie să încercăm, prin activităţile noastre să-i 

introducem pe elevii noştri în atmosfera acelor vremuri, aşa reuşind să se cunoască mai bine pe 

ei înşişi. 

La limba română se dezvoltă competenţele de comunicare, însă prin această lucrare mi-

am propus educarea gândirii creatoare, dar şi a simţului estetic, prin asimilarea limbajului 

artelor. 

Scopul acestei lucrări este de a analiza şi de a prezenta obiceiul de seceriş, dar şi de a trezi 

elevilor dragostea pentru fondul etnografic şi folcloric pe care-l deţinem.   

 Obiceiul de seceriş ocupă încă un loc important în viaţa ţăranului, fiind trăit cu intensitate 

mai ales în satele de la munte, mobilizând o mare parte din sat, reprezentând bucuria reîntregirii 

                                                 
1 Monica Duşan, La fântână, la izvor, Monografia etnofolclorică a comunei Ribiţa, Deva, 

Editura Astra, 2008, p.173 



sătenilor şi satisfacţia sufletească în faţa pământului, pe care Dumnezeu l-a binecuvântat cu 

rodnicia sa. 

Anul agricol începe cu aratul, urmându-i semănatul. Prin tradiţie, luna iulie, după 

solstiţiu, se întrevăd primele semne că vara se întoarce spre iarnă, aşa că e vremea secerişului. 

Secerişul înseamnă împlinire şi încheiere. De obicei începea la sfârşitul lui iunie şi se 

încheia în august. ,,Secerişul se face când spicul se încârligă, iar bobul îi tare când îl cauţi cu 

dinţii.”2 

Mircea Eliade afirmă că obiceiurile de seceriş îşi au originea în credinţele şi ritualurile 

agrare, prin care omul primitiv încerca să închege o legătură favorabilă între el şi puterile sacre 

manifestate în recoltă, astfel asigurându-se generarea lor periodică. 

Nicolae Bot a explicat transformările obiceiurilor de seceriş, identificate în peste 350 de 

variante: ,,...pentru a ocroti spiritul grâului refugiat în ultimele spice, se pare că în forma cea 

mai veche, atât la noi, cât şi la alte popoare, acestea se lăsau pe holdă nesecerate, cu credinţa că 

astfel se transmite puterea de rod la noua recoltă. Într-o fază următoare, au fost tăiate şi aduse 

acasă sub formă de mănunchi sau snop, iar apoi, în ultima fază sub forma unui obiect ritual 

(cunună, cruce, peană, buzdugan) pentru a fi apărate de distrugere şi probabil, pentru a se putea 

împărtăşi din puterea lor şi gospodăria.”3 

Obiceiurile secerişului, în opinia cercetătorilor, s-a născut din credinţa în existenţa unui 

spirit al grâului pe întreaga perioadă a secerişului, ce se ascunde în ultimele spice. Conform 

credinţei populare, el trebuie protejat, simbolizând sfârşitul unui ciclu vegetal, dar şi renaşterea 

prin următoarea recoltă. 

J. G. Frazer precizează că obiceiul secerişului ar aparţine păgânismului primitiv 

,,preistoric”4, astfel că ,,riualurile sunt mai degrabă magice decât propitiatorii. Cu alte cuvinte, 

ţelul dorit se atinge nu obţinând bunăvoinţa divinităţilor prin sacrificii, rugăciune şi proslăvire, 

ci prin ceremonii despre care se crede, aşa cum am mai explicat, că influenţează cursul naturii 

direct, prin simpatie fizică sau prin asemănarea între ritual şi efectul pe care ar urma să-l 

producă.5 
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JOCUL DIDACTIC - MODALITATE   DE INVĂŢARE   ŞI   EDUCARE 

Prof. înv. primar Dima Marinela 

 

      Odată cu împlinirea vârstei de 6 ani, în viața copilului începe procesul de integrare în 

viața școlară, la intrarea în clasa pregătitoare, ca o necesitate determinată de cerințele instruirii 

și dezvoltării sale sub toate aspectele. De la această vârstă, o bună parte din timp este rezervată 

școlii, activității de învățare, care devine o preocupare importantă. În programul zilnic al 

copilului intervin schimbări impuse de ponderea pe care o are școala în viața lui, schimbări care 

nu duc la diminuarea dorinței lui de joc, jocul rămânând o latură majoră a perioadei copilăriei. 

            Ştim că jocul didactic reprezintă o metodă de învăţare în care predomină acţiunea 

didactică simulată.Această acţiune valorifică la nivelul instrucţiei finălităţile adaptive de tip 

recreativ proprii activităţii umane, în general, în anumite momente ale evoluţiei sale ontogenice, 

în mod special.                           

            Psihologia jocului evidenţiază importanţa activării acestei metode mai  ales în 

învăţământul preşcolar şi primar.Analiza sa permite cadrului didactic valorificarea principalelor 

cinci direcţii de dezvoltare,orientate astfel : 

                 “-de la grupurile mici spre grupurile tot mai numeroase ; 

                   -de la grupurile instabile spre grupurile tot mai stabile ; 

                   -de la jocurile fară subiect spre cele cu subiect ; 

                   -de la şirul de episoade nelegate între ele spre jocul cu subiect şi   cu desfăşurare 

sistematică ; 

                   -de la reflectarea vieţii personale şi a ambianţei apropiate, la reflectarea 

evenimentelor vieţii sociale”(Elkonin). 

            Această metodă dinamizează acţiunea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice care 

sunt subordonate scopului activităţii de predare-invatare-evaluare într-o perspectivă pronunţat 

formativă. Modalităţile de realizare angajează urmatoarele criterii pedagogice de clasificare 

a jocurilor didactice. 
                  -după obiectivele prioritare: jocuri senzoriale (auditive, vizuale,motorii, tactile ), 

jocuri de observare, jocuri de dezvoltare a limbajului,jocuri de stimulare a cunoaşterii 

interactive ; 

             - după conţinutul instruirii : jocuri matematice, jocuri muzicale,jocuri sportive, jocuri 

literare/ lingvistice ; 

             - după formă de exprimare : jocuri simbolice, jocuri de orientare, jocuri de  

sensibilizare, jocuri conceptuale, jocuri-ghicitori,jocuri de cuvinte încrucişate ; 

             - după resursele folosite :jocuri materiale, jocuri orale, jocuri pe bază de întrebări,jocuri 

pe bază de fişe individuale, jocuri pe calculator ; 

             - după regulile instituite : jocuri cu reguli transmise prin tradiţie,jocuri cu reguli 

inventate,jocuri spontane,jocuri protocolare ; 

             - după competenţele psihologice stimulate : jocuri de mişcare, jocuri de observaţie, 

jocuri de imaginaţie,jocuri de atenţie, jocuri de memorie, jocuri de gândire, jocuri de limbaj, 

jocuri de creaţie. 

              Prin joc,elevii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea  lor de 

a acţiona creativ, pentru ca strategiile jocului sunt  în fond strategii euristice, în care se manifestă 

isteţimea, spontaneitatea,inventivitatea, initiaţiva, rabdarea, îndrazneala,etc. 

             Jocurile copiilor devin metodă de instruire în cazul în care ele capătă  o organizare  şi 

se succed în ordinea implicată de logica cunoaşterii şi a învăţăturii.  



             In acest caz, intenţia principală a jocului nu este divertismentul, rezultat din încercarea   

puterilor, ci învăţătura care pregăteşte copilul pentru muncă şi viaţă. Pentru a atinge aceste 

scopuri, jocul didactic trebuie să fie instructiv, să le consolideze  cunoştinţele. 

             Folosirea  jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă,aduce variaţie 

în procesul de instruire a copiilor, făcându-l mai atractiv. 

              Fiecare joc didactic  cuprinde următoarele laturi constitutive: 

- conţinuturi ,  

- sarcina didactică, 

- regulile jocului, 

- acţiunea de joc. 

             Prima latură -conţinuturi- este constituita din cunoştinţele anterioare ale copiilor, 

cunoştinţe ce se  referă la plante, animale, anotimpuri, reprezentări matematice, istorice,etc. 

             Cea de a doua componentă a jocului  - sarcina didactică - poate să apară sub forma 

unei probleme de gândire, de recunoaştere, denumire, reconstituire, comparaţie, ghicire. 

Jocurile didactice pot avea acelaşi conţinut, acestea dobândind un alt caracter, datorită sarcinilor 

didactice pe care le au de rezolvat, de fiecare dată altele. 

             A treia latură - regulile jocului - decurge din însăşi denumirea ei. 

             Regulile sunt menite să arate copiilor cum să se joace, cum să rezolve problema 

respectivă.Totodată regulile  îndeplinesc o funcţie reglatoare asupra relaţiilor dintre copii. 

             Ultima latură - acţiunea de joc - cuprinde momente de aşteptare, surprize, ghicire, 

întrecere şi fac ca rezolvarea sarcinii didactice să fie plăcută si atractivă pentru elevi. 

             Dacă vin în completarea lecţiei, jocurile didactice, pot fi grupate după obiectivele 

urmărite şi tipul lecţiei. 

             După obiectivele urmărite, jocul este folosit  în cadrul tuturor ariilor curriculare, iar 

după tipul lecţiei jocul este folosit ca mijloc de predare, asimilare, mijloc de consolidare, 

sistematizare, recuperare a cunoştinţelor. 

             Indiferent de modul de folosire, jocul didactic îl ajută pe elev să-şi angajeze întregul 

potenţial psihic, să-şi cultive  iniţiativa, inventivitatea, flexibilitatea gândirii, spiritul de 

cooperare şi de echipă. 

             In cazul în care jocurile organizate au scop educativ bine precizat, devin metode de 

instruire, iar dacă jocul este folosit pentru a demonstra o caracteristică a unei lecţii, acesta 

devine un procedeu didactic. 

             Metodica  desfăşurării   unui  joc didactc cuprinde :         

-introducerea in joc, 

-executarea jocului, 

-complicarea jocului, 

-încheierea jocului. 

           Jocul didactic nu poate fi desfăşurat la întamplare . In aplicarea lui trebuie să se ia în 

considerare următoarele condiţii :             

- jocul să se constituie pe fondul activităţii dominante urmărindu-se scopul şi sarcinile lecţiei ; 

- să fie pregătit de învăţător  în direcţia dozării timpului şi a materialului folosit ; 

- să fie variat, atractiv, să îmbine forma de divertisment cu cea de învăţare ; 

- să se folosească atunci când copiii dau semne de oboseală ; 

- să creeze momente de relaxare, de odihnă, în vederea recuperării energiei nervoase a elevilor ; 

- să antreneze toţi copiii în activitatea de joc; 

- să fie proporţionat cu activitatea prevăzută de programă şi structurat în raport cu tipul şi scopul 

lecţiei desfăşurate ;   

- să urmărească formarea deprinderii de muncă independentă ; 

- după caz, sarcinile didactice ale jocului să fie date diferenţiat pentru a preîntampina rămâneri 

în urmă la învăţătură ; 



- să solicite gândirea creatoare şi să valorifice cu maximum de eficienţă posibilităţile 

intelectuale ale elevilor ; 

- activităţile în completare prin joc să fie introduse în orice moment al lecţiei ; 

- să nu afecteze fondul de timp al lecţiei propriu-zise ; 

- să fie repartizate, după caz, în diferite secvenţe, sarcinile didactice având caracter progresiv ; 

- indicaţiile privind desfăşurarea activităţii să fie clare,corecte, precise, să fie conştientizate de 

către elevi şi să le creeze o motivaţie pentru activitate ; 

- activităţile de joc să se desfăşoare într-un cadru activ, stimulator  şi dinamic ; 

- să nu se facă abuz de joc, încât procesul de învăţare să se transforme în joc şi să fie luat ca 

atare ; 

- să nu fie prea uşor, nici prea greu ; 

- regulile de joc să fie explicate clar şi să se urmăreasca respectarea lor de către elevi . 

         Elementele de joc : ghicirea, mişcare, întrecerea, surpriza, etc. creează stări emoţionale 

care întreţin interesul şi dau un colorit viu activităţii. 

          Folosirea jocului didactic în cadrul procesului de învăţare ne va demonstra că : 

- randamentul orei este mai mare, verificarea cunoştinţelor făcându-se în mod plăcut, activ, 

temeinic ; 

- gândirea elevilor este mereu solicitată şi astfel în continuă formare ; 

- independenţa, creativitatea se formează de timpuriu ; 

- iniţiativa copiilor creşte,în joc devine mai curajos, mai degajat ; 

- prin jocuri îi putem cunoaşte pe copii mai repede şi mai bine ; 

- prin vrietatea lor, prin creare unor situaţii-problemă, ele dezvoltă spiritul de observaţie, de 

analiză, de judecată, înlătură, monotonia, rutina, stereotipia, dau posibilitatea elevilor să-şi 

dezvolte vocabularul,comunicarea devine mai permisivă ; 

- jocul didactic ne oferă prilejul de a afla mai uşor cum gândesc elevii şi de a modela logica 

gândirii lor. 

         Literatura de specialitate ne oferă  o multitudine de jocuri didactice pe care le putem folosi 

în cadrul lecţiilor din toate ariile curriculare iar măestria învăţătorulul va duce la rezultate 

deosebite.         

 

JOC DIDACTIC – APLICAȚIE ACTIVITATE MATEMATICĂ 

 

NIVEL I (4-5ani)  

GRUPA: mijlocie; 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ”Primăvara a sosit/ Totul este înverzit” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Vin păsările călătoare!”  

TEMA ACTIVITĂȚII: „Călătorie în lumea cifrelor” 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: DȘ (Domeniul Științe) 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică  

TIPUL ACTIVITĂȚII: verificare și consolidare a cunoștințelor 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 

OBIECTIVE  

O1: să numere corect, crescator si descrescător in limitele 1-5; 

O2: să formeze mulțimi cu 1-5 elemente; 

O3: să recunoască cifrele 1-5 prin raportarea cifrei la cantitate și invers, utilizând un limbaj 

matematic adecvat; 

CONȚINUTUL 

Conținutul este constituit de cunoștințele anterioare ale copiilor cu privire la reprezentările 

matematice. 



SARCINA DIDACTICĂ 

Să recunoască cifrele 1, 2...5 și să alcătuiască grupe de câte 1, 2.....5 obiecte 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, stimulente, întrecerea, mânuirea materialului; 

REGULILE JOCULUI 

*Fiecare copil va fi chemet pentru a lua câte un jeton în funcție de numărul indicat și îl va așeza 

la locul corespunzător; 

* Răspunsurile corecte sunt recompensate cu aplauze și jetoane- recompensă; 

DESFĂȘURAREA JOCULUI 

a) Introducerea în joc 

     Copiii vor fi anunțați că la activitatea matematică vor desfășura un joc didactic. La ei in sala 

de grupă au venit două păsări călătoare, o barză și o rândunică care doresc să asiste la activitate. 

(surpriza) 

b) Anunțarea titlului jocului și a obiectivelor urmărite 

Copiii sunt anunțați că vor desfășura un joc didactic  numit „Calatorie in lumea cifrelor”, Vor 

număra corect, crescător si descrescator, vor recunoaște cifrele de la 1- 5, vor raporta  cantitatea 

la număr si invers, vor stabili vecinii numerelor din concentrul 1- 5. 

c) Explicarea și demonstrarea regulilor jocului 
* Li se va explica copiilor ca vom desfășura un concurs pe  echipe: echipa berzelor si echipa 

rândunelelor. (întrecere) 

„ -Vom lucra in echipa, dar și in perechi. 

 -Câte o pereche din fiecare echipă va avea câte o sarcină de îndeplinit, iar fiecare sarcină 

rezolvată corect va fi premiată cu un jeton-pasăre așezat în coșulețul echipei respective. 

(recompensa) 

- Echipa care va însuma cele mai multe jetoane va caștiga concursul nostru. 

 - Câte doi copii din fiecare echipă vor veni in față și vor realiza sarcina propusă.” 

Se vor adresa intrebări referitoare la grupurile de elemente si cifrele de pe măsuță, pe care va 

trebui să le așeze la panoul din față.  

„Voi va trebui sa gânditi, să cooperați între voi pentru ca fiecare pereche să răspundă corect: un 

copil va așeza grupul de elemente, iar perechea lui, cifra corespunzătoare.” 

d) Executarea jocului de proba (fixarea regulilor) 

Se va verifica dacă s-au însușit regulile si sarcinile jocului. 

Exemplu: Voi solicita o pereche de la echipa berzelor să iasă in fața copiilor, lângă panou. Voi 

lua din căsuța păsărilor (surpriza)  un plic. Le voi adresa o sarcina celor doi copii, unul dintre 

copii va identifica numărul de elemente, iar celălalt copil va identifica numărul corespunzător. 

Daca vor răspunde corect vor primi un jeton –pasăre (recompensă). 

e) Executarea jocului de catre copii 

Se execută jocul de către copii conform indicațiilor și sarcinilor precizate. Pe parcursul 

desfășurării jocului, copiii vor fi aplaudați și încurajați constant.  

„Așează la panou tot atatea cuiburi de pasări câte Scufițe Rosii sunt in poveste! Perechea ta sa 

așeze dedesubt cifra potrivita. 

Așează la panou atâția copăcei câte mâini ai! Ce cifră așezi? 

Așează la panou atâtea floricele câte bătăi din palme auzi!  

Aseaza cifra corespunzatoare. 

Așează la panou atâtea 



rândunele câte anotimpuri are un an! Așează cifra . 

Așează la panou atâtea berze câte degete ai la o mâna!  

Perechea ta sa așeze cifra potrivita. 

Ce am format? 

Vom forma din aceleasi grupuri de elemente șirul descrescător.  

Va trece pe rând câte o pereche din fiecare echipă și veți așeza grupurile de elemente si cifrele 

corespunzătoare formând șirul descrescător.” 

f) Complicarea jocului (introducerea unor noi variante) 

Se va complica jocul prin introducerea unei mingi pe care copiii o vor arunca unul altuia 

adresându-și întrebări și răspunzând la acestea. 

Se va arunca mingea unui copil din echipa berzelor si i se va adresa o intrebare:  

 „Care număr este mai mare: 2 sau 4?”  

Copilul va răspunde si va da mingea copilului de lângă el, adresându –i o nouă întrebare (cu 

sau fără  ajutorul cadrului didactic). Copiii vor fi îndrumați să răspundă la întrebări referitoare 

la vecinii numerelor etc. 

Se prezintă echipelor două cuiburi de păsări. Fiecare cuib va avea atașat un număr. Pe baza 

acestora se se vor compune probleme. 

g) Încheiere jocului (evaluarea conduitei individuale sau de grup) 

Se va realiza fixarea temei activității prin următoarele întrebări: 

„ - Ce joc am desfășurat astazi la activitatea matematică?  

- Cu ce materiale ne-am jucat si până la cât am numărat?” 

Se vor face aprecieri generale și individuale asupra modului de participare la activitate. Copiii 

vor primi recompense și vor ieși ordonat din sala de grupă. 
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RELAȚIILE INTERPERSONALE STABILITE ÎNTRE PĂRINȚI ȘI COPII 

 

Dobrin Mirela  
 

 

1. RELAȚIILE INTERPERSONALE  

Relațiile interpersonale au constituit dintotdeauna mediul optim de dezvoltare a oricărei 

ființe umane. Și când spunem asta, ne referim la acel tip de relație interpersonală definită ca o 

relație interpsihologică , direct, reciprocă, care se desfășoară atât în plan conștient, cât și în plan 

inconștient. Nu putem să ne dezvoltăm ca oameni în afara relațiilor cu alți semeni de-ai 

noștri.Cazurile rare de copii crescuți de animale confirmă această ipoteză:lipsa interacțiunilor 

umane duce la nedezvoltarea acestor abilități specific umane:gândirea, limbajul, sociabilitatea 

etc.Deasemeni, unele cazuri de copii instituționalizați , în trecut, au arătat că lipsa unui contact 

intim între copil și un adult, prezent în mod constant, duce la o slabă dezvoltare psihologică și 

chiar fizică. 

Depresia anaclitică este un fenomen descris la copiii foarte mici, privați de afecțiunea 

și atenția maternă.  

Relațiile interpersonale cu părinții au un rol pivotal în dezvoltarea individului și a tipului 

de relații pe care le va stabili ulterior cu alți indivizi de-a lungul vieții.  

Multe din “ datele interne” ale fiecărui individ se capătă în cadrul acestor relații primare, 

de exemplu, stima de sine. Dacă unui copil i se repetă , sub diverse moduri , mai mult sau mai 

puțin explicite, că el sau ea nu este capabil de a face un lucru cum trebuie,dacă este criticat tot 

timpul, dacă este în permanență comparat cu cei care au performanțe mai bune, sau dacă pur și 

simplu nu este lăsat să se descurce singur în diverse situații potrivite vârstei, atunci copilul 

respectiv va dezvolta o neîncredere în sine, se va îndoi toată viața de propriile lui capacități de 

a face față, de a se descurca, iar relațiile pe care le va stabili cu alți indivizi, vor fi probabil de 

tip dependent, submisiv, în care va fi tentat să atribuie celorlalți o pricepere, putere și importanță 

mai mare decât lui însuși. 

 

2. RELAȚIILE INDIVIDULUI CU FAMILIA 
În general, cu cât un individ este mai important, mai semnificativ pentru noi din punct 

de vedere emoțional, cu atât relația noastră cu acesta este mai asemănătoare cu relația cu 

părinții. 

În orice relație, inclusiv în relația primară cu părinții, există două dimensiuni al cărui 

raport se poate modifica în timp, dimensiunea afiliată, de apropiere și dimensiunea 

individualizantă, de distanțare, de autosusținere.Inițial, prima dintre aceste dimensiuni este 

singura prezentă în mod evident, copilul simțindu-se una cu părintele.Abia la o vârstă ceva mai 

mare începe copilul să realizeze că există o lume în afara lui, că mama nu face parte din el și el 

nu face parte din mama lui. Se cheamă că a început desprinderea din starea de fuziune 

psihologică. Procesul va continua, cu perioade de progress accentuat și perioade mai calme, 

până la vârsta adultă când se presupune că ar trebui să se atingă o stare de relative independență 

psihologică. Adolescența este una din perioadele cele mai dinamice de pe parcursul acestui 

process de individualizare, în care tânărul simte nevoia să se desprindă, chiar și în modul cel 

mai dureros, de modelul parental , pentru a-și afirma personalitatea.. 

3. TIPUL DE RELAȚIE DINTRE PĂRINȚI 
Așa cum spuneam și mai sus, nu numai relația dintre părinți și copii este importantă 

pentru dezvoltarea acestora din urmă, dar și tipul de relație dintre părinți.Să nu uităm că atunci 

când intrăm în viața de cuplu, primul și cel mai important model pe care îl avem este cel al 

relației de cuplu pentru părinții noștri.De aceea se spune că în fiecare căsnicie sunt de fapt trei 

căsnicii, fiecare partener venind cu modelul căsniciei părinților , pe care va încerca să-l 

reproducă sau, dimpotrivă,să îl excludă cât de mult posibil. 



 

4. INFLUENȚA PE CARE O ARE FAMILIA ASUPRA FORMĂRII 

PERSONALITĂȚII COPILULUI 

Bazele relației copil-părinte sunt fixate încă din primii ani de viață. O educație rigidă nu 

va rodi decât un adult rigid, în timp ce o educație bazată pe dragoste și înțelegere va plămădi 

un adult înțelegător, care va ști să cântărească lucrurile, să dea dovadă de maleabilitate și să 

privească viața așa cum este ea, fără să aibă în față un anumit tipar. 

Ultimii ani au adus cu ei o nouă percepție în privința influenței pe care o are familia 

asupra personalității copilului.Modul în care sunt crescuți contribuie la formarea concepției 

fundamentale a copiilor despre ei înșiși.Toate opțiunile lor depind de viziunea lor asupra 

propriilor lor personae.Dar există o criză a familiei în ziua de azi. Aceasta ține de regulile 

noastre de creștere a copiilor și de procesul desfășurat  de-a lungul mai multor generații prin 

care familiile perpetuează aceste reguli. 

Relația cu părinții se caracterizează print-un schimb de experiență :părinții influențează 

copiii și invers. Dacă părintele își urăște propriul copil, atunci copilul se va urî pe sine.Dacă 

părintele are o impresie negativă despre copilul său, atunci copilul își vac rea aceeași impresie 

negative despre sine și într-adevăr nu va ieși nimic bun. Astfel poate lua naștere o spirală 

negativă. 

Părintele este pentru copil primul partener în opera de transformare și el optează de la 

bun început spre o cale de urmat: ori depune în copil cantități mari de tandrețe, dragoste, ori 

întunecă acest mic univers prin toleranță sau pedeapsă. 

Climatul de căldură, sinceritate, dragoste, încredere, siguranță este solul fertil care oferă 

copilului condiții optime de dezvoltare și creștere  și se numește simplu: viață de familie.O 

privire absentă sau plină de interes, un zâmbet cald sau unul ironic, un gest tandru sau de 

nerăbdare , completează mesajul, îl accentuează sau îl minimizează. Copilul preia de la părinți 

modul fundamental de a se raporta  la viață și la valorile ei, de a se implica în relațiile cu ceilalți 

și cu sine , de a-și lansa aspirațiile, de a-și orienta motivația, de a se cunoaște, evalua, acționa 

și afirma. 

Primul pas este cunoașterea copilului pentru a ști sigur cum să-i influențezi psihicul, 

cum să-l vadă pe copil dincolo de rezultatul testelor. Niciodată acest lucru nu se va întâmpla în 

familia în care părinții se plâng mereu de neajunsuri, se bârfesc unii pe alții, își vorbesc de rău 

rudele apropiate, colegii de serviciu, șefii sau unde sunt dezbătute pe larg reușitele obținute pe 

căi necinstite , lăturalnice. 

 

CONCLUZII: 

Rolul părintelui este primordial și se constituie în reușită dacă poate da societății un 

individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat, bun, predispus integrării în viață. 

Modelele de conduită oferite de părinți, pe care copiii le preiau prin imitație și învățare, 

precum și climatul socioafectiv în care se exercită influențele educaționale constituie primul 

model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre 

viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. Este 

recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puțin 

conștientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalității, precum și rezultatele 

școlare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral. 
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COMUNICAREA VERBALĂ, NONVERBALĂ ŞI PARAVERBALĂ. JOCURI 

DIDACTICE LA ORELE DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

 

Drăguș Georgeta 

 

 

Motto:,,Cuvântul e mort 

Îndată ce-i rostit 

Se spune. 

 

Eu cred că abia atunci 

Începe viaţa lui 

În lume.” 

Emily Dickinson, Cuvântul e mort 

 

Încă din cele mai vechi timpuri oamenii au încercat să comunice între ei prin diferite 

metode: pornind de la semne, hieroglife şi până în zilele noastre când folosesc metode cât mai 

diverse de comunicare cum ar fi telefonul, faxul, internetul etc. 

Comunicarea ne dă posibilitatea de a ne cunoaşte pe noi înşine, de a-i întelege mai bine 

pe semenii noştri pentru a stabili relaţii interumane eficiente în viaţa de zi cu zi şi la orele de 

curs cu discipolii noştri. Cunoaşterea de sine înseamnă putere. Luigi Pirandello afirma: „Ne 

temem să cercetăm propria noastră fiinţă lăuntrică, pentru că o asemenea cercetare ne-ar putea 

arăta că suntem altfel decât ne place să ne credem sau să fim crezuţi…” Cine s-a descoperit pe 

sine, acela îi înţelege mai bine şi pe cei din jurul său reuşind să intre într-un dialog benefic şi 

nu să monologheze. Aceasta este de fapt, cheia succesului în viaţa profesională şi de familie. 

Cuneiformele, vechile limbi şi ideogramele reprezentau un mod de comunicare primitiv, 

iar pe măsura derulării istoriei, limbile şi-au pierdut încetul cu încetul semnificaţia primară de 

simbol, de reprezentare a lumii şi a universului înconjurător nemairămânând decât rolul pe care 

îl joacă astăzi şi anume acela de comunicare. Astăzi, limba a devenit un simplu instrument pe 

care omul îl utilizează în maniera cea mai economică posibilă pentru a comunica. 

Limbajul nu serveşte numai transmiterii de mesaj, ci şi locului minciunii, manipulării, 

punerii gândirii în tipar. Există situaţii ale comunicării când nu se transmite niciun mesaj, 

informaţia este 0, dar scopul comunicării este acela de a fi împreună, de a-ţi împărtăşi 

sentimentele, senzaţiile fără a le formula, conform teoriilor inconştientului ale lui Freud şi 

Lacon care spun că există un limbaj al subconştientului cu gestica şi semnificaţiile ei. 

De multe ori comunicăm intenţionat sau nu, fără a folosi mesaje verbale. In 1993, 

profesoara Vera F. Birkenbine a arătat că ,,prin gesturi, ţinută, poziţia trupului şi prin distanţa 

menţinută se realizează o cantitate mai mare de comunicare interumană decât pe orice altă cale. 

De asemenea, mesajul verbal poate fi însoţit de imagini care, fie înlocuiesc cuvintele, fie 

accentuează mesajul verbal. Ansamblul elementelor nonverbale ale comunicării poartă numele 

de  metalimbaj”. [1] 

Aspectele nonverbale pot fi reprezentate şi de expresia feţei, zâmbet, încruntare, gesturi, 

mişcările membrelor corpului. De asemenea, tonul vocii, înălţimea sunetelor, tăria acestora, 

ritmul vorbirii sunt aspecte nonverbale ale comunicării. 

,,Majoritatea cercetătorilor sunt în general de acord cu constatarea potrivit căreia 

comunicarea verbală este utilizată cu precădere pentru transmiterea informaţiilor, în timp ce 

canalul nonverbal este folosit pentru exprimarea atitudinii interpersonale şi, în anumite cazuri, 

pentru a înlocui mesajele verbale” [2] 



Aceste moduri de comunicare sunt complementare: când o persoană transmite un mesaj 

altei persoane, se spune că 75% din perceptia informaţiei se realizează datorită comunicării 

nonverbale, în timp ce numai un sfert este perceput prin comunicarea verbală. Când spunem 

,,Bună ziua”, modul nostru de a rosti aceste cuvinte va fi mai bine perceput decât sensul literal 

al cuvintelor. Un cuvânt nu este decât un simbol al unei realităţi mai vaste. Astfel, maxima lui 

Epictet: ,,Nu întâmplările tulbură minţile oamenilor, ci felul cum privesc ei ceea ce li se 

întâmplă” se referă tot la comunicare şi la modul de interpretare a tuturor mesajelor verbale şi 

nonverbale. Comunicarea paraverbală se realizează prin tonalitatea, timbrul şi intensitatea 

rostirii. 

Jocurile didactice utilizate la orele de informatică şi de limbă şi literatură română se 

bazează pe împletirea dintre elementele verbale, nonverbale şi paraverbale ale 

comunicării.Aceste jocuri stimulează creativitatea individuală şi de grup a elevilor, favorizează 

comunicarea şi dialogul, coeziunea grupului şi oferă o reflectare asupra acţiunilor personale şi 

a propriei capacităţi de a se impune şi afirma. La orele de informatică s-au folosit jocuri pe 

calculator pentru băieţi, cum ar fi: vânătoarea, lupta, apărarea proprietăţii sau jocul cu tema 

,,Metoda preferată de comunicare” [3], iar la limba şi literatura română s-au folosit jocuri cu 

grupul/clasa aşezată în cerc, în care fiecare participant îi transmitea celui de alături un vas 

imaginar de proporţii diferite sau un interesant joc cu mingea aruncată de profesor fiecărui elev. 

Jocuri pe calculator pentru băieţi : 

Avantaje  

1) Pentru ei: 

-îi fac să se simtă perfect şi anume: copii şi liberi; 

-îi ajută să-şi manifeste instinctele şi obiceiurile speciei: vânătoarea, lupta, apărarea 

proprietăţii, să comunice fără a fi împiedicaţi de timiditate cum s-ar întâmpla în viaţa de zi cu 

zi; 

-pot comunica între ei, băieţii, în limbajul lor specific dur, precum o piatra de şlefuit metale 

(jocurile au de obicei o interfaţă ce permite comunicarea) pot vorbi nestingheriţi despre fotbal, 

maşini, fete etc.; 

-pot să comunice fără a mai fi opriţi de timiditate, ceea ce le va da mai multă încredere în 

forţele proprii, pe internet ei sunt stăpânii lumii: cei mai tari, cei mai frumoşi şi cei mai mari 

curtezani; 

-se pot deda de la discuţii filosofice sau tot felul de discuţii fără să fie întrerupţi de nimeni; 

este unul din puţinele spaţii în care ei au şanse mari de reuşită, pentru că aşa sunt gândite 

jocurile, ca instrumente de marketing, spaţii ce să-ţi redea încrederea în tine şi să-ţi genereze o 

stare de bine. 

2) Pentru fete:  

-pot alege să caute în voie hobby-urile lor preferate fără a fi criticate de nimeni (manichiura, 

cosmetică,haine,bijuterii etc); 

-se pot uita în linişte la filmele lor preferate (telenovele, filme de dragoste etc.). 

Dezavantaje: 

1)Pentru ei : -le obosesc ochii şi, de multe ori, se întâmplă să piardă nopţile cu joculeţele. 

-uneori le e greu să realizeze când e real  şi când nu , când trebuie să scoată strigăte de 

victorie şi când trebuie doar să zâmbească cu înţeles; 

-stând mai mult pe calculator la joculeţe, au mai puţine oportunităţi de a cuceri o fată; 

-„dacă se obişnuiesc să se joace numai jocuri pe calculator, fără să comunice pe internet cu 

alţii, vor ajunge să se izoleze de restul şi trăiască într-o lume a lor, a jocurilor pe calculator.” 

[4]  

2)Pentru ele :  

-simt că pot să comunice  din ce în ce mai greu cu ceilalţi oameni; 



-comunicând prea mult pe internet vor ajunge să creadă într-o iubire virtuală care nu le va 

aduce decât iluzii deşarte; 

-vor fi din ce în ce mai obosite şi vor avea cearcăne din cauza nopţilor pierdute în faţa 

calculatorului.  

Jocul 1 

Obiective: 
          -A stimula creativitatea în grup şi a favoriza participarea întregului grup de elevi. 

Procedură: 
-Grupul se divizează în 3 grupuri, fiecare grup având un număr egal de membri. 

Primul grup trebuie să găsească pe internet şi să intocmească un tabel cu următoarele date 

găsite: 

 10 ţări care încep cu litera „a”, iar în paranteză să treacă continentul din care fac 

parte; 

 10 nume de oraşe care încep cu litera ,,a”, iar în paranteză trec din ce ţară sunt; 

 10 nume de ape care încep cu litera ,,a”; 

 10 nume de plante care încep cu litera ,,a”; 

 10 nume de animale care încep cu litera ,,a”.  

Al doilea grup preia datele de la primul grup şi va descrie în câteva cuvinte fiecare element din 

tabel. 

Al treilea grup va analiza şi comenta datele strânse de primele două grupuri acordând 

calificative fiecărui grup.   

EVALUARE:  
Fiecare elev va  analiza şi completa munca celorlalţi colegi. 

Jocul 2 

OBIECTIVE: 

A cunoaşte diferitele aprecieri ale tuturor participanţilor. A învăţa să respectăm opiniile 

celorlalţi. A favoriza comunicarea şi dialogul.  

PROCEDURĂ: 

Alegem tema „Metoda preferată de comunicare”: 

 Faţă în faţă; 

 Telefon; 

 E-mail; 

 Chat-messenger; 

 SMS; 

 Facebook; 

 Whatsapp; 

 Depinde de situaţia asupra căreia participanţii urmează să-şi expună părerea.  

Fiecare elev îşi scrie într-un fişier word ideile referitoare la tema propusă, iar la sfârşit o prezintă 

celorlalţi colegi. 

Unul din elevi va întocmi un tabel în Excel în care va scrie părerile pro şi contra ale colegilor. 

Jocul 3 

OBIECTIVE: 
A stimula creativitatea în grup şi a favoriza participarea întregului grup de elevi. 

PROCEDURĂ: 
Grupul se divizează în 3 grupuri, fiecare grup având un număr egal de membri. 

Primul grup va tehnoredacta un referat despre oraşul Timişoara. 

Al doilea grup va căuta poze cu diferite zone din Timişoara pe care le vor anexa referatului cu 

date despre oraşul Timişoara, iar al treilea grup va prelua toate datele adunate de cele două 

grupe şi vor face prezentarea în PowerPoint a tuturor datelor adunate de la primele două grupe.   

EVALUARE:  



 Fiecare elev va  analiza şi completa munca celorlalţi colegi. 

La orele de limbă şi literatură română sunt interesante jocurile în cerc, utilizate, mai ales 

la începutul şi la sfârşitul orei. 

 „Aceste jocuri stimulează creativitatea individuală şi de grup, întăresc coeziunea 

grupului, îi entuziasmează pe elevii adolescenţi, fac posibilă conştientizarea relaţiei care 

intervine între raporturile afective şi cele spaţiale (aproape-departe) şi orientarea corpului în 

spaţiu, stimulează comunicarea verbală, nonverbală şi paraverbală, relaţia cu ceilalţi, dezvoltă 

echilibrul corporal, agilitatea, încrederea şi respectul de sine, favorizează contactul şi încrederea 

în celălalt.” [5] 

JOCUL 1 

            Se foloseşte, de regulă, la începutul orei pentru captarea atenţiei şi pentru stimularea 

coeziunii de grup. Elevii se aşază în cerc. Profesorul stă în faţa lor şi aruncă mingea fiecărui 

elev în parte, în timp ce începe o propoziţie, pe care o continuă elevul care prinde mingea.De 

exemplu, profesorul aruncă mingea unui elev din centrul cercului şi începe următoarea 

propoziţie:,,Eu niciodată nu voi…”, iar elevul care prinde mingea poate răspunde ,,…chiuli de 

la ore.”    

JOCUL 2 

 Se foloseşte, de regulă, la sfârşitul orei, pentru relaxare  şi pentru conştientizarea 

raporturilor afective din cadrul grupului. Profesorul şi elevii stau în cerc, în picioare. Profesorul 

porneşte jocul şi, ţinând ambele mâini într-un anume fel, simulează că dă elevului de lângă el 

un vas imaginar. Acesta îl ,,prinde” cu aceeaşi poziţie a mâinilor, se întoarce către colegul de 

lângă el, şi, cu poziţia schimbată a mâinilor, îi oferă acestuia alt ,,gen” de vas. Jocul continuă 

până când ultimul ,,tip” de vas ajunge la profesorul iniţiator al jocului. 

JOCUL 3     

 Se utilizează tot la sfârşitul orei şi este folosit pentru dezvoltarea coeziunii grupului şi a 

unor relaţii afective destul de puternice între elevi, pe de o parte, iar pe de altă parte, între elevi 

şi profesor. După ce ora s-a încheiat, elevii şi profesorul se strâng în cerc, în picioare. La 

sugestia profesorului făcută pe un ton calm şi cald, toţi participanţii închid ochii şi se ţin de 

mâini. Profesorul este cel care ,,dă semnalul” de pornire: îl strânge mai tare de mână pe elevul 

de lângă el (din stânga), care, la rândul lui, îl strânge de mână pe celălalt, până când ,,strângerea 

de mână” caldă şi destul de puternică ajunge din nou la profesor.        
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       ,,Rațiunea și logica sunt indispensabile în evoluția noastră, însă emoția bate logica în orice 

zi din săptămână.’’ 

 

        Copilăria reprezintă o șansă crucială pentru modelarea predicțiilor emoționale de-o viață. 

Una dintre lecțiile emoționale esențiale, învățată în prima copilărie și șlefuită pe parcursul anilor 

ce urmează, o reprezintă felul în care este calmat copilul atunci când este supărat. Foarte mulți 

copii mici sunt calmați de cei care au grijă de ei: o mamă își aude copilul plângând, îl ridică în 

brațe și îl leagănă până ce se linistește. Această adaptare biologică, spun unii teoreticieni, îl 

ajută pe copil să înceapă să învețe cum ar putea să se potolească singur. 

        Este limpede că dezvoltarea principalelor talente ale inteligenței emoționale are perioadele 

ei critice, care se întind pe mai mulți ani din copilărie. Fiecare perioadă reprezintă o oportunitate 

pentru a ajuta copilul să dobândească obiceiuri emoționale benefice, dacă nu se reușește acest 

lucru, efortul va fi mult mai mare pentru a oferi lecțiile corective ulterioare în viață.  

         Unele dintre cele mai grăitoare lecții pentru un copil vin din partea părintelui. Obiceiurile 

emoționale induse de părinți sunt foarte diferite dacă, pe de o parte, ei sunt pe lungimea de undă 

a copiilor, adică recunosc nevoile emoționale ale copiilor și le satisfac sau își disciplinează 

copiii prin empatie sau dacă, pe de altă parte, părinții sunt absorbiți de sine și ignoră tulburările 

copilului sau îl disciplinează capricios prin țipete și bătăi.  

 

     Modalități de dezvoltare a inteligenței emoționale  

 

      •   Un aspect al educației bazate pe inteligența emoțională îl reprezintă faptul că este necesar 

să înțelegem importanța ieșirii din rutina zilnică, realizarea unor activități prin care să ne 

bucurăm de frumuseșea lumii din jur. Să încercăm să redescoperim totul, să conștientizăm tot 

ceea ce facem. Un alt aspect este râsul care, considerăm că, este singurul lucru care poate 

conduce într-adevăr la un mediu creativ care ne permite sa rezolvăm probleme. 

      •   Încurajați-i să-și exprime sentimentele! 

      •  Copiilor le plac glumele care stârnesc imaginația și care se folosesc într-un fel nou de 

lucrurile familiare, cum ar fi culori, plante, animale, obiecte sau părți ale  corpului. ( Ce culoare 

poți să mănânci ? R: rosu; Ce întrebare poți să bei ? R: ceaiul ; etc.). 

       •  Pentru a învăța copiii cum să-și păstreze optimismul, propuneți zilnic realizarea unor 

lucruri care să aducă bună-dispoziție, chiar dacă numai pentru un timp scurt – dacă nu se pot 

face zilnic, încercați, cel puțin să le faceți mai des.  

        •  Când unul dintre copii ,,se blochează’’ și nu reușește să găsească cheia unei probleme – 

referitor la familie, școala sau relațiile cu ceilalți – îl puteți întreba cum ar proceda un personaj 

îndrăgit de el dacă s-ar confrunta cu aceeași problemă. Această activitate se numește ,,Ce ar 

face sau ce ar spune un erou?’’. 

        •  Acompaniați activitățile derulate la clasă cu muzică. Nu opriți copiii dacă vor să danseze! 

        •  Puneți suflet în tot ceea ce faceți! Comunicați prin intermediul bilețelelor. 

        •  Șarada sentimentelor este un joc care are scopul de a conștientiza sentimentele. În acest 

joc, scrieți/desenați pe niște bucăți de hârtie diverse cuvinte/fețe care exprimă sentimente. 

Fiecare copil va trebui să extragă câte un bilețel, după care va mima sentimentul fără să 

vorbească, iar ceilalți vor ghici despre ce sentiment este vorba. 



         • Exercițiile artistice cu copiii sunt o alta modalitate de a încuraja dezvoltarea 

,,vocabularului emoțiilor’’. Puteți să decupați imagini dintr-o revistă pentru a alcătui un ,,colaj 

al sentimentelor’’.  

        •  Culorile emoțiilor, bazată pe o tehnică psihologică consacrată, aceea de asociere a 

cuvintelor, reprezintă o metodă de a construi vocabularul emoțiilor . Pentru început se pot folosi 

orice fel de cuvinte cerându-se copiilor să le asocieze cu o anumită culoare, după care se poate 

trece la asocierea unor cuvinte care exprimă sentimente cu diverse culori la care copiii se 

gândesc.  

          Există metode de a ne apropia de copii, indiferent de momentul în care luăm această 

decizie. Nu credem în existența lui ,,prea târziu’’. Un înțelept a spus, cu mai multe secole în 

urmă, că putem să nu ducem la bun sfârșit un lucru, dar nu avem scuze dacă nu am încercat tot 

ceea ce ne-a stat în putință. Astfel, le creăm copiilor noștri condițiile de a reuși: nu garanția 

succesului, ci cele mai bune condiții pe care noi, ca și dascăli, în împrejurările reale ale vieții, 

le putem oferi. 

 

 

 

       TEST PENTRU INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 

(varianta pentru copii) 

       -adaptat după Baron şi Daniel Goleman 

 

 

1. Imaginează-ţi că te afli la ora de curs şi dintr-o dată pământul începe să se cutremure 

foarte puternic, cu un zgomot înspăimântător.  Ce faci? 
a) Continui să stai liniştit în bancă şi să citeşti lecţia din manual, dând puţină atenţie 

evenimentului, aşteptând ca acesta să înceteze curând; 

b) Devii plin de grijă faţă de pericol urmărind învăţătorul/profesorul și asculţi cu atenţie  

instrucţiunile date de acesta; 

c) Câte puţin din a) şi b); 

d) N-am observat nimic; 

2. Eşti în curtea şcolii în timpul recreaţiei.  Unul din colegii tăi nu este acceptat în jocul 

celorlalţi şi începe să plângă. Ce faci? 

      a) Nu te bagi, îl laşi în pace; 

      b) Vorbeşti cu el şi încerci să-l ajuţi pe coleg; 

      c) Te duci la el (ea) şi îi spui să nu mai plângă; 

      d) Îi dai o bomboană sau altceva care sa-l facă să uite. 

3. Imaginează-ţi că te afli în mijlocul ultimului trimestru şi speri să  obţii un premiu, dar 

ai descoperit că nu ai nota dorită la o materie, ci una mai mică decât la care te aşteptai.  

Ce faci? 

       a) Îţi faci un plan special pentru a îmbunătăţi nota, hotărându-te cum să-ţi urmeză planul; 

       b)Te hotărăşti să înveţi mai bine la anul următor; 

       c) Îţi spui că nu te interesează materia respectivă şi te concentrezi asupra altor discipline    

unde notele tale sunt şi pot fi mai mari; 

e) Mergi la învăţător/profesor şi încerci să discuţi cu el în scopul obţinerii unei note mai   

bune 

4. Consideră că în lipsa învăţătorului/profesorului eşti elevul responsabil cu disciplina în 

clasă.  În urma unor acte de indisciplină zece elevi au fost deja avertizaţi cu scăderea notei 

la purtare şi eşti descurajat din cauza acestei situaţii.  Ce faci? 
       a) Notezi numele elevilor indisciplinaţi şi predai lista; 

       b) Consideri că nu îţi poţi asuma această responsabilitate; 



       c) Încerci să discuţi cu elevii propunând soluţii pentru păstrarea disciplinei şi pentru 

îndreptarea situaţiei create; 

      d) Doreşti să devii responsabil cu altceva. 

5. Eşti anunţat că mâine o să aveţi un nou coleg rrom. Surprinzi pe cineva spunând cuvinte 

urâte şi răutăcioase la adresa lui. Ce faci? 

       a) Nu-l iei în seamă considerând că este o glumă; 

       b) Îl chemi afară pe colegul cel răutăcios şi îl cerţi pentru fapta făcută; 

       c) Îi vorbeşti în prezenţă celorlalţi spunând că asemenea fapte sunt nepotrivite şi nu vor fi 

acceptate în clasa voastră. 

6. Te afli în recreaţia mare şi încerci să calmezi un coleg de clasă înfuriat pe un alt coleg 

care i-a pus pedică pe hol, riscând astfel să-i fractureze braţul. Ce faci? 

      a) Îi spui să îl ierte pentru că ceea ce s-a întâmplat a fost o glumă; 

      b) Îi povesteşti o întâmplare hazlie şi încerci să-l distrezi; 

      c) Îi dai dreptate considerând, asemenea lui, că celălalt coleg s-a dat în spectacol; 

      d) Îi spui că ţi s-a întâmplat şi ţie ceva asemănător şi că te-ai simţit la fel de furios, dar după 

aceea ţi-ai dat seama că cel vinovat putea la rândul său să cadă şi să-şi spargă capul. 

7. Tu şi prietenul tău cel mai bun vă certaţi şi aproape că aţi ajuns să vă luaţi la bătaie.  

Care este cel mai bun lucru de făcut? 

       a) Faceţi o pauză de douăzeci de minute şi apoi începeţi să dicutaţi din nou; 

       b) Te opreşti din ceartă şi taci; 

       c) Spui că-ţi pare rău şi îi ceri şi prietenului tău să-şi ceară scuze; 

       d) Vă opriţi puţin pentru a vă linişti şi apoi fiecare, pe rând, spune ceea ce gândeşte despre 

problemă; 

8. La sfârşit de an şcolar se organizează o serbare. Închipuie-ţi că tu eşti conducătorul 

unui grup de elevi şi vreţi să compuneţi o scenetă hazlie. Cum faci? 

       a) Îţi faci un orar şi acorzi timp pentru fiecare amănunt; 

       b) Propui să vă întâlniţi după ore şi să vă cunoaşteţi mai bine; 

       c) Îi ceri separat fiecărui copil să vină cu idei; 

       d) Vă srângeţi toţi în grup şi tu îi încurajezi pe ceilalţi să propună diverse variante. 

9. Imaginează-ţi că ai un frate de 3 ani care întotdeauna a fost foarte timid şi puţin 

înfricoşat de locurile şi oamenii străini.  Ce atitudine ai faţă de el? 

       a) Accepţi că are un comportament timid şi cauţi să-l protejezi de situaţii care pot să-l 

tulbure; 

       b) Îl prezinţi unui medic cerându-i un sfat; 

       c) Îl duci cu bună ştiinţă în faţa oamenilor străini şi în locuri necunoscute astfel încât să-şi 

poată înfrânge frica; 

       d) faci cu el o serie permanentă de jocuri şi competiţii uşor de realizat care îl vor  învăţa că 

poate intra în legătură cu oamenii şi poate umbla prin locuri noi; 

10. Imaginează-ţi că-ţi place foarte mult desenul.  Începi să te pregăteşti pentru a desena 

în timpul tău liber. Ce faci? 

       a)  Te limitezi să desenezi doar o oră pe zi; 

       b) Alegi subiecte de desen mai grele care să-ţi stimuleze imaginaţia. 

       c) Desenezi doar când ai chef; 

       d) Alegi subiecte de desenat pe care ştii să le faci. 

 

 

 

 

Modul de notare şi de interpretare a răspunsurilor la cele două teste de inteligenţă 

emoţională 



 

Nr. Itemilor 

(întrebărilor) 

Notarea răspunsurilor Nr. Itemilor 

(întrebărilor) 

Notarea răspunsurilor 

1 a, b, c, 20 puncte 6 b, c  5 puncte 

d 20 puncte 

2 b 20 puncte 7 a 20 puncte 

3 a 20 puncte 8 b 20 puncte 

4 c 20 puncte 9 b 5 puncte 

d 20 puncte 

5 c 20 puncte 10 b 20 puncte 

 

Se adună punctele la cele 10 răspunsuri. 

Semnificaţia sensului global este: 

 la 100 : sub medie   peste 150: peste medie 

 100-150: mediu            200: excepţional 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 
• Elias, M. J., Tobias, S.E., Friedlander, B.S. , Inteligența emoțională în educația copiilor, Ed. Curtea Veche,  

București, 2002 

• Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

Prof.psihopedagogie specială Fărcăşanu Elena 

Şcoala Gimnazială Specială ,,Constantin Păunescu’’ Tecuci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de 

dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se 

folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 

prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă 

şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”( 

http://scoalaargeseana.ro/index.php/didactica-magna/504-locul-si-rolul-activitatilor-

extracurriculare-in-educatia-copiilor) 

Exemple de activităţi extracurriculare: 

Vizite la muzee, biblioteci, grădini botanice şi zoologice, biblioteci oferă elevilor 

posibilitatea de a observa obiecte şi fenomene în starea lor naturală. În cadrul vizitelor se 

parcurg aceleaşi etape ca la excursii.  

Pentru realizarea unei vizite trebuie să ne stabilim o anumită temă, scop şi obiective. De 

asemeni se anunţă personalul din instituţia pe care o vom vizita pentru a nu-i lua prin 

surprindere. Elevii şi părinţii sunt informaţi asupra datei şi asupra transportului acolo unde este 

cazul. Cunoştinţele însuşite în cadrul vizitelor se vor îmbina în cadrul lecţiilor viitoare cât şi în 

experienţa elevilor. 

  

Excursii 

Excursiile se stabilesc cu măcar o lună înainte. Astfel fiecare elev şi părinte(în cazul 

elevilor cu CES) vor şti dacă pot merge în ziua sau perioada respectivă, vor fi informaţi asupra 

programului de plecare şi sosire, mijlocului de transport folosit cât şi a obiectivelor de vizitat. 

De asemeni este foarte important ca elevii să fie informaţi asupra costurilor(excursie, obiective 

de vizitat etc.).  Profesorul/ii, organizator/ii îşi vor stabili un itinerariu care să poată fi parcurs 

în perioada de timp stabilită, tema excursiei, scop, obiective, parteneri implicaţi dacă este cazul 

etc. Este indicat ca într-o excursie să se includă cate câte un obiect cultural, religios, relaxant, 

de însuşire de noi cunoştinţe, să ţinem cont de ce ar dori să viziteze elevii. Unii vor fi încântaţi 

să viziteze un parc de joacă, alţii îşi doresc să vadă ,,cum curge o apă din munte’’. Pe cât posibil 

încercăm să încadrăm toate dorinţele elevilor în cadrul excursiei. Astfel elevii vor participa cu 

plăcere, vor vizita spaţii şi instituţii noi pentru ei şi se vor întoarce cu un bagaj de noi cunoştinţe 

învăţate practic. Este indicat ca la finalizarea excursiei elevii să realizeze un jurnal al acesteia. 

În cadrul excursiilor sunt valorificate cunoştinţe de limba română, cunoştinţe despre mediu, 

matematică cât şi educaţie civică. Învaţă de asemeni să iubească natura şi să o respecte. Îşi pot 

face prieteni noi. 
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Concursurile şcolare 

În cadrul concursurilor elevii vor fi stimulaţi să-şi folosească creativitatea într-o anumită 

arie. Astfel unii dintre ei îşi descoperă anumite abilităţi şi se dezvoltă mai mult creativitatea. Îşi 

pot pune în evidenţă cunoştinţele obţinute în cadrul şcolii. O parte din elevi descoperă că sunt 

foarte talentaţi la abilitarea manuală sau la educaţia plastică. Alţii observă că sunt foarte buni 

la teatru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITĂȚI ȘI  JOCURI DE INTEGRARE SENZORIALĂ PENTRU ELEVII  CU 

DIZABILITĂȚI INTELECTUALE ȘI ASOCIATE 

Felderă Bianca 

 

        Lumea înconjurătoare, ca şi contactul cu propriul nostru corp, sunt simţite, înţelese şi 

„trăite” începând cu un nivel bazal, aparținând simţurilor. Este un nivel concret şi intuitiv 

de cunoaştere, fără de care nici o altă formă de înţelegere, fie ea abstractă sau emoţională, nu ar 

fi posibilă. Corpul uman este creat să funcţioneze ca un mecanism bine pus la punct, care 

primeşte informaţii senzoriale pe care le organizează şi le procesează în vederea folosirii 

acestora cât mai adecvat și eficient. Funcţiile senzoriale includ auzul, văzul, simţul tactil, 

mirosul, gustul şi totodată procesul de mişcare şi de echilibru. Când toate aceste sisteme 

funcţionează bine, toate aceste simţuri conlucrează şi creierul este capabil să interpreteze corect 

informaţiile trimise de simţuri, vorbim despre procesul de integrare senzorială.  

      Procesarea senzorială vizează modul în care fiecare dintre noi folosim informația 

provenită de la senzațiile furnizate din interiorul corpului nostru sau din mediul exterior. Adesea 

considerăm senzațiile ca fiind canale separate de obținerea informațiilor; în realitate însă, 

acestea conlucrează pentru a ne oferi o imagine de ansamblu a lumii și a locului nostru în lume. 

Simțurile noastre se integrează pentru a ne forma o înțelegere de ansamblu a ceea ce suntem, 

unde ne aflăm și ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Deoarece creierul nostru folosește 

informații despre imagini, sunete, texturi, mirosuri, gusturi și mișcare într-un mod organizat, 

structurat, noi putem da sens astfel experiențelor noastre senzoriale, știind cum să reacționăm 

și să ne comportăm în consecință. Dacă pentru majoritatea dintre noi procesarea senzorială are 

loc fără atenție și efort conștient, pentru alții integrarea senzorială se realizează ineficient, având 

mari dificultăți în a realiza ce se întâmplă în interiorul și în afara corpului lor, neavând garanții 

că informația senzorială pe care o primesc este cea corectă. Existenţa unor imperfecţiuni în 

funcţionarea normală a acestor simţuri o numim disfuncţie de integrare senzorială. Deşi există 

multiple forme de manifestare ale disfuncţiei senzoriale sau dificultăţi de procesare senzorială, 

se evidenţiază două caracteristici care stau la baza acesteia. Prima se manifestă când o persoană 

primeşte prea multă stimulare senzorială şi ca urmare creierul este supraîncărcat. A doua se 

manifestă când o persoană nu primeşte suficientă stimulare senzorială, rezultând o „foame” de 

informaţie senzorială din partea persoanei afectate. Ca răspuns, copilul poate evita senzațiile 

confuze sau stresante sau să caute mai mult acea stimulare, senzație. Astfel, pentru un copil 

care integrează cu dificultate impulsul tactil, experiențele cu atingeri cu nisip, lipici, pictură 

sunt neplăcute, în timp ce alt copil poate tânji după astfel de stimulare și chiar să o caute. După 

Dr A. J. Ayres, integrarea senzorială (termen introdus în 1972) este “procesul neurologic care 

coordonează senzaţiile organismului cu cele ale mediului astfel încât organismul să poată 

funcţiona în cadrul mediului”. Integrarea senzorială presupune un echilibru între sistemul 

nervos central şi cel periferic. Problemele de integrare senzorială generează tulburări de 

învăţare, dezvoltare şi comportament. Procesarea senzorială este procedura neurologică prin 

care creierul organizează informaţiile primite de la corpul nostru şi de la lumea din jur, în viaţa 

de zi cu zi. Procesarea senzorială este dinamică, neîntreruptă şi ciclică, ea având loc în sistemul 

nervos care este alcătuit din 100 de miliarde de neuroni, măduva spinării şi creier. După dr.Jane 

Ayres „peste 80% din sistemul nervos este implicat în procesarea şi organizarea informaţiilor 

senzoriale, cu alte cuvinte creierul este, înainte de toate, o maşinărie de procesare senzorială.” 

Când creierul nostru prelucrează în mod eficient senzaţiile, răspundem în mod automat cu 

reacţii adaptative, care ne ajută să stăpânim mediul înconjurător. Reacţiile adaptative  sunt 

acţiuni sau gânduri care ne ajută să facem faţă situaţiilor necunoscute şi să învăţăm lecţii noi. 

Atunci când ne simţim în siguranţă, nefiind obligaţi să depunem eforturi pentru a rămâne în 

viaţă, senzaţiile ne ajută să ne desfăşurăm activităţile de zi cu zi, şi anume mişcarea, învăţarea, 



jocul, munca şi relaţionarea cu ceilalţi. Atunci când procesarea este dezorganizată, creierul nu 

poate să-şi ducă la îndeplinire cea mai importantă sarcină a sa anume, aceea de organizare a 

mesajelor senzoriale. Astfel, copilul nu răspunde informaţiilor senzoriale printr-un 

comportament coerent şi cu sens. El poate avea, de asemenea, dificultăţi de folosire a 

informaţiilor senzoriale pentru a-şi planifica şi duce la îndeplinire acţiunile pe care 

intenţionează să le facă. Cu alte cuvinte, copilul nu va învăţa cu uşurinţă. 

          Învăţarea este un termen general. Un tip de învăţare îl reprezintă comportamentul 

adaptativ, care înseamnă a ne schimba comportamentul în funcţie de situaţia nouă în care ne 

aflăm. Comportamentele adaptative sau răspunsurile adaptative au un caracter deliberat şi sunt 

orientate spre un anumit scop. Un alt tip de învăţare îl reprezintă învăţarea motorie, care se 

referă la capacitatea unei persoane de a dezvolta abilităţi motorii din ce în ce mai complexe, 

după ce le-a însuşit pe cele simple. Un al treilea tip de învăţare îl reprezintă învăţarea şcolară, 

aceasta referindu-se la capacitatea de a dobândi abilităţi conceptuale precum cititul, socotitul şi 

aplicarea cunoştinţelor noi la cunoştinţele anterioare. Procesarea senzorială ineficientă are ca 

rezultat o învăţare ineficientă deoarece legătura dintre creier şi comportament este foarte 

puternică. Întrucât copilul cu tulburare de procesare senzorială are un creier dezorganizat, multe 

aspecte ale comportamentului său sunt, la rândul lor, dezorganizate. Dezvoltarea lui generală 

este dezorganizată iar participarea la experienţele copilăriei este ocazională, fără motivaţie sau 

indecvată. Pentru copilul desincronizat senzorial este o adevărată provocare să îndeplinească 

sarcini elementare şi să reacţioneze la evenimentele zilnice. Incapacitatea sa de a funcţiona fără 

probleme nu se datorează faptului că nu vrea, ci faptului că nu poate. 

        Astfel, în lumea terapiei ocupaţionale a luat naştere terapia integrării senzoriale datorită 

muncii şi cercetărilor efectuate de dr A. Jean Ayres, o terapeută ocupaţională cu o pregătire 

serioasă în domeniul neuroştiinţei şi al psihologiei educaţionale, ea fiind interesată de studierea 

relaţiei dintre sistemele senzoriale ale copiilor, procesarea senzorială şi de dificultăţile de 

învăţare şi cele motorii. Terapia ocupaţională bazată pe tehnici de integrare senzorială porneşte 

de la principiul că senzaţiile provenite pe cale tactilă, vestibulară şi proprioceptivă- cele care 

generează mişcarea cu scop şi activitatea- sunt baza funcţionării sistemelor vizuale şi auditive. 

Se postulează, de asemenea, că funcţionările eficiente ale trunchiului cerebral oferă baza pentru 

funcţionarea la nivelurile superioare corticale (Seig, 1988). 

         Pentru majoritatea copiilor abilitățile de procesare senzorială se dezvoltă natural, pe 

parcursul noilor experiențe, aceștia devin din ce în ce mai încrezători cu privire la propriile 

abilități, își rafinează capacitatea de a răspunde experiențelor senzoriale, fiind astfel pregătiți 

de noi și noi achiziții. În schimb, pentru alți copii, procesarea senzorială nu se dezvoltă 

armonios. Dat fiind faptul că nu se pot baza pe simțurile lor pentru a-și forma o imagine corectă 

despre lume, ei nu știu cum să se comporte ca răspuns, putând avea probleme de învățare și 

comportament. Primul pas pe care trebuie să-l facem înspre a-i ajuta pe acești copii  este să fim 

empatici cu modul lor de a privi lumea. Pentru ei este uzual să fie distrași și deranjați de mediu 

și de propriul corp, iar pe deasupra, semnalul senzorial nu este consecvent și nici răspunsul 

sistemului lor nervos. Lumea pare un loc imprevizibil, frustrant și chiar periculos, ceilalți 

așteptându-se chiar să învețe cu plăcere și să se concentreze. Nu este de mirare că acești copii 

sunt adesea neatenți, anxioși sau iritabili. Ei se pot retrage, pot izbucni sau face chiar o criză, 

moment tocmai potrivit pentru alt factor stresant imprevizibil în viața lor, și anume, o schimbare 

în rutina școlară sau anularea neașteptată a unui plan. Astfel, a fi părintele sau profesorul unui 

astfel de copil este o reală provocare.  



         Dacă este tipic ca fiecare dintre noi să avem câteodată minore probleme legate de 

procesare senzorială, copiii cu tulburări de procesare întâmpină reale dificultăți, putând 

prezenta unele dintre următoarele simptome comportamentale care pot afecta calitatea învățării 

și a activităților cotidiene: hipersensibilitate sau hiposensibilitate la atingere, imagini, sunete, 

mișcări, gusturi sau mirosuri; distractibilitate crescută, atunci când trebuie să fie atent sau 

centrat pe sarcină; frecventă căutare sau evitare de senzații; reacții exagerate, disproporționate 

în situații provocatoare și medii nefamiliare; impulsivitate cu lipsă sau slab auto-control; 

dificultate în realizarea tranziției de la o activitate sau situație la alta;  rigiditate și uneori 

inflexibilitate;  neîndemnare și nepăsare; discomfort în prezența unui grup; dificultăți sociale 

sau emoționale; întârzieri în dezvoltare sau învățare, comportament pueril sau imatur;  

stângăcie, insecuritate sau a se simți ”prost” sau ”ciudat”; dificultăți în gestionarea frustrării, 

tendința de a face crize mai lungi sau mai intense decât alți copii și dificultăți în a se calma; 

probleme în tranziția de la o stare de alertă, activă, la o stare de calm. Mulți copii au aceste 

simptome dintr-o mulțime de motive, unele dintre aceste comportamente fiind potrivite pentru 

anumite vârste, însă un copil cu probleme de natură senzorială întâmpină probleme de 

inadaptare la activitățile cotidiene, demonstrând constant comportamente nepotrivite vârstei 

sale sau de netolerat. 

         Pentru copiii cu cerințe educative speciale, procesarea senzorială și dificultățile de 

comunicare au un impact foarte mare asupra vieții lor de zi cu zi; dacă lucruri care pentru 

majoritatea copiilor sunt provocatoare și distractive, pentru aceștia sunt motive de teamă și 

evitare. Strategiile senzoriale sub formă de joc, al jocului interactiv, fizic sunt bază pentru 

formarea abilităților la copii, abilități fundamentale în dezvoltarea lor fizică, socială și 

cognitivă. Prin natura sa dinamică, jocul stimulează dezvoltarea sistemului nervos, realizând 

conexiunea dintre creier și corp. Cercetări în domeniu au arătat că jocul este de neînlocuit în 

ceea ce privește rolul său în învățarea produsă la nivelul sistemului nervos, mai ales în formarea 

conceptelor rafinate din ariile cognitivă, socială și a limbajului. În timpul jocului, copiilor li se 

oferă posibilitatea de a-și folosi corpul pentru a manipula obiecte în lumea lor fizică, singura 

formă de a înțelege cu adevărat proprietățile fizice și spațiale ale lumii lor înconjurătoare. Prin 

caracterul său interactiv, jocul reprezintă mijlocul perfect de a dezvolta limbajul, consolidând 

o formă de a-i înțelege pe ceilalți, bazată pe intuiție. Scopul principal al educației copiilor cu 

cerințe educative speciale este acela de formare de abilități (senzoriale, motorii, sociale și 

școlare), proces pe parcursul căruia motivației îi revine unul dintre rolurile fundamentale în 

implicarea cu succes a copiilor. Această implicare cu succes reprezintă primul pas înspre 

învățare.  

        Exemplificăm cu un joc care presupune multiple activități senzoriale, utilizat alături de 

altele, în cadrul unei discipline opționale aparținând curriculumului la decizia școlii, denumit 

”Școala prietenoasă senzorial- activități și jocuri senzoriale la clasă”, parcurs de către elevi 

cu dizabilități intelectuale și/sau asociate  în ultimii trei ani școlari. Disciplina opțională 

integrată cuprinde activități și jocuri senzoriale care se centrează pe două mari coordonate/ 

strategii: de activizare (vizând stimularea celor șapte sisteme de semnalizare: tactil, vestibular, 

proprioceptiv, vizual, auditiv, olfactiv și gustativ)  și de învățare (dezvoltarea senzorio-motorie, 

dezvoltarea perceptiv-motorie, abilități funcționale și cognitive și abilități de învățare). Se 

urmăresc, astfel: stimularea și dezvoltarea abilităților cu bază-senzorială (planificare motorie, 

abilități de motricitate fină, abilități oral-motorii, coordonare bilaterală) și dobândirea de 

achiziții sociale, comportamentale dar și achiziții școlare. 

Joc senzorial: ”Plăcuța cu litere” 



Loc de desfășurare: sală spațioasă sau exterior; Materiale: placă cu roți (scooter  

board), sfoară, cartonașe cu litera ”A” scrisă cu diferite culori (roșu, verde, galben), cârlige de 

rufe colorate; săculeți senzoriali confecționați din materiale de diferite culori (roșu, albastru, 

verde, galben) umplute cu diferite boabe de orez, fasole, semințe sau nisip, două câte două 

identice, coșuri mici de plastic. Desfășurare: Se întinde o sfoară legată de scaune, băncuțe etc 

la o înălțime de aprox. 20 cm de sol, astfel încât să formeze un triunghi, asociat  literei ”A”. Pe 

sfoară, asemeni rufelor întinse, cu ajutorul cârligelor, sunt prinse cartonașe cu litera ”A” de 

diferite culori, realizate de către elevi într-o activitate anterioară prin pictură/ dactilopictură/ 

colaj/ lipire. La indicațiile profesorului (ex. ”Ia cartonașul cu litera A roșie și prinde-l de 

cârligul roșu!”) câte un elev, pe rând, cu sprijin pe abdomen pe plăcuța cu roți, se deplasează 

împingându-se pe sol cu ajutorul mâinilor, până la unul dintre cartonașele indicate, îl ia de pe 

sfoară (prins cu cârlig), îl așază pe spate, identifică cârligul cerut, se deplasează spre acesta și, 

odată ajuns în fața lui, prinde cartonul la locul potrivit. Copilul este încurajat de către colegi sau 

ajutat cu indicații verbale pentru a  rezolva corect sarcina. Variante: Jocul poate fi diversificat, 

cerându-li-se elevilor să ducă cât mai mulți săculeți senzoriali aflați pe podea, într-unul dintre 

colțurile triunghiului, într-un coș de plastic, aflat în alt colț. Elevii sunt încurajați în a găsi 

singuri modalitatea de a transporta săculeții (ex.”Ia un săculeții roșii și du-i în coșul galben!”). 

Jocul se termină după ce toți elevii au realizat câte o sarcină de lucru. Într-o altă variantă a 

jocului se face o ”alee” de aprox. 90 cm lățime, așezând pe margine cutii mici de plastic, la 

aprox. 1m distanță între acestea. La capătul aleii, elevul cu un număr de 5 obiecte mici în mâini 

(mingiuțe, jetoane plastic, piese Lego etc) stă pe plăcuță, cu sprijin pe abdomen. Cu viteză 

adaptată, profesorul împinge elevul de ambele picioare, de-a lungul aleii, timp în care elevul 

pune câte un obiect  din mână în câte o cutie, cu condiția să nu existe mai mult de un obiect în 

fiecare cutie. La capătul aleii se numără obiectele încă rămase în mâini. Jocul se repetă până 

când toți elevii parcurg traseul și câștigă cel care a reușit să pună corect toate obiectele din 

mâini. Arii stimulate: sistemele senzoriale: proprioceptiv, vestibular, tactil, vizual, auditiv; 

stimulare vestibulară (mișcarea corpului și a capului într-un plan diferit de cel obișnuit); 

coordonare motorie grosieră; coordonare motorie fină; planificare motorie; coordonare 

bilaterală;  integrare vizual-motorie (coordonarea optimă a mișcărilor corpului); abilități vizuale 

(câmp vizual, discriminare vizuală prin alegerea culorilor);  abilități auditive (ascultarea cu 

atenție a sarcinilor de lucru); limbaj receptiv (înțelegerea corectă a sarcinilor de lucru); achiziții 

cognitive; abilități sociale și atenție distributivă. 

      Dacă informaţiile venite prin multiplele stimulări care ajută copilul să ia contact cu lumea 

pe cale tactilă, proprioceptivă (mişcarea corpului), vestibulară (echilibrul), vizuală, auditivă, 

olfactivă, gustativă iau în cadrul învăţării şcolare “forma” mișcării cu sens, a culorilor, a 

desenului, a scrierii, a ritmului, a observaţiei, a gestului, a indiciilor vizuale, a poveştilor, a 

teatrului, a muzicii şi a integrării globale, toate fiind integrate în activităţi stimulative, 

antrenante, de joc, motivaţionale, atunci şcolarul mic- îndeosebi cel cu cerințe educaționale 

speciale- va veni cu plăcere la şcoală, considerând-o a fi un loc atrăgător, confortabil, unde 

poate cunoaşte lumea în varietatea ei şi a se pregăti optim pentru viaţă. Este obligația noastră 

deci, să oferim activități  la care copiii  pot participa și de care să se bucure, în timp ce oferă 

răspunsuri adaptative din ce în ce mai mature și complexe. Dificultățile de procesare senzorială 

infuențează semnificativ toate sferele vieții unui copil: joaca, învățarea dar și viața de familie. 

”Din joc se naște experiența conștientă. Jocul trebuie transformat în învățare și nu invers,  

pentru că jocul are o seriozitate sfântă, care trebuie păstrată în învățare.” (Rudolf Steiner) 
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PARTICULARITĂŢI  ALE  LIMBAJULUI  LA  PREŞCOLARI 

                                                                                                

prof. înv. preşc. Nicoleta Foldeş 

Grădinița.cu P.P Nr.1 Tăşnad, jud. Satu Mare 

 

        Preşcolarul reuşeşte să stăpânească limbajul ca instrument de informare, de 

comunicare, de exprimare şi autocontrol printr-o atentă educaţie organizată şi dirijată de 

adult, respectiv educatoare ( părinte ). 

     În realizarea acestor obiective, trebuie să avem în vedere particularităţi ale vorbirii 

copiilor, particularităţi ce se datorează insuficientei dezvoltări a aparatului fonator, a 

analizatorului verbomotor şi a celui auditiv.  
    Dezvoltarea senzaţiilor şi percepţiilor copilului se face pe baza faptului că încă de la 

naştere, analizatorii copilului sunt pregătiţi pentru a intra în funcţiune. 
    Cea mai mare şi mai intensă dezvoltare a sensibilităţii tuturor analizatorilor se poate 

observa la vârsta preşcolară când se dezvoltă evident sensibilitatea cromatică, auditivă, 

kinestezică şi tactilă. Dar ele nu se dezvoltă de la sine prin simplul proces de creştere şi 

maturizare şi nici ca urmare a receptării mecanice a acţiunii stimulilor asupra organelor de simţ. 

Pentru dezvoltarea lor este necesară organizarea unor activităţi corespunzătoare. De conţinutul 

şi motivele activităţii depinde măsura în care se vor dezvolta senzaţiile şi percepţiile copilului. 

Dar, nu numai percepţia obiectelor, ci şi percepţia limbajului trebuie să fie în atenţia 

educatoarei, cu atât mai mult cu cât deficienţele auzului fonematic se pot răsfrânge asupra 

dezvoltării limbajului şi prin aceasta asupra dezvoltării gândirii, dată fiind strânsă legătură 

dintre gândire şi limbaj.  

    P. Pavlov, a demonstrat că în activitatea comună a celor două sisteme de semnalizare, 

rolul de conducere îl are al doilea sistem de semnalizare. Experienţa perceptivă trebuie pregătită 

şi dirijată prin cuvânt. Fără această pregătire şi dirijare, percepţia copilului poate să alunece pe 

deasupra materialului intuitiv prezentat, sau să se oprească asupra unor aspecte nesemnificative. 

Pentru sincronizarea percepţiei cu explicaţia verbală, pentru a evita ca privirea copiilor să se 

îndrepte asupra altui element al sistemului complex decât cel dorit de educatoare, este necesar 

să se indice materialul intuitiv utilizat, elementul despre care se vorbeşte, deoarece copiii 

preşcolari nu reuşesc încă în suficientă măsură, să-şi orienteze percepţia în conformitate cu 

sarcina dată, sărind de la un amănunt la altul, dar treptat el va trece de la formele percepţiei 

neorganizate la cea organizată şi orientată spre un anumit scop pe baza unei educaţii corecte. 

    În toate situaţiile, contrar unor păreri, copilul trebuie să fie învăţat să privească, să 

observe şi să înveţe să observe, precum şi să ajungă să înţeleagă treptat conţinutul a ceea ce 

observă , să înveţe să cunoască lumea înconjurătoare prin toate simţurile lui. 

    Pentru a-şi împărtăşi observaţiile şi experienţa dobândită, pentru a-şi coordona acţiunile, 

copiii sunt nevoiţi să comunice între ei prin intermediul limbii. Limba este principalul mijloc 

de comunicare între membrii unei colectivităţi.  

    Fiecare om îşi însuşeşte, treptat, din cea mai fragedă copilărie, limba poporului în 

mijlocul căruia trăieşte, limba pe care o vorbesc oamenii din jurul său şi foloseşte acestă limbă 

în relaţiile sale cu ceilalţi oameni respectând anumite reguli ( fonetice, lexicale, morfologice şi 

sintactice) proprii limbii respective.  

    Importanţa limbajului în dezvoltarea psihică a copilului constă în faptul că, cu ajutorul 

lui fiecare individ are posibilitatea să-şi înbogăţească cunoştinţele nu numai pe baza experienţei 

proprii, ci şi pe baza asimilării experienţei sociale.  
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 1) În Psihologie, teoria fundamentală a lui Schein a reprezentat fundamentul Psihologiei 

organizaționale arătând modul în care funcționează, atât indivizii cât și grupurile în activitatea 

de zi cu zi a unei organizații. Faptul că o persoană singură nu poate rezolva toate lucrurile, s-a 

simțit nevoia de a se forma grupuri sau organizații. În acest sens, Schein formulează mai multe 

concepte, sau proprietăți, pentru a înțelege cum funcționează organizația, și anume: 

coordonarea și scopul ajutorului reciproc; activitățile să aibă scopuri și obiective comune; 

munca să fie distribuită tuturor; funcțiile integrative pentru a se asigura că toată lumea lucrează 

în mod obișnuit. Schein (1980) subliniază că organizația trebuie să fie capabilă să prospere, 

angajatul poate îmbunătăți imaginea organizației, va fi loial organizației, va păstra secretele 

organizației, va fi motivat și chiar va face sacrificii pentru organizație. 

Experiența de muncă, organizația la care doresc să fac referire în acest proiect articol 

este școala în care lucrez de 24 ani, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia. 

Pornind de la ceea ce Schein subliniază, și anume: „cultura unui grup este definită ca un model, 

bază comună, presupuneri care au fost învățate de un grup, pe măsură ce-și rezolvă problemele 

interne și externe… modul corect al noilor membri constă în a percepe gândiri și simțiri în 

relație cu ceilalți”, constituie punctul de pornire al acestui proiect, adică fundamentul pentru 

studierea culturii unei școli și modul în care cultura școlii are impact asupra mediului academic. 

Fiecare școală are anumite caracteristici particulare ale culturii care produc un impact destul de 

mare asupra învățării și dezvoltării mediului academic. Această cultură joacă un rol important 

în obținerea rezultatelor școlare și în viața de zi cu zi a elevilor. 

2. Contextul organizațional este extrem de important, în funcție de el ne comparăm  cu 

celelalte colegii din județ, ne menținem lideri educaționali pe discipline economice la nivelul 

județului Alba. Am identifica un context intern în care se desfășoară actul educațional și un 

context extern ce ar cuprinde legăturile Colegiului cu agenții economici unde elevii noștri își 

desfășoară practica. Monitorizarea acestui context intern și extern sunt elemente extrem de 

importante deoarece în funcție de analiza lor se stabilește Planul Operațional al școlii. Părțile 

interesate sunt la fel de importante. Școala trebuie să vină în întâmpinarea lor cu soluții concrete 

astfel încât nevoile și așteptările să fie soluționaterezolvate. Oferta educațională a Colegiului 

cuprinde 3 profile, cu inserție mare pe piața muncii, și anume: economic, comerț, turism și 

alimentație. Este o școală la care elevii intră cu note foarte mari, peste 8,00 media la admitere 

și pot spune că nu avem mulți elevi care au un comportament dificil, acest lucru ne situează 

deasupra mediei la nivel județean. 

Rezultatele școlare ne plasează, cam de 5 ani, pe un binemeritat loc 3 la nivel de județ. 

Acestea nu se datorează doar elevilor, care vin cu  medii mari la admitere, sau clădirii și 

spațiului în care aceștia învață, ci și caracteristicilor instituției școlare în care ei învață. Acțiunile 

individuale, normele și obiceiurile morale combinate au dus la un set de acțiuni, valori, atitudini 

și comportamente caracteristice școlii ca întreg. Comportamentele și atitudinile elevilor sunt 

modelate de experiențele din școală la care participă. Cred că întrebarea care se impune ar fi 

următoarea: cum funcționează școala, care sunt modalitățile pe care le ia în considerare și cum 

face să aibă promovabilitate de 98 sau chiar 100% la Bacalaureat? Nu suntem o școală perfectă, 

există în școală incertitudini, imperfecțiuni, vulnerabilități, dezamăgiri, ca parte a culturii, nu 

ne judecăm însă prin aceste standarde, ci prin calitățile unei școli bune, prin resursele interne și 



externe, prin proiectarea obiectivelor de viitor, ca fiind reale, măsurabile și realizate în timp, 

reușim să ne menținem pe un loc fruntaș la nivelul județului. Conducerea școlii, bazându-se pe 

empatie, adoptă un stil de conducere orientat spre performanță și menținerea, autoconservarea 

și întărirea proceselor de grup, devenind pentru noi o forță complementară între profesor și 

director. Responsabilitatea pentru actul învățării revine profesorilor care se ocupă și de 

consilierea și orientarea în carieră la orele de dirigenție. Un obiectiv integrat în cultura școlii 

noastre este mediul ordonat pentru elevi. Dirigintele, cu autoritate și viziune clară, subliniază 

scopul educației, precum și sistemul sigur în care învață și mediul ordonat. Ca și grup, școala 

s-a ocupat de creșterea, adaptarea în mediul școlar a copiilor cu dizabilități care au fost integrați 

în clasele normale. 

3) a. Artefactele culturale. Conform teoriei lui Schein, artefactele într-o organizație 

reprezintă domeniul care poate fi văzut, auzit și simțit. Cultura unei organizații se exprimă prin 

artefacte. Acestea sunt circumstanțe create de individ și devin extrem de importante în cadrul 

culturii organizaționale, devin simboluri ale organizației, au un impact asupra 

comportamentului și percepției realității, duc la formarea valorilor și normelor în cadrul culturii 

organizaționale. Artefactele reprezintă simboluri vizibile ale culturii organizației. Școala are ca 

simbol € de la economic, bani, afaceri, tranzacții în afaceri, simbolizând specialitățile 

organizației. Aceste artefacte, ca dimensiuni fizice și psihologice, reprezintă nivelul cel mai 

profund în școală, ele s-au dezvoltat într-o perioadă mai lungă de timp și au devenit vizibile și 

pentru mediul exterior. Având mai multe calificări, poate fi ușor de observat nivelul de cultură 

al școlii, dar în același timp este destul de greu de descris climatul sau modul în care 

funcționează organizația. Structura organizațională a școlii cuprinde funcțiile de conducere 

(director și director adjunct), consiliul de administrație, iar structurile care intră în subordonarea 

acestora sunt consiliul profesoral, consiliul elevilor și comitetul de părinți. Politica de 

promovare a școlii se discută la nivelul comisiei de promovare a imaginii școlii care a realizat 

pagina web a școlii, revista Economicul, pliante, participări la emisiuni radio-tv și pagina de 

facebook. Evaluarea performanțelor școlare se realizează de Comisia de Evaluare și Asigurare 

a Calității care semestrial aplică chestionare părinților și elevilor pentru a îmbunătăți actul 

didactic. Monitorizarea activității în școală de către director și responsabilii comisiilor metodice 

care, în fiecare lună, se întâlnesc în ședințe de catedră unde analizează problemele prin 

intervenția unor colegi cu experiență mai mare pe care le transmit colegilor mai tineri, ceea ce 

este important și necesar pentru școală. Ritualurile de grup, ca activități colective, vizează atât 

pe cei care sunt cu vechime mare ce devin legați de tradiția școlii de a bea cafea în prima pauză, 

dar și pe cei nou veniți care sunt integrați în cultura școlii. Ritualurile de integrare pentru noii 

veniți au loc cu diferite ocazii festive, cum ar fi: ziua porților deschise, ziua educației, zilele de 

naștere, susținerea gradelor didactice, momente în care profesorii sunt mai relaxați, într-un 

spațiu mai vesel și mai puțin formal. Spațiul clasei, al școlii influențează modul în care se 

derulează actul educațional. Arhitectura și funcționalitatea spațiului este importantă în alegerea 

metodelor, strategiilor orientării instrucționale și normelor de igienă prezentând un cadru cât 

mai plăcut. În funcție de suprafața și volumul sălilor, conducerea școlii stabilește și numărul 

maxim de elevi într-o clasă. Fiind o organizație creativă și inovativă, fără exces de birocrație, 

cred că un profesor nou care vine în școală și trăiește o perioadă suficientă de timp, artefactele 

îi devin treptat foarte clare, poate identifica și ar putea trece la un alt nivel de analiză culturală, 

și anume: identificarea valorilor. Artefactele, identificate în școală, ne ajută să formulăm 

concluzii pentru cele mai profunde caracteristici ale școlii. 

b. Pentru colectivul școlii, valorile dezvoltă credințe comune, modalități de gândire, de 

comunicare și rezolvare a problemelor în cadrul organizației. Când valorile pot deveni un 

obstacol? Atunci când un membru al colectivului nu împărtășește modul în care ceilalți iau 

decizii, când acestea îi ghidează pe profesori să vorbească, să se comporte într-o anumită 

manieră, în situații cheie, în confruntarea cu profesorii noi care vin în școală cu metode și tehnici 



de învățare diferite. Acest lucru nu înseamnă că profesorii noi nu pot să-și implementeze 

proiectele, programele, ci faptul că în ședințele de catedră se reexaminează situațiile, se găsesc 

soluții în așa fel încât să învețe unii de la alții și toată lumea să se simtă cât mai în siguranță și 

confortabil. Valorile expuse devin cultura mărturisită a profesorilor școlii noastre, misiunea ei 

și exemple utile. Aceste valori sunt reprezentate pe pagina web a colegiului, comunicate ca 

valori de bază și susținute, prin care școala își desfășoară activitatea. Se regăsesc în obiectivele 

școlii, în normele declarate și devin o filosofie de funcționare. Valorile devin reguli de 

comportament ale școlii, de exemplu atitudinea de antreprenor devine modul în care este 

reprezentată școala la târgurile internaționale ale firmelor de exercițiu. Din analiza 

documentelor școlii, reiese un număr foarte mare de participări ale elevilor la târgurile 

internaționale de la Praga, Salzburg, Celje, Bratislava, Plovdiv, Gyor, Veneția. Orientarea spre 

munca în echipă, ca și valoare promovată în cadrul firmelor de exercițiu, devine o declarație de 

identitate a școlii.  

Grija pentru comunitate, dezvoltarea de comportamente prosociale, se desprinde din 

activitățile de voluntariat la care participă elevii și profesorii colegiului. Dezvoltarea 

creativității este susținută în școală de cercurile de jurnalism (interviuri cu membri importanți 

ai comunității), cercul de pictură, hand-made, derulate ca activități extrașcolare, în afara orelor 

de curs. Cea mai importantă valoare a școlii devine deprinderea elevilor de a învăța, folosind 

tehnici și strategii de învățare dintre cele mai eficiente. Dezvoltarea autocontrolului în învățare, 

îl putem măsura prin rezultatele la bacalaureat, precum și prin participarea profesorilor la 

numeroase cursuri de perfecționare. 

 c) Asumpțiile tacite împărtășite la nivelul școlii. Educația și predarea sunt principalele 

obiective de atins ale unei școli. Dacă un elev se identifică ca membru cu școala, atât 

dezvoltarea lui, cât socializarea lui se vor îmbogăți considerabil. Cultura școlară care afectează 

și îndrumă comportamentele întregii școli, pozitiv sau negativ, poate deveni un punct de sprijin 

sau un mare obstacol în fața schimbării. Printre asumpțiile de bază tacite, comportamente 

observate, comparații cu alte școli, aș sublinia ceea ce influențează succesul sau eforturile de 

schimbare în școala noastră: asumții legate de manageri, profesori, personal auxiliar, pe care 

le dețin elevii; asumții legate de conducere și luarea deciziilor; asumții legate de rolurile și 

responsabilitățile comisiilor din școală; asumții legate de ideile pentru cele mai bune practici 

privind educarea tinerilor și asumții legate de ceea ce înseamnă schimbare. 

În ceea ce privește prima asumție, elevii apreciază și se comportă responsabil atunci 

când profesorul și managerul depun efort pentru a li se oferi oportunitatea  să depună, la rândul 

lor, efortul de a învăța. Asumția, privind așteptările pe care profesorii le au de la elevi, ar trebui 

să răspundă la următoarea întrebare: necesită elevii instrucțiuni de bază înainte de a trece la 

abilități de ordin superior? Cum se simt ei, în general, sau care este capacitatea lor de a învăța. 

A doua asumție se referă la luarea deciziilor din partea conducerii. În cultura școlii din 

care fac parte, directorul ia deciziile, în urma consultării consiliului profesoral și al șefilor de 

arii curriculare etc. Dacă directorul ar crede că trebuie să ia toate deciziile singur, ar apărea o 

contradicție fundamentală în ceea ce privește luarea deciziilor comune și participarea 

democratică la actul educațional, iar eforturile de schimbare vor înceta. 

Rolul conducerii școlii este de a crea o atmosferă de învățare, mai greu este atunci când 

nu toți profesorii au abilitățile necesare pentru implementarea anumitor proiecte (exemplu, 

Erasmus+, POCU) iar schimbarea nu se poate realiza la toate nivelele sau disciplinele, iar gradul 

de succes este mai mic. Ca o dimensiune structurală, ce se referă la modul în care procedurile 

școlare și ceremoniile organizate, aș aminti structurarea pauzelor în funcție de nevoile elevilor, 

și anume de 5 minute, la seriile de clase cu program de după masă, ca elevii navetiști să ajungă 

la ultimele autobuze. Pentru a se asigura disciplina la două clase de elevi, s-a procedat la 

schimbul fizic al spațiului de învățământ. AsumțiileAsumpțiile, privind cele mai bune practici, 

iau în considerare metodele și tehnicile utilizate de profesor în funcție de nevoile educaționale 



ale elevilor. Dacă există o atitudine pozitivă în școală, și credința predominantă de adoptare de 

tehnici, modele de bună practică practici (participarea la târgurile internaționale ale firmelor de 

exercițiu), atunci schimbarea și îmbunătățirea actului educațional va fi posibilă. Dacă există o 

atitudine negativă, din cauza unor experiențe anterioare nereușite ale unor profesori (de 

exemplu, incapacitatea lor de a se acomoda la noile tehnologii), schimbarea va fi mai greu să 

se producă în școală.   

4. Fiecare școală are o cultură a ei definită prin modul în care profesorii comunică între 

ei, interacționează, împărtășesc informații, iau decizii. O comunicare eficientă este ceea ce 

menține procesele interne funcționând fără probleme și ajută la crearea de relații pozitive cu 

toți cei din organizație și dinafara ei. Comunicarea de succes în școală permite schimbul de 

idei între conducere, corp profesoral, personal auxiliar, pe de o parte, iar pe de altă parte, între 

părinți, elevi și școală. Când apare o deficiență a comunicării, poate apărea un conflict la locul 

de muncă. Aceste conflicte apar, de obicei, din cauza unui canal de comunicare deficitar în 

cadrul școlii. În ceea ce privește viteza și acuratețea comunicării, aș putea vorbi, la nivel de 

școală, de o comunicare tip stea, în condiții normale de învățare, adică de la conducerea școlii, 

șefii de catedră, diriginți, părinți, elevi. În situația pandemiei de CORONA VIRUS, se poate 

aplica o comunicare de tip cristal, de la profesor, la profesor, respectiv conducerea școlii, 

părinți, elevi, în cadrul căreia s-au format grupuri autonome în școală care realizau anumite  

materiale didactice necesare derulării și instruirii on line. 

Fiind o organizație deschisă și comunicarea este deschisă, pe verticală, de sus în jos, 

profesorii propun parteneriate educaționale, proiecte, activități didactice, în concordanță cu 

misiunea și viziunea școlii, întocmesc proceduri la nivel de catedră, stabilesc planul managerial 

ale catedrei ținând cont de standardele comisiei de asigurare a calității în școală. Ca și barieră 

în comunicare aș sublinia interese personale  care din dorința de a obține un punctaj mărit pentru 

gradația de merit, nu întotdeauna prezintă toate proiectele în care se poate participa la nivelul 

catedrei. Cel mai important facilitator al comunicării, consider că este încrederea. Acest lucru 

s-a câștigat cu trecerea anilor participând în catedră, sau interdisciplinar, la activități care 

presupun reguli, termene, norme aplicate. 

5. O cultură a învățării este o cultură care susține o mentalitate deschisă, o căutare 

independentă a cunoștințelor și care promovează învățarea  împărtășită. Această învățare este 

îndreptată spre misiune și scopurile organizației, este o trăsătură umană unică de a dori să 

împărtășim ceea ce învățăm cu alții. Colegiul Economic este o școală integrată care promovează 

o viziune centrată pe învățarea tuturor elevilor și susține învățarea continuă a fiecărui cadru 

didactic. O școală capabilă să se schimbe, să se adapteze la noile medii și circumstanțe în care 

se creează învățarea. Aș sublinia perioada de pandemie prin care trecem când am adoptat o 

strategie de predare în mediul on line, am promovat o viziune comună ce a implicat întreg 

personalul didactic, elevii și părinții. Învățarea în mediul on line, provoacă gândirea, ca parte 

a schimbării, atât la nivelul elevului, cât și la nivelul profesorului. Vechile  metode au fost 

înlocuite cu jocuri interactive care îmbină studiul cu distracția, spre exemplu, platformele 

learningapps.org când unde elevul își face temele în timp ce se joacă. Învățarea on line, pentru 

profesor, reprezintă un proces tehnologic de achiziție, în primul rând IT. La început, școala a 

experimentat mai multe platforme, s-a analizat la nivelul catedrei care este mai funcțională, 

fiecare catedră a prezentat conducerii regulile transmise elevilor cu adaptarea orarului. Practic, 

s-a schimbat întreaga teorie de acțiune a organizației. Această activitate de învățare, este 

monitorizată săptămânal de conducerea școlii. S-a creat, cu mediul on line, o cultură de 

perfecționare continuă în care directorii devin modele de rol, fiind ei primii care testează 

platformele dovedind dorință de ajutor pentru noua schimbare. Pentru punerea în practică și 

accesarea acestor platforme la nivel de școală s-au organizat două training-uri pentru 

dezvoltarea experienței și colaborării, schimb de experiențe, tehnici, iar dacă s-au făcut greșeli 

acestea au fost văzute și ca oportunități de învățare. În această situație de învățare personalul 



trebuie să poată utiliza date și informații de la surse multiple din școală ceea ce se și întâmplă 

mai ales de către diriginți (de ex. de la elevi, profesori, părinți, sondaje, predare în echipă, etc). 

Planurile de dezvoltare care se actualizează în această situație se bazează pe aceste informații 

iar lucrul acesta implică tot personalul, în acest sens vorbim de o învățare cu un dublu circuit. 
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FUNCŢIILE EDUCATIVE ALE PROFESORUL DIGITAL 
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 Profesia de cadru didactic este una privilegiată, pe cât de frumoasă şi creativă, pe atât 

de dificilă şi greu de asumat în totalitate, stând sub semnul unui dicton latin, Docendo discimus 

[1]. Profesorul reprezintă, în aceeaşi măsură, educatul şi educabilul, în sensul în care se 

dovedeşte o persoană instruită, cu scopul de a-i educa pe ceilalţi, dar şi conştientă de faptul că 

învăţarea este permanentă, pe tot parcursul vieţii. Orice dar oferit semenilor va fi echivalat cu 

un premiu, iar acest revers al acţiunilor este o consecinţă a gestului altruist. Învăţarea este un 

proces cu dublă determinare: de a educa elevul în spiritul dezvoltării personale şi de a educa 

profesorul pe plan profesional, prin dobândirea unor experienţe de viaţă. Şi copilul învaţă tot 

ceea ce îi predă dascălul, dar şi profesorul învaţă să empatizeze cu elevii şi să se perfecţioneze 

în relaţia cu aceştia.      

 Conform studiilor de specialitate psihopedagogice, profesorul îndeplineşte câteva 

funcţii specifice [2], în cadrul instituţiei la care activează: organizator al învăţării, educator, 

partener al educaţiei şi membru al corpului profesoral.  

Acesta dirijează actul învăţării, astfel încât să aplice raţional şi corect principiile 

didactice, să respecte teoria instruirii, să ţină cont de factorii psihologici ai educaţiei. În funcţie 

de materia pe care o predă, dascălul are sarcina de a-şi organiza conţinuturile de învăţare după 

propriile criterii, de a realiza planificări semestriale şi anuale, ţinând cont de programa de 

învăţământ, de a selecta informaţiile esenţiale ce trebuie asimilate şi consolidate de elevi. În 

cazul sesizării unor lacune informaţionale în instruirea elevilor, profesorul concepe planuri 

remediale prin care materia este recuperată, repredată şi resistematizată, pentru a nu se produce 

eşecul şcolar. Organizarea oferă şansa profesorului e a fi cu un pas înainte, de a preconiza 

situaţia şcolară a elevilor, de a evita anumite probleme şi de a găsi soluţii în timp util pentru 

remedierea lor.  

Funcţia de educator presupune mult mai multe atribuţii decât cea de organizator, 

deoarece profesorul trebuie să fie un exemplu pentru elevii lui din toate punctele de vedere. 

Întâi de toate, profesorul ideal se particularizează prin vocaţie, tact profesional, talent înnăscut, 

inteligenţă, sensibilitate, sociabilitate, putere de înţelegere, răbdare, calm, echilibru şi lista poate 

continua. Pe urmă, profesorul are nevoie de multă experienţă la catedră în urma căreia va putea 

conştientiza, cu adevărat, misiunea sa de dascăl. El asigură un climat favorabil învăţării, creează 

prin simpla sa prezenţă o atmosferă deschisă studiului, caută cele mai potrivite şi eficiente 

metode şi mijloace de predare-învăţare-evaluare, pentru a-şi îndeplini obiectivele propuse. Prin 

felul său de a transmite cunoştinţele, elevul este dispus să înveţe cu plăcere, să reţină mult mai 

uşor informaţiile, să fie încurajat în procesul instruirii, să fie stimulat intelectual, pe scurt, să fie 

motivat să înveţe. Fără prejudecăţi şi fără tipicării comportamentale şi verbale, profesorul este 

un ghid în demersul evolutiv al elevului. Luând o poziţie corectă, aflată la limita dintre exigenţă 

şi indulgenţă, şi având o atitudine obiectivă, neutră, fără subiectivism, cadrul didactic poate să 

se declare mulţumit de meseria pe care şi-a ales-o. Pe parcursul orelor de curs, profesorul insuflă 

elevilor dorinţa de a fi activi, de a se implica în toate activităţile, de a comunica şi de a-şi expune 

punctul de vedere, de a critica şi de a argumenta opinia lansată, de a stabili un contact pozitiv 

cu colegii săi.  

Ca partener al educaţiei, orice cadru didactic favorizează buna colaborare între şcoală şi 

părinţi, contribuind în mare măsură la dezvoltarea personalităţii copiilor. Acesta se face 

răspunzător de formarea intelectuală şi socială a elevului, în timp ce familia completează 

profilul psihologic al copilului cu elemente de ordin moral. Prin această funcţie, profesorul 



reuşeşte să armonizeze cele trei forme ale educaţiei, formală, nonformală şi informală, toate 

reunite sub o singură premisă: învăţarea dirijată ajută în formarea unor caractere puternice. 

Dacă legătura cu familia este necesară în vederea cunoaşterii profilului psihologic al 

copilului, relaţia cu instituţia este una implicită, cadrul didactic făcând parte din corpul 

profesoral. În funcţia de membru abilitat, profesorul trebuie să colaboreze, să lucreze în echipă, 

să ia diferite decizii, să se sfătuiască şi să găsească soluţii de prevenire/ depăşire a unor 

probleme întâmpinate la clasă. 

În contextul pandemic şi al implementării unor restricţii de ordin social, şcoala a 

dobândit o configuraţie nouă, modernă, tehnologizată. Aşadar, ne punem o serie de întrebări: 

În ce măsură aceste funcţii educative mai pot fi îndeplinite de cadrul didactic?  

Se modifică statutul profesorului?  

Cum este influenţată dezvoltarea elevului, apelându-se la învăţarea online? 

Care sunt avantajele şcolii acasă? 

Toate funcţiile enunţate mai sus nu sunt afectate, dacă profesorul îşi face în mod 

conştiincios şi responsabil munca sa. Bineînţeles că restricţiile au determinat anumite 

schimbări, profesorul fiind pus în situaţia de a se adapta condiţiilor de lucru, de a se reinventa, 

de a face faţă noilor provocări digitale.  

Funcţia de organizator al învăţării implică în prezent o mai mare dăruire din partea 

profesorului. Timpul alocat realizării unor lecţii, fişe, teste în mediul virtual s-ar putea să fie 

unul defectuos, la început, pentru un profesor învăţat cu participarea fizică în cadrul orelor de 

curs. Varietatea softurilor şi a platformelor educaţionale reprezintă o ofertă atrăgătoare şi 

stimulantă pentru profesor. Accesarea lor se face din pură curiozitate, interes, motivaţie, dar şi 

din dorinţa a căpăta experienţă. Totodată, alegerea nepotrivită a resurselor educaţionale poate 

să-i îngreuneze procesul de predare-învăţare-evaluare. De aceea, pentru păstrarea funcţiei de 

organizare, cadrul didactic trebuie să fie selectiv şi să opteze pentru cele mai bune surse de 

instruire, adaptabile particularităţilor de vârstă.  

Funcţia de educator aduce în prim plan imaginea profesorului digital, o voce dincolo de 

ecran, percepută de elevi cu ajutorul instrumentelor digitale. Transferul, forţat de împrejurări, 

din ipostaza empirică în cea virtuală a determinat o schimbare radicală a posturii de dascăl. 

Predarea exclusiv online implică o mentalitate deschisă, o redimensionare a actului instructiv-

educativ. Conţinuturile învăţării rămân aceleaşi, dar trebuie să fie predate într-o manieră 

atractivă şi dinamică pentru elevi. Aceştia din urmă fac parte din generaţia digitală, aşadar 

învăţarea asincronă sau sincronă s-ar putea să fie pe placul copiilor. Lecţiile digitale au nevoie 

de un profesor digital, care să ştie să mânuiască tehnologia, să o stăpânească şi să o aplice în 

mod constructiv. Avantajul principal al rolului de profesor digital este acela că nu mai este 

privit de elevi cu reticenţă, teamă sau indignare, ci mai curând cu dezinvoltură, bucurie şi 

interes. Trecând de cealaltă barieră a digitalizării, profesorul devine un locuitor acceptat în 

universului internaut din care face parte şi elevul. Cadrul didactic face o alianţă simbolică şi de 

durată cu elevul, prin care ambele părţi se fac responsabile de atribuţiile şi obligaţiile învăţării. 

Relaţia virtuală profesor-elev devine, aşadar, „o construcţie reciprocă, dinamică, ce se repliază 

permanent în funcţie de circumstanţe şi scopuri educative.” [3] 

Celelalte două funcţii, de partener al educaţiei şi de membru al corpului profesoral, sunt 

activate cu prisosinţă în prezent, deoarece colaborarea cu familia şi cu instituţia este facilitată 

de instrumentele digitale. Informaţia ajunge mai repede la sursă, evitându-se disconfortul unei 

întâlniri formale faţă în faţă. De asemenea, informaţia nu se pierde, rămâne stocată pe un 

dispozitiv digital şi poate fi valorificată într-un context ulterior, corespunzător. Familia este 

înştiinţată la timp de evoluţia şcolară a copilului şi poate urmări notarea în catalogul electronic. 

Deci, comunicarea este mult mai eficientă, asigurându-se un control permanent al elevului din 

partea familiei şi a şcolii.  



În mediul online, profesorul nu îşi schimbă poziţia de educator în faţa elevilor, mai mult 

îşi îmbunătăţeşte activitatea prin asumarea altor roluri şi sarcini de ordin profesional. Utilizarea 

internetului afectează în mod cert câmpul instruirii, dacă e să ne gândim la diminuarea laturii 

socio-afective, dar profesorul ştie să valorifice principiul calitativ, în detrimentul celui 

cantitativ, în ceea ce priveşte predarea noţiunilor de bază dintr-o lecţie. Acest lucru se datorează 

faptului că instrumentul digital (calculatorul, tableta, telefonul) preia din acţiunile pe care le 

avea în atribuţie profesorul, reducându-i acestuia din urmă funcţia de a transmite informaţii. 

Profesorul îşi alocă toată atenţia organizării şi structurării conţinuturilor de învăţare, pentru a fi 

sigur de realizarea unui feed-back pozitiv din partea elevilor. Ceea ce interesează în mod special 

este capacitatea cadrului didactic de a-i învăţa să înveţe pe elevi cu ajutorul surselor digitale. E 

posibil ca informaţia să fie tratată cu superficialitate  de elev şi să perceapă predarea-evaluarea 

online ca pe o simplă joacă. Profesorului îi revine rolul de a-l motiva pe elev să conştientizeze 

faptul că şcoala continuă, chiar şi în situaţii de criză. Ţinând cont de competenţele digitale ale 

elevilor şi de interesul crescut faţă de mijloacele tehnice, profesorul transformă învăţarea într-

o activitate uneori relaxantă, alteori interesantă, competitivă, distractivă. Acesta devine un 

coordonator şi un supervizor al copilului, având grijă ca traseul profesor-elev-instrument digital 

să funcţioneze  în bune condiţii şi să respecte limitele mediului online. 

Pentru elev, această constrângere a învăţării online nu este percepută ca o îngrădire sau 

o povară greu de suportat. Copilul este familiar cu spaţiul virtual şi faptul că înstruirea se mută 

într-o lume atât de cunoscută şi explorată nu face altceva decât să-l bucure. Elevul se simte mai 

sigur pe el însuşi, va prinde curaj să contribuie la realizarea unor proiecte sau activităţi ce 

presupun lucrul online, este dornic să interacţioneze cu ceilalţi şi să obţină rezultate mult mai 

bune. Reuşita elevului va depinde, însă, de profesionalismul, seriozitatea şi implicarea 

profesorului în abordarea învăţării online.  

Lecţiile virtuale, softurile educaţionale, platformele de învăţare, profesorul digital, 

educaţia online, toate au dat naştere fenomenului de şcoala acasă, o necesitate şi o provocare 

pentru profesori, părinţi, elevi, deopotrivă. Homeschooling a devenit, prin urmare, în zilele 

noastre, un concept al educaţiei moderne, digitalizate, menite să revoluţioneze şcoala 

tradiţională, de tip clasic, bazată pe manuale şi auxiliare în format scriptic. Evoluţia tehnologiei 

a determinat o schimbare de mentalitate, în rândul elevilor, dar mai ales în rândul cadrelor 

didactice. Acesta este unul dintre avantajele şcolii online, unde educaţia este centrată pe elev. 

Copilul are nevoie să se dezvolte armonios, iar un rol important îl îndeplineşte profesorul 

secolului XXI, imagine completă şi complexă a mentorului în variantă digitală. Cadrul didactic 

formează elevul în spiritul „conceptului de Bildung” [4], valorizându-i întregul potenţial 

intelectual şi creativ.  

 

Prin urmare, abordarea şi practicarea unei învăţări digitalizate se concretizează în 

acţiunea impusă de profesor elevului, acţiunea de a învăţa cum să înveţe, vizând o instruire 

holistică, globală, integratoare.    
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ZORII POEZIEI ROMÂNEȘTI CULTE ÎN PSALTIREA ÎN VERSURI A 

MITROPOLITULUI DOSOFTEI 

Prof. Minodora Ilicea 

          

Este interesant de văzut cum înţelegem poezia de acum mai bine de trei veacuri. Este 

posibil să descoperim seminţele „roadelor” poetice de astăzi mai riguroase decât ne-am aştepta, 

în texte pe care le-am ignorat atâta vreme, sau e probabil ca ea, poezia, să nu ne mai spună 

nimic, să fie privită cu posibilitate de pur ludism. Încercările de a selecta numai acele creaţii 

care presupun o intenţionalitate poetică ar sărăci dezastruos zestrea unui gen ce ar caracteriza 

românul, dacă ar fi să-i dăm crezare lui Alecsandri cu a sa formulă: „Românul e născut poet.” 

Ceea ce îşi propune să transmită autorul prin „produsul” său nu corespunde în multe cazuri 

intenţionalităţii. Noi trebuie să înţelegem ce poate poezia să ne spună acum, nu când a fost 

scrisă.[1]       

Au existat mereu două categorii de poezie: poezia orală şi cea cultă. Între ele s-au găsit 

dintotdeauna raporturi, chiar dacă ele nu s-au manifestat cu aceeaşi intensitate sau influenţele 

de la una spre cealaltă nu au fost egale matematic. A existat şi există o reciprocitate, o relaţie 

biunivocă între cele două tipuri de creaţie încă de la începuturile literaturii scrise. [2]  

 Începuturile aparţin poeziei de factură religioasă în care se încadrează psalmii, psalmii 

ritmaţi, rugăciunile ritmate, imnurile ritmate, odele şi epigrafele. Lirica religioasă, alături de 

cea filozofică, poate fi considerată cu adevărat remarcabilă, „căci între coperţile vechilor cărţi 

de literatură româneşti, tipărite sau manuscrise, se află o imensă literatură a rugăciunilor.” 

[3]  

Psalmii sunt cei mai lirici fiindcă, spune Eugen Negrici, „exprimă emoţii, înflăcărări 

sufocante, o mare pasiune febrilă, dau adăpost sentimentelor sângerânde şi disperării, 

transcriu fluctuaţia chinuitoare a unor stări sufleteşti potrivnice, lasă să se simtă răsuflarea de 

neasemuit a unei fiinţe omeneşti.” [4] Poezia religioasă stă sub semnul nevoii de ocrotire, iar 

psalmii au cunoscut cea mai mare răspândire. [5] Ea nu s-a dezvoltat, în literatura română, nu 

numai din sensibilitatea personală a fiecărui poet, ci dintr-o mare bogăţie a stratului folcloric. 

Este astăzi cunoscut adevărul istoric că poporul român s-a născut creştin. Nu e de mirare deci 

că literatura sa orală din cele mai vechi timpuri este pătrunsă de un puternic fior religios. 

Colindele de Crăciun şi cântecele de stea, opere colective ale creatorilor anonimi, evocă 

sentimentul naşterii Domnului în versuri de mare adâncime şi frumuseţe, al căror lirism e 

alimentat de certitudinea credinţei şi de participarea afectivă directă. Pentru spiritualitatea 

românească e semnificativ faptul că primul ei mare poet este un cleric, mitropolitul Dosoftei al 

Moldovei, a cărui operă, Psaltirea în versuri e departe de a fi o simplă traducere versificată. 

[6]  Cei mai mulţi dintre istoricii şi criticii noştri îl consideră pe Dosoftei „poet propriu-zis” 

(Al. Piru), „primul poet” (Nicolae Manolescu), „ctitorul poeziei lirice româneşti” (Eugen 

Negrici). Este un Clement Marot român. Are o bogată activitate de traducător în ideea întâlnită 

şi la Coressi şi la Varlaam. În afara traducerilor Dosoftei a realizat cărţi de o deosebită valoare 

literară; Psaltirea în versuri este o lucrare de o puternică originalitate, a cărei limbă musteşte de 

bogăţia folclorului şi a inspiraţiei personale. Peste două secole şi jumătate, formulele ei 

prozodice vor fi preluate şi rafinate de Tudor Arghezi. [7] Dosoftei este, deci, un deschizător 

de drumuri. Cercetătorii susţin că mitropolitul moldovean făcea versuri din îndemn sufletesc[8] 

spărgând tiparele limbii, instalând definitiv limba română în Biserică. El a înţeles că lectura 

pusă în serviciul Bisericii şi la îndemâna maselor ar putea avea o foarte mare influenţă asupra 



educaţiei oamenilor din popor. Cu opere de o valoare deosebită, Dosoftei a contribuit la 

deschiderea şi răspândirea gustului pentru citit în Ţările Române.   Versurile 

lui Dosoftei urmăresc îndeaproape pe cele ale vechiului psalmist, fără să producă o suprapunere 

totală. Pentru a depăşi limitele unui limbaj sufocant de un tenace conservatorism lingvistic, 

mitropolitul moldovean se foloseşte, în scopuri evanghelizatoare, de întărirea credinţei, de 

mijoacele de persuasiune mai subtile ale poeziei. Pune poezia în slujba credinţei şi credinţa în 

slujba poeziei româneşti, pe care o îmbogăţeşte în latura mistică. [9]  

Influenţa lui Dosoftei în limbajul poetic poate fi urmărit până la Eminescu, în perioada 

când se descopereau istoria şi folclorul ca izvoare poetice. Aşa se face că abia astăzi, după ce 

s-au epuizat atâtea experimente, Dosoftei are prozeliţi declaraţi şi câteva nume de poeţi 

contemporani, dintre cei mai talentaţi din care amintim: Ion Gheorghe, Ioan Alexandru, în 

Imne, şi chiar Nichita Stănescu, în unele din căutările lui stilistice cele mai îndrăzneţe. [10] De 

departe din veacul lui Dosoftei, când limba română era fragedă şi se lăsa uşor modelată, vin 

certe ecouri benefice în limbajul unor poeţi moderni cu gust pentru prefacerea lui. În priza 

artistică, Dosoftei a lăsat urme la fel de adânci, încă insuficient cunoscute şi cercetate, dar 

evidente, începând cu Ion Neculce şi Dimitrie Cantemir, primii prozatori români de seamă care 

i-au simţit influenţa, şi până la Mihail Sadoveanu. [11]      

Toate argumentele pe care ne-am întemeiat studiul conduc la o singură concluzie: 

Dosoftei este cel mai important poet religios român. Foarte atent la sensurile adânci ale textului 

biblic, plin de adoraţie mistică în faţa minunilor dumnezeieşti, el îşi asumă psalmii în limba 

română ca poet original, capabil să recreeze metaforele vechiului psalmist în versuri de o 

netrucată muzicalitate arhaică. O anumită concreteţe a imaginilor lui Dosoftei i-a determinat pe 

unii dintre comentatorii Psaltirii în versuri să vorbească de incapacitatea acestui scriitor de a 

reproduce, în limba română, intensitatea trăirilor religioase din vechii psalmi, această parte din 

traducerea mitropolitului moldovean fiind cea mai formală. Prin comparaţii nepotrivite, s-a 

insinuat chiar o absenţă totală a încărcăturii mistice din versurile poetului mitropolit. [12] 

Comuniunea omului cu Dumnezeu poate îmbrăca multiple feţe şi, din fericire pentru literatura 

română, Dosoftei are un mod personal de a comunica – exemplele se găsesc peste tot în psalmii 

traduşi de el – în imagini nu o dată memorabile, care nu le anulează pe cele din Vechiul 

Testament, de la care porneşte, ci doar le converteşte, refăcându-le vigoarea stilistică în limba 

de adopţie. Intuiţia şi imaginea sa plastică îl ajută pe Dosoftei să depăşească neajunsurile unei 

limbi literare sărace, creând, în prima fază, limbajul poetic românesc, plin de savoare şi 

prospeţime populară în perceperea universului biblic, cu ecouri care s-au transmis până târziu 

în poezia modernă de inspiraţie religioasă la noi.    
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DIVERSITATEA ÎN CADRUL PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE 

 

Ilieș Nastasia 

 

 

 ,,Diversitatea este caracterul sau însușirea a ceea ce este divers; varietate, felurime.[1]. 

 După părerea mea, diversitatea este varietatea într-un anumit domeniu, între anumite 

specii de plante și animale, între oameni și culturile lor și nu în ultimul rând între programele 

educaționale și copiii cărora li se adresează. 

 Toți copiii au dreptul la educație care să le permită ,,dezvoltarea, în 

condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalitățiilor  lor”. Acest drept a fost reglementat 

de,, Convenția asupra Drepturilor Copilului de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 

data de 20 noiembrie 1989.”[2] 

 În primul rând programele educaționale diferă în funcție de nevoile copiilor, de la copii 

dezvoltați normal la cei care au o anumită dizabilitate, la cei care trăiesc în medii izolate și chiar 

cei cu situații materiale precare. 

 Copiii care provin din medii izolate sunt copii dezvoltați normal, dar care ajung cu multă 

greutate la școală, datorită depărtării de cea mai apropiată școală la care pot ajunge. În urma cu 

circa 15 ani copiii de vârstă școlară, de la școala unde profesez, erau nevoiți să parcurgă până 

la școală 6 km pe jos și tot atâția la întoarcere. Rezultatele lor școlare erau destul de reduse din 

cauza oboselii fizice. Acesti elevi erau nevoiți să pornească spre școală la ora 6:30 dimineață, 

stăteau la orele de curs, iar acasă ajungeau la ora 16-16:30. Timpul pentru pregătirea lecțiilor 

nu exista pentru mulți dintre ei, deoarece erau supuși la muncilor agricole. Își ajutau părinții la 

îngrijirea animalelor, la adunatul nutrețului necesar acestora, pentru că animalele erau singura 

lor sursă de venit foarte  necesară pentru ași asigura cele necesare vieții de zi cu zi. 

 Programa școlară era aceeași pentru toți elevii, unii profesori îi înțelegeau, lucrau 

diferențiat cu aceștia, iar alți profesori, care erau din alte localități, ,,de la oraș”, nu-i înțelegeau, 

iar elevii rămâneau în urmă cu materia, fată de elevii care locuiau mai aproape de școală.  

            În Consiliul de Administrație și în Consiliul Profesoral se propuneau soluții pentru 

acesti elevi, dornici de a învăța, dar propunerile rămâneau pe hârtie, pănă într-un an în care s-a 

impus examen pentru directorii de școli. 

 La conducerea școlii a ajuns un profesor, care la rândul lui, a crescut într-o zonă izolată 

și care știa  câte eforturi au făcut părinții lui să-l poarte la școală, și cât de greu i-a fost să ajungă 

profesor. 

Din acel an, totul s-a schimbat, schimbarea venind prin cererea depusă la primărie în 

vederea  asigurării unui mijloc transport pentru elevii care stau la mai mult de un kilometru de 

școală. 

 Altă schimbare a venit prin cererea depusă la ISJ. împreună cu Consiliul de 

Administratie,cu scpul de a încadra cu prioritate cadre didactice din comună. A trimis cadrele 

didactice titular la perfecționare, a impus respect pentru elevii care vin la școală, de la 5-6 km 

prin ploaie sau zăpadă, uzi sau înghețați.  

A participat la lecții (asistențe), pentru a vedea implicarea cadrelor didactice în crearea 

condițiilor optime prin care fiecare elev să se implice în  propria învățare. A organizat 

săptămânal, el, lecții deschise, lecții prin care dădea exemple de bună practică privind învățarea 

diferențiată.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Discriminare


În al doilea rând schimbare a constat  în elaborarea de programe remediale, pentru elevii 

care au lacune în cunoștințe. 

S-au realizat planificări prin care materia semestrului I să fie terminată pană la vacanța 

de iarnă, iar apoi se fac doar recapitulări, deoarece  pe zăpadă, microbuzul școlar nu poare 

ajunge la copii, aceștia lipsesc, lucrează singuri acasă teme date sau trimise prin intermediul 

unor localnici, de către cadrele didactice.  În școală, acum sunt cadre didactice care au 

domiciliul în zona izolată și de aceea comunicarea dintre școală și elevi este foarte eficientă. 

 În semestrul doi, prin jumătatea lui martie, încep orele remediale, microbuzul plecă 

numai la ora 15, astfel elevii recuperează rămânerile în urmă. 

A fost grea această schimbare deoarece cadrele didactice plecau din școală, nu vroiau 

să înțeleagă că educația este pentru toți elevii, că elevii au drepturi egale în ceea ce privește 

educația, că fiecare elev are un mod propriu de învățare iar cadrele didactice trebuie să-și 

folosească măiestria pentru al face pe fiecare elev să învețe după puterile sale. 

După trei ani s-au văzut rezultatele schimbării. Elevii veneau cu mai multă plăcere la 

școală, nu mai erau batjocoriți de colegi (care odată strigau : ,,Poienenii cighi ci, merg pe drum 

ca șoarecii,, deoarece se vedea tristețea pe chipul lor datorită oboselii;) acum aveau rezultate 

școlare mai bune decât a celor din apropierea școlii. 

O altă schimbare a fost aceea că părinții copiilor au prins încredere în școală, au înțeles 

că numai prin educație copiii lor vor avea un viitor mai bun, nu vor mai fi nevoiți să muncească 

din greu pentru puțini bănuți.  

Cadrele didactice care au înțeles nevoile tuturor elevilor, din clasele pe care le aveau, 

au rămas în școală, iar ceilalți au plecat. La școală au venit profesori calificați, fii ai comunei, 

care înțelegeau eforturile depuse de copii pentru de a ajunge la școală.  

În fiecare an se organizează excursii gratuite, pentru toți elevii școlii, banii fiind dați de 

către primărie,  pentru ca aceștia să vadă frumusețile țării, să vadă diferite meserii, să se joace 

în parcuri special amenajate. 

În  urmă cu 3 ani au venit să mulțumească cadrelor didactice primii absolvenți de 

facultate ( un inginer agricol și un inginer silvic), fii de tărani, care au parcurs cu greu drumul 

până la scoală. 

Anul trecut absolvenții de clasa 8-a, au obținut rezultate foarte bune, ajungănd la liceele 

dorite. 

În concluzie, implicarea fiecărui elev în propria învățare, utilizarea unor metode 

didactice interactive de grup, punerea în aceiași grupă a elevilor care din condiții atmosferice 

nu au ajuns la orele de curs cu elevi care au fost prezenți, planificarea materiei în funcție de 

nivelul clasei, de condițiile în care elevii pot participa la cursuri, fișe de lucru individualizate și 

asigurarea unui miijloc de deplasare pentru elevii care stau la mare depărtare de școală, au dus 

la atingerea competențelor specifice prevăzute în programele șolare. 

Pentru atragerea elevilor spre școală este nevoie de dăruire din partea fiecărui cadru 

didactic, care pune elevul mai presus de condițiile în care acesta trăiește și învață, care va 

planifica materia în funcție de nevoile elevului. 

 

 

Ex. Fisă de lucru utilizată la clasa a III-a: 

 

 

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ 

 

 

1. Încercuiţi substantivele : 



 

stea, a cânta, băiat, cerc, şapte, oaie, floare, inteligent, ninsoare. 

 

 

2. Scrieţi o propoziţie în care să folosiţi 3 substantive. 

 

 

 

 

 

 

3. Subliniaţi substantivele din propoziţiile următoare şi scrieţi ce denumesc ele : 

 

 

În grădina de flori au îmbobocit trandafirii albi. 

  

  Elevii şcolii noastre plantează pomi. 

 

  Ploaia bate în geam .  
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STUDIU DE CAZ “TEHNICI MODERNE DE PREDARE A ABILITĂȚILOR 

INTEGRATE ÎN LIMBA ENGLEZĂ” 

Ionescu Adina 

 

1. Ipoteze ale studiului 

Ipotezăm că: 

1) Dacă profesorii folosesc tehnici moderne, vor putea integra abilitățile de predare a limbajului 

integrate; 

2) Dacă profesorii folosesc Tehnici moderne pentru predarea abilităților de limbă, elevii vor fi 

mai cooperanți și mai motivați să învețe, având astfel rezultate mai bune. 

 

Scopul și obiectivele studiului 

 

Scopul acestui studiu este de a cerceta efectele tehnicilor moderne pentru predarea abilităților 

de limbă, pentru a studia atitudinea elevilor față de metodele moderne utilizate în clasele de 

engleză și pentru a examina comportamentele lor de învățare. 

Obiectivele studiului: 

ea în dezvoltarea 

abilităților de limbă engleză; 

atitudinilor lor față de utilizarea acestora; 

-și mențină un accent integrat în abilități în predarea 

lor. 

 

2.  Metodologie 

Acest studiu de caz investighează utilizarea tehnicilor moderne care îmbunătățesc integrarea 

competențelor de limbă engleză în liceu. Sa bazat pe convingerea că, dacă profesorii utilizează 

diferite tehnici moderne și o abordare multimedia în predare, atunci S-urile vor fi mai active și 

mai motivate să învețe. 

 

În timpul studiului, elevii vor lucra în grupuri pentru a-și dezvolta abilitățile comunicative. 

Grupul focus este alcătuit din 22 de elevi de clasa a XII-a care participă la acest studiu în anul 

universitar 2017-2018. Profesorul a introdus tehnici moderne bazate pe utilizarea noilor 

tehnologii și instrumente web, precum: podcast-uri și audacitate, aplicații pentru editare video, 

ca parte a metodei  de invățare pe computer intitulată CALL. 

Experimentul se concentrează pe utilizarea videoclipurilor și filmelor și a modului în care 

acestea pot fi exploatate în timpul unei lecții, astfel încât să integreze cele patru abilități 

lingvistice. 

Scopul activității este de a trezi curiozitatea și interesul Ss de a lua parte la activitate, de a lucra 

în grup și de a exersa toate abilitățile de limba engleză. 

Planurile de lecție pentru ambele clase conțin activități care oferă elevilor oportunități de a lucra 

în grup pentru interacțiune și pentru a-și împărtăși resursele și a oferi feedback în cadrul 

echipelor. 

În timpul practicii, grupul a folosit brainstorming-ul ca metodă. 



Profesorul a folosit trei instrumente pentru acest studiu de caz:  

Profesorul a început studiul oferindu-le elevilor o probă de patru abilități pentru a evalua nivelul 

acestora, la începutul anului. 

De asemenea, la sfârșitul perioadei de tratament a fost administrat un test post pentru a 

recunoaște influența tehnicilor moderne utilizate pe parcursul anului. 

Al treilea instrument a fost un chestionar cu care profesorul a furnizat elevilor, pentru a afla 

părerea lor despre cursuri, atât înainte cât și după utilizarea tehnicilor moderne pentru 

practicarea celor patru abilități de limba engleză: citire, ascultare, scriere, vorbire . 

Profesorul a prezentat tehnicile moderne (instrumente și aplicații pentru editare film / video) și 

a încurajat elevii să le folosească și să aleagă una pe care le consideră cele mai eficiente. 

Profesorul a oferit sprijin pe toată perioada experimentului. 

Analiză bazată pe testarea abilităților de vorbire 

Din 22 de elevi, 5 elevi au obținut punctajul maxim. Aceștia au capacitatea de a interacționa, 

de a vorbi într-o serie de contexte și de a echilibra precizia și fluența. 

Analiză bazată pe testarea abilităților de ascultare 

 Din 22 de studenți, 4 studenți au obținut punctajul maxim. Nu toți elevii sunt capabili să 

proceseze întinderi îndelungate de limbă și întinderi livrate într-un ritm rapid. 

Analiză bazată pe testarea abilităților de citire 

Din 22 de studenți, 4 elevi au obținut punctajul maxim pentru lectură. Puțini cursanți posedă 

bune abilități de înțelegere și infern. 

Analiza bazată pe testarea abilităților de scriere 

Din 22 de studenți, 3 studenți au primit maximum de puncte pentru scris. Nu toți elevii respectă 

în mod corespunzător parametri textuali, cum ar fi coerența și coeziunea. 

 

Analiza post-testului 

 

Analiză bazată pe testarea abilităților de citire: 

Din 22 de elevi, 8 studenți au obținut punctajul maxim pentru lectură. Studenții dețin acum 

abilități de înțelegere și inferență bune. 

Analiză bazată pe testarea abilităților de ascultare: 

Din 22 de elevi, 7 studenți au obținut punctajul maxim. Elevii sunt capabili să proceseze 

întinderi îndelungate de limbaj și extensii livrate într-un ritm rapid. 

Analiză bazată pe testarea abilităților de scriere: 

Din 22 de studenți, 3 studenți au primit maximum de puncte pentru scriere. Majoritatea 

studenților observă corect parametri textuali, precum coerența și coeziunea. 

               În ceea ce privește abilitățile de vorbire, avem următoarea evaluare detaliată: 

- Elevii vorbesc fluent, au folosit o gamă largă de vocabular și structuri gramaticale; 

- Toți studenții sunt entuziaști și motivați să lucreze ca parte a unui grup și să facă parte din 

videoclipul pe care trebuie să îl înregistreze și să îl editeze. 

- Toți contribuie cu idei atunci când lucrează la realizarea unui videoclip; 

 

Concluzii 

Studiul de caz se bazează pe dezvoltarea de către elevi a tehnicilor moderne ca mijloc de 

integrare a celor patru abilități lingvistice. Studenții implicați în cercetare (clasa a XII-a) au fost 

expuși diferitelor metode de-a lungul anului, atât tradiționale cât și moderne și am ajuns la 

concluzia că învățarea lor este îmbunătățită atunci când lucrează în grup și când folosesc 

tehnicile moderne și noile instrumente tehnologice pentru cercetarea proiectului lor sau pentru 

producerea de materiale noi autentice, cum ar fi poveștile, videoclipurile sau animațiile lor. 

 



FAMILIA, ȘCOALA, COMUNITATEA – PARTENERI ÎN EDUCAȚIE 

 
Prof. Isopescu Daniela 

Școala Gimnazială Frătăuții Vechi 

 

 

 

 

          Relația școală-familie-comunitate este una în care fiecare factor interrelaționează cu 

ceilalți. Colaborarea dintre școală și familie presupune nu numai o informare reciprocă cu 

privire la tot ceea ce ține de orientarea copilului, ci și de responsabilizarea părinților cu toate 

problemele pe care le comportă această acțiune. 

         În baza numeroaselor cercetări realizate în acest sens, parteneriatul școală-familie-

comunitate are un rol deosebit în funcționarea școlii, în îndeplinirea obiectivelor acesteia și se 

poate realiza astfel: 

- facilitează legătura dintre familii, personalul școlii și al comunității; 

- oferă servicii și suport familiilor; 

- ajută la managementul școlii; 

- perfecționează abilitățile școlare ale elevilor; 

- îmbunătățesc climatul școlar și abilitățile educaționale ale părinților; 

- creează o atmosferă mai sigură în școală; 

  Atunci când părinții, elevii și ceilalți membri ai comunității se consideră unii pe alții 

 parteneri în educație, se creează în jurul elevilor o comunitate-suport care începe să 

funcționeze. Astfel este o dorință comună de a ajuta elevii să obțină rezultate foarte bune în 

acumularea cunoștințelor la școală, ca să poată reuși să pășească pe treptele superioare ale 

învățării și pentru pregătirea lor de viitori adulți. 

        Fiecare copil se deosebește de ceilalți, în primul rând prin caracterul său. Familia exercită 

o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noțiuni educative pe care copilul le 

primește sunt cele din familie. Atât părinții cât și educatorii, în timpul procesului de învățământ 

trebuie să intervină în numeroase situații pentru a corecta comportamentul copilului. Îmbinarea 

eforturilor educative din familie și din școală este nu numai recomandabilă ci și obligatorie, 

pentru că de multe ori, pe măsură ce copiii evoluează, părinții au de înfruntat și alte probleme 

care se ivesc la o altă categorie de vârstă și care se repetă la generațiile următoare. Dacă cele 

două medii educaționale - școala și familia – se completează și se susțin, ele asigură o bună 

integrare a copilului în activitatea școlară și în viața socială. 

        Cercetările confirmă că indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când 

părinții sunt parteneri ai școlii în educația copiilor lor, rezultatele determină performanța 

elevilor, o mai bună frecventare a școlii, reducerea ratei de abandon școlar și scăderea 

fenomenului delincvenței. Iată câteva principii ale colaborării familie-școală: 

- copiii să se implice ca participanți activi în interacțiunea familie-școală, centrată pe 

învățare; 

- să ofere tuturor părinților oportunități de a participa activ la experiențele educaționale 

ale copiilor lor, chiar dacă vin sau nu la școală; 

- colaborarea familie-școală să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile, precum 

și promovarea performanțelor deosebite; 

- relatia dintre cei doi factori să constituie fundamentul restructurării educaționale și al 

reînnoirii comunității; 

- eficiența profesională a cadrelor didactice să fie maximizată prin dezvoltarea unor 

abilități concrete, esențiale, conexiuni cu părinții și comunitatea. 

Scopurile aferente acestor principii ar fi: 



- să ajutăm școlile să privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă și nu ca pe 

un ultim refugiu în promovarea și dezvoltarea învățarii; 

- să stabilim colaborarea familie-școală ca pe un standard al politicilor și practicilor 

educaționale. 

În cadrul abordărilor contemporane ale fenomenului educațional se impune tot mai  

 mult implicarea cadrelor didactice în relațiile de cooperare cu părinții copiilor și cu alți factori 

sociali interesați de educație. Rolul cadrelor didactice nu se reduce doar la educația la catedră 

sau în clasă, ci presupune o astfel de activitate în fiecare relație cu elevii și familiile acestora, 

desfășurând o muncă de dezvoltare, de conducere și de îndrumare. O relație eficientă cadru 

didactic-părinte presupune, printre altele, o ascultare activă, implicarea familiei în acțiunile 

extrașcolare ale copilului, cultivarea și practicarea toleranței față de un punct de vedere diferit. 

Ne naștem și ne dezvoltăm afectiv în familie, cunoaștem lumea din jur prin intermediul școlii 

și a comunității, ne ghidăm după modele și ne formăm propriile principii și valori ca urmare a 

acumulării de experiențe. Nu putem deveni ființe sociale decât printr-o permanentă ancorare 

într-o comunitate care ne pune la dispoziție modele comportamentale, tradiții și valori care 

trebuie însușite și urmate.  

            Parteneriatul școală-familie poate lua forma unor servicii dezvoltate de către școală și 

de care familiile elevilor să beneficieze. Acestea pot fi organizate exclusive de către școală sau 

în parteneriat cu alte organizații/instituții. Acestea pot fi: centre de consiliere, centre de sănătate, 

de practicare a diverselor sporturi, centre de informare sau de petrecere a timpului liber. Prin 

intermediul serviciilor pentru părinți, aceștia capătă încredere în școală, instituție care devine 

mai transparentă și mai apropiată de nevoile comunității. Scoala ca furnizor de servicii 

complexe va face trecerea de la educația instituțională (care are un program, curriculum la care 

elevii trebuie să se adapteze) la școala centrată pe elev, pe nevoile acestuia și pe ale comunității. 

            Calitatea învățării decurge din activitatea comună a tuturor factorilor care formează 

comunitatea educativă. Este important ca părinții să cunoască toate mecanismele și măsurile 

adoptate la nivelul sistemului educativ pentru a face efectivă participarea familiilor la educația 

copiilor lor. Această colaborare poate fi considerată corectă atunci când profesorii și părinții 

lucrează împreună, respectând diferențele dintre ei, pentru atingera unor obiective commune, 

fixate în prealabil, într-un spirit deschis, de egalitate, deschidere, încredere, respect și 

responsabilitate. 

           În zilele noastre, parteneriatul școală-familie dobândește noi valențe. În lucrarea 

,,Manual de management educațional pentru directorii unităților de învățământ”, autorul 

acesteia – Mariana Dragomir – precizează faptul că, în relația cu școala, părintele parcurge șapte 

pași: 

- părintele ,,învață” – se informează asupra modului de conducere și organizare a 

procesului instructiv-educativ; 

- părintele ajută – sprijină școala în realizarea unor proiecte și activități; 

- părintele devine un suport al imaginii pozitive despre școală – înțelege importanța școlii 

în formarea copilului său; 

- părintele devine o sursă de informație complementară – furnizează informații despre 

comportamentul copilului în familie; 

- părintele devine o sursă educațională – contribuie la educația propriului copil; 

- părintele ca profesor – oferă cadre de referință pentru raportarea valorică a copilului 

său; 

- părintele – inițiator al schimbărilor din școală – are dreptul și chiar obligația să solicite 

adaptarea școlii la cerințele actuale; 

            În concluzie, școlile trebuie să planifice și să implementeze programe de parteneriat, 

pentru a amplifica implicarea părinților. Scopul educației este de a forma un om cu o gândire 



liberă, creativ și sociabil. Un proverb spune: „O vorbă bună rostită la timp înviorează sufletul 

copilului, precum și ploaia bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul“. 
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SPAȚIU SPECIFIC DE ÎNVĂȚARE LA GRĂDINIȚĂ - ACTIVITATEA TIP 

OUTDOOR 

 

Kedves  Ildikó 

 

 

Una dintre condiţiile esenţiale ale aplicării unui curriculum centrat pe nevoile, interesele 

şi dezvoltarea lui globală se referǎ la crearea unui mediu educaţional adecvat, care sǎ permitǎ 

dezvoltarea liberǎ a copilului si sǎ punǎ în evidenţǎ dimensiunea interculturalǎ şi pe cea a 

incluziunii sociale. Noi, educatoarele, suntem responsabile de crearea unui mediu favorabil de 

învǎţare, fiind noi înşine parte integrantǎ a acestuia. [5] 

 

 

IMPORTANȚA SPAȚIULUI DE ÎNVĂȚARE TIP OUT DOOR, ÎN  EDUCAȚIA 

TIMPURIE 

Copiii învaţă cel mai bine prin contactul activ cu mediul şi cu cei din jur (colegi, 

educatoare, părinţi). Prin alegerea spațiului de învățare, de activitate conformă activității out 

door, procesul de învăţare va deveni unul activ, de socializare, în care copiii interacţioneazǎ 

direct cu alţi copii, cu adulţii, individual, în perechi sau în grupuri mici.  

Acest tip de organizare permite dezvoltarea liberǎ a copilului pe domeniile de dezvoltare:  

 dezvoltare fizicǎ, sănătate si igiena personalǎ; 

 dezvoltarea socio-emoţionalǎ; 

 dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor în învăţare; 

 dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii; 

 dezvoltarea cognitivǎ şi cunoaşterea lumii.[1] 

Pentru a răspunde cerinţelor de dezvoltare a copiilor în toate domeniile menţionate mai 

sus, în scopul oferirii unor experienţe de învăţare cât mai diverse şi a unor conţinuturi 

circumscrise de cele cinci domenii de dezvoltare, spaţiul  ales pentru învățare va fi una, care 

integrează diferite domenii de cunoaştere şi experienţe de învăţare. 

Este bine sǎ oferim situaţii variate de joc şi activitate, deoarece nevoile copilului, cerinţele lui 

pentru educaţie sunt diferite, educaţia adresânduse fiecărui copil în parte şi nu copiilor, în 

general.[1] 

Educația outdoor reprezintă suma acțiunilor întreprinse de educatoare, profesori, 

instructori, trainer, formatori, într-un mediu natural/sălbatic, folosind metode experiențiale, 

pentru a produce schimbări la nivelul abilităților fizice, intra și interpersonale și al 

comportamentului față de mediu, în rândul participanților.[4] 

Este tot atât de important să oferim posibilitate, cât se poate de des, pentru activități tip 

out-door pentru preșcolari, utilizând spațiu de învățare necunoscut, neamenajat, dar intuitiv, 

poate cu puține riscuri a neprevizibilului, cât este important crearea unui mediu permanent 

educativ, prin amenajare de salǎ de grupă atractivǎ, plăcută, securizantă, funcţionalǎ, care sǎ 

invite copiii la joc şi activitate, unde ei sǎ se simtǎ stăpâni şi în siguranţǎ. 

Pentru jocurile şi activităţile alese desfăşurate în alte spații decât spațiului obișnuit al grupei 

(outdoor), o atenţie specială va fi acordată atât organizării şi amenajării curţii de joc, cât şi 

siguranţei pe care o oferă copiilor spaţiul respectiv şi dotările existente. De asemenea, în funcție 

de spațiul ales pentru desfășurarea activităților outdoor, care poate fi și în afara instituției (parc, 

crâng, pădure, pajiște, fermă, gospodăria bunicilor etc.), va fi acordată atenția cuvenită adecvării 

jocului și explorării la condițiile oferite de acesta.[1] 

 

 

 



 

Planificarea activităților out-door 

Integrarea educaţiei outdoor în cadrul curiculei de nivel preșcolar implică diferite etape 

de la planificarea procesului şi până la implementare. Atunci când este planificată o activitate 

outdoor trebuie să se realizezeo serie de conexiuni cu programa națională, cu domenii de 

dezvoltare și activități de învățare pe care dorim să o”scoatem în aer liber”. Procesul de 

planificare implică  

1. Identificarea activităţii pe care o vom derula în funcţie de vârsta copiilor si conform cu 

comportamentul , ca premiza  a competenței vizate, pentru sugestii şi idei puteem cere părerea 

copiilor. 

2.Realizarea unui plan al activității, cu stabilirea rezultatelor dorite, a resurselor necesare. 

Profesorul preșcolar trebuie să ţină cont de oportunităţile pe de-o parte, iar pe de altă parte de 

restricţiile pe care le poate avea un spaţiu în aer liber pentru ca copii să se simtă confortabil - 

trebuie să aibă loc să se mişte, loc să se aşeze etc. 

Detalii tehnice - condiţiile climatice - vremea nu trebuie să fie întotdeauna un 

impediment (pentru predarea lecţiilor despre fenomenele climatice, vremea ploioasă, ninsoarea 

reprezintă un avantaj – trebuie însă să avem în vedere detalii organizatorice, cu atenție la 

detaliul îmbrăcămintelui ).   

Planificarea obtinerii feedback-ul tuturor celor implicati, pentru a evalua activitatea și a 

realiza la revizuirea planului la nevoie. 

3.Alegerea  locaţiei – trebuie să răspunde la următoarele întrebări: deplasarea presupune 

costuri? Dacă da, care sunt acelea şi de unde voi obţine resursele necesare? o este nevoie de 

acordul părinţilor, conducerii?  locaţia aleasă este în strânsă legatură cu tema pe care doresc să 

o abordeze. 

4.Stabilirea în comun regulile specifice în timpul derulării activității, pentru a evita orice fel de 

probleme neprevăzute; cum pot preveni riscurile accidentării. 

Pentru ca o activitate outdoor sa fie de succes, ea trebuie sa aiba in vedere cooperarea 

constanta, comunicarea, oferirea posibilitatii de exprimare al celor implicati.  

 

 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE  TIP OUT-DOOR LA GRĂDINIȚĂ 

  

 

Observarea directă pe anotimpuri, un mijloc de activitate utilizată eficient în activități 

experiențiale, tip out door în domeniul  ”Științe” 

Educaţia outdoor ofera posibilitatea contactului direct cu natura, educaţia out door se 

desprinde ca o modalitate extrem de benefică pentru schimbarea atitudinilor si 

comportamentelor faţă de mediu; Îngrijirea unui pom, de exemplu, plantat de copii îi va ajuta 

să descopere că toate plantele au nevoie de anumite condiţii pentru a se dezvolta: plantă 

sănătoasă, lumină, căldură, îngrijire, pământ bun. De asemeneaprin observarea schimbărilor va 

observa și procese ca: înmugurire, înfrunzire, înflorire, formarea fructelor, creşterea şi coacerea 

lor. 

Folosind întrebările cauzale, copiii pot fi ajutaţi prin implicarea educatoarei în 

activitatea de învăţare, să vadă ceea ce este posibil, să vadă unele legături cauzale simple între 

fenomenele din natură şi anume legături evidente cum ar fi: - toamna frunzele îngălbenesc şi 

cad din cauza frigului şi a umezelii; - apa îngheaţă din cauza gerului; - zăpada se topeşte din 

cauza căldurii; pomii înmuguresc şi înfloresc numai după încălzirea vremii şi datorită luminii, 

că din muguri ies frunzuliţe, din alţii apar florile, apoi fructele care cresc datorită căldurii şi 

hranei și se coc. 



Prin explicaţii simple şi clare copiii înțeleg  că mărul – pom are originea din sămânţa de 

măr sănătoasă, pusă în pământ care în condiţii favorabile creşte, se maturizează; iar printr-o 

simplă observare, copiii ajung să înţeleagă, că orice efect este determinat de o cauză. [2] 

În realizarea învăţării prin descoperire, educatoarea trebuie să cunoască şi să respecte 

particularităţile de vârstă ale copiilor să nu utilizeze idei abstracte, care nu pot fi înţelese, să 

dezvolte gândirea şi vorbirea copiilor. 

Implicându-ne însă, în activitatea lor putem observa că prin contactul direct cu lumea 

concretă, prin efectuarea unor mici experienţe trezim interesul  acestora şi le satisfacem 

curiozitatea. Fiind puşi în situaţia de a dialoga, de a se contrazice cu privire la opiniile lor sau 

de a se ajuta între ei pentru efectuarea unor experienţe, copiilor  i-se dezvoltă capacitatea de 

comunicare, spiritul de echipă.[2] 

Prin activități tip out-door  se desfăşoară  mai ales activităţi din aria experienţială 

”Ştiinţe” (cunoaşterea mediului, activităţi matematice, educaţie ecologicǎ), unde copiii 

experimentează, descoperă, explorează şi comunicǎ pe baza celor observate. Scopul acestora 

este dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător şi de rezolvare 

a situaţiilor problematice cu care se confruntǎ în viaţa de zi cu zi şi mai apoi la şcoalǎ. Aici 

încurajăm dezvoltarea gândirii logice (relaţiile cauzale, relaţiile spaţiale, temporale) şi a 

operaţiilor prematematice (grupare, seriere, ordonare, comparare, clasificare, măsurare etc.).  

Prin  activitatea tip out door, putem să  dezvoltǎm abilitǎţi de învăţare independente. 

Copiii învaţă să aibǎ inţiativǎ şi sunt stimulaţi să fie curioşi. Putem contribui, prin aceste tipuri 

de activități, să stimulǎm cooperarea şi învăţarea activǎ, deoarece se învaţǎ cel mai bine lucrând. 

Copiii care învaţă prin cooperare, învaţă sǎ lucreze cu ceilalţi. Capacitatea de cooperare este 

cunoscutǎ din ce în ce mai mult ca o necesitate, atât pentru rezultatele bune în învăţare, dar şi 

mai târziu, nu numai  la școală,  facilitându-se relaţionarea pozitivǎ.  

 

 

Jocuri și activități la aer liber, activități specifice tip out-door, pentru nivelul preșcolar. 

Majoritatea activității copilului la grădiniță, în educație formală chiar, este jocul, 

perioade de activități alese și jocul, acoperind marea majoritate a programei zilnice, acesta fiind 

principala formă de activitate și principalul mijloc  a dezvoltării comportamentelor , a 

precompetențelor vizate în educația timpurie.Spațiul locului de joacă – mărimea și calitatea 

amenajării acestuia ,este un spațiu auxiliar considerat enorm de important în educație timpurie 

și totodată o facilitate importantă oferit  beneficiarilor. 

Activitățiile de joc la alegere, organizate, concepute în spațiul de joacă în aer liber, este 

deja o obișnuință, o obligativitate nescrisă a educației timpurii. aceste activități organizate zilnic 

în spațiul de joacă, la aer liber, sunt activități specifice atipice out door, care nu beneficiează de  

”elementului necunoscut” elementul de aventură, de neprvăzut al acestora, dar care prin 

posibilitatea oferirii majorității facilităților a activităților out door, oferă și majoritatea 

beneficiului acestora. 

Noul plan de învățământ al programului național al educației timpurii, acordă atenție 

distinctă organizării activităților de joc si activități alese, recomandând perioade exprese, pentru 

activități de joc, chiar majoritatea perioadei programei zilnice.(de exemplu, are trei ore și 

jumătate din cele zece ore ale programului prelungit, pentru activități la alegere și joc). 

În cadrul jocurilor şi activităţilor liber-alese, actualul plan de învățământ alocă zilnic un 

timp de cel puțin 30 de minute jocului liber. În această perioadă, în care copiii pot să-și aleagă 

jocul și jucăria preferată, pot să analizeze/exploreze obiecte/mecanisme/fenomene/idei de care 

se simt atrași, pot comunica și împărtăși impresii cu colegii etc., cadrele didactice au ocazia să 

îi observe atent și să consemneze aspecte ale jocurilor, preferințelor și acțiunilor libere ale 

copiilor, care să le sprijine atât în procesul de cunoaștere, cât și în cel de modelare sau facilitare 

a dezvoltării optime a copiilor.[1] 



În fiecare situaţie de mai sus, tema şi conţinutul acestor activităţi tip out door, se 

realizează simultan, corelându-se cu celelalte activităţi din programul săptămânii și/sau a zilei 

şi cu tema proiectului aflat în derulare, având în atenţie atingerea obiectivelor în vederea 

dezvoltării precompetențelor, propuse, planificate. 

Tema activității de învățare” jocuri şi activităţi liber-alese”, ale educației timpurii, poate 

fi dată sub o formă generică şi comună sau se pot stabili teme diferite pentru fiecare, dintre 

prezențe de interes ale spațiului ales al activității tip out door- aspect ce este la latitudinea 

cadrului didactic – spațiu identificat, conform planificării grupei, ori spațiu explorat după 

posibilitățiile oferite de chiar acesta. Când se joacă, copiii experimentează posibilitatea de a 

deveni mai flexibili în gândirea lor şi în rezolvarea situaţiilor problematice. 

În concluzie: elementul cheie al educaţiei outdoor este acela că oferă  

copiluluiposibilitatea de învăţa prin experimentare, prin observare la faţa locului, elevii vor fi 

mult mai motivaţi să înveţe, vor găsi cu uşurinţă răspunsuri la întrebările lor.  

Activitățile tip out door, pot fi  și trebuie să fie utilizate în învățământul preșcolar.  

Programa națională oferă spațiu larg, pentru aceasta: planul de învățământ al noii 

curriculum al educației timpurii oferă spațiu larg pentru organizarea acestui tip de activități, ele 

beneficiind de caracteristici, care facilitează dezvoltarea premizelor competențelor cheie, 

oferind posibilitate de dezvoltarea celor cinci domenii de dezvoltare ale curriculei preșcolare, 

din programa educației timpurii valabile. 
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FINANȚAREA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN PREZENT ȘI PREVIZIUNI 

PENTRU VIITOR 

Kedves  Ildikó 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli este baza activităţii financiare a unei unităţi de 

învăţământ, iar fundamentarea şi aprobarea acestuia sunt operaţiuni de bază pentru un buget 

eficient şi valabil. Aceasta şi mai mult se impune acum, în situaţia aplicării  formulii de 

finanţare, când „banul urmează elevul”. 

Importanţa fundamentării este dat chiar de calitatea valorică a bugetului, adică cantitatea 

fondului demonstrat a fi necesar. O fundamentare greşită, incorectă poate să blocheze 

activitatea unităţii de învăţământ respectiv. 

În cea ce urmeză, am încercat să prezint câteva din cele ce ne aduce formula de finanţare şi în 

ea modalitatea de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli ale unităţilor de învăţământ. 

     1. Modalitatea de fundamentare şi aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli, efectuat pa 

baza cost pe elev - este un pas important  în procesul de democratizare a învăţământului. 

Viabilitatea acestui sistem şi necesitatea aplicării lui sunt fapte incontestabile.[1] 

     2. Metodologia de fundamentare în sine  face posibil transparenţa şi echitatea finanţării 

unităţilor de învăţământ. Dorinţa însă, ca problemele acute ale învăţământului – ca 

subfinanţarea sau devalorizarea -ori chiar descentralizarea efectivă, cu toate că este foarte 

important pasul - nu se realizează nici prin aceasta.[1] 

    3. Calcularea, deci fundamentarea necesarului de fonduri prin această metodologie uniformă, 

realizează echitatea şi transparenţa procesului de distribuire a fondurilor defalcate. Aceasta se 

realizează datorită: 

 Modul de calcul ia în seamă specifivcul concret al fiecărei unităţi de învăţământ în parte,la 

fundamentarea necesarului de fonduri.( număr elevi înscriși;calitatea populaţiei de elevi, 

problemele sociale ale acestora tipul unităţii, zona unde se află, etc) 

 Comunitatea locală, prin consiliile locale şi judeţene pot  să-şi spună cuvântul în calitatea  

finanţării propriilor unităţi de învăţământ, prin suplimentarea  ori echilibrarea fondurilor 

destinat lor  - fapt tratat însă cu negativism din partea autorităţii administrative în cazul 

majorităţii lor. 

 Necesarul stabilit la nivelul unităţii de învăţământ, ori la nivelul consiliului local  sau judeţean 

nu este  acealaș şi la  alocarea acestora. Această fundamentare ajută la stabilirea procentajului, 

coeficientului de distribuire a fondului alocat la nivel central, stabilit prin legea bugetului, ori 

mai departe la nivelul judeţului ori la nivelul local.[2] 

         În urma urmei necesarul este stabilit tot la nivel central. 

        Propunere: costul pe elev - măcar o parte din ea- ar trebui să fie stabilită prin lege în 

sumă fixă, căci elevul de întotdeauna şi întotdeauna trebuie să beneficieze de aceleaşi  condiţii 

de studiu şi de dezvoltare, care nu are cum să fie conformă cu posibilitatea  schimbătoare da la 

an la an poate a administarţiei centrale. 

       4. Modalitatea de fundamentare pe cost pe elev, este mult mai avantajoasă de exemplu pentru 

grădiniţe cu program prelungit. Fondul fundamentat la nivelul unităţii  pe baza costului pe elev 

standard ori pe baza costurilor istorice, arată diferenţă; cea pe cost pe elev este mai mare în 

fiecare caz; dar fondul fundamentat chiar şi pe baza costurilor istorice este mult mai mare decât 

cea alocată. 

       În cazul concret al unei grădinițe din municipiu, aceasta este  o treime faţă de suma  

fundamentată pe baza cost standard pe elev; şi 90% fundamentat pe costuri istorice. 

       Suma efectiv alocată pentru această unitate de învăţământ în cursul aniilor este 42,23% 

din fondul fundamentat pe baza costurilor istorice şi 40,11% din fondul fundamentat pe baza 

cost standard pe elev. 



  Acest fapt demonstrează subfinanţarea unităţilor de învăţământ – mai ales a celor 

preşcolarecare suferă şi din cauza „ierarchiei” stabilit între unităţi de învăţământ de pe diferite 

nivele-din municipiu. 

   5. Trebuie relevate, diferenţele dintre nivelul de finanţare istorică şi nevoile reale de finanţare 

a acelei unităţi. De aici pot decurge deciziile cu privire la politica de finanţare a unităţii şi 

contribuţia fiecărui factor finanţator – buget de stat, consiliu local, consiliu judeţean etc. la acest 

proces. Costurile standard, comparate cu costurile reale ale fiecărei unităţi pot fi utilizate ca 

instrumente de argumentaţie ştiinţifică în dialogul cu factorii finanţatori în vederea 

dimensionării bugetului de venituri şi cheltuieli al acelei unităţi.[2] 

  6. Analiza acestor diferenţe şi a cauzelor care le generează se poate face şi trebuie făcută cu 

maximă rigoare  la nivelul consiliilor locale care decid, în ultimă instanţă asupra nivelului de 

fonduri care pot fi alocate fiecărei unităţi de învăţământ. Şi tot aici, se pot lua deciziile care se 

impun, respectiv formularea unor noi politici cu privire la reţeaua de învăţământ, la dezvoltarea 

unor programe de modernizare şi concentrare a spaţiilor de învăţământ, a unor programe 

speciale de finanţare a şcolilor defavorizate, etc. 

7. În prezent, ca şi în ultimele decenii, capacitatea bugetului de stat şi a bugetelor locale de 

alocare a fondurilor pentru învăţământ este mai mică decât nevoia fundamentată pe bază de 

costuri standard. Această diferenţiere dintre nevoile învăţământului şi capacitatea bugetelor – 

de stat şi locale – de a le satisface este demonstrată de raportul între costurile standard şi 

costurile istorice pe elev/preşcolar.  Nivelul costurilor istorice este sistematic mai mic decât cel 

al costurilor standard cu 15-25%. 

8. Sistemul de finanţare, conturat de prevederile actelor normative adoptate în ultimii ani 

prezintă  unele limite, generatoare de disfuncţionalităţi şi anume: 

       – alocarea fondurilor de la bugetul de stat către bugetele locale nu poate lua în calcul 

costurile standard, şi cu atât mai mult, indicatorii de corecţie atâta timp cât acele fonduri se 

referă exclusiv la burse şi la cheltuielile de personal; 

     – alocarea către inspectoratele școlare şi şcoli a fondurilor pentru salarii pe bază de costuri 

standard/elev nu se poate face fără a provoca serioase disfuncţionalităţi în plata salariilor, atâta 

timp cât normarea şi salarizarea sunt stabilite rigid prin lege pe grade şi tranşe de vechime a 

personalului didactic; 

     – alocarea fondurilor de la bugetul de stat către bugetele locale prin intermediul consiliilor 

judeţene conferă acestora din urmă, statutul de verigi intermediare de alocare care ar putea 

îngreuna sau/şi altera procesul de repartizare obiectivă a fondurilor; 

     – metodologia de calcul şi fundamentare a costurilor standard şi a indicatorilor de 

corecţie, ca instrument de simulare a proiectării bugetare şi în alocarea fondurilor nu răspunde 

complet criteriilor de alocare stabilite de lege şi în primul rând al criteriilor de calitate şi 

performanţă educaţională.[2] 

9. Legea privind finanţele publice locale sporeşte autonomia administraţiilor locale atât în ceea 

ce priveşte modul de stabilire, constatare, urmărire şi încasare a veniturilor locale cat şi a 

modului de planificare a cheltuielilor bugetare conferindu-le responsabilităţi suplimentare atât 

în colectarea cat şi în gestionarea resurselor locale.  O autonomie reala nu poate exista fără 

asigurarea resurselor financiare necesare într-o proporţie corespunzătoare cu responsabilităţile 

şi competentele conferite de lege. 

Pornind de la faptul că autonomia locală este condiţionată de existenţa autonomiei 

financiare, în România încă nu se poate vorbi de o reală autonomie locală întrucât, resursele 

financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale realizate la nivel local (impozite, taxe şi alte 

venituri fiscale, venituri nefiscale, venituri de capital), sunt insuficiente în majoritatea cazurilor. 

Astfel, prin sistemul sumelor defalcate, se repartizează bugetelor locale, prin diminuarea 

veniturilor bugetului de stat, (impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată) sume cu destinaţie 

precisă de utilizare, aprobate prin legea bugetului de stat anuală. 



10. Traseul de aprobare, sau avizare ori centralizare cum numim, are prea  multe nivele, care 

dau ocazie tergiversării procesului de alocare ori fundamentare şi creează stare de dependenţă, 

subordonare unităţilor de învăţământ. 

Propunere:  Unităţile de învăţământ ar trebui să aibă acces la propriile lor fonduri, prin 

operaţiuni directe la trezorerii, să acceseze fondurile alocate, defalcate având la bază ca criterii 

de alocare criteriile de fundamentare ale noii metodologii de finanţare. 

Un element inovativ l-ar reprezenta introducerea unui indicator de corecţie calitativ în 

alocarea fondurilor financiare destinate unităţii de învăţământ care să ţină cont atât de gradul 

de pregătire profesională a personalului didactic cât şi de performanţele individuale ale unităţii 

de învăţământ.[3] Acest indicator ar putea ajusta, în plus sau în minus, bugetul alocat unităţii 

de învăţământ determinând fonduri mai mari pentru unităţile cu personal didactic superior 

calificat sau cu performanţe educaţionale (nivel de promovabilitate, procentajul pe categorii de 

note, elevi cu performanţe deosebite la concursuri naţionale etc.). 

   Acest indicator ar încuraja atragerea unui personal didactic mai bine calificat, precum 

şi creşterea atractivităţii unităţii de învăţământ pentru elevi, sporind cifra de şcolarizare şi în 

acelaşi timp, nivelul alocaţiei bugetare. 

11. Actuala strategie de descentralizare a învăţământului preuniversitar preconizează 

perfecţionarea a procesului de transfer de decizie, responsabilitate şi resurse cu privire la 

organizarea, administrarea şi finanţarea activităţii unităţilor de învăţământ, de la nivel central 

la nivelul şcolilor.[2] 

     Faptul că, fondurile aferente finanţării de bază, alocate în sumă globală, aprobate de 

ordonatorul principal de credite sau provenite din rectificările bugetare din timpul anului, se 

utilizează de directorul unităţii de învăţământ, ca ordonator terţiar de credite, este un pas 

important în procesul de descentralizare. 

În încheiere: Este  important, faptul ca managerii de şcoală să fie conştienţi de importanța 

managementului financiar şi să se ocupe mai profund de  problemă. 

 „Singurul lucru care pune lumea în mişcare este banul„- am parafrazat pe  Braun Paul.  

Sunt argumente, pentru a justifica domeniul acestui articol Calitatea acestuia este şi el 

răspunzător de bunăstarea şcolii, deci implicit a  învăţământului în sine. 
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 PE MARGINEA  METODOLOGIEI DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂŢII  

 
Kedves  Ildikó 

 

 

 Non omnia possumus omnes – Vergilius 

         Pentru a oferi servicii educaţionale de calitate, pentru a înţelege  noul concept de 

„calitate”, respectiv centrarea pe elev/client/beneficiar direct, orientarea pe rezultate şi pe 

progres, îmbunătăţirea continuă, orientarea spre viitor, este absolut necesar ca toţi actorii 

educaţionali, mai ales managerii, membrii comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi 

evaluatorii externi să  studieze, să cunoască legislaţia în domeniu în vigoare privind calitatea în 

educaţie, al sistemelor de management al calităţii aplicate în prezent, de exemplu. ISO, EFQM. 

         Am crezut că metodologia evaluării externe, este un  instrument de asigurarea a calităţii 

atât de  important, încât trebuie studiată şi restudiată.  

         Rezultatul studiului, mi-am sintetizat în nişte puncte tari şi slabe.  

         Conştientă fiind de importanţa revizuirii, reevaluării, în general în asigurarea calităţii, am 

considerat, că orice sugestie ori recomandare, făcută cu dorinţa îmbunătăţirii,  este binevenită. 

De aceea mi-am permis să prezint câteva   în lucrarea de faţă. 

 

Punctele tari ale metodologiei de evaluare externă a calității 

                a. Procedura evaluării externe descris de metodologie, se caracterizează de claritate 

deplină. Este la înţelesul tuturor utilizatorilor: procedurile în vederea autorizării de funcţionare 

provizorie, a acreditării,  descriu pas cu pas: ce, unde, pentru ce, de ce, trebuie făcut, ca procesul 

de  evaluare externă să  devină efectiv, corect, eficient, oportun; De asemenea,  conţinutul 

raportului de evaluare internă în sine,  depus la Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Preuniversitar, în vederea declanşării procedurii de evaluare externă, se 

caracterizează prin claritate şi efectivitate. 

              b.  Carcterul unitar al procesului de evaluare externă este asigurat foarte bine prin 

aplicarea unor criterii, indicatori şi standarde de evaluare unice, la nivel naţional, valabile atât 

pentru învăţământul preuniversitar de stat, cât şi pentru învăţământul preuniversitar particular. 

             c. Transparenţa, caracterul public, deschis, al procesului de evaluare externă, este 

asigurat de asemenea bine, prin prevederea metodologiei, ca lista unităţilor de învăţământ 

publice şi private, care vor fi evaluate periodic, se face public pe site - ul ARACIP., ori, ca  

rapoartele de evaluare externă, întocmite de către membrii comisiilor de experţi, se fac publice 

pe site-ul ARACIP.– aceaste prevederi având  totodată și menirea de a   asigura  calitatea  

activităţii. [1] 

Metodologia, asigură caracterul deschis al procedurii, prin prevederi ca: la activităţile 

de evaluare a organizaţiilor furnizoare de educaţie pot participa, cu statut de observator, 

reprezentanţi ai inspectoratului şcolar judeţean/ al municipiului Bucureşti, reprezentanţii 

organizaţiilor sindicale din unitatea de învăţământ preuniversitar supusă evaluării, precum şi 

reprezentanţi ai părinţilor, ai altor instituţii reprezentative din comunitatea locală, ai autorităţilor 

publice judeţene şi locale. [2]  

           Caracterul public și deschis al prevederilor metodologiei, transparența lor, ajută și la 

eliminarea negativismelor acumulate peste timp în jurul procesului de verificare,  control, 

sinonime cu evaluarea de orice fel: ca aceasta ar fi o sancţiune, ori semnal de neîncredere din 

partea responsabililor care efectuează; ajută, deci, ca activitatea de evaluare în sine  să-şi 

recapete rostul în conştiinţa evaluaţilor: ca aceasta este  un proces util şi benefic lor. 



           d. Se asigură calitatea procesului de evaluare externă, prin prezentarea de metodologie a 

unor proceduri clare şi atotcuprinzătoare în acest sens, ce vizează orice posibilă, situație care ar 

putea periclita calitatea procesului:                                 

           În cazul în care, în urma verificării rapoartelor de evaluare externă întocmite de către 

comisiile de experţi, se constată neconcordanţe între datele din rapoarte şi documentaţia 

cuprinsă în raportul de evaluare internă depus la Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Învățământului Preuniversitar, conducătorul departamentului de acreditare poate dispune 

completarea sau refacerea raportului. Pentru realizarea noului raport de evaluare externă este 

desemnat expertul din cadrul departamentului de acreditare al ARACIP care a realizat expertiza 

raportului de evaluare internă depus de organizaţia solicitantă. [3] 

            Biroul executiv al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământului 

Preuniversitar, poate dispune monitorizarea activităţii de evaluare a organizaţiei furnizoare de 

educaţie realizată atât de experţii agenției în evaluare şi acreditare, cât şi de alte instituţii [1] 

            Monitorizarea activităţii de evaluare poate consta în repetarea procedurii de evaluare 

externă pe anumite domenii, standarde sau indicatori de evaluare de către alţi experţi desemnaţi 

de către conducerea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământului Preuniversitar, 

în aplicarea de chestionare şi interviuri beneficiarilor serviciilor educaţionale oferite de 

organizaţia furnizoare de educaţie, în realizarea unor dosare de presă, în înregistrarea şi 

verificarea reclamaţiilor primite de la clienţii şi beneficiarii serviciilor educaţionale oferite de 

organizaţia furnizoare de educaţie respectivă, după caz. [4] 

           În cazul în care, prin activităţile de monitorizare se constată discordanţe între rapoartele 

de evaluare externă întocmite de experţii în evaluare şi acreditare care au participat la evaluarea 

organizaţiei respective şi rapoartele întocmite cu ocazia monitorizării, aceştia vor fi excluşi din 

Registrul experților, respectiv vor fi sancţionaţi civil, penal sau contravenţional, după caz, 

potrivit legii. [5] 

          Pentru realizarea procedurilor de monitorizare a activităţii de evaluare externă a 

organizaţiilor furnizoare de educaţie nu se percep tarife de evaluare de la organizaţiile în cauză.  

[1] 

         e.  Documentele se depun, în format electronic. 

           Punctele tari, mai înainte prezentate, au existat și la vechiul format a metodologiei. O 

schimbarea esențială, față de aceasta, este faptul, că, conform cu noua metodologie, este 

posibilă utilizarea transmiterii on-line a documentelor spre agenție. 

           Toate documentele din raportul de evaluare internă sunt depuse în copie certificată de 

conducătorul organizaţiei furnizoare de educaţie respective, în format electronic. [6] 

Modalitatea pregătirii și depunerii documentelor cu ocazia declanșării procesului 

de evaluare externă, prescrisă de metodologie, necesită mult timp din partea celor care trebuie 

să întocmească și să pregătească documentaţia, dar  risipa de hârtie s-a micșorat odată cu 

posibiitatea depunerii în format electronic a acestora;  

Depozitarea dosarelor necesita un spaţiu de archivare vastă şi pentru Agenția 

Română de Asigurare a Calității în Învățământului Preuniversitar, fapt care odată cu această 

schimbare, s-a micșorat, la arhivarea letrică a rapoartelor și fișelor de autorizare ori acreditare, 

evaluare perioadică a evaluării externe. 

                     d. Membrii comisiilor de experţi după întocmirea propriului raport de evaluare 

externă nu trebuie să îl înainteze, personal acesta. Pot transmite electronic și prin curier la 

departamentului de acreditare al agenției, în maximum cinci zile de la data finalizării evaluării. 



 

 

 

Propuneri de îmbunătățire ale metodologiei de evaluare externă a calității   a organizaţiilor 

furnizoare de educație 

              a. Procesul este destul de lung şi obositor din perspectiva organizaţiilor furnizoare: 

se necesită destul de multe documente pentru declanşarea evaluării, acestea de educaţie 

trebuiesc certificate prin semnătură, predate numai într-o anumită perioadă etc. 

                    b. Lista documentelor de prezentat la declanşarea acreditării este foarte lungă; sunt 

incluse în ea şi documente, care  poate ar putea   fi verificate doar  cu ocazia vizitelor de 

evaluare. Ca de exemplu: lista planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare aprobate de 

minister şi utilizate în cadrul unităţii de învăţământ, pe ultimul ciclu de învăţământ - în cazul în 

care se folosesc planuri şi programe de învăţământ alternative, acestea se vor anexa, în copie-  

[7]  precum și  lista protocoalelor, acordurilor de colaborare şi a parteneriatelor încheiate de 

unitate6, ori lista obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aflate în proprietatea unităţii de 

învăţământ (se va menţiona provenienţa acestora,  data de înregistrare, valoarea acestora) [8] 

                   Propunerea  ar  fi, ca, cu ocazia declanșării acreditării organizaţiilor, să fie solicitată  

depunerea doar a documentelor, care nu s-au depus cu ocazia autorizării; un argument în acest 

sens: unităţile de învăţământ preuniversitare autorizate, respectiv acreditate sunt monitorizate 

şi controlate de agenție, în colaborare cu inspectoratele şcolare, în vederea verificării respectării 

standardelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a 

acreditării.  

                    c. Depozitarea dosarelor necesita un spaţiu de archivare vastă şi pentru Agenția 

Română de Asigurare a Calității în Învățământului Preuniversitar, fapt care odată cu această 

schimbare, s-a micșorat, la arhivarea letrică a rapoartelor și fișelor de autorizare ori acreditare, 

evaluare perioadică a evaluării externe. 

                     d. Membrii comisiilor de experţi după întocmirea propriului raport de evaluare 

externă nu trebuie să îl înainteze, personal acesta. Pot transmite electronic și prin curier în 

format letric, la departamentului de acreditare al agenției, în maximum cinci zile de la data 

finalizării evaluării. 

 A înainta documentaţia evaluării externe, pe suport de hârtie,  este cu cost de timp şi bani cea 

ce privește curieratul, arhivarea, depozitarea acestora. Soluție în acest sens ar fi, posibilitatea 

înaintării numai  în format electronic a întregii documentații și arhivarea electronica a datelor.  

                  e.  Procesul de evaluare ar deveni mai rapid, şi mai obiectiv cred, dacă rapoartele și 

subrapoartele de întocmit cu ocazia evaluărilor externe, ar fi niște  tipizate, care asigură mai 

bine  obiectivitatea argumentărilor; dacă ar exista pentru fiecare descriptori în parte variații de  

răspunsuri preexistente,  cu posibilitate de alegerea, ori completarea argumentelor existente 

după caz, prin câteva cuvinte numai, după modelul testelor docimologice cu itemi obiectivi de 

alegere. [9] 

Concret: un exemplu din domeniul: A. Capacitatea instituţională; criteriul : a) structurile 

instituţionale, administrative şi manageriale , subdomeniul 1. Management strategic, 

indicatorul  1.1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de 

dezvoltare şi planul de implementare)./ descriptorul, 1.1.5. Formularea clară a viziunii şi a 

misiunii asumate de organizaţia furnizoare de educaţie. (aprecierea poate fi: DA/NU ); 

argumentarea dacă este la latitudinea evaluatorilor aceasta poate, sau nu să furnizeze informații 

                                                 
 



utile și necesare argumentării. Dar dacă pentru acest lucru se oferă   nişte itemi obiectivi cu 

răspuns închis (da/nu) pentru alegere; ori itemi semiobiectivi cu răspuns scurt de completat, 

subiectivismul se elimină complet în argumentarea aprecierii descriptorului respectiv.  În cazul 

exemplului de mai înainte, dacă evaluatorul este nevoit să realizeze aprecierea pe baza criteriilor 

date, aceasta devine mai corectă probabil. La argumentarea aprecierii  descriptorului 

1/1.1/1.1.5,  de mai înainte, dacă ar fi posibil alegerea dintre itemuri, de exemplu:  

         Misiunea derivă din nevoile de educaţie identificate? Da/Nu 

         Reiese scopul organizaţiei ? Da/Nu 

         Este în legătură cu curriculumul? Da/Nu 

         Este în legătură cu calitatea educaţiei ?  Da/Nu 

         Formulează valori fudamentale? Pe care? 1......2..........3......... mai multe 

         Formulează tipul de rezultat aşteptat? Da/Nu 

         Formulează nivelul de performanţă aşteptat ?   Da/Nu 

         Elevii înţeleg?     Da/Nu 

Prin sinteza rezultatelor răspunsurilor, aprecierea descriptorului ar deveni mai corectă 

și mai obiectivă. 

            Studierea amănunţită a metodologiei mi-a fost folositor, pentru motivele prezentate în 

introducere, pentru acumularea de cunoştinţe absolut necesare  în asigurării calităţii; și dacă  

una dintre punctele de vedere prezentate mai sus, ar apăra undeva  într-o variantă viitoare  a 

metodologiei,   ar fi o apreciere nesperată de bună a acestei lucrări;  
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MANAGEMENTUL – INSTRUMENT AL DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII 

 

Prof. Miholcea Dan-Alexandru 

 

Managementul organizațiilor sociale reprezintă în ziua de azi un element primordial în 

dezvoltarea unei societăți într-o continuă schimbare, bazată pe incertitudine în complexitatea 

evenimentelor zilnice. 

  Managementul unei organizaţii nu este o sarcina uşoară căci, a fi manager  înseamnă a 

fi responsabil faţă de: angajaţii proprii şi de bunăstarea lor; realizarea obiectivelor organizaţiei, 

de eficienţa şi performanţa ei; de continuă ridicare a calităţii ofertei lansate pe piaţă;  de 

confirmarea şi promovarea valorilor şi idealurilor societăţii respective. 

Considerați părinţii managementului, doi vizionari aduc în atenție propria filozofie:  

Frederick Taylor (1856-1915) inginer american, promotor al curentelor de raţionalizare a 

muncii în scopul intensificării ei propune un management care echivalează cu a ţine în mână şi 

a stăpâni, a conduce cu mână forte și publică în anul 1911 lucrarea „Principiile managementului 

ştiinţific”. 

Henry Fayol (1841-1925), inginer şi geolog francez, a condus numeroase întreprinderi 

miniere, afirmându-se ca principalul promotor al mişcării europene de management al 

întreprinderilor. Principala sa lucrare publicată în anul 1916 a fost „Administration industrielle 

et generale. Prevoyance, organisation, comandament, coordination, controle”.  

Exista 4 concepte: management, conducere, administrare, leadership, care par la o primă 

analiză, desemnând în mare  aceleaşi  activităţi.  Totuşi diferenţierile sunt majore: 

Conducere-management. Potrivit opiniei profesorului american Waren Bennis 

”conducătorii sunt oameni care fac ceea ce trebuie să facă, în vreme ce managerii fac ceea ce 

fac, aşa cum trebuie”. Administraţie-management. Prin administrare, Waren Bennis înţelege 

abordarea problemelor cotidiene, convenţionale, mărunte, iar prin conducere – abordarea 

problemelor mari, de perspectivă. 

Lideritate-management. Spre deosebire de management care este considerat o 

conducere formală, instituţionalizată, leadership-ul este înţeles ca o conducere realizată la nivel 

grupal, informal, iar liderul ca şef, conducător al acestui grup.  

Problema rămâne cea a esenţei managementului. Este o ştiinţă, având un domeniu sau 

obiectiv propriu de investigaţie, metode şi tehnici de cercetare sau este doar o practică, o 

tehnică, ori o artă prin intermediul căreia conducătorii de organizaţii îşi exercită 

responsabilităţile, în condiţii şi în contexte specifice, locale, zonale, regionale sau naţionale? 

Obiectivele manageriale implică punerea în aplicare a unor  principii generale ale acestuia: 

obţinerea eficacităţii maxime, folosirea tuturor metodelor cu raţionalitate, organizarea riguroasa 

a  activităţilor totul  pentru obţinerea  performanţei. 

Funcții manageriale 

Activitatea managerială cuprinde cinci categorii de activităţi: planificarea, organizarea, 

asigurarea personalului, coordonarea şi controlul. 

Planificarea - este activitatea de evaluare a viitorului, a ceea ce urmează să se întâmple, 

surprinderea tendinţelor, conjuncturilor în care vor acţiona factorii de influenţă. Există trei 

tipuri de activităţi previzionale: pe termen lung (peste 10 ani), mediu (maxim 2 ani) si scurt 

(săptămâna, luna, trimestru). 

Organizarea - este  ansamblul de activităţi cu ajutorul  cărora se stabilesc procesele de 

muncă fizică şi intelectuală, componentele acestora, realizându-se gruparea lor pe  formaţiuni 

de lucru.  



Asigurarea personalului instruit - implică acţiunea managerului de a selecta și apoi de 

a-i determina pe subordonaţi să participe activ, responsabil şi conștient la îndeplinirea sarcinilor 

ce le revin.  

Coordonarea - se referă la cooperarea dintre compartimente şi oameni, armonizarea 

acţiunilor acestora, pentru a se evita paralelisme şi suprapuneri, risipa de timp, forţe şi mijloace. 

Controlul - constă în supravegherea  sistemului condus, compararea rezultatelor 

obţinute cu cele planificate și cu obiectivele stabilite inițial. 

 Roluri manageriale 

 Managerii trebuie să-şi asume seturi de comportamente (roluri), care pot fi grupate în 

trei categorii generale: roluri interpersonale, roluri informaţionale, roluri decizionale. 

a. Rolurile interpersonale – roluri care apar  atunci când managerul trebuie să 

angajeze relaţii interpersonale.  

b. Rolurile informaţionale – monitor, diseminator şi purtător de cuvânt,  managerul 

plasându-se în postura de centru informaţional  al  organizației,  responsabil  de adunarea, 

primirea şi transmiterea informaţiei care priveşte pe membrii unităţii de muncă. 

c. Rolurile decizionale – cel mai important set de roluri ale managerului: roluri  de 

antreprenor, mânuitor al disfuncţiilor, alocator de resurse şi negociator. 

 Din numărul foarte mare de tipuri de management se distinge unul complex și în 

continuă dezvoltare, managementul educațional. 

 Managementul educaţional reprezintă abordarea strategică a educaţiei şi învăţământului 

ca subsisteme ale sistemului social global. Are ca misiune generală asigurarea cultivării şi 

valorificării resurselor umane de care dispune fiecare societate.  Realizarea unei asemenea 

misiuni constă în elaborarea sistematică a ansamblului de probleme de concepţie, organizare, 

coordonare și de evaluare continuă a tuturor elementelor componente ale sistemului. 

 Principalele elemente care configurează conţinutul specific al managementului 

sistemului naţional de învăţământ şi educaţie sunt: 

1.  oferta  de cereri în materie de educaţie generată de  dezvoltarea socială;   

2. stabilirea opţiunilor, priorităţilor şi a alegerilor cu privire la dezvoltarea 

resurselor umane; 

3. determinarea obiectivelor, direcţiilor de evoluţie, a finalităţilor şi elaborarea 

planurilor de dezvoltare a sistemului naţional de învăţământ şi educaţie; 

4. proiectarea conţinuturilor sistemului de educaţie şi învăţământ a strategiilor, a 

metodelor de evaluare a rezultatelor acţiunilor de instruire şi educaţie. 

 Managementul educaţional nu se referă numai la nivelul sistemului educaţional ci şi la 

cel al unităţilor, organizaţiilor şi instituţiilor de  învăţământ  şi educaţie. Toate elementele 

componente ale sistemelor, proceselor şi activităţilor educaţionale se desfăşoară în şcoală, 

respectiv în clasă. 

 Managementul şcolii ca unitate de bază a sistemului de învăţământ se constituie într-un 

factor esenţial al realizării obiectivelor, scopurilor şi finalităţilor înscrise în strategiile, politicile 

şi programele naţionale de dezvoltare. 

 Toate principiile, funcţiile şi activităţile de bază ale managementului sistemului de 

învăţământ se regăsesc la nivelul organizaţiilor şi instituţiilor şcolare. 

 Managerii (directori, directori coordonatori) şi echipele manageriale (directori adjuncţi), 

consiliile de administraţie şi consiliile consultative, managerii serviciilor administrative au 

atribuţii şi responsabilităţi în toate domeniile şi procesele componente ale managementului, între 

care: 



- realizarea politicilor educaţionale naţionale; 

- asigurarea aplicării şi respectării prevederilor şi normelor legale (legi,  decrete, 

ordonanţe, ordine); 

- planificarea şi organizarea activităţii la nivelul unităţii de învăţământ şi elaborarea 

documentelor operaţionale; 

- asigurarea încadrării unităţilor cu personalul didactic calificat şi cu celelalte 

categorii de personal necesar bunei funcţionări  a şcolii; 

- monitorizarea permanentă a întregului proces didactic; 

- evaluarea periodică a progreselor şi performanţelor unităţilor şcolare;  

- promovarea unor relaţii normale cu mediul şi contextul extern în care funcţionează 

(familia, autorităţile locale, organismele teritoriale de coordonare a învăţământului, agenţii 

economici şi sociali comunitatea socială şi umană locală). 

           Elementele primordiale necesare pentru a avea un management competitiv sunt grupate 

în categorii distincte: 

 a) Evaluarea didactică - presupune măsurarea şi aprecierea performanţelor 

elevilor, a randamentului procesului şi/sau sistemului de învăţământ. 

 Un sistem de evaluare eficient, obiectiv are următoarele caracteristici: flexibilitate, 

fluenţă (curgerea în flux continuu a informaţiei şi înlăturarea barierelor în comunicare), 

simplitatea, accesibilitate (induce înţelegerea lui de către toţi cei implicaţi), eficienţa (raport 

obiective atinse/resurse consumate) și oportunitate  (să prevină apariţia disfuncţiilor majore  şi  

ireversibile). 

b) Managementul timpului a cărui principii sunt: 

- rezolvarea  sarcinilor  nu la întâmplare sau în ordinea în care apar, ci prin 

raportare la obiective şi priorităţi, 

-  planificare  riguroasă a sarcinilor, care  este  ordinea priorităţilor, în cât timp, în 

ce relaţie se găsesc obiectivele fixate pe termen scurt, cu cele pe termen mediu şi lung şi 

rezultatele pe care ni le-am propus. 

c) Managementul stresului 

 

Calitatea şi evaluarea eficienţei în domeniul învăţământului sunt influenţate în mod 

direct de factorii de stres. Stresul apare ca răspuns  al  organismului uman la  o nouă provocare 

apărută în viaţa noastră care se caracterizează prin trei faze de evoluţie: reacţia de alarmă, 

stadiul de rezistenţă, stadiul de epuizare. 

Toate aceste aspecte sunt elemente primare pentru a putea dezvolta o organizație 

competitivă, o organizație care își dorește să performeze si să se diferențieze de altele similare 

pentru a fi un angajator dorit.  

Competenta liderilor, implicarea si interesarea tuturor membrilor organizațiilor, 

indiferent de tipul acestora, in realizarea obiectivelor, conduc cu siguranță la dezvoltarea unei 

societăți durabile. 
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 Problema asigurǎrii şi menţinerii calitǎţii serviciilor educaţionale este una deosebit de 

importantǎ cu un impact imediat , dar şi pe termen lung asupra beneficiarilor direcţi ai acestora-

elevii, cât şi asupra beneficiarilor indirecţi- comunitatea, societatea etc. 

Calitatea şi asigurarea acesteia nu se întâmplǎ, nu este opţionalǎ, ci este o cerinţǎ 

imperativǎ a timpului pe care îl trǎim din cel puţin patru motive: moral (elevii sunt cei cǎrora 

trebuie sǎ li se asigure o educaţie care sǎ fie ,,cea mai bunǎ”, contextual (şcolile sunt într-o 

interacţiune dinamicǎ şi continuǎ cu societatea şi comunitatea cǎrora le aparţin . Contextul în 

care acestea îşi desfǎşoarǎ activitatea este într-o continuǎ luptǎ pentru calitate, ceea ce impune 

pentru toate instituţiile o creştere a interesului pentru calitate.), supravieţuirea (societatea de 

azi este una concurenţialǎ), responsabilitatea (şcolile sunt supuse în mod constant aprecierii şi 

evaluǎrii celor pe care îi serveşte: elevi, pǎrinţi , comunitate, societate. Şcoala este un bun al 

comunitǎţii şi va trebui sǎ dea socotealǎ pentru ceea ce face, motiv care impune existenţa unor 

strategii interne de asigurare şi menţinere a calitǎţii.) 

 Şcoala româneascǎ trebuie sǎ iasǎ din normele stricte ale ideii de transfer de cunoştinte 

cǎtre elevi, idée care încǎ mai stǎ ca temei de bazǎ a tot ceea ce şcoala face sau trebuie sǎ facǎ. 

Şcoala sǎ fie locul unde elevii primesc informaţii, dar accentul sǎ nu cadǎ pe dimensiunea 

informativǎ, ci din ce în ce mai mult pe formare, integrare, relaţionare. 

 Valorile instituţionale şi viziunea sunt importante deoarece ele dau direcţie şi sens 

instituţiei, asigurǎ consecvenţa în acţiune, motiveazǎ şi promoveazǎ angajaţii, pun bazele 

culturii şcolii. 

 Iată destule motive pentru a acorda o mai mare atenţie activitǎţii didactice în vederea 

obţinerii unui învǎţǎmânt de calitate. 

 Nu rareori avem ca subiect de discuţie în cancelarie, la cercurile pedagogice sau la 

şedintele cu părinţii problema îndepărtării elevilor de ,,carte”(declinul învǎţǎrii). Dar ce facem 

noi, cadrele didactice, pentru a îndrepta situaţia? 

 Această temă a simpozionului constituie un  impuls pentru mine în dezvoltarea 

profesională. Bibliografia pe această temă este vastă şi diversificată, cu multe soluţii la acest 

,,obstacol’ de la clasă. Mai depinde şi de învăţător cât de maleabil este în proiectarea activităţii 

de la clasă şi cât de deschis este spre nou.  

  

 I. Ce este calitatea educaţiei? 

 Conceptul de calitate a fost asociat cu un anume nivel sau grad de excelenţǎ , valoare 

sau merit, deci cu valorile explicite şi implicite ale culturii unei comunitǎţi sau unei naţiuni. Un 

concept propriu al calitǎţii ar trebui sǎ se fundamenteze pe : cultura, tradiţiіle şi valorile 

naţionale, cultura şi valorile pe care dorim sǎ le promovǎm prin politicile şi strategiile 

dezvoltǎrii sociale şi economice durabile. 

 Calitatea educaţiei poate fi privitǎ ca un ansamblu de caracteristici ale unui program de 

studiu şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptǎrile beneficiarilor, precum şi 

standardele de calitate . Beneficiarii şi clienţii educaţiei de calitate (elevii, pǎrinţii, societatea) 

ar fi de dorit sǎ fie consultaţi permanent în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţǎ de serviciile 

educaţionale de care beneficiazǎ. 

 Imbunǎtǎţirea calitǎţii educaţiei presupune evaluare, analizǎ şi acţiune corectivǎ 

continuǎ din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazatǎ pe selectarea şi adoptarea celor 



mai potrivite proceduri , precum şi pe alegerea şi aplicarea  celor mai relevante standarde de 

referinţǎ. Metodologia asigurǎrii calitǎţii educaţiei precizeazǎ cǎ asigurarea calitǎţii educaţiei 

este centratǎ preponderent pe rezultatele învǎţǎrii. Rezultatele învǎţǎrii sun exprimate în 

termeni de cunoştinţe, competenţe, valori, atitudini care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea 

unui nivel de învǎţǎmânt sau program de studiu. 

 Calitatea în educaţie este asiguratǎ prin urmǎtoarele procese: planificarea şi realizarea 

efectivǎ a rezultatelor aşteptate ale învǎţǎrii, monitorizarea rezultatelor, evaluarea internǎ a 

rezultatelor, evaluarea externǎ a rezultatelor şi prin îmbunǎtǎţirea continuǎ a rezultatelor  în 

educaţie. 

 Calitatea este dependentǎ de valorile sociale în care funcţioneazǎ sistemul respectiv de 

educaţie. Calitatea se realizeazǎ pe un anume subiect, pentru un anume beneficiar, dupǎ anumite 

interese. Valorile calitǎţii în educaţie: democraţia, umanismul, echitatea, autonomia intelectualǎ 

şi moralǎ, calitatea relaţiilor interpersonale, comunicarea, îmbogǎţirea comunitǎţii, inserţia 

optimǎ socialǎ şi profesionalǎ, educarea individului ca membru critic şi responsabil al grupului. 

Forţa de muncǎ sǎ fie competitivǎ, cu noi competenţe în soluţionarea problemelor şi cu abilitǎţi 

cognitive.  Incǎ persistǎ discrepanţe între nivelul de pregǎtire al elevilor din şcolile rurale şi cei 

din şcolile urbane, între elevii majoritari şi cei aparţinând grupurilor minoritare defavorizate. 

 Aceste diferenţe privind performanţa pot fi puse şi pe seama unor distribuţii inechitabile 

şi ineficiente a resurselor ceea ce duce la o mare variaţie în ceea ce priveşte calitatea educaţiei 

oferite. Imbunǎtǎţirea managementului resurselor umane în învǎtǎmânt printr-o planificare 

strategicǎ şi oferirea de stimulente pentru performanţǎ poate contribui semnificativ la 

îmbunǎtǎţirea rezultatelor în educaţie. Sunt necesare eforturi suplimentare ale tuturor actorilor 

implicaţi în proces pentru a spori calitatea, accesibilitatea, relevanţa, eficienţa, echitatea 

educaţiei. 

 Sensul educaţiei este dat şi de comunicare , aşa cum menţionam mai sus. Calitatea 

educaţiei este datǎ de calitatea actului de comunicare. Existǎ o multitudine de factori care pot 

constitui bariere de comunicare. Toate aceste bariere trebuie depǎşite printr-o educatie a 

comunicǎrii care presupune: favorizarea autocunoaşterii prin resursele de comunicare, 

familiarizarea cu toate formele procesului de comunicare, descoperirea resurselor de 

comunicare ale celorlalţi, activarea aptitudinilor de comunicare , descoperirea disponibilitǎţilor 

personale latente, folosirea optimǎ a multiplelor canale de emitere şi receptare didacticǎ, 

valorizarea comunicǎrii integrale. 

 Trebuie înlocuitǎ gramatica scolasticǎ, învǎţatǎ mecanic, cu o gramaticǎ a comunicǎrii 

în care sǎ fie pus accentul pe context, pe rolul elementelor nonverbale, pe organizarea complexǎ 

a comunicǎrii. In acest sens se impune o altǎ cerinţǎ: pregǎtirea viitorilor formatori, 

perfecţionarea actualilor educatori într-un cadru specializat, într-un laborator de comunicare 

educaţionalǎ. 

 In vederea realizǎrii eficiente a comunicǎrii pentru educaţie şi a educaţiei prin 

comunicare , sunt necesare unele sugestii care pot avea rol orientativ:  

-schimbarea mentalitǎţii privind procesul educativ, de la obiective şi conţinuturi pânǎ la 

organizare şi evaluare; 

-trecerea de la caracterul dominant instructiv la educaţia propriu-zisǎ, de la infomativ la 

formativ; 

-necesitatea unei reforme reale a învǎţǎmântului, la toate nivelurile; 

-abordarea interdisciplinarǎ a instrucţiei şi educaţiei; 

-introducerea unor discipline noi, axate pe ideea de comunicare şi educaţie alǎturi de discipline 

clasice; 

-conceperea unor noi modalitǎţi de evaluare, în conformitate cu cerinţele şi exigenţele omului 

modern; 



-utilizarea, în continuare, în procesul instructiv-educativ de mijloace tehnice moderne, specifice 

erei electronice; 

-structurarea şi derularea modelǎrii educaţionale pe modalitaţi întrunite şi coordonate 

 

 II. Cum asigurǎ calitatea ,,actorii” implicaţi la nivelul şcolii? 

 

 Cadrele didactice prin: 

 activitate didacticǎ în conformitate cu documentele normative şi bazate pe o metodologie 

centratǎ pe elev; 

 formare continuǎ; 

 adecvarea întregii activitǎţi la nevoile elevilor şi ale comunitǎţii; 

 evaluare şi autoevaluare permanentǎ 

Elevii prin: 

 pregǎtire continuǎ; 

 implicare activǎ şi responsabilǎ în propria educaţie; 

 participare la viaţa şcolii 

Conducerea şcolii: 

 prin asigurarea resurselor, a bazei logistice şi a condiţiilor pentru o educaţie de calitate; 

 realizarea comunicǎrii interne şi externe la nivelul şcolii; 

 conducerea proceselor de dezvoltare instituţionalǎ 

Comisia pentru evaluare şi asigurare a calitǎţii: 

 strategia de evaluare şi asigurare a calitǎţii; 

 propuneri de îmbunǎtǎţire a calitǎţii educaţiei; 

 colaborarea cu ceilalţi ,,actori” implicaţi; 

 raportul annual de evaluare internǎ privind calitatea educaţiei în şcoalǎ 

Pǎrinţii: 

 comunicare permanentǎ cu copilul şi cu cadrele didactice; 

 implicare în viaţa şcolii şi rǎspuns prompt la solicitǎrile acesteia 

 

III. Centrarea managementului calitǎţii pe valoarea adǎugatǎ şi pe progres 

 

,,Evaluarea calitǎţii educaţiei se face pe baza valorii adǎugate, adicǎ în funcţie de ceea ce 

are şcoala, educaţia adaugǎ la ,,zestrea” de cunoaştere, deprinderi, atitudini, competente 

generale existente deja la nivelul indivizilor, grupurilor şi comunitǎţilor.” (Simona Josan, 2005, 

pag.9) 

Şcolile sunt foarte diferite în ceea ce priveşte premisele şi resursele puse în joc. Ca urmare, 

la eforturi egale, rezultatele obţinute vor fi foarte diferite.  

Calitatea se poate obţine şi în şcolile care acţioneazǎ în condiţii grele iar efortul depus şi 

rezultatele obţinute trebuie recunoscute şi recompensate. 

,,Utilizarea conceptului de ,,valoare adǎugatǎ “ este necesarǎ pentru a discerne influenţa 

realǎ a educaţiei asupra rezultatelor obţinute şi pentru a motiva şcolile care obţin rezultate 

deosebite în termini de ,,valoare adǎugatǎ”. 

Pentru a putea mǎsura valoarea adǎugatǎ este necesarǎ o estimare corectǎ a condiţiilor de 

intrare, exprimatǎ în factori de risc (de exemplu procentul elevilor care au dreptul la bursǎ 

socialǎ, procentul familiilor care primesc diferite forme de ajutor social, procentul familiilor în 

care cel puţin un pǎrinte e şomer, procentul familiilor monoparentale, procentul elevilor 

migranţi, nivelul studiilor pǎrinţilor elevilor, procentul orelor din planul de învǎţǎmânt predate 

de cadre necalificate, fluctuaţia cadrelor didactice etc.) 



Unitǎţile şcolare vor fi clasificate în categorii de risc în funcţie de condiţiile de funcţionare, 

iar judecarea rezultatelor unei unitǎţi şcolare se va realiza numai prin comparare cu media de 

referinţǎ a categoriei respective.” (Titus Filipaş, 2007)  

 

 IV. Transdisciplinaritatea- gradul cel mai elevat de integrare a curriculum-ului 

 ,,Activitǎţile transdisciplinare sunt activitǎţi care abordeazǎ o temǎ generalǎ din 

perspectiva mai multor arii curriculare, construind o imagine cât mai completǎ a temei 

respective. Este tipul de activitate unde cunoştinţele şi capacitǎţile sunt transferate de la o arie 

curricularǎ la alta. Prin intermediul acestor activitǎţi se urmǎreşte atingerea obiectivelor tuturor 

ariilor curriculare într-un context integrat. Termenul poate fi asociat cu cel de activitate 

tematicǎ.” (Ciolan, Lucian, 1999, pag. 15  

 La clasele I şi a II-a  acest mod de abordare a curriculumului am observat cǎ ,,a dat 

roade mulţumitoare”. Copiii au continuat sa lucreze timp de cîteva zile la o anumitǎ temǎ, ca şi 

la grǎdiniţǎ, dezvoltându-şi capacitǎţi diferite prin abordarea acesteia din perspectiva mai 

multor domenii de cunoaştere. Elevul a gǎsit o parte din universal familial al preşcolaritǎţii, iar 

eu am dispus de un context flexibil de organizare a învǎţǎrii care a atras, stimulat şi motivat 

elevul sǎ participe la activitatea din clasǎ. Aceastǎ abordare integratǎ a curriculumului permite 

dezvoltarea mai târziu a competenţelor. 

 Caracteristici ale activitǎţilor transdisciplinare şi argumente pentru integrarea lor în 

programul activitǎţilor zilnice: 

 Traverseazǎ barierele disciplinelor, aducând aspecte ale curriculumului în asociaţii 

semnificative, concentrate pe arii tematice mai largi; 

 In activitǎţile transdisciplinare învǎţarea devine un proiect personal al elevului, îndrumat, 

orientat, animat de învǎţǎtor; 

 Crearea unui mediu cu o largǎ varietate de stimuli şi condiţii face învǎţarea interesantǎ, 

stimulativǎ, semnificativǎ şi o consolideazǎ; 

 Participarea elevilor se realizeazǎ pe tot parcursul activitǎţilor desfǎşurate, fundamentate pe 

principiul învǎţǎrii prin acţiune practicǎ, cu finalitate realǎ 

 Accentul cade pe activitatea de grup şi nu pe cea cu întreaga clasǎ etc. 

Valoarea pedagogicǎ a temelor transdisciplinare: 

 Oferǎ elevilor posibilitatea de a se exprima pe ei înşişi; 

 Situeazǎ elevul în centrul acţiunii, rezervându-i un loc activ şi principal; 

 Oferǎ elevului posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care capacitǎţile sale sunt 

cele mai evidente; 

 Cultivǎ cooperarea şi nu competiţia; 

 Pune elevii într-o situaţie autenticǎ, de rezolvare a unei sarcini concrete cu o finalitate realǎ; 

 Oferǎ elevilor şansa planificǎrii propriilor activitǎţi, asigurându-le ordinea în gândire de mai 

târziu; 

 Activitǎţile transdisciplinare au valoare diagnosticǎ, fiind un bun prilej de testare şi de verificare 

a capacitǎţilor intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale copiilor etc. 
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NECESITATEA CUNOAȘTERII ELEVULUI-CONDIȚIE ESENȚIALĂ ÎN 

TRATAREA DIFERENȚIATĂ 

 

Niculiță Florența 
 

                 Cunoașterea copilului în vederea tratării lui diferențiate este un deziderat al 

învățământului. Această cunoaștere se realizează pe tot parcursul procesului instructiv-

educativ. „Omul este un mic univers” spunea Heraclit și de aceea trebuie să cunoaștem bine 

copilul și prin misiunea pe care o avem să contribuim la evoluția lui firească. 

 

                 Tratarea diferențiată în procesul instructiv – educativ reprezintă „orientarea acțiunii 

educaționale în funcție de profilul psihologic individual, concomitent cu stimularea acestuia 

prin declanșarea unor contradicții între cerințele externe și posibilitățile interne ale 

subiectului”[1]. Cercetarea pedagogică a pus în evidență iar în practica pedagogică s-a 

demonstrat că organizarea activității cu elevii în mod diferențiat asigură atât obținerea unor 

performanțe cu elevii dotați, cât și sporirea ritmului de învățare la elevii lenți, înlăturând eșecul 

școlar.    

             Interesul și preocuparea pentru cunoașterea copilului au crescut simțitor în urma 

dezvoltării psihologiei și pedagogiei ca știință. Oameni de seamă, devotați problemelor școlii, 

au pledat pentru cunoașterea copilului de către educatori. „Fiecare om, susține V. Pavelcu, în 

același timp, seamănă cu toți, seamănă cu unii și nu seamănă cu nimeni”[2]. 

               Cunoașterea elevului nu este un scop în sine, ci o condiție necesară desfășurării optime 

a muncii instructiv-educative. Există o legătură reciprocă între cunoașterea elevilor și calitatea 

acțiunii pe care o desfășoară educatorul. Cunoașterea cât mai profundă îl conduce pe educator 

spre anumite măsuri menite să ridice calitatea activității didactice, servește la formarea lui, iar 

în procesul cunoașterii acesta se transformă participând activ la actul propriei cunoașteri. Numai 

cunoscându-ne bine elevii îi putem ajuta să se cunoască, să-și înțeleagă însușirile pozitive și 

lipsurile, să-i antrenăm încă din primii ani de școală la propria lor formare. Orice acțiune de 

diferențiere a instruirii pornește de la sesizarea  trăsăturilor comune, dar și a deosebirilor dintre 

elevi, deosebiri ce se manifestă prin dezvoltare intelectuală, capacitate de învățate, ritm de 

lucru, aptitudini, atitudini, interese etc. Depistarea acestor trăsături care-i diferențiază pe elevi 

reprezintă operația inițială, premisa oricărei acțiuni de tratare diferențiată. 

  Metode de cunoaștere a elevilor: 

        1. Metode de cunoaștere a elevilor prin analiza conduitei și activității: 

        a) Observația psihopedagogică constă în urmărirea sistematică a manifestărilor de 

comportament, individual sau colectiv, așa cum se prezintă ele în cursul lor natural de 

manifestare (joc, învățare școlară și extrașcolară). 

        b) Metoda analizei produselor activității constă în obținerea datelor cu privire la 

capacitățile psihice (coerența planului mintal, forța imaginației, amploarea intereselor, calitatea 

cunoștințelor, deprinderilor, priceperilor  și aptitudinilor), stilul realizării (personal, comun, 

obișnuit), nivelul dotării (înalt, mediu, slab), progresele realizate în învățare. 

        c) Metoda biografică este puțin folosită datorită faptului că cei investigați, elevii, nu au 

încă o biografie amplă care să furnizeze date semnificative. 

 

            2. Metode de cunoaștere care solicită colaborarea subiectului studiat: 

 



            a) Metoda convorbirii poate fi aplicată fie ca metodă independentă, fie ca auxiliar al 

altor metode de investigație psihologică pentru obținerea unor informații. Poate îmbrăca 

multiple forme, interlocutorii putând fi atât adulții, părinții și cadrele didactice, cât și elevii. 

Convorbirea face apel la experiența subiectului, invitându-l să se autoanalizeze, să prezinte 

fapte, să descrie motivațiile unei anumite manifestări, să facă aprecieri asupra propriei persoane 

și a altora prin comparație, să descrie natura relațiilor interpersonale stabilite cu adulții, să 

conștientizeze și să relateze despre aspectele conflictuale în procesul integrării în școlaritate. 

           b) Metoda chestionarului constă în sondarea opiniilor, dorințelor, aspirațiilor și 

intereselor elevilor. Chestionarul poate fi gândit și administrat atât copiilor cât și părinților. 

 

              3.Metode și tehnici de organizare a informației: 

 

           a)Fișa de caracterizare psihopedagogică este un instrument de bază pentru cunoașterea 

elevului în vederea formării sale ca personalitate dezvoltată în mod armonios prin dobândirea 

unui complex de însușiri psihice, fizice și sociale. Această fișă se structurează astfel: 

*Date generale despre copil și familia sa; 

*Activitatea în școală și în afara ei; 

*Caracteristici ale persoanei; 

*Concluzii 

 

                 Cu ajutorul fișei se pot sintetiza informațiile obținute prin: 

- observația științifică a elevilor de către cadrul didactic, înregistrarea și analiza particularităților 

elevilor, evidențiate atât în activitatea școlară cât și extrașcolară. Se evită formulările cu caracter 

general, insistându-se asupra gradului de dezvoltare a imaginației, creativității, etc. În același 

timp se consemnează și dificultățile întâmpinate de elev în procesul instructiv-educativ și se 

stabilesc modalități de înlăturare a acestor dificultăți. 

 - analiza produselor activității elevilor ( desene, compuneri, fișe, etc.) – care se face luându-se 

în considerare imaginația, originalitatea, limbajul, memoria, etc. 

- discuții cu elevii care sunt scurte dialoguri pe teme apropiate lor, legate de universul lor de 

viață (jocuri, plimbări, etc). Aceste discuții permit constatarea unor particularități ale gândirii, 

limbajului, imaginației, etc. 

-convorbiri cu părinții și cadrele medicale 

           b) Dosarul individual reprezintă un ansamblu organizat de documente care 

caracterizează o individualitate. El conține informații referitoare la starea medicală, 

psihologică, socială, educațională a unei persoane, date înregistrate în timp și acumulate fie pe 

fișe special alcătuite, fie prin documentele originale de investigație ( fișa de caracterizare, 

produse ale activității, fișe de evaluare, etc.) 
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ROLUL CONSILIERII PSIHOPEDAGOGICE ÎN ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

PREȘCOLARĂ 

 

Prof. Înv. Preşcolar Olteanu-Rotaru Adelina Marta 

 

”Dacă lumea devine din ce în ce mai complexă, dar și mai problematică și 

contradictorie, educația-considerăm noi- este chemată să răspundă din ce în ce mai adecvat 

acestor transformări, mai mult să le anticipeze și să pregătească subiecții educaționali pentru 

asimilarea lor în mod activ și creator”[1](Dumitru-Tiron, E.,2005). 

Reforma învățământului în România subliniază importanța comutării accentului de pe 

latura informativă a procesului educativ spre cea formativă. Învățământul tradițional de tip 

informativ se centrează prioritar pe aspectele de ordin cognitiv ale elevului, ignorând 

personalitatea subiectului educației, componentele sale afective, motivaționale, atitudinale și 

comportamentale. Elevul este perceput ca un ”recipient” de asimilare și de reproducere a 

informațiilor, și mai puțin ca o persoană reală, ca o ființă umană originală, ca o personalitate 

unică și irepetabilă.  

Învățământul modern românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenții bine 

informați, ci formarea de persoane bine abilitate și instrumente cu resurse adaptive la solicitările 

și psihologice ale vieții, cu un sistem axiologic bine conturat. 

În prezent sistemul  de învățământ românesc nu este încă în totalitate pregătit să 

răspundă exigențelor impuse de o societate liberă și democratică. Conservatorismul, 

depersonalizarea, intelectualismul, autoritarismul și obediența, elitismul  și inegalitatea 

șanselor, segregarea școlii de persoană, familie, comunitate sunt doar câteva din tarele 

învățământului românesc existente și astăzi[2] (Miroiu și colaboratorii, 1998). 

”Rolul consilierii școlare este, cu precădere, unul proactiv în sensul că această activitate 

de sprijin încearcă să prevină apariția situațiilor de criză personală, educațională și socială a 

persoanelor consiliate. B.Wolf (1990) susține că, la nivel școlar, toate tipurile de terapie trebuie 

să acorde atenție stadiilor de dezvoltare ontogenetică a copilului și problemelor etice care 

decurg din lucrul cu copiii, iar consilierii școlari au sarcina de a încerca, pe cât posibil, să 

realizeze o consiliere preventivă .[3] (Potolea, D., Neacșu, I., Iucu, R., B., Pânișoară , I.-O., 

coord. 2008,pag472). 

Adunând caracteristicile prezentate mai sus putem spune că procesul de consiliere pune 

accentul pe dimensiunea de prevenție a tulburărilor emoționale și comportamentale, pe cea a 

dezvoltării personale și a rezolvării de probleme. 

 În prezent, consilierea este din ce în ce mai apreciată datorită eficacității și eficienței ei. 

În mod firesc, în acest context activitățile de consiliere presupun, în desfășurarea lor, o relație 

specifică între consilier și client. Relația de consiliere psihopedagogică este o relație între o 

persoană specializată, cu anumite competențe și o altă persoană, în cadrul căreia consilierul 

acordă asistență, sprijin și îndrumare având la bază strategiile consilierii ce conduc la 

soluționarea problemelor. Apropierea de copil presupune existența unor relații noi între copil-

educatoare și educatoare-copil, bazate pe încredere, prețuire, siguranță, care să-i dea copilului 

certitudinea ca educatoare este ființa căreia îi poate încredința ,,tainele sufletului”, spre păstrare. 

Pentru ca acest lucru să fie posibil, este necesar să-i dai copilului posibilitatea sa-ți deschidă 

calea spre lumea lui interioară sau să-i dea puterea de a înțelege că tu ești busola în marea lume 

a lui de multe ori neînțeleasă de noi, ca adulți. Copilul simte când este privit cu încredere, cu 

afecțiune și când nu, reacția acestuia fiind diferită, se închide într-o carapace, greu ,,de spart”. 

Un copil neînțeles, bruscat, jicnit, neluat în serios, se va îndepărta de educatoare, oricât se va 



încerca stabilirea climatului anterior ,nu se va reuși. Mereu ne vom izbi de opoziția lui ca un 

zid și va fi înclinat să creadă că, la prima reacție a lui, iar va fi respins, considerându-se astfel 

într-un mare pericol. Legătura cu copilul trebuie să fie solidă, sinceritatea și încrederea să ducă 

la o confidentă a copilului, copilul încredințându-ne pentru păstrare toate gândurile și 

intimitățile sale. 

 Preșcolaritatea sau cea de-a doua copilărie se caracterizează printr-o deosebită 

receptivitate la influențele mediului și prin ritmuri accelerate de dezvoltare psihică. Educația 

făcută de părinți cât și cea a grădiniței se resfrânge asupra tuturor laturilor personalității 

copilului. Pe măsură ce copilul se dezvoltă, cresc și trebuințele și dorințele lui. Trebuie să 

înțelegem și să găsim modalități eficiente de exprimare a sentimentelor față de copii, totodată 

înțelegăndu-i. Este necesar să se acționeze cu calm și prudență atunci când copilul are o 

problemă, iar atunci când apar conflictele, trebuie depus un efort în plus pentru a stăpâni 

situația, cerând să fie respectați, dar în același timp acordând copilului respectul pe care el îl 

solicită și la care el are tot dreptul. 

Consilierea psihopedagogică se pretează foarte bine la adaptarea unor programe de 

scurtă durată, focalizate pe obiective și soluții. Consilierul își propune un obiectiv concret, și 

anume construirea, împreună cu clientul, a unei soluții adecvate rezolvării problemei acestuia, 

urmărindu-se obținerea unor rezultate concrete, beneficii pentru client. Consilierea de scurtă 

durată adoptă un demers ” esențialmente strategic” [4] ( Vargha, 2005,pag 3) în care consilierul 

își asumă responsabilitatea de a influența în mod direct oamenii cu scopul schimbării acestora, 

schimbare care nu este așteptată, ci sistematic provocată.  

 Confidența educatoare-copil, are două aspecte: unul legat de confidența generală la 

nivelul întregului grup și unul individualizat, specific fiecărui copil în parte. Uneori vin la 

grădiniță copii abătuți, fiind sub influența unor probleme familiale, cum am notat mai sus, ori 

sunt indispuși din cauza unei dureri fizice și sunt dezorientați în urma revenirii la grădiniță după 

câteva absențe de boală și în toate aceste situații ne apropiem de ei cu înțelegere, cu tact. 

Înconjurându-i cu înțelegere și afecțiune îi vom câștiga pe copii treptat-treptat, fără să-și dea 

seama, antrenându-i în joc în așa fel încât să simtă o nouă bucurie, care le va atenua starea de 

apatie și le va dezvolta dragostea pentru grădiniță.  

Aprecierea de copii implică multe aspecte, printre care și exemplul personal. 

Educatoarea trebuie să fie blândă, bună, iubitoare, dar în același timp demnă și decentă. Sigur 

înțelegerea copilului ne va conduce la o apropiere de inima lui, ne ajută să creștem în ochii lui, 

îi dă acestuia putere, simțind că are alături ,, cea mai dragă ființă a sufletului său”. A fi 

consilierul copiilor înseamnă a fi partenera de joc, prietena cea mai bună, cea mai sinceră, 

prietena lor mai mare spre care se îndreaptă in orice moment al vieții. Activitatea de consilier a 

copilului constituie cheia spre cel mai valoros capital ,,omul”. ,,Fericit este copilul care găsește 

în fiecare etapă a drumului sau pe educatorul capabil să-i insufle treptat forța și elanul necesare 

împlinirii destinului său ca ,,om”(Maurice Debesse). 

În societatea contemporană interesul părinților pentru dezvoltarea personalității, 

caracterului copiilor dar și învățarea timpurie de către aceștia a unor deprinderi este extrem de 

mare, fapt pozitiv deoarece este cunoscut faptul că un important factor educațional îl reprezintă 

familia, care are nu doar rolul de a asigura copilului siguranța materială și afectivă, ci și pe acela 

de al introduce în valorile grupului de referință, de a-i forma primele conduite și de ai furniza 

primele informații legate de mediul înconjurător. 

 În activitatea grădiniței părinții trebuie implicați permanent, nu doar atunci când apar 

probleme. Astfel, educatoarea are posibilitatea unor întâlniri zilnice cu părinții, iar aceste 

întâlniri pot deveni momente de comunicare. Părinții sunt o resursă importantă pentru 

cunoașterea și sprijinirea programului educativ, pot oferi sau pot solicita informații, dar în 

același timp, de multe ori părinții nu își identifică problemele sau nu au încredere să solicite 

sprijinul în rezolvarea lor. 



 De ce este nevoie de consiliere în grădiniță ? Deoarece ajută la cunoașterea și 

dezvoltarea caracteristicilor personale, a aptitudinilor și talentelor copiilor; identifică 

dificultățile comportamentale, sociale emoționale și de învățare ale copiilor; contribuie la 

creșterea și acordarea suportului copiilor în conformitate cu cerințele și nevoile individuale; 

sprijină exersarea și dezvoltarea responsabilității, independenței; sprijină adaptarea mai ușoară 

a copiilor la cerințele grădiniței și pregătirea pentru școală și viață și nu în ultimul rând dar cel 

mai important susține informarea /formarea părinților, familiilor, cadrelor didactice și 

nedidactice din grădiniță, a membrilor comunității cu privire la creșterea copiilor, depășirea 

situațiilor de criză și dezvoltarea relației de consiliere. 

 În opinia specialiștilor în consiliere, consilierul orientează clientul în găsirea soluțiilor, 

acesta nu le oferă. Planurile concrete de acțiune și implicațiile practice pot constitui puncte de 

pornire în realizarea intervențiilor personalizate pentru situațiile specifice de consiliere sau 

momente benefice de reflecție asupra muncii consilierului cu părinții sau copii din grădinițe. 

 Consider această temă importantă deoarece prin activitățile consilierului psihopedagog 

se propune o relație de colaborare între consilier și cel consiliat, o intervenție de durată scurtă 

sau lungă. Se focalizează pe activități de prevenire a comportamentelor problematice sau 

indezirabile ale clientului, pe îmbunătățirea unor aspecte din viața lui, cum ar fi comunicarea 

eficientă adult-copil, imaginea de sine, respectarea regulilor. Din punct de vedere al 

procedurilor de intervenție, consilierea este considerată eclectică pentru că integrează și aplică 

principii și strategii specifice mai multor orientări teoretice, în funcție de problema clientului, 

pregătirea și stilul consilierului psihopedagog. 

 Strategiile consilierului psihopedagog conduc la activități de consiliere formative care 

țintesc mai ales prevenția unor comportamente neadaptative și învățarea acestor strategii care 

să faciliteze adaptarea eficientă la situațiile de viață. Oferă clientului cadrul adecvat pentru a-și 

exprima emoțiile, conflictele, dilemele legate de sine, lume, trecut, prezent sau viitor. 

 Prin prezentarea acestui articol  doresc să evidențiez importanța strategiilor consilierului 

psihopedagog în lucrul cu părinții, procedeu ce facilitează identificarea resurselor proprii ale 

clientului pentru adaptarea la mediu și de soluționare a situațiilor problematice și potențează 

validarea resurselor clientului în lumea reală. Implică principiul dezvoltării personale, astfel 

încât cei care participă la procesul de consiliere vor ,,accesa” multiple resurse ale personalității 

lor: calități, puncte tari, puncte slabe, interese, aptitudini, abilități, aspecte de îmbunătățit, 

strategii de a face față conflictelor.  

Consider că activitățile de consiliere urmăresc realizarea unei bune relații părinte-copil, 

prevenirea unei atitudini și reacții negative în comportamentul părinților față de copil cât și 

însușirea unor abilități de bază de care părinții au nevoie pentru a influența pozitiv 

comportamentul copiilor. Este un lucru recunoscut că educația și creșterea copiilor revine în 

principal părinților. Îndeplinirea funcției educative ține de esența familiei și desăvârșește 

existența acestui nucleu fundamental al societății omenești. 
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IMPORTANȚA VIZIBILITĂȚII INSTITUȚIEI ȘCOLARE DIN PUNCT DE VEDERE 

A MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL 

 

Aurora Antonia Panaite 

 

 Sigur vi s-a întâmplat să mergeți într-o localitate unde să vizitați unele clădiri 

plimbându-vă doar singuri prin ele sau să mergeți în altă parte unde să vizitați unele clădiri în 

timp ce un ghid vă prezenta istoria lor. Dacă vă aduceți aminte de cele două tipuri de vizită și 

analizați impactul produs în sufletul dumneavoastră, nu-i așa că simțiți o diferență? Dacă în 

timpul unei vizite simple, impersonale, se observă doar unele aspecte estetice și atât, în timpul 

unei vizite cu prezentarea oferită de un ghid clădirile prind viață și fiecare părticică a lor devine 

interesantă. 

Pornind de la această diferență de impact asupra oamenilor, se conturează importanța 

existenței în planul managerial obiectivul de a face posibilă cunoașterea instituției din mai multe 

puncte de vedere: infrastructură, istorie, rezultate, activități educative, activități extrașcolare, 

etc.  Pentru a exemplifica acțiuni de vizibilitate, împărtășesc câteva exemple de bune practici 

văzute la instituții de învățământ din țară și din străinătate. 

 

1. Scrierea istoriei unității de învățământ:  

 

În cadrul unui program extrașcolar, 2-3 cadre didactice împreună cu un grup de elevi (max 15, 

care să lucreze în echipe de 3-5 la etapele proiectului) au desfășurat o activitate complexă cu 

scopul scrierii istoriei instituției. Această activitate complexă a însemnat:  

- cercetare făcută în arhivele școlii unde s-a studiat documentația privind infrastructura, și 

cataloagele din care au fost extrase informații privind: numărul de clase din fiecare an, profilele 

claselor, nr. elevilor, numele cadrelor didactice care au predat în școală, numele directorilor 

care au condus școala, domiciliile elevilor care au studiat în școală, etc. 

- interviu cu seniori care au lucrat sau au învățat în unitatea de învățământ; 

- scrierea istoriei pe baza informațiilor strânse; 

- redactarea textului în format electronic pentru a fi bun de tipar în cazul în care se obțin 

fonduri pentru tipărirea cărții; 

- traducerea conținutului într-o limbă internațională, de preferință engleză. 

 

2. Site-ul școlii: 

Prezentarea unei variante scurtate a istoriei școlii pe site-ul școlii (în limba română și în limba 

engleză). Această prezentare este foarte modernă și utilă, deoarece ea poate fi citită de alte 

instituții din UE care își caută parteneri în proiecte internaționale. 

3. Broșură cu istoria școlii făcută în mai multe limbi; 

Este foarte important ca în momentul primirii unei vizite de la o altă unitate, să existe un 

material informativ despre școală care să poată fi oferit cadou persoanelor în cauză. De aceea, 

din istoria școlii scrisă deja în format electronic, un grup de elevi coordonat de cadre didactice 

poate concepe o broșură care să fie accesibilă în mai multe limbi, putând oferi vizitatorului un 

material pe care să-l poată citi și înțelege singur.  



 

 

4. Activitatea de ghid; 

Sigur ați făcut cu elevii vizite în fabrici moderne pentru a le face o consiliere profesională 

nonformală. Dacă da, atunci ați remarcat desigur faptul că aceste unități economice au personal 

plătit pentru a prezenta unitatea și au o sală amenajată unde vizitatorii, înainte de a face traseul 

din cadrul fabricii, se pot așeza comod și vizualiza materialul informativ în timp ce li se transmit 

informațiile. Este o metodă foarte elegantă și personalizată de a face cunoscută instituția. De 

aceea există și școli care au implementat această metodă, implicând elevii și cadrele didactice. 

Un grup de elevi format din câte 2-3 elevi din fiecare an de studiu învață, îndrumat de un cadru 

didactic, să prezinte un material informativ (power point, filmuleț, fotografii, etc.) prin care 

transmit informațiile necesare despre unitatea de învățământ. Sunt pregătiți să facă aceste 

prezentări în limba română, engleză, franceză, etc. după caz. În momentul vizitării, acești mici 

ghizi prezintă școala mai întâi video, apoi conducând vizitatorii, alături de personalul școlii, 

prin clădire.  

Toate aceste metode prezentate mai sus implică și elevii dar exact prezența lor face ca să se 

simtă atenția școlii îndreptată spre elevi. Rezultatele sunt multiple deoarece pe lângă 

prezentarea dorită a istoriei școlii se obține și implicarea activă a elevilor care învață să 

efectueze o activitate de cercetare, să vorbească liberi în fața unui public, să își dezvolte 

capacitatea de comunicare în mai multe limbi, să redacteze texte pe calculator și nu în ultimul 

rând să lucreze în echipă. Pentru a asigura sustenabilitatea proiectului, sunt cooptați elevi din 

fiecare an de învățământ pentru a exista elevi care să preia din mers activitatea atunci când cei 

din clasele terminale termină studiile. 

Ca exemplificare, prezint mai jos doar o parte a rezultatului cercetării făcute cu 15 elevi în anul 

2010, când liceul a cărei istorie se cerceta avea deja o activitate internațională bogată prin 

parteneriate și proiecte de mobilitate, dar nu avea un trecut vizibil. Ceea ce a ieșit la suprafață 

din documentele din arhivă ne-a mirat și pe noi, cei care lucram acolo. Este vorba despre Liceul 

Tehnologic ”Liviu Rebreanu” din Bălan, un orășel frumos din Harghita, a cărei economie s-a 

bazat până în anul 2006 pe activitatea minieră. 

”Liceul a avut un rol semnificativ în viaţa obştii, anii au trecut peste el pe nesimţite, iar „şcoala 

din deal” străjuieşte şi astăzi cu chip semeţ oraşul trecut prin atâtea transformări, cândva într-o 

ascensiune aproape de neoprit, astăzi într-un oarecare declin dar plin de speranţe; şcoala 

continuă să modeleze tinerii urbei pentru un viitor al cărui contur încă se zbate în ceaţă, plină 

de demnitate îşi croieşte mai departe drumul prin istorie reglându-şi mereu calea spre 

normalitate. 

Şcoala nu înseamnă nicidecum doar zidurile, sălile de clasă şi laboratoarele cu toate dotările 

lor, ateliere şi sală de sport, ci înseamnă trăirile intense ale multor generaţii de elevi asupra 

cărora activitatea de aici își pune amprenta pentru totdeauna, înseamnă un noian de bucurii, de 

împliniri, de iubiri intense … 

Acolo unde este loc de amintire şi motiv de pelerinaj, oamenii vin adesea să–şi mângâie privirile 

şi să se vindece de setea dorului din tinereţe, mai maturi, mai încrezători, mai împliniţi. 

Liceul şi-a început activitatea în septembrie 1963. În acel moment existau elevi înscrişi, dar nu 

exista clădirea. De aceea, până în septembrie 1969, elevii şcolii au ţinut ore la Miercurea Ciuc. 



Istoricul apariţiei liceului pe scena învăţământului harghitean îşi are rădăcina ancorată în 1969, 

ca răspuns la cerinţele dinamicii economico-sociale a zonei – mina de cupru de la Bălan – şi a 

dezvoltării reţelei şcolare. 

…………………………………………………………………………………………………

… 

Interesant este de văzut că acest liceu a asigurat şcolarizarea la copii din aproape toate judeţele 

ţării. Astfel, deja în primul an de funcţionare, anul şcolar 1963-1964, domiciliile elevilor 

înscrişi, erau în judeţele: 

 

 

 

Iar apoi, până în anul 1990, au fost școlarizați elevi din județele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru consultare a conținutului în scopulefectuării primului pas în redactarea unei istorii 

proprii, se poate acceasa materialul la adresa: 

http://109.100.55.178:81/images/articole/istoric.pdf 
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PORTOFOLIUL - METODĂ DE EVALUARE ALTERNATIVĂ 

 

Prof. Inv. primar Pînzaru Iulia 

 

       Pornind de la ideea că în educație trebuie să se țină seama mereu de tot ce are și tot ce-

i trebuie copilului să se manifeste și să se dezvolte cât mai armonios,am dorit să folosesc o 

metodă alternativă de evaluare „portofoliul didactic”pentru a stimula capacitățile creative și 

originalitatea elevilor,dar și pentru  crearea unui climat de învățare plăcut și relaxant la orele de 

curs.          

      Vă prezint în cele ce urmează componența unui portofoliu și modul prin care se poate 

face evaluarea cu ajutorul lui. Componența unui portofoliu este următoarea:o prezentare 

proprie, articol științific, o schiță de autor,prezentarea unei căi, prezentarea unei situații 

problematice, creație proprie, interviu cu părinții. 

        Părerea mea este că pentru  clasele primare portofoliul nu constituie un instrument 

propriu-zis de evaluare. El reprezintă mai degrabă un element de motivare și de deschidere a 

apetitului de colectare a unor elemente relevante pentru cunoașterea și amplificarea experienței 

artistice, științifice, religioase, tehnice, a elevului ce se cere a fi întărită. La clasele primare  din 

școala mea se aplică această metodă, nu neapărat urmărindu-se scopul propriu-zis al 

portofoliului, ci mai degrabă înlocuindu-se ideea de colectare și ordonare, de către elevi, a 

lucrărilor proprii - fișe de muncă independentă, de evaluare la diferite discipline, de ameliorare, 

de dezvoltare, planșe, colaje, filme .S-au urmărit totodată dezvoltarea deprinderilor de 

consecvență în activitate, grijă și respect față de propria muncă, urmărirea progresului propriu, 

autoevaluarea capacităților proprii și nu în ultimul rând dorința de autodepășire. S-au construit 

fișe de diferite tipuri, care de fiecare dată stârneau curiozitatea elevilor, motiv pentru care 

așteptau cu nerăbdare să lucreze pe ele. Aceste fișe permit alocarea unui număr mai mare de 

minute pentru rezolvarea lor, devenind părți componente ale portofoliului fiecărui elev. 

        Promovarea acestei metode de evaluare flexibilă ,complexă și integratoare am impus-o 

ca o alternativă viabilă la modalitățile tradiționale. Semnificația adoptării portofoliului constă 

în aceea că  oferă cadrului didactic și elevului, o metodă care să îmbine pe deplin funcțiile 

formativă și informativă ale evaluării. 

           În unele lucrări de specialitate, portofoliul este o metodă de învățare bazată pe acțiune 

reală, în altele este considerată o metodă alternativă de evaluare. 

           Mi-am propus să privesc portofoliul din prisma relației de interdependență predare 

învățare evaluare, dar și să demonstrez eficacitatea acestor metode în cadrul demersului 

educativ. Dacă în școala tradițională, accentul cădea pe acțiunea de predare, rolul central 

revenind profesorului, școala modernă plasează în centru elevul care își îmbogățește, 

consolidează, corectează și transformă experiența cognitivă, cu scopul perfecționării, 

profesorului revenindu-i rolul de a - l activa cognitiv – afectiv - emoțional-atitudinal, astfel 

constituindu-se un echilibru predare - învățare. 

       Din punctul meu de vedere predarea și învățarea nu pot fi privite separat, ci ca un tot 

unitar la care se adaugă evaluarea, cele trei acțiuni fiind complementare și surprinzând astfel  

întreaga activitate cognitivă și formativă. Didactica modernă insistă asupra perfecționării  

relației predare - învățare - evaluare deoarece numai în acest mod relația obiective - conținuturi 

– metodologie – rezultate - reglare devine logică, unitară și perfectibilă. 

      Profesorul modern lucrează împreună cu elevii săi, cooperând în vederea reușitei 

învățării. Rolurile sunt bine stabilite: profesorul stimulează căutarea și descoperirea, iar elevii 

se vor ocupa de activitățile de căutare și descoperire, ei participând activ și conștient la 

asimilarea cunoștințelor și formarea personalității. 



         În cele din urmă  în munca mea la clasă m-am axat pe portofoliul de prezentare. În acest 

tip de portofoliu fiecare elev a strâns lucrările, fișele de lucru,testele, desenele. Tot ce este în 

portofoliu este munca elevului și a fost prezentat părinților, dar și altor persoane autorizate. 

           Începând cu clasa a doua  am implicat elevii în realizarea unui portofoliu de învățare. În 

cadrul orelor de  limba  română am introdus învățarea literelor prin intermediul poveștilor si 

desenelor. Pentru fiecare literă am expus oral o scurtă poveste captând atenția elevului și  astfel 

reușind  să recunoască și să scrie literele cu ușurință. Fiecare literă este reprezentată printr-un 

desen, elevii primind fișe de colorat, având ca sarcină de lucru „ descoperirea” literei nou 

învățate. 

           Portofoliul în care au adunat fișele a fost foarte eficient în procesul  de învățare, deoarece 

era folosit de elevi pentru a-si aminti anumite litere.  

Evaluarea cu acest  portofoliu, diferă de cea cu ajutorul portofoliului de prezentare care 

presupune o colecție de materiale pe o anumită temă. Portofoliul învățării poate lua forma unui 

desen pe care am notat câteva standarde de performanță la care ar trebui să ajungă elevii la 

sfârșitul unei unități de învățare. Copii au voie să coloreze acele părți din desen care corespund 

unor standarde atinse de ei. Metoda este de un real ajutor, deoarece se poate vedea în orice 

moment ce știu sau nu elevii. Este ușor de utilizat și în discuțiile cu părinții, care văd repede și 

clar la ce nivel au ajuns copii lor.  

        Un alt portofoliu realizat a avut ca temă „BASMUL”. Văzând că le plac poveștile spuse 

în timpul lecțiilor de abecedar , am constatat că  un efect extraordinar l-a avut în prezentarea 

poveștilor povestirea orală. Elevii urmăreau cu mai  mare atenție expunerea orală decât citirea 

basmelor. Evaluarea basmelor au realizat-o oral, dezvoltând în acest mod capacitățile de 

exprimare, dar și prin desene, în care elevii au redat ceea ce au înțeles ei din poveste, ce i-a 

impresionat mai mult. Lucrările au fost adunate  realizând portofoliul, evaluarea făcându-se 

prin expunerea desenelor.  

           Portofoliul este o metodă de evaluare flexibilă, complexă, integratoare deoarece include 

rezultate obținute și prin alte metode de evaluare, mă refer aici la probele orale, scrise, practice, 

observarea sistematică a activității și comportamentului elevului, proiect, autoevaluare. La toate 

cele amintite, se adaugă și rezultatele obținute prin sarcini specifice disciplinei respective. El 

reprezintă „ cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul la o anumită disciplină, de-a 

lungul unui interval  mai lung de timp. În proiectarea unui portofoliu, trebuie avute în vedere 

scopul, contextul, dar și modul de proiectare. 

           Dându-le posibilitatea elevilor de a  participa la deciziile cu privire la conținutul și 

utilizarea portofoliului, la selectarea eșantioanelor pe care le atașează, la negocierea modului și 

ponderii evaluării portofoliului în media finală, profesorul stimulează creativitatea și implicarea 

personală a elevilor în activitatea de învățare, dezvoltă motivația intrinsecă și responsabilitatea 

acestora față de propria lor instruire. 

         Am constatat și  avantajele folosirii portofoliului el  fiind un instrument flexibil, ușor 

adaptabil la specificul disciplinei, clasei și condițiilor concrete ale activității, permite aprecierea 

și îndrumarea în actul evaluării a unor produse ale activității elevului, care, în mod obișnuit nu 

sunt avute în vedere, acest fapt încurajează exprimarea personală a elevului, angajarea lui în 

activități se învățare mai complexe și mai creative,evaluarea portofoliului este eliberată în mare 

parte de tensiunile și tonusul afectiv negativ care însoțesc formele tradiționale de 

evaluare,dezvoltă capacitatea elevului de autoevaluare, aceștia devenind auto-reflexivi asupra 

propriei munci și asupra progreselor înregistrate,implică mai activ elevul în propria evaluare și 

în realizarea unor materiale care să-l reprezinte cel mai bine. 

           Referitor la portofoliu ,el este o metodă de evaluare ce implică și alte metode alternative 

ca investigația și autoevaluarea. Ca metodă alternativă de evaluare, portofoliul solicită mai mult  

o apreciere calitativă decât cantitativă și este mai ușor de aplicat pe grupuri mai mici. Învățătorul 



îl poate folosi pentru a  evalua performanțele elevilor, iar elevii îl pot folosi pentru autoevaluare 

și ca modalitate de reflecție asupra învățării. 

        Așadar evaluarea și analiza randamentului școlar constituie factorul fundamental în 

pregătirea procesului de învățământ. Descoperind punctele tari, utilizarea portofoliului didactic 

ar trebui după părerea mea să fie de interes pentru profesori ,deoarece elevul nu se simte 

controlat, ci sprijinit.      
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ÎNȚELEGEREA ORALĂ ȘI TEHNICI DE EXPLOATARE A UNUI DOCUMENT 

VIDEO ÎN ORA DE LIMBA STRĂINĂ 

Raiciu Mihaela Florentina 

 

       Înțelegerea orală reprezintă una din competențele esențiale în învățarea unei limbi 

străine. După Cuq „Înțelegerea este aptitudinea rezultată din implementarea unui proces 

cognitiv, care-i permite elevului să acceadă la sensul unui text pe care-l ascultă”(2003:49). 

      Întelegerea orală este o activitate care vizează să îmbunătățească noi deprinderi la elev, 

de a-și însuși progresiv strategii de ascultare și de înțelegere a enunțurilor orale. În cadrul 

activității de înțelegere orală obiectivul profesorului este acela de a-i forma pe elevi să devină 

mai independenți pentru a putea aplica în context autentic ceea ce au învățat în clasă. 

      Această competență pare greu de dobândit de către elevi pentru că nu este destul de 

practicată în ora de limbă străină. Cu toate acestea reprezintă o activitate fundamentală în 

învățarea unei limbi. Ea se construiește în timp, prin  audierea  unei diversități de mesaje 

(povești, cântece, cerințe) în situații de comunicare diverse, respectându-se principiul de la 

simplu la complex. 

       Exersând această competență, elevul descoperă lexic, elemente de civilizație, diferitele 

registre de limbă, accente diferite, constructii care-i vor imbogăți cunoștințele.  

      Activitățile de înțelegere orală ajuta la dezvolatrea de noi strategii,  utile în învățarea 

limbii. Elevii  vor putea găsi treptat informații, le vor putea ierarhiza, vor lua notițe. Activitățile 

de înțelegere îi vor ajuta să descopere lexicul în context, să recunoască sunete, să repereze 

cuvinte cheie, să înțeleagă per ansamblu și în detaliu și să deducă implicitul.  

       Înțelegerea orală regrupează trei etape: înțelegerea globală, înțelegerea selectivă sau 

detaliată și înțelegerea implicitului.  Fiecare etapă  presupune  o  serie de activități specifice. 

       Prima etapă, înțelegerea globală, corespunde momentului  premergător ascultării. În 

această etapă, „profesorul va trebui să se asigure că elevul are cunoștințe despre subiect și, dacă 

nu, atunci ii va oferi câteva  sau îi va  cere să  se informeze despre subiect.  ”(C. Cornaire, 1998: 

159). Acesta este momentul în care  profesorul oferă câteva informații despre subiect pentru a 

ajuta elevii să formuleze  ipoteze. Înțelegerea detaliată sau selectivă corespunde ascultării, care 

va fi repetată de trei ori, astfel  încât elevul să înțeleagă cadrul și să verifice ipotezele declarate 

înainte de a asculta. 

       Înțelegerea implicitului corespunde etapei de după ascultare și este momentul în care 

elevul infirmă  sau confirmă ipotezele și poate identifica  informații mai precise, poate descoperi 

intenția emițătorului, poate  înțelege implicitul  existent în orice document autentic. Orele de 

limbă străină  cunosc astfel  o dimensiune cu totul nouă atunci când sunt construite în jurul 

suportului video, ceea ce motivează elevii prin povești autentice și semnificative. 

       Dacă considerăm că imaginile permit elevilor să acceadă la  înțelegerea generală a 

poveștii, atunci este necesar să definim sarcini de ascultare selectivă pentru a împiedica elevul 

să rămână pasiv în fața imaginilor. Ideea este de a crea exerciții de ascultare activă care să 

promoveze descoperirea de noi elemente și să garanteze o motivație mai mare. Aceste sarcini 

foarte precise ar trebui să permită recunoașterea activă a limbii. Ele pot fi un ajutor pentru o 

înțelegere detaliată, deoarece îi ghidează pe elevi în strategiile lor de căutare a sensului. Într-

adevăr, elevii, grație unei întrebări precise, își concentrează atenția pe un pasaj al videoclipului, 

pe cuvintele unuia dintre protagoniști, ceea ce le permite să înțeleagă o structură sau un cuvânt,  

cărora  nu le-ar fi acordat atentia cuvenită. 

      Aceste sarcini pot fi, de asemenea, identificarea elementelor lingvistice cunoscute. Ele  

pot lua forma unui QCM , dar e de preferat să li se adreseze întrebări la care elevii pot memora 

răspunsurile sau le pot scrie pur și simplu. 



 

      Când vorbim despre comunicare orală, nu putem ignora exprimarea orală care se 

bazează pe înțelegerea orală. Exprimarea  orală intr-o limbă străină  este abilitatea de a se 

exprima în diferite situații de comunicare. Prin urmare, este o relație interactivă între emițător  

și destinatar care implică ascultarea și înțelegerea celuilalt. Expimarea orală este o abilitate pe 

care este indicat să o abordăm imediat dupa imediat înțelegerea orală. Acest lucru oferă 

posibilitatea elevilor să-și amintească cu ușurință ceea ce au auzit și sa transpună în context real 

de comunicare ceea ce au reținut. 

                

      Spotul publicitar poate fi o bază pentru formarea competenței de  înțelegere orală, dar 

și de exprimare orală, mai ales dacă vorbim despre campanii publicitare al căror scop este de a 

informa, de a aminti, de a convinge sau de a confirma.  

      Jean-Michel Ducrot identifică obiectivele generale ale utilizării documentelor video în  

ora de limba franceză :  

           „ A-l aduce pe  elev să observe, să aprecieze, să critice sau să judece ceea ce vede,  

 A-l învăța să decodeze  imagini, sunete, situații culturale,  

 A-i dezvolta imaginația elevului, a-l face  să ghicească, să anticipeze, să formuleze 

ipoteze, 

 A-l face  capabil să formuleze, să reformuleze, să sintetizeze, 

              A-i  permite  elevului  să-și construiască propriile cunoștințe "  

      Pentru a atinge aceste obiective, există mai multe metode de abordare a documentului 

video, bazate pe trei momente cheie: înainte, în timpul și după vizionare. Potrivit lui Jean-

Michel Ducrot, activitățile anterioare vizionării  sunt menite să faciliteze o înțelegere globală  

și putem să facem un brainstorming despre  subiectul abordat, să aducem informații despre 

acesta, să dezvoltăm o listă de enunțuri care par a priori adevărate  și să le verificăm.   

Activitățile din timpul vizionării ajută la o înțelegere mai detaliată sau selectivă.  

      Putem și, pentru aceste exerciții, trebuie să definim sarcini foarte precise: să recunoască   

indicatorii vizuali (locuri, climă, obiecte, categorii sociale), să identifice  anumite cuvinte din 

comentariu (oferind o listă de exemplu și elevii trebuie sa bifeze cuvintele auzite), putem cere 

să noteze obiectele, cuvintele referitoare la tema abordată  în videoclip, expresiile folosite 

pentru politețe, pentru a exprima o opinie, verbe conjugate la un anume timp, să bifeze  enunțuri 

dintr-o listă (cum ar fi: Adevărat / Fals, alegere multiplă), să găsească  informații (de exemplu: 

Cine spune: „…”; Cuvântul? Propoziția „…” se aplică personajului? ...), sa sublinize   într-o 

listă de adjective cele care descriu cel mai bine fiecare dintre personaje, să completeze  spațiile 

libere din transcrierea unui scurt pasaj, să întocmească  o listă de cuvinte auzite pe una dintre 

temele secvenței. (de exemplu: ingredientele unei rețete), să reconstituie  o secvență a dialogului 

ale cărui replici  au fost amestecate, să corecteze  un extras  în care au apărut unele erori, de 

exemplu în descrierea unui personaj, unde s-au făcut omisiuni, să ia notițe pentru a pentru a 

putea rezuma documentul oral sau în scris. 

       Activitățile post-vizualizare pot fi orale sau scrise.  

       Dacă vizionează documentul video  fără sunet, elevii pot  rezuma secvența, crea  un 

comentariu pentru a însoți imaginile, analiza  compoziția imaginii, planurilor, modului de 

filmare. 

        Dacă vizionează cu sunet ei pot răspunde la întrebări de înțelegere orală și vizuală 

(întrebări orale sau scrise, grile) precum: cine, ce, unde, când, cum, de ce, care sunt diferitele 

episoade ale poveștii, pot realiza un sondaj pe tema ilustrată, pot să-și spună părerea despre 

subiect, să interpreteze  personajele folosind  transcrierea sau să imagineze scrie un scenariu  

diferit pe aceeași temă. 



       O altă modalitate de exploatare a documentului video este vizionarea intreruptă. În 

aceast-  situație, elevilor li se poate cere să imagineze începutul ,urmarea sau sfârșitul poveștii, 

să scrie urmarea scenariului sau chiar să  creeze o secvnță video.  
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ROLUL STUDIERII MATEMATICII ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII 

 

Roja Andreea Nicoleta 

 

 Matematica participă cu mijloace proprii la modelarea personalităţii atât sub aspect 

intelectual cât şi sub aspect estetic şi moral. 

Această componentă a educației reprezintă și determină o mobilizare permanentă a gândirii, 

cultivă curiozitatea ştiinţifică, preocuparea pentru descifrarea necunoscutului, iar efortul duce 

la antrenarea voinţei, la formarea trasăturilor pozitive de caracter, la exactitate, punctualitate, 

precizie, dârzenie etc. Fără a minimaliza contribuţia celorlalte activităţi la dezvoltarea 

personalitaţii copilului, jocurile logice şi în general activităţile cu conţinut matematic au o 

pondere deosebită în dezvoltarea gândirii matematice în general, şi a inteligenţei în special. 

 Matematica are însă reputația de a fi abstractă și inaccesibilă, dar este disciplina care, 

prin însăși existența ei, are menirea de a forma o gândire investigatoare. Gândirea matematică 

presupune capacitatea de a raţiona în etape riguros alcătuite, fiecare legată de cele anterioare, 

dar şi capacitatea de concentrare a atenţiei pe termen lung. 

 Matematica modernă urmărește antrenarea sistemică și gradată a gândirii copiilor în 

rezolvarea problemelor de viață, disciplinarea gândirii lor și formarea capacității de a gândi 

condensat, în tensiune maximă, care solicită gândirea la un efort susținut și gradat. 

Gândirea creatoare se dezvoltă în mod deosebit prin rezolvarea unor probleme care solicită 

strategii atipice, inventate şi prin compunerea de probleme, iar compunerea de probleme 

reprezintă o treaptă superioară de dezvoltare a gândirii creatoare, de legare a teoriei de practică. 

 Se poate afirma că matematica se învaţă nu pentru a se şti, ci pentru a se folosi, pentru 

a face cu ea ceva, pentru a se aplica în practică, ea fiind ştiinţa care a pătruns în aproape toate 

domeniile de cercetare şi care îşi aduce o importantă contribuţie la dezvoltarea tuturor ştiinţelor, 

devenind în consecință un factor esenţial în adaptarea rapidă a fiecărui cetăţean la cerinţele 

mereu crescânde ale societăţii actule.  

 Ca „ştiinţă exactă”, matematica dezvoltă o serie de atitudini: a gândi personal şi activ, 

a face analogii, a analiza o problemă, a o descompune în probleme mai simple etc. Ea urmăreşte 

şi dezvoltarea  capacităţilor copiilor de a reflecta asupra lumii, de a formula şi rezolva pe baza 

relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii, precum şi înzestrarea cu un set de competenţe, 

valori şi atitudini menite să asigure o înţelegere profesională optimă. 

 „Realizarea obiectivului major privind învățarea matematicii în ciclul primar, acela de 

a-l pregăti pe copil pentru adaptarea la mediul social și economic al comunității din care f ace 

parte și a-i susține parcurgerea traseului școlar, se face prin modul de prezentare a cunoștințelor, 

prin folosirea unor metode și a unui material didactic adecvate, prin exemplele date și aplicațiile 

realizate, prin munca independentă și în colectiv a copiilor sub îndrumarea competentă a 

cadrului didactic.” (Petrovici, C.2014) 

 Matematica îşi dovedeşte importanţa deosebită, participând cu mijloace proprii la 

dezvoltarea personalităţii, nu numai sub aspect intelectual, ci şi sub aspect estetic şi moral. 

 Din punctul de vedere al dezvoltării intelectuale, învăţarea matematicii exersează 

judecata, îl ajută pe om să facă distincţie între adevărul ştiinţific şi neadevăr; antrenează 

organizarea logică a gândirii, ordonarea ideilor, recunoaşterea ipotezelor şi a consecinţelor, 

formează capacităţile atenţiei, antrenează memoria logică, favorizează dezvoltarea imaginaţiei 

creatoare, îl ajută să-şi formeze simţ critic constructiv, formează spiritul ştiinţific exprimat prin 

obiectivitate şi precizie, stârneşte gustul cercetării.  

Rezolvarea problemelor are rol esenţial şi în atingerea obiectivelor din domeniul psiho-motor, 

care vizează deprinderile intelectuale şi practice specifice matematicii: - antrenează capacitatea 

de organizare logică a ideilor; 

- întăreşte atenţia; 



- măreşte puterea de concentrare în intensitate şi durată; 

- antrenează memoria logică; 

- măreşte capacitatea de analiză şi sinteză;- dezvoltă gustul pentru obiectivitate şi 

precizie; - sensibilizează la frumuseţea formelor spaţiale. 

 Aşadar, actul rezolutiv este important atât pe parcursul desfăşurării lui ca activitate de 

construcţie mintală, cât şi după consumarea lui, prin rezultatele în plan cognitiv şi afectiv pe 

care le reflectă; contribuind la dezvoltarea personalităţii rezolvitorului (dezvoltarea unui spirit 

critic şi autocritic, educarea unor însuşiri ale atenţiei, câştigarea încrederii în propriile forţe, 

dezvoltarea calităţilor voinţei, dezvoltarea atracţiei pentru problematic, a emoţiilor descoperirii, 

emoţiilor estetice în faţa actului de creaţie împlinit). 

 Din perspectiva dezvoltării morale, matematica formează gustul pentru adevăr şi 

obiectivitate, determină nevoia de rigoare, discernământ şi probarea ipotezelor, trezeşte nevoia 

de a cunoaşte, formează deprinderi de cercetare şi investigaţie, de susținere argumentată a unui 

punct de vedere, stimulează voinţa de a duce la capăt un lucru început. Ea preîntâmpină 

adoptarea unor atitudini nemotivate şi întâmplătoare. 

 Gustul pentru matematică se formează cel mai ușor în grădiniță și în primii ani de școală, 

iar lecțiile și activitățile complementare sunt esențiale în deprinderea modului de gândire 

matematic și dezvoltarea unor abilități de calcul și raționament. 

Prin organizarea și desfășurarea activităţilor matematice din grădiniţă se urmărește dobândirea 

de către copii a unor deprinderi de a acţiona ordonat, logic, cu un anumit scop, de a explica ceea 

ce fac, precum şi de a prezenta rezultatul la care au ajuns prin acţiunea cu obiectele, cu 

mulţimile, accelerând astfel formarea structurilor operatorii ale gândirii, cu care va opera mai 

apoi școlarul mic. 

 În egală măsură este necesar ca debutul școlarității să nu constituie pentru copil un 

moment de „ruptură”, care să-i inducă un șoc emoțional care ar avea drept consecință inhibarea 

„elanului creator” în cercetarea realității înconjurătoare, o reticență în căutarea și adoptarea de 

noi soluții, de a-și pune și a pune întrebări, de a gândi critic și, cel mai grav, de a adopta o 

„reacție de respingere” față de disciplina matematică și științele conexe ei pentru întreaga 

perioadă de studiu. 

Iată de ce jocul, predominant în grădiniță, trebuie să se regăsească într-o formă adaptată 

statutului de școlar și vârstei și în mica școlaritate. 

Cercetările de specialitate atestă ideea că vârsta şcolară foarte mică (corespunzătoare ciclului 

achizițiilor fundamentale) dispune de suficiente resurse cognitive şi operaţionale pentru a 

contribui la: 

 Dezvoltarea senzaţiilor şi percepţiilor prin acţiuni directe cu obiectele 

La această varstă, principiul care stă la baza însuşirii matematicii îl constituie acţiunea 

nemijlocită cu obiectele concrete, cu grupurile de obiecte concrete. În urma operării cu obiecte 

concrete sau cu imagini ale obiectelor, se dezvoltă senzaţiile şi percepţiile necesare memorării 

involuntare a conţinuturilor matematice. Folosirea unor modalităţi dirijate sau semidirijate 

conduce la conştientizarea acţiunii şi asigură transferul de la un simplu procedeu la capacitatea 

dorită.              

 Recunoaşterea şi denumirea însuşirilor formă, culoare, mărime 

 Recunoaşterea şi denumirea însuşirilor obiectelor se realizează treptat, folosind material 

didactic adecvat şi un limbaj accesibil. Activităţile organizate în vederea sesizării formei 

obiectelor implică parcurgerea unor etape ca: prezentarea obiectelor de o anumită formă, 

denumirea formei unui obiect şi gruparea în același loc a obiectelor care au o anumită formă.               

La început, prin activităţi sub formă de joc, sunt percepute obiecte de formă rotundă, de cerc 

sau disc. Pătratul și dreptunghiul se identifică prin discriminare cu cercul, recunoscând în 

mediul apropiat obiectele care au formă de pătrat. 



 Ulterior se introduce şi triunghiul pe baza experienţei anterioare a copiilor şi folosind 

material didactic adecvat, ca suport intuitiv cu multiple concretizări materializate ale formei 

geometrice triunghi.  

Recunoaşterea şi denumirea culorilor se realizează încă de la grupa mică. Jocurile logico-

matematice din grădiniță au contribuit deja la însușirea culorilor de bază. Culorile care se învaţă 

prin intermediul acestor jocuri sunt roşu, galben şi albastru. În școală se face o analiză mai 

detaliată și se ajunge la cunoașterea (prin discriminare) a culorilor spectrului, apoi la distingerea 

nuanțelor, tonurilor, a griurilor colorate etc. Ordonarea obiectelor după dimensiune sau după 

culoare urmărește formarea deprinderii de a aşeza alternativ obiectele într-un şir. Aşezarea se 

face de la stânga la dreapta, obiectele fiind aşezate cu mâna dreaptă. 

 Perceperea şi sesizarea unor poziţii spaţiale 

În clasă pregătitoare copiii reușesc să perceapă relaţiile spaţiale, să plaseze diferite obiecte într-

un spaţiu dat şi să se plaseze ei în raport cu un reper dat, utilizând termeni ca: sus, jos, pe, sub, 

în, peste, deasupra, departe, afară, aproape, mai aproape, mai departe, cel mai aproape, aici, 

acolo ş.a. Solicitarea adresată copiilor de a  exprima verbal locul şi poziţia spaţială a unui obiect 

în raport cu un reper dat contribuie la îmbogăţirea vocabularului şi îi ajută să execute anumite 

comenzi în cadrul altor activităţi.   

 Formarea deprinderilor de triere, seriere, clasificare după însuşiri comune 

În formarea conceptului de număr natural, operaţiile de triere, seriere, clasificare sunt 

fundamentale. Alcătuirea grupelor de obiecte după anumite criterii, compararea grupelor de 

obiecte, aprecierea globală prin punerea în corespondenţă, stabilirea mulţimilor cu ,,tot atâtea“ 

obiecte, asocierea numărului la mulţimile echivalente constituie etape pe care le relevă teoria 

mulţimilor în introducerea conceptului de număr natural, ca fiind cardinalul mulţimii finite.  

 Formarea deprinderilor de apreciere globală prin punere în perechi 

Punerea în perechi şi aprecierea globală se bazează pe capacităţile de grupare a obiectelor după 

anumite criterii şi pe înţelegerea relaţiei dintre grupele de obiecte. Aprecierea globală prin 

punere în corespondenţă este posibilă fără a număra obiectele celor două mulţimi. Aşezarea în 

perechi se face de jos în sus şi de la stânga la dreapta, elementele fiind aşezate cu mâna dreaptă. 

Capacitatea de comparare globală se dobândeşte la început pe plan perceptiv şi apoi pe plan 

reprezentativ. 

 Formarea deprinderilor de a ordona obiectele după mărime 

Procesul de ordonare a obiectelor după mărime prezintă importanță datorită rolului pe care îl 

are în înţelegerea aspectului ordinal al numărului natural.  

Formarea reprezentărilor matematice   

Formarea reprezentărilor matematice constituie un proces complex şi de durată. Acumularea de 

date pe cale senzorială – baza oricărui proces de cunoaştere – se realizează şi în domeniul 

formării reprezentărilor matematice pe anumite coordonate care contribuie la perceperea 

conştientă a numărului, ca o însuşire a mulţimilor de obiecte, înţelegerea şirului numeric, 

efectuarea de operaţii cu numere, rezolvarea de probleme pe baza operaţiilor de adunare şi de 

scădere, analiza caracteristicilor formelor geometrice.  

Formarea conceptului de număr natural 

 La început, copiii desprind dintr-o cantitate oarecare de obiecte, dintr-o mulţime, un 

singur obiect, adică unitatea. Practica dovedeşte că până la vârsta de trei ani, fiecare copil 

normal poate deja recunoaşte din mai multe mulţimi date pe acelea cu un singur element.  

Putem spune deci, că mulţimea cu un singur element este cunoscută din experienţa de viaţă. 

 Prin realizarea cu succes a sarcinilor perioadei prenumerice se creează bazele însuşirii 

corecte şi conştiente a conceptului de număr, a noţiunii de operaţie şi de problemă. După o 

anumită perioadă pregătitoare copilul ajunge progresiv la conceptul de număr. 

Pentru introducerea numerelor naturale este nevoie de elemente pregătitoare, şi anume: 



- școlarul foarte mic percepe în general mulţimea sau grupul de obiecte în mod nedeterminat şi 

numai atunci când această mulţime este compusă din obiecte de acelaşi fel (cuburi, puişori, 

căluți etc.). 

- activitățile cu obiectele concrete în operaţiile cu mulţimi sunt: reuniunea (punere la un loc a 

elementelor a două mulţimi); intersecţia (observarea elementelor comune a două mulţimi) şi 

diferenţa a două mulţimi (observarea elementelor care sunt într-o mulţime şi nu sunt în cealaltă 

mulţime). 

- făcând corespondenţa element cu element trebuie să constituim „perechi” din acele elemente, 

iar rezultatul formării unor astfel de perechi, de regulă, se exprimă prin expresiile: „mai mult”, 

„mai puţin” sau „tot atâtea” elemente (obiecte). 

Adunarea şi scăderea 

 Mai cu seamă în clasa pregătitoare (dar și în clasele următoare), operaţiile de adunare şi 

de scădere se efectuează pe baza materialului didactic, prin acţiunea directă cu obiectele sau cu 

imagini ale lor. Este vârsta la care nu se poate vorbi despre adunare şi despre scădere din punct 

de vedere al definirii lor, iar procedeul de determinare a sumei sau a diferenţei a două numere 

se bazează pe numărare, pe compunerea şi pe descompunerea numerelor şi mai puţin pe calcul. 

Însuşirea acestor operaţii presupune înţelegerea etapelor specifice numerotaţiei, înţelegerea 

procesului de compunere şi descompunere a numerelor şi posibilitatea de a face unele 

generalizări. Pentru introducerea operaţiei de adunare cu 1-5 unităţi se parcurg cele trei etape: 

concretă, semiconcretă, abstractă. 

 În urma activităţii matematice sistematice, treptat complicate şi permanent 

conştientizate de către copii, se ajunge pe parcursul ciclului achizițiilor fundamentale la 

momentul în care gândirea lor înregistrează noi salturi calitative. Pe baza acestora, mai precis 

a proceselor de analiză, comparaţie şi generalizare, elevii își însușesc noțiunea de număr, care 

este o noţiune abstractă și conceptele logico-matematice care sunt presupuse de operațiile de 

adunare, scădere înmulțire și împărțire. 

 Deoarece matematica se învață din viață și pentru viață, întelegerea conceptelor ei, 

operarea cu ele conduce la formarea unei gândiri logice şi creatoare. Procesul de matematizare 

la școlarii mici este conceput ca o succesiune de activități - observare, deducere, concretizare, 

abstractizare - fiecare ducând la un anumit rezultat materializat printr-un salt calitativ care este 

perceput ca punct (moment) de „maturizare” a gândirii.  
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STILURILE MANAGERIALE 

Profesor Șerban Cristina 

      Stilurile manageriale au fost grupate în funcţie de criterii și se referă la următoarele: 

1) atitudinea faţă de responsabilitate; 

2) autoritatea exercitată de conducător; 

3) iniţierea de structură şi de consideraţie; 

4 )preocuparea pentru producţie şi preocuparea pentru oameni; 

5) preocuparea pentru producţie, preocuparea pentru oameni şi pentru eficienţă; 

6) tipul de motive, caracteristicile comunicaţiei, natura cooperării şi modul de adoptare a 

deciziilor. 

 

În funcţie de criteriile adoptate au rezultat mai multe categorii de stiluri manageriale: 

1) stiluri unidimensionale; 

2) stiluri bidimensionale; 

3) stiluri pluridimensionale; 

 

ATITUDINEA FAŢĂ DE RESPONSABILITATE 

Pe baza acestui criteriu stilurile de muncă ale managerilor pot fi clasificate astfel: 

1) stil REPULSIV; 

2) stil DOMINANT; 

3) stil INDIFERENT; 

 

STILUL REPULSIV se caracterizează prin tendinţa de a refuza promovarea în funcţii de 

conducere. De asemenea, manifestă un respect exagerat faţă de independenţa subordonaţilor. 

În situaţii deosebite va adopta soluţii pripite şi puţin eficiente. Managerii stil repulsiv prezintă, 

în general, complexe de inferioritate, deci o redusă încredere în propriile forţe. Dorinţa lor de a 

evita responsabilităţile explică refuzul de a ocupa posturi de conducere precum şi adoptarea în 

grabă a deciziilor când totuşi sunt forţaţi de împrejurări să ocupe posturi de conducere. Prin 

adoptarea rapidă a deciziilor, chiar în detrimentul gradului de fundamentare a acestora, 

conducătorii cu stil repulsiv reduc tensiunea produsă de starea de nesiguranţă care este proprie 

oricărei stări antedecizionale. 

STILUL DOMINANT desemnează managerii caracterizaţi printr-un comportament orientat 

spre dobândirea puterii. Persoanele cu acest stil sunt dinamice, active şi generează un climat 

căruia îi sunt specifice tensiunile, conflictele. Conducătorii cu stil dominat au în general o bună 

părere despre ei însuşi, un grad ridicat al încrederii în sine şi convingerea fermă că posturile de 

conducere le revin de drept, numai ei fiind apţi şi dotaţi să ducă la îndeplinire în mod exemplar 

sarcinile legate de aceste posturi. 

Din convingerea propriei superiorităţi derivă şi tendinţa acestor conducători de a-şi menţine 

propria părere şi a se impune în adoptarea deciziilor. În caz de eşec managerii cu acest stil vor 

căuta, în general, explicaţii exterioare persoanei lor. Astfel, ei se vor strădui să micşoreze 

propria lor răspundere pentru eşecuri, plasând toată responsabilitatea în sarcina subalternilor 

sau codecidenţilor. Evitarea recunoaşterii propriei responsabilităţi, în situaţii de eşec, reduc 

şansele conducătorilor de a-şi forma o imagine realistă despre evenimentele şi de a identifica 

măsurile de corecţie reclamate de situaţiile viitoare. 

Conducătorii marcaţi de stilul dominant au puţine şanse să-şi perfecţioneze activitatea pe calea 

învăţării. Considerând-se superiori sau chiar perfecţi ei nu acceptă ideea că au greşit şi deci nu 

vor fi preocupaţi pentru a identifica aspectele negative ale propriului stil managerial. În acelaşi 

timp, încrederea ridicată în sine, în forţele proprii explică şi tendinţa lor de a acţiona cu fermitate 

chiar şi în situaţii de incertitudine şi de a persevera în atingerea scopurilor propuse. 



STILUL INDIFERENT subliniază lipsa de interes faţă de propria evoluţie în ierarhie. 

Persoanele cu acest stil nu caută în mod deosebit să ocupe posturi de conducere, dar, odată 

promovate în aceste posturi, au toate şansele să fie manageri eficienţi. Eficienţa managerilor cu 

un astfel de stil derivă din orientarea lor spre ponderaţie şi străduinţa de a îndeplini atribuţiile 

de conducere ce le revin cu aceeaşi conştiinciozitate ca şi pe celelalte îndatoriri. 

Conducătorii cu stil indiferent au capacitatea de a-şi forma o imagine de sine realistă, ca şi 

despre alţii. Aceşti manageri menţin în general un echilibru între evaluarea trăsăturilor pozitive 

şi negative ale propriei lor persoane, cât şi considerarea subalternilor pe poziţie de egalitate. 

Din această categorie se selectează cei mai mulţi conducători. 

Se poate remarca faptul că fiecare stil prezintă trăsături favorabile şi nefavorabile. De aici 

concluzia că fiecare stil (repulsiv, dominant şi indiferent) poate fi eficient sau nu în funcţie de 

specificul situaţiei. 

Astfel, este mult mai puţin probabil ca pentru situaţii extreme să fie eficienţi managerii cu stil 

dominant, graţie predispoziţiei lor de a adopta decizii ferme şi datorită ambiţiei de a stărui în 

obţinerea de rezultate. În nici un caz în situaţii de panică nu vor fi eficienţi conducătorii cu stil 

repulsiv, deoarece aceştia tind să se grăbească (pripit) în a decide (în detrimentul calităţii 

acţiunii) şi nu au predispoziţia de a persevera în obţinerea rezultatelor, deci nu corespund 

exigenţelor impuse de situaţii critice. 

2. AUTORITATEA EXERCITATĂ DE MANAGER 

În cadrul acestui criteriu pot fi cuprinse două  sisteme de clasificare: 

1) după categoriile de stil managerial; 

2) după tipurile de zone; 

Sistemul de clasificare a stilului managerial în grupe de stil a fost elaborat de LIPPIT şi WHITE. 

1. GRUPELE DE STIL MANAGERIAL 

Acest sistem de clasificare (pe grupe de stil) cuprinde: 

1) stilul AUTORITAR 

2) stilul DEMOCRATIC 

3) stilul PERMISIV (LAISSER - FAIRE) 

STILUL AUTORITAR este propriu acelor manageri care refuză să accepte participarea 

subalternilor la îndeplinirea atribuţiilor manageriale. 

Managerii cu stil autoritar adoptă în mod unipersonal  deciziile privind obiectivele şi mijloacele 

realizării acestor obiective. Ei vor fi preocupaţi de realizarea sarcinilor, de controlul modului în 

care se execută sarcinile repartizate. Aceşti conducători acordă o încredere nelimitată măsurilor 

organizatorice în direcţia atingerii obiectivelor. Sub aspectul consecinţelor produse, stilul 

autoritar va declanşa rezistenţa neexprimată a subalternilor. 



Un astfel de stil managerial reduce posibilităţile de dezvoltare profesională ale subalternilor. 

Restrângerea acestor posibilităţi derivă din limitarea până la excludere a subordonaţilor de la 

adoptarea deciziilor. 

Imposibilitatea de a participa la decizie diminuează simţul de responsabilitate, stânjeneşte 

interesul creativ – participativ. Acest stil deschide calea spre exagerarea atitudinii critice ori 

spre ştergerea interesului profesional (alienare profesională) al subalternilor. La fel, exagerarea 

controlului, va avea ca efect dezorientarea executanţilor în lipsa managerului, ceea ce induce, 

provoacă nevoia de control. Reducerea randamentului muncii în lipsa managerului îl va 

determina pe acesta să intensifice controlul. Deci, extinzând timpul afectat controlului, 

managerii cu stil autoritar reduc simultan timpul afectat creaţiei, inovaţiei. 

Efectele disfuncţionale ale controlului exagerat sunt: 

 deplasarea interesului subalternilor de la obiectivul de realizat la respectarea normelor 

(regulilor); 

 crearea unei nevoi sporite de control. 

Mecanismul care explică o asemenea situaţie se fundamentează pe teorema lui Thomas conform 

căreia o definire falsă a unei situaţii devine adevărată prin consecinţele sale. 

STILUL DEMOCRATIC este caracteristic managerilor care asigură participarea subalternilor 

la procesul de conducere. Managerii cu un acest stil apelează la colaborarea subalternilor atât 

la stabilirea obiectivelor cât şi la repartizarea sarcinilor. 

Sub aspectelor consecinţelor se apreciază că stilul democratic determină o reducere a 

tensiunilor, conflictelor, o puternică participare. 

Randamentul grupului este de prezenţa sau absenţa managerului. Orientarea managerilor cu 

acest stil spre control redus generează rezerve pentru muncă inovatoare. 

STILUL PERMISIV (laissez-faire)  se caracterizează prin evitarea oricărei intervenţii în 

organizarea şi conducerea grupului, plasând accentul pe organizarea şi conducerea spontană. 

Prezenţa sau absenţa managerului nu are efecte la nivelul randamentului. Diferenţa între stilul 

permisiv şi stilul democratic constă în starea moralului. În cazul managerului democratic 

moralul este ridicat deoarece conducătorul sprijină grupul. În cazul managerului permisiv 

moralul este ceva mai scăzut, deoarece conducătorul nu sprijină grupul în îndeplinirea sarcinii. 

În literatura sociologică se cunosc alternative ale acestui sistem de clasificare. Aceste 

alternative vizează categoriile de stil autoritar şi stil democratic, păstrând acelaşi distincţii 

esenţiale între cele două categorii de stimuli. Astfel, Brown subdivide manageri cu stil 

democratic în “democraţi autentici” şi în “pseudodemocraţi”, iar cei cu stil autoritar în “strict 

autoritari”, “binevoitori”, “autoritari incompetenţi”. 
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 Creativitatea este considerată o necesitate a procesului educativ modern, iar prin 

încurajarea dezvoltării potențialului creativ al elevilor cadrul didactic trebuie să promoveze un 

mod de învățare care pune accentul pe descoperire, cercetare, explorare. Acesta este motivul 

pentru care școala contemporană a pus accentul pe educarea creativității ca obiectiv prioritar al 

procesului de învățământ. 

 Atmosfera creată în clasă reprezintă unul dintre factorii care influențează într-o mare 

măsură atât eficacitatea învățării, cât și crearea unui climat favorabil procesului educativ. O 

lecție eficientă trebuie să fie în același timp interactivă și creativă, iar rolul profesorului este de 

a încuraja în aceeași măsură învățarea cât și manifestarea originalității și creativității. Fiecare 

elev trebuie ajutat să descopere motivația de a învăța, curiozitatea de a afla lucruri noi și trebuie 

ghidat spre a găsi cea mai productivă cale de a acumula cunoștințe și de a își expune ideile 

proprii. 

 Necesitatea stimulării creativității se impune încă din faza preșcolară, iar sistemul 

educațional este responsabil de asigurarea unui climat educațional care să motiveze și sa 

încurajeze folosirea imaginației. Modelarea creativității, a flexibilității gândirii și dezvoltarea 

imaginației și originalității trebuie să stea la baza proiectării actului didactic. O lecție în care pe 

lângă noțiunile predate există și jocuri, inventivitate, idei noi, devine mai dinamică și mai 

atractivă pentru elevi, iar randamentul obținut va fi mai bun. 

 Strategia didactică trebuie să urmărească dezvoltarea creativității, iar în acest sens se 

pot folosi mai multe activități: 

 Stimularea curiozității și a nevoii de cunoaștere prin teme interesante și atractive, 

adaptate intereselor elevilor; 

 Utilizarea exercițiilor de tip brainstorming pentru a genera un număr mare de idei în 

vederea soluționării unei probleme; 

 Recompensarea creativității și inventivității elevilor și crearea unui cadru în care ei să 

își poată folosi imaginația pentru a găsi soluții; 

 Oferiți-le elevilor activități de învățare care să le permită să își exploreze potențialul 

creativ într-un mod interactiv și relevant; 

 Folosiți harta conceptuală – organizatorul grafic pentru a reprezenta anumite concepte 

și  pentru a ajuta elevii să identifice conexiuni între diverse elemente; 

 Abordarea transdisciplinară care permite formarea unor competențe ce țin de 

cunoaștere, comunicare, interacțiune prin înțelegerea legăturii dintre discipline. 

 Pentru dezvoltarea creativității, dar și pentru a susține comunicarea, un exercițiu util 

care a fost folosit în cadrul orelor de limba engleză pentru a consolida anumite aspecte de 

gramatică și vocabular este Expediția – The Quest. Pentru a face acest exercițiu și mai atractiv 

și pentru a stimula competitivitatea elevii pot fi împărțiți pe grupe. Elevii vor trebui să 

coopereze și să găsescă soluțiile cele mai bune și fiecare membru al grupului va monitoriza în 

același timp detaliile care oferă soluția pentru depășirea obstacolelor și folosirea corectă a 

formelor gramaticale și a vocabularului specific.  

 În prima etapă a acestei activități elevii primesc o hartă care poate fi adaptată în funcție 

de nivelul clasei sau de tema lecției. Elevii trebuie să parcurgă traseul marcat pe hartă depășind 

obstacolele și la final să obțină comoara, premiul sau recompensa. Obstacolele vor fi prezentate 

sub forma unor probleme pentru care elevii trebuie să obțină o soluție logică care va fi formulată 

corect în limba engleză. Elevii trebuie să își folosească imaginația, să discute între ei variantele 



posibile, să negocieze și să aleagă soluția finală care va fi comunicata de “vocea” grupului sau 

a clasei. De exemplu: 

There’s a river in front of you, blocking your path. If you go around it, you will lose five days 

and your food supplies will run out. Find a solution to cross the river. 

 Elevii pot pune întrebări sau pot cere detalii care să îi ajute în găsirea unei soluții: “Could 

we swim across the river?” “I’m afraid you can’t do that, there are crocodiles in the river.” “Are 

there trees near the river? Could we build a raft? Could we cut a tree and make a bridge? How 

wide is the river?”etc. Cu fiecare soluție valabilă formulată corect, elevii “avansează” pe traseu, 

mai aproape de premiu. 

 Acest exercițiu poate fi adaptat pentru a se potrivi oricărui nivel de cunoaștere a limbii 

engleze și poate fi folosit pentru consolidarea unor probleme de gramatică sau vocabular. 

Exercițiul permite folosirea limbii engleze sau a oricărei limbi străine și poate fi modificat 

pentru a se potrivi fiecărei materii – de exemplu depășirea obstacolelor și găsirea comorii poate 

fi condiționată de cunoașterea sau utilizarea corectă a unor formule matematice sau cunoștințe 

de biologie. 

 Creativitatea și imaginația sunt caracteristici care ar trebui integrate în fiecare etapă a 

procesului educativ deoarece facilitează procesul de învățare și procesare a informațiilor primite 

și în același timp ajută la dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor. Lecțiile ar trebui 

proiectate astfel încât să atragă elevii, să îi inspire și să le demonstreze acestora utilitatea 

informațiilor primite, să le insufle dorința de a descoperi mai mult, de a căuta informații. 

Profesorul ideal învață elevii cum să gândească, cum să analizeze și cum să găsească soluții – 

procesul educativ tebuie să fie orientat spre extinderea proceselor cognitive și să vizeze 

dezvoltarea personalității elevului. 
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DE CE NE JUCĂM? 

Szekely Maria 

Profesor învățământ primar Şcoala Gimnazială Nadeş 

 

Jocul înseamnă copilărie, inocenţă, zâmbete, vise. Copilăria este etapa cea  mai frumoasă 

din viaţa fiecărui copil, de aceea jucându-se şi respectând regulile jocului nici nu își dă seama 

câte lucruri noi şi minunate a învăţat, jocul dezvoltându-i imaginaţia şi diversificându-i acţiunile 

mintale. 

Adulții sunt deschişi, dispuşi şi predispuşi să înveţe lucruri noi, dar nu toată viaţa sunt 

dispuşi şi deschişi jocului! 

Atât la școală cât și acasă, ochii copiilor şi glasurile lor cristaline imploră părinții și 

dascălii să se joace cu ei. Copilul nu ştie să meargă, dar adulții, părinții, stând  lânga el, țţinându-

l de mâini, încurajându-l, îl ajută să păşească, să descopere lumea. Fără adulți un copil nu poate 

mânca la început singur, părinţii sunt cei care îl învață să ţină o bucăţică de măr în mână şi să 

mănânce. Tot aşa copilul nu se ştie juca dacă nu este învățat, copilul nu se ştie juca cu o maşină 

(poate crede că e felia de măr şi o duce la gură) trebuie ca el să aibă un exemplu, un model, un 

adult îi arată cum funcționează maşinuţa, cum se poate juca cu ea şi în timp el învaţă să se joace 

cu maşinuţele, prin imitare.  

Același procedeu se aplică în orice activitate ludică, în locul cu mingea, cu păpușa, cu 

ursulețul de pluș și multe alte jocuri educative şi creative specifice fiecărei etapă a vieţii. Părinţii 

sunt  cei mai importanţi parteneri de joacă  copiilor pentru o bună periooadă de timp şi, în acest 

parteneriat, ei trebuie să devină copii pentru copilul lor de câte ori este nevoie. 

Jocul, una dintre activitățile caracteristice copilului pe o perioadă destul de întinsă, nu 

este numai o oglindă a personalităţii sale în formare ci şi un element mijloc de influenţare şi 

dezvolare a personalităţii lui. De aceea, jocul este astăzi tot mai valorificat din punct de vedere 

pedagogic, în intenţia de a impegna un caracter viu şi mai atrăgător activităţilor şcolare. 

Jocul produce copiilor bucurie, îi transpune într-o lume paralelă şi fantastică în care 

imaginaţia nu are limite. Jocul satisface în cel mai înalt grad nevoia de activitate a copilului, 

nevoie generată de trebuinţe, dorinţe, tendinţe specifice copilăriei. Jucându-se, copilul  

descoperă  lumea, viaţa, obiectele din jur. Starea de bucurie şi plăcerea care se creează în timpul 

jocului se datorează tocmai activităţii, mişcării, manipulării diferitelor obiecte, imaginării 

diferitelor situaţii la care copilul încearcă să dea un răspuns. 

În   joc, prin manipularea  diferitelor  obiecte, copiii cunosc însuşirile acestora, prin 

aranjarea în ordinea lor dupa anumite însuşiri sau reguli se ajunge ca aceste acţiuni externe să 

se  interiorizeze,  să treacă  la  acţiuni mintale. La rândul  lor, aceste acţiuni mintale  pot fi 

transfigurate apoi în alte activităţi, reinterpretări ori schimbări, dând bune rezultate de la o zi la 

alta în activitatea copiilor. 

Privind copiii în timpul jocului îţi poţi construi o impresie referitoare la conduita lor.Unii 

copii se exprimă deschis, clar, sunt lideri, în timp ce alţii sunt mai reţinuţi, mai puţin activi, 

inhibaţi. Se poate aprecia voinţa si perseverenţa, calmul şi capacitatea de organizare după modul 

cum se adaptează şi se integrează în joc şi după atitudinea faţă de ceilalţi participanţi. Jocul 

contribuie la dezvoltarea inteligenţei sociale. Pentru un copil e important să fie sociabil, 

ambiţios. Un alt beneficiu al jocului este acela că permite părintelui să identifice care sunt 

aptitudinile şi talentul copilului. 

În procesul de învăţământ jocul este conceput ca mijloc de instruire şi educare a copiilor, 

un procedeu metodic de realizare optimă a sarcinilor de lucru, este o formă de organizare a 

activitătţi de cunoaştere şi de dezvoltare a capacităţilor psiho-fizice pe toate planurile. 



Conceperea jocului ca formă de activitate este cel mai important aspect particular pe care îl 

îmbină învăţământul la acest nivel. Cu tact şi dibăcie trebuie conferit jocului nuanţele dorite, 

urmând trecerea de la jocul naiv, cu un scop fictiv, la activitatea în sine cu scop ludic, precis şi 

stabil. 

Încorporat în activitatea didactică, elementul de joc, imprimă un caracter viu şi atrăgător, 

aduce varietate şi o bună dispoziţie funcţională, veselie şi bucurie, divertisment şi destindere, 

ceea ce previne monotonia, plictiseala şi oboseala, antrenându-se în joc şi copiii timizi şi cei 

mai slăbuţi la învăţătură, dezvoltându-se spiritul de cooperare, ceea ce duce la creşterea gradului 

de coeziune a clasei de elevi. 

Introducerea jocului în diferite etape ale demersului didactic conduce la un plus de 

eficienţă formativă în planul cunoaşterii, dezvoltă la elevi atitudini afective şi conduite 

conştiente de acţiune. În acest fel, învăţătorul reuşeşte să activeze copiii din punct de vedere 

cognitiv, operaţional şi afectiv sporind gradul de înţelegere şi participare activă a elevului la 

actul de învăţare, să evidenţieze modul de acţiune în diverse situaţii, să formeze deprinderi de 

interacţiune în cadrul grupului şi, nu în ultimul rând, contribuie la formarea deprinderilor de 

autocontrol a conduitelor operatorii şi a achiziţiilor cognitive ale copiilor. Este foarte importantă 

ponderea pe care o acordă învăţătorul jocului, ca metodă în cadrul strategiei alese deoarece, în 

funcţie de complexitatea obiectivelor, opţiunea pentru una sau alta dintre metodele specifice 

impune respectarea unor criterii de selecţie în aşa fel încât metoda aleasă: să asigure realizarea 

obiectivelor propuse; să angajeze copilul în activitatea directă de asimilare a conţinutului; să 

formeze deprinderi de autoevaluare; să optimizeze utilizarea timpului didactic şi să 

raţionalizeze efortul elevilor. 

Pentru reuşită, un joc didactic trebuie bine structurat, respectându-se momentele şi 

regulile jocului, ritmul şi strategia conducerii lui, stimularea elevilor  în timpul jocului, 

asigurarea unei atmosfere prielnice de joc etc. Reuşita jocului depinde şi de materialele 

didactice utilizate în joc, ele trebuie să fie adecvate conţinutului, variate şi atractive, uşor de 

manevrat , să provină din mediul apropiat (planşe, jetoane, figure geometrice…etc…) 

Jocul îi deprinde pe elevi cu efortul fizic, intelectual, pregătindu-i pentru munca de mai 

târziu. Într-un joc bine organizat, elementele de joc se întrepătrund cu cele de muncă. Din punct 

de vedere educativ este foarte important să fie asigurată o justă proporţionare a jocului cu 

munca, a elementului distractiv cu efortul fizic şi intelectual. 

Plăcerea, implicarea şi entuziasmul cu care participă copiii la joc este singura justificare 

a recurgerii la joc didactic. Jocul   este o  activitate   specific   umană, dominantă   în   copilărie,   

o   activitate   de   tip fundamental cu rol hotărâtor în evoluţia copilului, constând în reflectarea 

şi reproducerea vieţii reale într-o modalitate proprie copilului, ca rezultat al interacţiunii dintre 

factorii bio-psiho-sociali. Esenţa   jocului   constă   în   reflectarea   şi   transformarea   pe   plan   

imaginar   a   realităţii înconjurătoare. Copilul reuşeşte să imite, într-un mod specific, viaţa şi 

activitatea adulţilor. 

Platon a considerat jocul ca o atitudine, arătând că munca poate fi efectuată uneori în 

joacă de fiinţa umană şi recomandă: „faceţi în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se 

şi veţi avea prilejul de a cunoaşte înclinaţiile fiecăruia”. 

 Dicţionarul de psihologie explică jocul ca o formă de activitate specifică pentru copil, 

hotărâtoare pentru dezvoltarea lui.  

D. B. Elkonin defineşte jocul ca fiind forma de activitate cea mai accesibilă copilului, iar 

ca structură corespunde, în cea mai mare măsură, posibilităţilor sale fizice şi psihice. 

A. N. Leontiev apreciază jocul ca fiind principala formă de activitate bio-psiho-socială, o 

activitate conştientă, la baza căreia se află cunoaşterea, trebuinţa de asimilare ocupând primul 

loc. 



H. Wallon  „psihologul copilăriei prin excelenţă” (R. Zazzo), este de părere că jocul 

copilului este asemănător unei investigaţii agreabile şi animate, în care funcţiile psihice se 

dezvoltă în toată bogăţia lor. 

Jocul este “forma de activitate specifică pentru copil şi hotărâtoare pentru dezvoltarea lui 

psihică “afirmă Paul Popescu-Neveanu.     

Coroborând argumentele menționate anterior, pentru a sublinia importanța jocului în viața 

ființei umane la vârsta copilăriei, se impune o concluzie unică: „Nu ne putem imagina copilăria 

fără râsetele si jocurile sale. Sufletul şi inteligenţa devin mari prin joc. Despre un copil nu se 

poate spune că el creşte si atât; trebuie să spunem că el se dezvoltă prin joc” ( Jean Chateau) 
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VOLUNTARIATUL - UN PAS ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ 

Țuinea Paula 

                                                                                   

Semnificația si importanța voluntariatului în cultura românească a început să se 

schimbe. Până acum, pentru români, voluntariatul echivala cu munca patriotică, lucru ce nu era 

în niciun caz voluntar, daramite să iți mai aducă beneficii. Nici măcar satisfacție personală nu 

poți să zici că iți aducea. Între timp, în cultura occidentală, voluntariatul avea cu totul și cu totul 

altă semnificație. Era o activitate pe care o făceai din proprie inițiativă, facută în folosul altor 

oameni cât și al tău ca individ pentru ca iți aducea o dezvoltare atât personală cât și profesională.  

Treptat, s-a ajuns ca și în România, voluntariatul să capete aceasta 

accepțiune.Voluntariatul sau altfel spus munca neplatită, înseamnă de fapt acumularea unei 

experiențe profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să 

te dezvolți și să ajuți.  

Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiționat, astfel încât beneficiarii să ajute 

la rândul lor, pe principiul dă mai departe: eu voluntariez într-o organizație ecologică, curat 

peturile dintr-o pădure, ca mai departe padurea să poată produce oxigen atât pentru mine, cât și 

pentru comunitatea din care fac parte sau ajut niște copii cu dizabilitați pentru ca peste câțiva 

ani, ajutorul dat de mine să se materializeze în transformarea lor în niște adulți responsabili, pe 

care societatea să-i accepte și să fie integrați pe piața muncii ca persoane calificate. 

Responsabilitatea este principiul care sta la baza voluntariatului. Indiferent ce fel 

de persoană ești, care iți sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate 

pe care o dobândești prin munca. Respectul față de tine și față de ceilalți îl caștigi prin 

responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura lor. 

Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, 

cel mai rapid se dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de 

vorbit în public, greutățile întampinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A 

voluntaria înseamnă de asemenea apartenența la un grup, un grup care devine în scurt timp o 

familie, iar relațiile deși sunt de natură profesională, devin și personale. Sub marea umbrelă a 

comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte important.  

Voluntariatul creează punți între oameni și comunități. Fară să vrem, suntem nevoiți 

să socializăm în viața de zi cu zi pentru a putea exista. Însă voluntariatul te învață tehnici și 

metode de socializare astfel încât timiditatea, teama și frica să dispară, toate acestea ajutând la 

crearea ta din punct de vedere profesional.Dacă investești suficient timp în tine ca profesionist, 

vei deveni în scurt timp un leader. 

 Leadershipul se învață cu ajutorul celor trei elemente: responsabilitate, 

comunicare și socializare. Succesul înseamnă să te conduci. Daca știi să fii un bun leader cu 

tine însuți, cu siguranță vei știi să-i manageriezi și pe ceilalți. 

Investiția în propria persoana pe termen scurt, mediu și lung înseamnă responsabilitatea pe care 

ți-o asumi să devii acea persoana de succes care dorești să fii.Voluntariatul înseamnă mai mult 

decât orice definiție, investiția în propria persoana. Crești o data cu proiectul tău, iți asumi 

riscuri și creezi legături durabile. Tu te ajuți pe tine, ceea ce este comparabil cu scoala vieții. 

Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de voluntariat înseamna acumularea 

de experiența  profesională și învățarea gestionarii crizelor de orice fel. 

Cred că, dincolo de activitățile școlare și educația de bază, este de responsabilitatea 

părinților, tutorilor și profesorilor să orienteze tinerii, încă din adolescență, spre voluntariat. 

Astfel le vor oferi posibilitatea să descopere procesul conștient de dezvoltare personală și, în 

același timp, un sentiment de acceptare și înțelegere din partea colegilor voluntari, la rândul lor.  

Pentru un tânăr, voluntariatul s-ar putea sa fie cea mai buna soluție. Un ONG, de 

orice profil ar fi, îi oferă voluntarului posibilitatea de a-și alege programul de muncă în funcție 

de disponibilitate, de a participa la proiecte de mare amploare și să ia contact cu oameni 



importanți din toate domeniile. Fiecare iși poate alege un ONG din domeniul în care iși va dori 

să lucreze, astfel reușind să ajute pe alții dar și pe sine în același timp. 

               De cele multe ori, ONG-urile sunt organizate ca o companie în miniatură. Există un 

regulament de ordine interioara, departamente și proiecte de rezolvat. Așa că, dacă ești voluntar 

nu înseamna că esti lipsit de responsabilitate. De fapt, acesta este un lucru foarte important pe 

care îl poți învața fiind voluntar, responsabilitatea. Înveți să fii responsabil de faptele tale pentru 

că știi că alți oameni depind de munca ta. Acesta este un paradox al muncii de voluntar – cu 

toate că nu ești plătit sau supravegheat strict de cineva, toată lumea se strpduiește să iși facă 

treaba cât mai bine, știind că munca ta va ajuta pe cineva. 

             Cel mai important lucru pe care ți-l poate oferi activitatea de voluntariat este faptul că 

te învață să lucrezi în echipă. Vei avea colegi cu aceleași preocupări ca ale tale, cam de aceeași 

vârstă cu care iți va face placere să lucrezi, și față de care nu vei avea niciun sentiment de 

inferioritate. Se știe că la un loc de muncă, oricât de sigur pe tine și de îndrazneț ai fi, nu poși 

să îi pui superiorului tău chiar orice întrebare iți trece prin cap. În schimb, aici vei avea ocazia 

să înveți lucrurile din mers, alături de colegii tăi. 

De asemenea, poți să ajungi și să coordonezi un proiect important și astfel să iți 

exerciți capacitățile de lider. Vei avea o satisfacție extraordinară când vei vedea un proiect dus 

la șfarșit. Iar în bucuria sau mulțumirea oamenilor iți vei gasi adevarata răsplată a muncii tale. 

O să ai ocazia să cunoști foarte mulți oameni interesanți, atât din colegii tăi dar și oameni de 

carieră cu care intri în contact pentru a-ți duce la bun sfarșit proiectul. 

În plus, toate companiile vor aprecia activitatea ta de voluntar. Pentru că vor vedea, 

ca deși nu ai lucrat, ai avut activitați care ți-au pus la încercare abilitățile. De asemenea, poți 

obține recomandări foarte bune de la oamenii cu care ai lucrat, ceea ce te poate ajuta în cariera 

ta. 

Să fii voluntar este un lucru foarte important atât pentru cariera ta, dar mai ales 

pentru viața ta. Vei învață lucruri care te vor ajuta în toate aspectele vieții, lucruri ca munca în 

echipa sau responsabilitatea dar și compasiunea și răbdare în tot ceea ce faci. Așa că, chiar dacă 

nu ești plătit în bani, lucrurile pe care le poți învață într-un ONG sunt lucruri pe care nu poți să 

le cumperi. 

În mileniul nostru, voluntariatul reprezintă un element esențial al tuturor societăților. 

Voluntariatul transforma în acțiune declarația Națiunilor Unite conform căreia 'Noi, oamenii' 

avem puterea de a schimba lumea. 

 

Bibliografie 

Băban A. (coord.)- Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi de consiliere, Imeria 

Ardealul, Cluj-Napoca, 2001 

Jigău M.- Consilierea carierei, Editura Sigma, Bucureşti, 2001 

Theodosiu, D. – Mai aproape de elevi, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

 

 

 

 

 

 



ANSAMBLUL CORAL- MODALITATE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A    SENSIBILITĂȚII 

ELEVILOR 

 
prof. Vescan Gabriela Mihaela 

 

 

Termenul de cor provine din limba greacă „koros”, nume preluat si de romani, „chorus”, 

şi înseamnă un grup de oameni care cântă în acelaşi timp, o melodie, un cântec cu sau fără 

desfaşurare armonică sau acompaniament instrumental. 

O definiţie şi mai simplă a corului este dată de ilustrul dirijor şi compozitor Augustin 

Bena, care afimă că „ dacă mai mulţi cântăreţi cântă împreună ( reuniţi), se zice că ei formează 

un cor.” ¹  De aceeaşi părere este şi renumitul compozitor şi pedagog maghiar Kodàly Zoltàn, 

care apreciază cântul coral astfel: „Nu valorează mult cântând singur, pentru noi înşine. E mai 

frumos dacă doi cântă împreună, apoi tot mai mulţi...sute şi mii...până când va răsuna marea 

Armonie, în care cu toţii suntem împreună.”² 

O altă definiţie dată de un alt mare nume al muzicologiei româneşti, Dumitru D. Botez 

sună cam aşa: „ ...înţeleg deci, prin cor, o reuniune de cântăreţi amatori sau profesionişti, 

aplecaţi spre un acelaşi ţel, interpretarea artistică a unor lucrări destinate cântului coral, 

numite şi ele, coruri. Corul este aşadar, un ansablu de voci, un instrument complex, organizat 

după principii de mult statornicite şi adaptate treptat epocilor prin care a trecut istoria 

muzicii.”³ 

Adeseori termenul de cor este înlocuit cu acela de ansamblu coral. Acesta din urmă 

subliniază elementele care stau la baza formăriii unui cor valoros, cu personalitate. Asta pentru 

că prin etimologia cuvântului ansamblu se înţelege un tot unitar, constituit din elemente ordonat 

corelate între ele. 

         Care sunt categoriile de cor și variantele lor? 

În timp ce cântarea corală este cunoscută la noi abia de un secol încoace, corul la o 

singură voce, unison sau octavă, este în uz la poporul nostru de multe, multe secole. Poporul 

nostru cunoaşte cântatul în cor la unison sau la octavă în practica sa muzicală multiseculară. 

Asta datorită unor ritualuri rurale, cum au fost unele obiceiuri, astăzi pe cale de dispariţie, strâns 

legate de unele manifestări corale în care grupuri de femei sau de barbaţi executau melodii la 

unison sau la octavă. Asemenea obiceiuri de origine străveche sunt colindatul şi cântatul cu 

ocazia ceremonialului nunţii, dar şi şezătorile de la ţară unde se cântă şi cântece în grup, atât de 

către femei şi bărbaţi separat cât şi de către cele două grupuri la un loc, formând astfel un cor 

mixt de două sau trei octave. 

Mai târziu apare cântarea corală pe mai multe voci, o dată cu care au apărut şi diferitele 

tipuri de coruri, fiecare cu variantele lor. 

Având în vedere timbrul vocal şi ambitusul, vocea umană  se împarte în trei  grupe: 

 Voci de copii 

 Voci de femei 

 Voci de bărbaţi 

 

Din felul cum sunt utilizate şi distribuite vocile rezultă două categorii de coruri: de voci 

egale şi mixte:  

                                                                                                

                                              Cor de copii (fete şi băieţi)              

Cor de voci egale:                 Cor de femei  

                                              Cor de bărbaţi 

         

   După criteriul de timbralitate şi cel numeric, corurile se mai pot clasifica, astfel: 



 

                                          Copii (până la instalarea mutaţiei vocii)            Grup vocal                     

                                              şi                                                                     (8 – 16 pers.) 

                                          Tineret (până la 25 de ani                                                                  Grup 

coral 

                                                                                                                                                ( până la 18 

pers) 

                                      Cor de cameră 

                                                                                                               ( 18 – 38 pers.)                                                                                            

                                           Maturi (femei, bărbaţi)                                         Cor mare   

                                                                                                               ( peste 40 pers.) 

 

  Corul de voci egale, în funcţie de diferenţele timbrale, se poate împărţi în mai multe  

subgrupe: 

                                           Cor la două voci 

 

           Cor de copii           Cor de femei             Cor de bărbaţi 

 Vocea I   _______    sopran  _________    tenor 

Vocea II   _______   alto       _________     bas 

 

                                           Cor la patru voci: 

 

 

                                                          Voci înalte                 Sopran          

           Cor mixt                                                                              Tenor 

                                                                                            Alto 

                                                        Voci grave                   Bas      

 

Proporţia numerică a grupelor şi subgrupelor în vederea realizării unui echilibru şi a 

unei omogenităţi dorite în cadrul partidei şi a ansamblului se realizează în funcţie de calitatea 

vocală şi muzicală a membrilor  corului. Este important de avut în vedere faptul că vocile înalte, 

respectiv sopran şi tenor, sunt foarte solicitate din punct de vedere vocal, fapt pentru care vor 

fi prezenţi într-un număr mai mare decât vocile grave.     

           Ce putem spune despre un cor de copii?  

În funcţie de vârsta, timbrul şi întinderea vocală a membrilor, corul de copii se prezintă 

astfel: 

Până la vârsta de 6 ani, reprezentând etapa preşcolară, cu vocile lor firave, lipsite de 

rezonanţă, forţă şi rezistenţă, copiii nu pot aborda decât nişte cântecele scurte, cu o linie 

melodică foarte simplă, fără salturi intervalice mai mari de terţă sau cvartă, şi bineînţeles la 

unison. Se cântă fără o bună precizie ritmică, dezordonat, fără agogică şi dinamică muzicală 

dar cu un farmec specific acelei lumi  de poveste în care copiii se imaginează mereu  pricipalii 

protagonişti. Astfel, sonoritatea micului cor de copii este una subţire, crudă şi poate fi asociată 

mai tot timpul cu clinchetul unor clopoţei de sticlă. În aceste condiţii, educatoarea are menirea 

de a-i face pe copii să cânte cât mai bine şi mai frumos,să se joace cântând, să corecteze 

eventualele dificultăţi ce pot apărea în interpretarea cântecelor şi realizarea jocurilor muzicale. 

Ea trebuie să fie mereu conştientă că în grădiniţă se pun bazele educaţiei muzicale a tinerei 

generaţii în formare şi de aceea micii ei corişti trebuie trataţi cu cea mai mare seriozitate şi cu 

infinte precauţiuni dar şi cu multă implicare emoţională. 

În perioada scolarităţii primare, de la 6 până la 9-10 ani, corul capătă o oarecare 

strălucire şi colorit, în special datorită ambitusului vocal mai extins şi a stabilităţii vocilor. 



Acum este momentul ca micii corişti să înveţe să respire adânc şi să consume aerul cu 

economie, să articuleze corect silabele şi să rostească precis cuvintele dar şi să cânte curat şi 

expresiv. Deşi posibilităţile tehnice şi expresive sunt încă destul de limitate, dirijorul corului, 

fie învăţătoarea fie profesorul de muzică,  poate încerca şi o cântare la două voci şi pe ici pe 

colo chiar la trei voci, folosindu-se la început de canoane. Asta pentru că în această perioadă 

copiii sunt foarte receptivi şi sunt interesaţi să înveţe o mulţime de lucruri noi. Totodată acum 

începe să se faca tot mai bine simţită diferenţierea de timbruri dintre vocilede sopran şi cele de 

alto. 

Începând de pe la vârsta de 10 ani, până la apariţia mutaţiei, corul de copii devine cel 

mai interesant de studiat. Totul stă în măiestria şi tactul pedagogic al profesorului de muzică 

sau al dirijorului de cor. Vocile copiilor sunt mai împlinite, din ce în ce mai curate, iar ambitusul 

vocal în continuă extindere. Conducătorul grupului va exploata posibilităţile tehnice şi 

expresive într-o mai mare măsură acum. Va încerca să le formeze copiilor un limbaj de 

specialitate, care–i va uşura foarte mult comunicarea , ajungându-se astfel mult mai lejer la 

finalitatea dorită. 

La această categorie de vârstă putem vorbi despre cor de fete sau de băieţi dar şi de cor 

mixt. Corul de fete are o sonoritate  deosebită, dulce, caldă, finuţă, fiind mlădios şi mai uşor de 

omogenizat, iar cel de băieţi se bucură de o apreciere deosebită având o sonoritate aparte, o 

îmbinare de forţă cu puritatea şi sinceritatea unui suflet de copil. 

Astfel, combinat din fete şi băieţi, corul capată consistenţă, forţă, strălucire şi o largă 

expresivitate. Dacă dirijorul va continua studiul respiraţiei început în perioada anterioară şi va 

încerca unele exerciţii de emisie, de colorare a vocalelor şi întărire a consoanelor, rezultatele 

nu vor întârzia să apară, iar satisfacţiile vor fi imense. 

Distribuirea copiilor în corurile la două voci se face prin împărţirea lor în două grupe 

aproximativ egale, în funcţie de ambitus şi timbru, şi anume: grupa de sopran şi grupa de altist. 

Partitura pentru un cor astfel împărţit se prezintă I - II sau S – A. Pentru un cor pe trei voci, 

partitura arată bineînţeles I – II – III sau S.1 – S.2 – A, sau S. – A.1 – A.2. În acest caz dirijorul 

trebuie să selecteze bine copiii care vor cânta la vocea a doua, deoarece la prima vor fi copiii 

cu vocile cele mai înalte, iar la a treia cei cu vocile mai grave. Dacă va împărţi grupa de sopran, 

cea de alto va fi mai numeroasă şi va acoperi vocile înalte, iar dacă va diviza vocea de alto, ea 

va fi cea care se va afla în minoritate şi va fi copleşită de cea de sopran. Aşa că ideal ar fi ca 

dirijorul să împartă corul în trei părţi relativ egale ca număr,  preluând de la grupa sopranelor  

vocile mai puţin înalte şi de la grupa de alto un număr de copii cu voci mai puţin grave, ţinând 

totuşi seama de timbrul fiecăruia. Astfel va  avea vocea a doua. 

Pentru corul de copii pe patru voci, împărţirea este clară. Ea indică I – II – III – IV sau 

S.1 – S.2 – A.1 – A.2 , fiecare grupă fiind divizată în câte două subgrupe de forţe egale. 

După perioada mutaţiei vocale, mai precis în perioada liceală, corul de copii capătă 

amploare din toate punctele de vedere, dicţie, interpretare, sonoritate, expresivitate, agogică şi 

dinamică. Structura şi organizarea unui astfel de cor de copii, alcătuit din fete şi băieţi capătă 

caracteristicile unui cor  mixt , vocile fiind dispuse după schema cea mai des întâlnită: S – A – 

T – B. Asta binenţeles în cazul în care bazele acestui cor au fost puse de la vârste timpurii, şi a 

trecut prin toate etapele de dezvoltare muzicală expuse mai sus.  

In concluzie, corul este liantul de sensibilizare si empatie, de formare de character, 

emoție și intelect atat pentru copii, cât și pentru adulti.  

                                   Lăsați copiii să cânte! 
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MUZICA INFLUENȚEAZĂ PERSONALITATEA 

 
prof. dr. Daniel Zah 

 

 

Oamenii din jurul nostru ne influențează din plin personalitatea, modul de gândire, 

sistemul de valori, cum acționăm și relaționăm cu cei din jur. Toți știm dictonul „spune-mi cu 

cine te însoțești ca să îți spun cine ești” și într-adevăr psihologii au ajuns la concluzia căci 

suntem media celor 5 cei mai apropiați prieteni din anturajul nostru. Însă un lucru care de multe 

ori îl trecem cu vederea este faptul că și MUZICA pe care o ascultăm și îndrăgim influențează 

multe aspecte ale personalității și implicit calitatea vieții noastre.  

Muzica este arta cea mai apropiată sufletului omenesc, fiind prezentă în conştiinţa şi 

natura omului, dar şi în viaţa cotideană, ca element inerent în viaţa societăţii. Ea a fost definită 

ca „arta de a exprima frumosul prin sunete” sau „arta de a exprima emoţii şi  sentimente cu 

ajutorul sunetelor, combinate într-o manieră specifică” sau aşa cum zicea Platon: „muzica oferă 

un suflet universului, aripi minţii, zbor imaginaţiei şi viaţă oricui”. 

Este cert faptul că muzica are o puternică influenţă asupra universului nostru interior şi 

exterior, fiind un fenomen artistic deosebit de complex, apărut odată cu omenirea. Pentru a 

sublinia parcă importanța muzicii în viața omului, marele filozof Confucius spunea: „Dacă vrei 

să știi dacă un om este bine crescut sau dacă este condus de legi bune sau rele, examinează-i 

muzica pe care o practică”. Deci afirmația „spune-mi ce muzică asculți ca să îți spun cine ești” 

nu este deplasată. 

Astfel muzica pe care  alegem să o ascultăm spune lumii întregi cine suntem și de aceea 

de multe ori ne definim noțiunea de identitate prin gusturile muzicale, purtând haine adecvate, 

mergând în anumite locuri, folosind un anumit limbaj…Deci nu este surprinzător că 

personalitatea este legată și de preferințele muzicale.  

Pentru a veni în sprijinul celor spuse mai sus, aduc în atenție trei studii în această 

direcție: 

1.Adrian North, de la Heriot-Watt University, Edinburgh, a realizat un studiu elaborat, pentru 

a vedea care este exact legatura dintre persoanlitate și gusturile muzicale. 

Clasificarea personalităților, în funcție de genul de muzică preferat: 

Blues,jazz – cu o parere buna despre sine, creativi, sociabili, calmi, dezinvolți; 

Muzica clasică – cu o parere bună despre sine, creativi, introverți; 

Rap – cu o părere bună despre sine, sociabili; 

Country– muncitori, sociabili; 

Reggae – cu o părere bună despre sine, creativi, cam leneși însă, sociabili, calmi, dezinvolți; 

Dance – creativi, sociabili, nevrotici; 

Indie – cu o părere proastă despre sine, creativi, cam leneși, nevrotici; 

Rock/heavy metal – nu au încredere în sine, creativi, cam leneși, deloc sociabili, calmi,       

dezinvolți; 

Pop – muncitori, sociabili, calmi, deloc dezinvolți; 

Soul – cu o părere proastă despre sine, creativi,sociabili, calmi, dezinvolti.  

 

 

2.Un alt studiu realizat de profesorul Peter Rentfrow- Universitatea Cambrige, și Sam Grosling- 

Universitatea Texas din Austin, analizând răspunsurile a peste 1.700 de studenți, au împărțit 

muzica în patru categorii, făcând o paralelă între ce piese ascultau și personalitățile lor: 

Complexa (muzica clasica/blues/folk/jazz) – au o mentalitate deschisa, sunt creativi, inteligenți, 

toleranți și apreciază frumosul. 

Energica (hip-hop/dance) – sunt încrezători în forțele proprii, dar și în ceea ce priveste aspectul 

lor fizic. 



Optimista (muzica religioasa/country/pop) – se simt încrezători, atractivi și le place să își ajute 

semenii la nevoie. 

Intensa (heavy metal/rock/alternative rock) – sunt energici, aventuroși și ușor iscoditori. 

 

 

3.Tot acești doi profesori, într-un alt studiu, au  rugat 74 de persoane să își creeze fiecare câte 

un CD cu muzica peferată. Apoi, alți participanți urmau să ghicească ce trăsături de  

personalitate aparține fiecărui CD. Rezultatele au fost neașteptate: fiecare respondent a nimerit 

majoritatea trăsăturilor precum creativitatea, capacitatea de a ierta, deschiderea către experiențe 

noi, predispoziția către socializare și echilibrul emoțional.  

 

 Tot în această direcție, a influenței muzicii, actualmente există nenumărate studii şi 

cercetări în ceea ce priveşte influenţa muzicii asupra dezvoltării armonioase a personalităţii dar 

şi asupra unor funcţii şi stări ale organismului. Un studiu publicat în Journal of American 

Academy of Child and Adolescent Psychiatry  a arătat că studiul muzical nu reprezintă doar un 

mod de petrecere a timpului liber, ci aduce mai multe beneficii: îi ajută pe copii să depăşească 

anxietatea şi contribuie la îmbunătăţirea capacităţii de concentrare şi controlul propriilor emoţii. 

 În contextul actual al pedagogiei muzicale (instrumentale sau vocale), trebuie pus 

accentul pe o abordare interdisciplinară şi multiperspectivică. Astfel muzica nu se rezumă 

numai la tehnica de a reda sunete cât mai frumoase ci se află la confluenţa cu medicina, istoria, 

psihologia, literatura, artele plastice etc. 

 În acest sens o cultură muzicală formată şi un studiu muzical este de mare folos oricărui 

individ, indiferent de domeniul în care v-a activa, aceasta acţionând şi asupra inteligenţei 

multiple. Profesorul Howard Gardner a revoluţionat modul de a privi inteligenţa umană odată 

cu publicarea rezultatelor studiilor sale în celebra sa carte Frames of Mind din 1983. El releva 

faptul că nu există un singur tip de inteligenţă responsabilă de succesul nostru în viaţă ci o listă 

cu şapte tipuri de inteligenţă : inteligenţa lingvistica, inteligenţa logico-matematică, inteligenţa 

spaţială, inteligenţa muzicală, inteligenţa chinestezică, inteligenţa intrapersonală şi inteligenţa 

interpersonală.  Această teorie a fost general acceptată dar profesionalizarea indivizilor în 

diferite domenii de activitate duce la dezvoltarea şi formarea unor tipuri particulare de 

inteligenţă, în schimb studiul muzicii influenţează dezvoltarea unor palete largi de inteligenţă. 

 Există cel puţin patru tipuri de inteligenţă care sunt dezvoltate prin studiul muzical:  

1. Inteligenţa muzicală 

2. Inteligenţa mentală (logico-matematică) 

3. Inteligenţa fizică ( spaţială, kinsestezică) 

4. Inteligenţa emoţională (intrapersonală şi interpersonală) 

 

1.Inteligenţa muzicală – reprezintă abilitatea de a recunoaşte şi de a gândi în sunete, ritmuri, 

melodii şi rime, a fi sensibil la ton, la intensitatea, înălţimea şi timbrul sunetului, abilitatea de a 

recunoaşte, crea şi reproduce muzica, folosind un instrument sau vocea. Implică ascultare activă 

şi presupune o legatură puternică între muzică şi emoţii.  Este defapt o predispoziţie înnăscută 

pentru muzică, ajutându-ne să descifrăm ritmul naturii, să auzim melodia vieţii şi să trăim 

armonia interioară. Cei care dezvoltă această inteligenţă au o percepţie a ritmului foarte 

dezvoltată, fiind capabil de a analiza o piesă muzicală cu ajutorul ritmului, melodiei şi  

armoniei. 

2. Inteligenţa mentală – se referă la modul în care reţinem informaţia, şi cum le „legăm” între 

ele. Cum se fac algoritmi mentali astfel încât să asimilăm cât mai multă informaţie. 

Pentru prezentarea în public a unei piese muzicale studiate, trebuie dezvoltată această 

inteligenţă întrucât aici intervin informaţii complexe de natură tehnica şi de interpretare, iar 

modul în care reţinem aceste informaţii, le asimilăm, facem conexiuni între ele şi apoi le 



aplicăm în piesa muzicală la un moment dat, într-un anumit timp, ţine de această inteligenţă 

mentală. 

3. Inteligenţa fizică – se referă la o anumită motricitate şi implică utilizarea cu eficienţă a 

mişcărilor corporale prin abilitatea mentală de a coordona mişcările corpului, fizicul şi mentalul 

aflându-se în strânsă legatură . Cel care  studiază vocea umană sau orice instrument îşi foloseşte 

corpul pentru a obţine anumite deprinderi fizice, care studiate zilnic ajung să fie automatisme 

astfel încât „tehnica fizică” de cântat să slujească interpretarea muzicală, adică la transmiterea 

mesajului emoţional intenţionat de compozitor şi interpret. 

Această inteligenţă se  mai referă şi la felul în care se reacţionează la mediul fizic din jurul 

nostru, la o percepţie concretă a spaţialităţii, cum ar fi: în sala de studiu, pe scenă, în diferite 

încăperi. Dar şi la o conştiinţă a corpului bine dezvoltată prin corp robust şi sănătate fizică. 

4. Inteligenţa emoţională – este un concept tot mai dezbătut în zilele noastre. Se referă la 

înţelegerea propriei persoane, analizarea propriilor emoţii, gânduri, temeri, motivaţii, şi 

ghidarea lor către un comportament constructiv (inteligenţa intrapersonală). Deasemenea se 

referă şi la înţelegerea celorlalţi, la empatie, comunicare, colaborare, socializare (inteligenţă 

interpersonală).  

Daniel Goleman în cartea sa Inteligenţa emoţională spune că ea  reprezintă o serie de cunoştiţe 

şi abilităţi emoţionale, personale care influneţează capacitatea unei persoane de a face faţă cu 

succes solicitărilor şi presiunilor care vin din partea mediului. Inteligenţa emoţională este un 

bun predictor pentru succesul unei persoane deoarece se referă la capacitatea cuiva de a se 

înţelege pe sine şi pe ceilalţi, de a se relaţiona cu oamenii. Goleman, susţine ca emoţiile, dar si 

capacitatea indivizilor de a le recunoaşte la ei înşişi şi la ceilalţi şi de a le controla, interpreta şi 

folosi în scopul controlării propriului comportament şi al anticipării comportamentului celor 

din jur sunt esenţiale pentru succesul în viaţă. 

  

 

CONCLUZIA:  

Muzica este un limbaj al sufletului, limbaj înțeles pe tot globul pământesc; o piesă în 

gamă minoră va fi înțeleasă ca o tristețe în oricare colț al lumii. O piesă cu ritm alert, va 

energiza, în orice zonă geografică va fi cântată. Ea este exprimarea lumii lăuntrice, a emoțiilor 

și a trăirilor noastre. Vrem să creștem o personalitate frumoasă? Avem nevoie de a asculta 

muzică de calitate care dezvoltă trăsături de personalitate pozitive. Deci se impune o atenție 

deosebită la muzica pe care o ascultăm și pe care o apropiem de sufletul nostru. De aceea, o 

educație muzicală și cultivarea „bunului gust” în muzică, este de dorit.  
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