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ISTORIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC DE LA TRADIȚIONAL LA MODERN 

 
Profesor: Bolog Ionuț 

Școala Gimnazială Nanov, jud. Teleorman 

 

 

La începutul secolului al XIX-lea, românii s-au confruntat cu problema  câştigării 

dreptului lor la un învăţământ superior în limba maternă. Cauzele provocate  au dus la  

câștigarea acestui drept. În lupta politică și economică, poporul român  a păstrat cu sfinţenie 

limba pe care a   fructificat-o în opere de artă, în poezie şi muzică, precum și voinţa neînfrântă 

pentru libertate şi independenţă. Prima încercare s-a realizat la Iaşi, prin înființarea  seminarului 

de la Socola, în anul 1804, ca urmare a unui raport al mitropolitului Veniamin Costache, prin 

care exprima nepregătirea cinului preoţesc.  

Scriitorul Costache Negruzzi avea să scrie despre însemnătatea culturală a acestei 

instituţii: „Pe când uitasem că sîntem români şi că avem şi noi o limbă, pe cînd ne lipsea şi cărţi 

şi tipografie; pe cînd lumea se aruncase în dasii şi perispomeni…căci la şcoala publică se învaţă 

numai greceşte; cînd, în sfîrşit, literatura romậnă era la darea sufletului, câţiva boieri ruginiţi ai 

romậnilor şedeau trişti şi jeleau pierderea limbii. Tot însă mai rămăsese o şcoală pe care aceşti 

bătrîni o priveau ca singur azil prigonitei limbi, şcoală unde se învăţa încă romậneşte, aproape 

de Iaşi, în mănăstirea Socola.”       

                                
 Seminarul de la Socola a fost o instituție clericală, dar nu de tipul şcolilor clericale din 

secolul anterior. În anul 1848, el avea 5 clase cu 6 profesori.  

Disciplinele de predare erau: matematicile (aritmetica, geometria), gramatica, geografia, istorie. 

Şcoala de la Socola a fost prima şcoală romậnească din Moldova, cu o organizare modernă din 

punct de vedere didactic: programe, clase, promoţii etc. 

 Românii au reușit șă obțină o școală pedagogică și în Transilvania, cea mai veche  școală 

destinată pregătirii învăţătorilor, deschisă în anul 1812. 

 Personalitățile care se remarcă în cadrul  școlii  și cărora le suntem datori pentru literatura 

didactică bogată sunt: Dimitrie Ţichindeal, Iosif Iorgovici, Constantin Diaconovici Loga, Ion 

Mihuţ, Alex. Gavra, Alex. Sandor.  

În anul 1828, episcopul Samuil Vulcan a avut un rol important în promovarea științelor între 

românii din Transilvania prin înființarea gimnaziului din Beiuș, care în cele din urmă a fost 

recunoscut și ridicat la rangul de liceu și școală de stat. 

Între anii 1814-1818, Gh. Asachi a susținut primul curs de inginerie în limba română. 
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 Cele două școli care au adus contribuție dezvoltării învățământului românesc au fost 

Școala de la Socola și Școala Domnească din Iași. Cele două personalități care au promovat 

răspândirea științei de carte și pregătirea cadrelor de conducere în instituții au fost: Gh. Asachi 

în Moldova şi Petrache Poenaru în Ţara Romậnească. 

În zilele noastre, noile tehnologii au produs schimbări în toate domeniile și era de 

aşteptat ca la un moment dat acest progres să influențeze și procesul de predare-învățare. Astfel, 

elevii sunt nevoiți să acumuleze un volum  impresionant de informații, să le analizeze, să ia 

decizii, să-și dezvolte cunoștințele pentru a face față provocărilor tehnologice actuale.  

 
În ceea ce privește personalul didactic, sunt necesare eforturi de formare 

profesională.Totalitatea instrumentelor care aparțin tehnologiei informațiilor și comunicării 

sunt binecunoscute sub denumirea de IT. În această categorie se includ: calculatorul, internetul, 

poşta electronică, imprimanta, videoproiectorul.Toate acestea reprezintă realități pe care elevii 

le experimentează în fiecare zi. La rândul lui, cadrul didactic este pus în situația de a opta între 

continuarea demersului său educațional în mod conservator, folosind metodele tradiționale, 

ignorând tendințele de schimbare sau acceptarea provocării și implementarea în același timp a 

noilor tehnologii în activitatea sa didactică.  

De asemenea, se dezvoltă abilitatea de a folosi instrumente digitale pentru a produce, 

prezenta şi înţelege singuri informaţii complexe; abilitatea de a accesa, căuta şi folosi servicii 

bazate pe internet. Folosirea mijloacelor IT sprijină dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii 

și în același timp dezvoltă o atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia disponibilă. În 

activitatea  didactică, cu ajutorul unui calculator se pot elabora si tehnoredacta pe calculator 

planuri de lectii, schite, desene, scheme, fișe de lucru individuale sau de grup, pentru elevi.  

De asemenea, se pot utiliza facilități multimedia pentru a susține auditiv și vizual teoria.  

                  

Bibliografie 

 
  N.Iorga, Istoria învăţămậntului romậnesc, Bucureşti, 1928 

  C. Pavel, Şcoalele din Beiuş, Beiuş,1928, 

  T.Botiş, Istoria şcolii normale (preparandia) din Arad, Arad 1922 

  Elisabeta Voiculescu, Pedagogie Preşcolară, Editura Aramis,București 

  Imaginea 1, Domeniul public wikimedia 1024px-RO_BV_Prima_scoala_-_Pann.jpg 

 Imaginea 2. Arhiva personală 
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EDUCAȚIA PRIVIND MEDIUL –VITALĂ PENTRU VIITORUL TUTUROR 

  
Nicoleta Daniela Butnaru 

 

 

 

La acest început de mileniu, lumea se află în efervescenţă, însă sistemul ecologic este 

în suferință. Schimbările care au avut şi vor avea loc creează, într-o viziune optimistă, speranţe 

pentru remedierea, fie şi treptată, a mediului înconjurător. Mediul natural, adică aerul, apa, solul 

şi subsolul, formele de viaţă pe care aceste ecosisteme le creează şi le susţin reprezintă imaginea 

cea mai comună pe care omul obişnuit şi-o face atunci când vorbeşte despre mediul 

înconjurător. 

”Educaţia este cea mai puternică armă pe care o poţi folosi să schimbi lumea” afirma 

Nelson Mandela, un instrument de bază în vederea obţinerii unui viitor sustenabil. 

Echilibrul dintre viaţa omului şi mediul înconjurător a reprezentat mereu un punct critic 

la nivelul dimensiunilor internaţionale. Analizând tendinţele curente în problemele de la nivel 

global, societatea umană nu se poate dezvolta fără a fi expusă unor severe perturbări ecologice, 

economice şi sociale, fapt ce a determinat apariţia nevoii de a lua măsuri pentru încadrarea 

societăţii şi a sistemului economic pe o traiectorie de dezvoltare durabilă. 

Dezvoltarea durabilă este un concept greu de definit, dată fiind evoluţia sa în timp. O 

descriere originală a acesteia este dată de către Comisia de la Brundtland: „Dezvoltarea durabilă 

este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite 

posibilitaţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”.  

Educaţia este un instrument esenţial pentru realizarea unui viitor durabil. De fapt, în 

ultimul deceniu, numeroase declaraţii din cadrul conferinţelor ONU au pledat în mod repetat 

pentru educaţie, sensibilizarea şi creşterea gradului de conştientizare a publicului privind 

dezvoltarea sustenabilă. Însă, progresele realizate în crearea şi punerea în aplicare a 

programelor, nu au avut efectul scontat. De aceea, considerăm, că trebuie să ne punem anumite 

întrebări: De ce nu au avut efect? De ce nu apar reorientări în sistemul educaţional al abordării 

dezvoltării durabile? Ce am învăţat până acum? Am explorat toate cauzele şi soluţiile? Şi dacă 

raspunsul este NU, atunci ce măsuri trebuie avute în vedere, astfel încât acest răspuns negativ 

să devină unul pozitiv? „Paradoxal sau nu, însă cu cât o societate este mai educată şi mai 

înstărită, cu atât impactul ei negativ asupra mediului este mai mare, necesităţile de consum sunt 

mai mari şi poluarea la fel. Ceea ce duce la concluzia că doar educarea cetaţenilor nu este 

suficientă pentru realizarea dezvoltării durabile. Provocarea este să educăm fără a creşte nevoia 

de consum a populaţiei, modificând tendinţele de consum şi limitând poluarea, adică să îi 

motivăm să folosească conştient.”  

Legătura dintre dezvoltare durabilă şi educaţie, este complexă. Conform cercetărilor, 

educaţia este cea care ajută ţările să îşi atingă obiectivele de dezvoltare durabilă, având impact 

asupra creşterii productivităţii în agricultură, a gradului de atenţie acordată sănătătii, reduce rata 

de creştere a populaţiei şi, în general, creşte nivelul de trai. În reorientarea educaţiei către 

dezvoltarea durabilă, cei care dezvoltă programe de educaţie trebuie să găsesască echilibrul 

între cunoştinţele viitorului şi cele ale trecutului, între inovaţie şi tradiţie. 

Protecția mediului înconjurător constituie o prioritate mondială care vizează în mod 

direct condițiile de viață și sănătate a populației, realizarea intereselor social-economice, 
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precum și capacitatea de dezvoltare durabilă a societăților pe viitor. Astfel, de calitatea apei, a 

solului, a condițiilor climaterice depinde calitatea vieții și sănătatea oamenilor. 

În prezent, ca rezultat al dezvoltării tehnologice și al utilizării combustibililor toxici, în 

atmosferă sunt evacuate o cantitate însemnată de oxizi de azot, de oxizi de carbon, precum și 

unele metale grele, care provoacă efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător și, direct sau 

indirect, asupra omului. Totodată, sporirea consumului în ultimele decenii contribuie la 

creșterea globală a volumelor de deșeuri menajere solide, care de asemenea conduc la daune 

ecologice. 

În acest context, devine indispensabilă dezvoltarea noilor tehnologii de producere mai 

puțin poluante și echiparea instalațiilor tehnologice și a mijloacelor de transport generatoare de 

agenți poluanți cu dispozitive care să prevină efectele dăunătoare asupra mediului înconjurător. 

Astfel, multe companii din țările Uniunii Europene depun tot mai multe eforturi pentru 

implementarea unor sisteme de eco-management/eco-marketing și introducerea acestor 

instrumente în noi domenii de activitate și grupe de produse și servicii, care vor avea un aport 

esențial la reducerea poluării aerului și a apelor, precum și la gestionarea eficientă a deșeurilor. 

În zilele noastre, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a 

tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie pentru producţia de bunuri 

a crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor pământului relevă, tot mai evident, un 

dezechilibru ecologic. Perfecţionarea şi modernizarea proceselor tehnologice, utilizând cele 

mai noi cuceriri ştiinţifice, au redus mult consumurile specifice de materii prime, dar nu şi pe 

cele energetice. Ca urmare a industrializării şi a creşterii producţiei de bunuri, au sporit mult 

numărul şi cantitatea materialelor ce afectează mediul ambiant.  

Tot mai des, o parte dintre materiile prime, produse intermediare sau finale, deosebit de 

complexe, se regăsesc în aer, apă şi sol.Ploile acide sunt relativ frecvente, ca urmare a prezenţei 

bioxidului de sulf din aer, cauzată de dezvoltarea proceselor termice şi de utilizarea unor 

combustibili inferiori. În atmosferă sunt evacuate importante cantităţi de oxizi de azot, oxizi de 

carbon, negru de fum, săruri şi oxizi ai metalelor antrenate de gazele de ardere, cu efecte 

dăunătoare asupra vegetaţiei, în general, şi direct sau indirect asupra omului. 

Oamenii ar trebui să înţeleagă că, pentru a asigura o lume durabilă, este nevoie de 

angajare şi de cunoaşterea unor informaţii relevante şi aplicabile în diferite domenii, de 

capabilitatea de a analiza şi compara diferite interese, dând dovadă de respect faţă de alte 

popoare şi culturi. În esență, educaţia ar trebui să creeze cadrul prin care să stimuleze 

creativitatea, să îndrume oamenii la o gândire critică, să ofere inspirația pentru o bună 

cooperare, în scopul găsirii celor mai bune soluții la problemele reale, tot mai complexe. Astfel, 

educația referitoare la protecția mediului înconjurător este vitală pentru existența viitoare a 

societății umane. 
 

 

 

Bibliografie  
 

 

1. Stanef,  Mihaela Roberta; Sistemul educațional din România, disparități dintre mediul urbam și cel rural, 

Academia de Studii Economice din București 2013 

2. Ghid  Metodic Interdisciplinar: Educația pentru Dezvoltarea Durabilă 
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FLIPPED LEARNING LA CLASELE PRIMARE 
 

Prof. Chindriş Mia 

 

Modelul învăţării inversate este intens promovat în această perioadă în care activitatea 

educaţională faţa în faţă a fost redusă până la înlocuirea cu activitatea exclusiv online. În 

învăţământul tradiţional, profesorul apare la clasă ca instructor, aducându-i elevului 

informaţiile necesare sau cuprinse în conţinuturile obligatorii din programele şcolare. Acest rol 

de furnizor este completat cu cel de mediator, atunci când elevilor li se propune o sarcină pe 

grupe sau un proiect care presupune munca în echipă, colectarea de informaţii etc.. Unul dintre 

aspectele evidenţiate de învăţarea online este cel legat de nivelul scăzut al autonomiei de 

învăţare a elevilor. Explicaţia pentru această lipsă de autonomie, indiferent de nivelul despre 

care vorbim, o găsim, credem, în faptul că în sala de clasă până nu de mult ne situam, elevi şi 

profesori, în rolurile cele mai confortabile: profesorul transmite informaţia, elevul o preia cu un 

oarecare efort, iar evaluarea se produce prin verificarea capacităţii de memorare şi aplicare a 

conţinuturilor, mai puţin de valorificare a acestora în structuri care să vizeze competenţele 

superioare ale taxonomiei lui H. Bloom, respectiv sinteza, evaluarea şi crearea. Din nefericire, 

testările PISA au arătat că adolescenţii din România întâmpină dificultăţi la sarcini de lucru ce 

vizează competenţele de la primul nivel al taxonomiei, respectiv reamintirea, înţelegerea şi 

aplicarea informaţiilor dintr-un text. [1] 

Trecerea la învăţare online poate fi startul unei schimbări în conceperea lecţiilor astfel 

încât implicarea şi motivarea elevilor să se producă într-un mod cât mai natural, să le stimuleze 

curiozitaea şi să îşi dezvolte o disciplină a muncii. Predarea online nu înseamnă transferarea 

conţinuturilor din forma clasică în online, ci presupune mai întâi un atent proces de selecţie a 

conţinuturilor de predat, a metodelor şi procedeelor de folosit şi o atenţie sporită aspectului 

afectiv –emoţional, apoi o reinventarea a profesorului, care “cedează” controlul clasei fiecăruia 

dintre participanţii la procesul de învăţare. În acest context, aplicarea strategiei flipped learning 

design/ flipped classroom sau clasă inversată, deşi greu de aplicat la clasele primare, poate avea 

rezultate surprinzătoare, în sensul sporirii gradului de autonomie.[2]  

Clasa inversată produce şi o inversare a taxonomiei lui Bloom, în sensul că în predarea 

tradiţională primele trei niveluri ale taxonomiei –reamintire, înţelegere şi aplicare -  sunt atinse 

în clasă, iar celelalte trei – analiză, sinteză/evaluare, creare -  ca sarcini de lucru pentru elev. 

Astfel, profesorul îi oferă sprijin elevului la ceea ce acesta ar putea, ghidat, realiza singur, şi îl 

lasă singur la sarcini de lucru complexe. Inversând procesul, profesorul poate acorda atenţie 

sporită competenţelor situate la nivel superior, lăsându-i elevului libertatea şi responsabilitatea 

atingerii nivelurilor inferioare. Astfel se va produce şi transferul gradual al responsabilităţii 

(Pearson&Gallagher, 1983) dinspre profesor înspre elev, dezvoltându-i acestuia independenţa 

în învăţare.   

Învăţarea inversată are trei etape: acasă / individual, dar ghidaţi de la distanţă, mai ales 

la clasele primare, în-clasă, acasă/ individual, după discutarea, clarificarea aspectelor studiate. 

Vom folosi în continuare ca etape terminologia pre-class work, in-class work şi post-class work 

utilizate în studiul lui Robert Talbert. [3]  

  Propunem o serie de activităţi la clasa a IV-a, disciplina limba şi literatura română, 

capitolul “Să facem cunoştinţă cu personajele” (manualul Intuitext) în care se urmăreşte 

dezvoltarea următoarelor competenţe:  

2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/dintr-un film/a unui personaj imaginar 

urmărind un set de repere.  

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare 
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3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea în profunzime în cadrul 

lecturii 

4.3 Redactarea unei descrieri tip portret pe baza unui plan simplu. 

În capitolul anterior s-a recapitulat substantivul (şi categoriile: fel, gen, număr), iar în acest 

capitol se completează grupul nominal (fără terminologie) cu reluarea noţiunii de adjectiv şi de 

acord cu substantivul.  

 

Etapa 1. Pre-class work  

Se stabileşte împreună cu elevii un timp de lucru, astfel încât să poată parcurge fiecare în ritmul 

lui materialul de studiat. Eşalonat, li se oferă elevilor materiale video-audio despre substantive 

şi adjectiv, poziţia adjectivului faţă de substantiv / acordul, sub formă ludic-antrenantă (jocuri 

pe platforma Twinkl.com, Wordwall.net, prezentări ppt), apoi fişe de lucru interactive 

(platforma Liveworksheets.com oferă multiple posibilităţi). La clasele primare, este necesar un 

spaţiu/timp în care profesorul să fie disponibil pentru clarificarea informaţiilor, înainte de 

întâlnirea în clasă; în caz contrar, un elev care nu poate rezolva / nu înţelege sarcinile de lucru 

şi nici nu are posibilitatea de a întreba profesorul, va renunţa, gradul lui de rezilienţă fiind mai 

scăzut. Li se propune spre lectură textul Povestea cu un copil şi un peştisor auriu după Ada 

Teodorescu, ce urmează a fi parcurs în ritmul lor, însoţit de o listă clară de sarcini care să 

faciliteze comprehensiunea textului şi să conducă spre realizarea caracterizării personajului. 

 

1. Completaţi harta textului cu informaţii privind autorul, personajele, locul, timpul, detalii 

semnificative. Această hartă a textului poate fi un organizator grafic[4]  sau se poate realiza sub 

forma unui afiş în caiet sau în format digital (pot fi folosite aplicaţiile Canva, GoogleSlides) 

2. Aranjaţi propoziţiile în ordinea desfăşurării evenimentelor:  

a. Dragonul devine un bărbat frumos.  

b. Băieţelul şi mama lui locuiau lângă mare. 

c. Băiatul primeşte Floarea roşie de la Dragon.  

d. Băiatul îi explică unei caracatiţe ce e îmbrăţişarea. 

e. Monstrul respingător care ţine cochilia este o caracatiţă. 

f. Ţestoasa îi vorbeşte copilului despre bunătatea tatălui său. 

g. Băiatul este trist.  

h. Peştişorul află povestea băiatului. 

i. Peştişorul îşi ajută prietenul. 

 

3. Rescrieţi fagmentul următor eliminând adjectivele:  

“Lângă marea albastră, acolo unde apa lasă pe nisipul plajei scoici sidefii şi alge obosite, 

locuia cândva un băieţel cu mama lui. În privirea copilului se ghicea o durere ascunsă. 

Singurul lui prieten adevărat era un peştişor argintiu care venea lângă el în dimineţile 

străvezii.” 

 Ce observaţi? Cum se schimbă înţelegerea textului? Ce rol au adjectivele? 

 

4. Completaţi substantivele cu câte două adjective potrivite: 

 Băiat:   

 Peştişor: 

 Căluţi de mare: 

 Caracatiţă: 

 Dragon: 

 Mama:  
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Etapa a 2-a In-class work  

După verificarea comprehensiunii textului, în clasă se va discuta fişa de caracterizare a 

personajului, urmărindu-se realizarea inferenţelor şi capacitatea de analiză şi argumentare a 

elevilor: 

 

Fişa de identitate / caracterizare 

Nume – prenume: 

Ce semnificaţie poate avea absenţa numelor băiatului şi al mamei? 

Vârstă – familie: *Ce vârstă crezi că are personajul? Motivează răspunsul. 

*Cum este familia băiatului? 

Cum este personajul? De unde ştiu? (cuvintele 

povestitorului, ale altor 

personaje, comportament / 

limbaj etc.) 

Citate sau secvenţe (*se vor 

alege una-două secvenţe 

pentru caracterizarea 

indirectă ) 

Portretul fizic   

Portretul moral   

Relaţiile cu celelalte 

personaje 

  

*Care dintre cele două portrete este mai bine conturat? De ce 

crezi că lipsesc detaliile legate de aspectul fizic? Putem 

vorbi/scrie despre un personaj dacă nu avem informaţii 

legate de aspectul exterior? 

 

 

Desenează chipul băiatului, 

aşa cum ţi-l imaginezi. 

Ce înveţi de la acest 

personaj? 

 Desenează un obiect care 

crezi că ar caracteriza cel mai 

bine personajul. 

 

Tabelul 1: Caracterizarea personajului (adaptată după Alina Pamfil, 2016)  

 

După discutarea şi completarea fişei de caracterizare, se va realiza portretul personajului 

principal, folosindu-se şi informaţiile din manualul elevilor. În felul acesta, competenţele 

superioare ale taxonomiei lui Harold Bloom, respectiv analiza şi sinteza sunt dezvoltate 

progresiv, cu ajutorul profesorului. Credem că o astfel de abordare a textului literar şi a 

conceptelor gramaticale ar putea fi mai motivantă pentru elevi şi le va dezvolta autonomia în 

învăţare, încrederea în forţele proprii şi în capacitatea de înţelegere a unui text. Şi, de ce nu?, 

ar putea fi şi o modalitate de a le stârni interesul pentru lectură, dacă acest demers continuă în 

etapa a treia, cu o sarcină creativă, care ar face apel la experienţa lor culturală. 

 

Etapa a treia post-class work vizează competenţele de sinteză /evaluare şi creare: 

Întocmeşte o fişă de caracterizare asemănătoare cu cea discutată în clasă a personajului preferat 

dintr-o carte / un desen animat / un joc pe calculator. Fă schimb cu un coleg de clasă şi scrie 

caracterizarea personajului prezentat de colegul tău. Această provocare va fi cu siguranţă 

acceptată de elevii din clasele primare şi gimnaziale mici, iar rezultatul va fi o mai mare 

uşurinţă în lucrul cu textul, cu cronologia evenimentelor într-un text literar/ nonliterar, cu 

prezentarea trăsăturilor unui personaj, toate acestea fiind cuprinse în noul model de subiect la 

examenul naţional de la sfârşitul clasei a VIII-a.  

O abordare consecventă a învăţării inversate va duce la formarea unei deprinderi de 

lucru cu orice tip de text (continuu, discontinuu, multimodal) şi la creşterea încrederii elevilor 
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în propria capacitate de muncă şi de organizare a învăţării, dezvoltând astfel tineri capabili să 

îşi administreze timpul şi materialul de studiat, să caute surse de informare, să îşi identifice 

punctele vulnerabile şi punctele forte, într-un cuvânt: autonomi.  

 
[1] https://www.oecd.org/pisa/  

 https://www.edu.ro/rezultatele-elevilor-din-românia-la-evaluarea-internațională-pisa-2018     

[2] https://www.educlas.ro/educatie/flipped-classroom-clasa-rasturnata-care-sprijina-invatarea/,consultat 

2.12.2020  

[3] Robert Talbert, Re-thinking Bloom’s Taxonomy for Flipped Learning Design în http://rtalbert.org/re-thinking-

blooms-taxonomy-for-flipped-learning-design/ , accesat în 10.12.2020 

[4] Roxana –Maria Gavrilă şi Marilena Nicolae, ABC-ul organizatorilor grafici, Bucureşti, Didactica Publishing 

House, 2015, p.116. 
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Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în şcoala primară. Perspective complementare, Editura Art, 2016. 

Stoica, Claudia, „Flipped Classroom - clasa răsturnată care sprijină învăţarea” disponibil pe  www.educlas.ro/ 
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http://rtalbert.org/re-thinking-blooms-taxonomy-for-flipped-learning-design/
http://rtalbert.org/re-thinking-blooms-taxonomy-for-flipped-learning-design/
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http://rtalbert.org/
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MULŢIMI - APLICAŢII PRACTICE 

 
Cîju Iuliana-Georgiana 

 

Clasa a VI-a   

Disciplina: Matematica  

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea” Constanţa 

Unitatea de învăţare: Mulţimi 

Titlul lectiei: Mulţimi – aplicaţii practice 

Tipul lectiei: Lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor 

Locul de desfăşurare: Sala de clasă/online platforma Zoom – sistem hibrid 

Durata: 45 minute 

 Competențe  specifice: 

1.1. Identificarea unor noţiuni specifice mulţimilor 

2.1. Evidenţierea în exemple a relaţiilor de apartenenţă, de incluziune, de egalitate a mulțimilor 

3.1. Utilizarea unor modalităţi adecvate de reprezentare a mulţimilor 

4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete care se pot descrie utilizând 

mulţimile 

 5.1. Analizarea unor situaţii date în contextul mulţimilor 

Obiective operaţionale:  

Să stabilească apartenenţa unui element la o mulţime. 

 Să calculeze corect cardinalul unei mulțimi. 

 Să reprezinte mulțimile folosind cele trei moduri de definire. 

 Să efectueze operaţii cu mulţimi (reuniune, intersecţie, diferenţă) punând accentul pe 

exemple practice 

Metode didactice: conversatia, explicatia, învăţare dirijată, problematizarea, demonstraţia, 

învăţarea prin descoperire,  exercitiul, hartă mentală. 

Forme de organizare:  activitatea frontală îmbinată cu activitate individuală în sala de clasă cât 

şi activitate online individuală pentru grupa aflată acasă. Sistem de învăţare hibrid. 

Mijloace de învăţământ:  fişe de lucru, manual, culegeri, portofoliul elevului, platformele 

utilizate în învăţarea interactivă online, Zoom, Edu24 şi aplicaţiile MindMeister 

Resurse : Cunoştinţele dobândite anterior de către elevi despre mulţimi, elevii clasei a VI E.  

Metode de evaluare:  observarea sistematică    aprecierea verbală;     notarea.       

 

Desfăşurarea lecţiei 

 

 1. Moment organizatoric (3’) 

Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei: se realizează conexiunea grupei 2 în 

aplicaţia Zoom, se notează absenţii pe platforma 24 EDU. 

Metode si procedee Conversația 

Forme de organizare frontală 

 

 2. Verificarea temei (3’) 

Elevii au caietele de teme deschise. Se verifică tema cantitativ. În cazul în care au fost probleme 

nerezolvate sau au apărut erori, acestea se vor rezolva la tablă sau vor fi explicate oral. 

Metode si procedee: conversația, explicaţia 

Forme de organizare: frontală şi individuală 

Mijloace: caietul de teme 

Evaluare: Apreciere verbală 
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 3. Captarea atenţiei  şi reactualizarea cunostinţelor sau deprinderilor dobândite anterior 

(7’) 

Se completează spaţiile libere din exerciţiul propus https://learningapps.org/3066380    

Metode si procedee: conversația 

Forme de organizare: frontală  

Mijloace: Aplicaţia  https://learningapps.org      

Evaluare: Apreciere verbală 

 

 4. Enunţarea titlului şi a obiectivelor urmărite (2’) 

Se scrie titlul lecţiei „Mulţimi – aplicaţii practice” şi se enunţă obicetivele lecţiei. Astăzi ne 

propunem să aplicăm informaţiile parcurse în lecţiile despre mulţimi pentru a rezolva probleme 

cotidiene. 

Metode si procedee: conversația 

Forme de organizare: frontală  

Mijloace: caietul de clasă     

  

 5. Dirijarea învăţării(17’) 

Se proiectează/share fişa de activitate  

1) Compară numărul literelor cuvântului „Madagascar” cu Card M unde mulţimea M este  

mulţimea literelor din care este format cuvântul  „Madagascar”.  Justifică diferenţa, dacă există. 

2) Reprezintă folosind diagrama Venn-Euler mulţimea cifrelor din care este format numărul 

180 258. Stabileşte dacă este o mulţime finită, justificând răspunsul.   

  Care dintre cele două mulţimi scrise până acum este o mulţime numerică? De ce? 

3) Determină elementele mulţimii A unde A = {x∈N/x≤4}, alegând modul de reprezentare a 

acesteia. Ce condiţie era necesară şi suficientă astfel încât mulţimea A să conţină doar elemente 

nenule? 

4) În tabelul de mai jos sunt prezentate în grade Celsius, temperaturile, la ora 12:00, înregistrate 

într-o săptămână la Mamaia. 

 

Ziua             Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 

Temperatura 28o 34o 38o        28o 36o 33o              34o 

a) Scrieți mulțimea temperaturilor înregistrate pe parcursul săptămânii. 

b) Scrieți mulțimea zilelor săptămânii în care tempreratura a fost mai mare de 33o. 

5) Arina şi Christian sunt elevi în clasa a VI a E. Arina este pasionată de lectură, iar Christian 

de jocurile pe calculator. Rayan este elev în clasa a VI a F şi este pasionat atât de lectură cât şi 

de jocurile pe calculator.  

Notăm:   

E = mulţimea elevilor din clasa a VI a E 

F = mulţimea elevilor din clasa a VI a F 

L = mulţimea elevilor pasionaţi de lectură 

C=mulţimea elevilor pasionaţi de jocurile pe calculator 

Stabilleşte valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii, notând cu A dacă propoziţia este 

adevărată şi cu F dacă propoziţia este falsă. 

a) Arina ∈ F 

b) Christian ∈ E 

c) Rayan ∈L∩C 

d) Christian ∈C∩E 

e) Arina ∈E∪C 

f) Rayan ∈L-C                

https://learningapps.org/3066380
https://learningapps.org/
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6) Toţi elevii unei clase practică cel puţin un sport. 18 dintre ei joacă volei şi 23 joacă tenis. 

Câţi elevi sunt în clasă dacă 11 dintre ei practică ambele sporturi? 

Metode si procedee: conversația, explicaţia, problematizarea 

Forme de organizare: frontală şi individuală 

Mijloace: caietul de teme, aplicaţia utilizată 

Evaluare: Apreciere verbală 

 

 

 6. Asigurarea feedback-ului şi a transferului (8’) 

Se realizeză harta mentală a Mulţimilor folosind aplicaţia MindMinster 

https://www.mindmeister.com/1653713304?t=XNMQZCZQBX#    

Metode si procedee: conversația, hartă mentală 

Forme de organizare: frontală şi individuală 

Mijloace: caietul de teme, aplicaţia utilizată 

Evaluare: Apreciere verbală 

 

 7. Evaluarea performanţelor elevilor (2’) 

Se fac aprecieri verbale tuturor elevilor, remarci încurajatoare şi motivaţionale. 

Elevii care s-au remarcat la începutul orei şi pe parcursul acesteia fiind activi şi răspunzând 

corect întrebărilor profesorului sunt notaţi pe platforma 24Edu şi apreciaţi. 

Metode si procedee: conversația, hartă mentală 

Forme de organizare: frontală şi individuală 

Mijloace: caietul de apecieri, platforma 24Edu 

Evaluare: Apreciere verbală 

 

 8. Enunţarea şi explicarea temei pentru acasă (3’) 

Elevii sunt invitaţi să vadă exerciţiile din auxiliar propuse temă pentru acasă, pagina 29 

exerciţul 7. Se comunică explicaţiile necesare rezolvării temei. Elevii şi profesorul notează 

tema pentru acasă. 

Metode si procedee: conversația, hartă mentală 

Forme de organizare: frontală şi individuală 

Mijloace: caietul de clasă 

 

Bibliografie 

 
1. Programa de matematică, clasa a VI- a, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 
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2. GHICIU. N., IANCU. E., RUSU. V., ENEA F. M., POPESCU. M,   Manual Matematică clasa a VI a, Editura 

Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2020 https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Matematica/EDP/   

3. PERIANU, M., STĂNICĂ, C., SMĂRĂNDOIU, Ş.,  Auxiliar Matematică- partea a I a, semestrul 1, clasa a 

VI a, Editura Art Educaţional, Bucureşti, 2020 

4. TUDOR, I., Matematică-aritmetică, algebră, geometrie – Caiet de lucru, partea a I a, semestrul 1, clasa a VI a, 
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ATITUDINI PRIVIND IMPORTANŢA EDUCAŢIEI INTERCULTURALE 

Prof. înv.preşcolar Roxana Iuliana Haţegan 

 

 

 

„Nucleul conceptului de educaţie interculturală”, 

Îl constituie:”dialogul culturilor”, „înţelegerea dintre culturi”, 

„valoarea şi originalitatea fiecărei culturi”, „înţelegerea dintre comunităţi” 

                                                          Francoise Lorcerie 2002- 

 

     Pentru a se realiza o comunicare interculturală în adevăratul sens trebuiesc depăşite 

stereotipurile şi prejudecăţile şi de asemenea trebuie să fie combătute discriminarea, 

marginalizarea şi izolarea. Se va merge pe un echilibru între promovarea identităţii culturale 

specifice şi a respectului pentru diversitatea culturală, practic este nevoie de o comunicare 

interculturală. 

     Educaţia interculturală are ca scop pregătirea elevilor de a trăi într-o societate multiculturală 

şi poate fi asociată conceptului promovat de UNESCO – „learning to live together” şi 

presupune dobândirea de cunoştinţe în ceea ce priveşte cultura în general, propria cultură şi 

alte culturi precum şi impactul asupra comportamentului individului sau a grupului. 

     Acest tip de educaţie presupune în primul rând respect pentru diversitatea culturală, pentru 

identitatea culturală proprie şi a celorlalţi şi refuzul intoleranţei şi a discriminării. De asemenea 

este importantă conştientizarea propriilor prejudecăţi şi capacitatea de a uniformiza punctele 

de vedere. 

     Conceptul de interculturalitate trimite la schimb , reciprocitate, invită la găsirea unor forme 

de dialog. Educaţia interculturală presupune ca profesorul să valorizeze culturile de origine ale 

elevilor şi să-i sensibilizeze în legătură cu diversitatea culturală, evitând stereotipiile şi 

prezentarea culturilor în mod static. Astfel la nivel instituţional, educaţia interculturală implică 

alegerea unui model de integrare , mai degrabă decât a unui model de asimilare. 

     Educaţia interculturală nu trebuie confundată cu cursurile de limbă străină şi cultură de 

origine pentru elevii imigranţi. Ea se adresează tuturor elevilor implicaţi în actul de învăţare 

şi ar trebui să se adreseze elevilor din toate ciclurile de învăţământ. 

Educaţia interculturală are ca scop: 

- ghidarea tinerilor pentru a asimila o cultură în perspectivă antropologică 

-asigurarea respectului diferenţelor prin atitudini reciproce 

-înţelegerea punctului de vedere al altuia prin poziţionarea relativistă 

- adaptarea educatului la mediul propriu al culturii sale particulare şi adaptarea educatului la 

mediu în calitate de coexistenţă a mai multor grupuri culturale. 

     Aceste obiective îngăduie materializarea unor conduite interculturale concrete precum: 

Deschiderea spre celălalt, spre străin, spre neobişnuit. Să construim poduri ale încrederii.  

Aptitudinea de a percepe ceea ce ne este străin. 

Acceptarea celuilalt fără a-l judeca prin similitudine cu noi. “Să devin conștient de mine însămi 

în relație cu ceilalți”, “Ne putem pur și simplu înțelege?” și “Să mă pun pe mine în pielea 

celuilalt”. 

Aptitudinea favorabilă de a experimenta , explorand moduri existenţiale diferite 

Reprimarea (alungarea) sentimentului de xenofobie  care face parte din zestrea cea mai veche 

pe care istoria ne-a transmis-o. 
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Performanţa de a cuceri identităţi mai largi, ceea ce nu presupune să renunţăm la propria 

identitate(de român, ungur, sas, ţigan) ci să accedem  la alte tipuri de identităţi, precum cea de 

european. 

     În materie de educaţie interculturală şcoala are o misiune foarte importantă, trebuie să 

realizeze un proces de integrare prin preluarea preachiziţiilor culturale pe care îl au elevii. Este 

nevoie ca clasa să se remodeleze în consens cu noul venit iar acesta să se adapteze la specificul 

clasei în concluzie să existe disponibilitate din ambele părţi.În acest caz profesorul ar trebui să 

pregătească elevii n legătură cu cultura acestuia, care sunt trăsăturile regiunii din care provine, 

a limbii , a religiei în aşa fel încât noul venit să aibă sentimentul că a fost aşteptat.Profesorul 

va veghea să se creeze momente de comunicare între elevi, un gen de momente de împărtăşire 

a unor sentimente şi experienţe, o colaborare prin munca în echipă n cadrul căreia elevii să 

ajungă să se cunoască mai bine din toate punctele de vedere.Acest lucru depinde foarte mult şi 

de felul cum percepe profesorul diferenţa culturală, cum îşi adaptează stilul comunicativ la 

profilul cultural al elevului, ce aport are atât el, cât şi elevii la prevenirea unor neînţelegeri 

interculturale. 

     Gama de activităţi în şcoală ar trebui lărgită prin diferite tipuri de activităţi care să faciliteze 

educaţia interculturală , cum ar fi : 

-invitarea unor persoane avizate din exterior care reprezintă puncte de vedere diferite, medii 

sociale şi culturi diferite. 

-utilizarea bibliotecilor care dispun de lucrări care să răspundă obiectivelor educaţiei 

interculturale, lucrări care să combată teoriile care vin să se opună înţelegerii interculturale. 

- folosirea unor documente şi jocuri cu referiri la diferite culturi 

-participare la evenimente culturale locale. 

- activităţi muzicale, cântecul fiind un mijloc de dezvoltare a relaţiilor interculturale. 

- organizarea de întâlniri între persoane de culturi diferite. 

- celebrarea Zilei drepturilor copilului (20 noiembrie), a Zilei drepturilor omului (10 

decembrie) 

- sportul reprezintă de asemenea un cadru prielnic de realizare a educaţiei interculturale, acesta 

nu este numai o practică fizică ci şi una culturală. Sportul poate uni, el creează oportunităţi de 

cunoaştere şi comunicare ntre oameni de origini şi culturi diferite. 

    În România, trăiesc împreună mai multe grupuri minoritare, aşezate aici n urma unor 

împrejurări istorice. Abordarea unei educaţii interculturale ar putea îmbunătăţi aspectul 

relaţional al locuitorilor ţării şi ar putea diminua fenomenele de marginalizare psiho-sociale. 

     Fiecare cadru didactic ar trebui să aibă soluţii şi iniţiative pentru întreţinerea respectului 

reciproc şi în vederea toleranţei interculturale şi etnice.A fi un bun profesor presupune să ştii 

să gestionezi situaţii ce depăşesc spaţiul şcolar, nu poţi face educaţie de tip intercultural dacă 

nu reuşeşti să conexezi şi să corelezi simboluri culturale diferite şi dacă nu cunoşti formaţiunile 

culturale ale locului unde ţi desfăşori activitatea. 

     Învățarea interculturală presupune o învățare pe tot parcursul vieții, de la o vârstă fragedă. 

În cazul în care ne putem educa copiii de mici că ei nu sunt mai presus decât altcineva și că 

fiecare persoană trebuie tratată cu șanse egale, cu siguranță vor deveni adulți toleranți ce vor 

accepta și se vor îmbogăți după urma diversităţii culturale. Menirea  noastră, a dascălilor este 

aceea de a le oferi copiilor experiențe de învățare cu ajutorul cărora să se  familiarizeze cu 

diferite culturi etnice şi religioase. 

     Mi s-a părut foarte profund şi nimerit pentru a ilustra ceea ce ar trebui să înţelegem prin 

interculturalitate şi pentru a reflecta şi a putea să punem în practică ideea de interculturalitate 

voi enumera următoarele aspecte: 

Maşina pe care o ai este japoneză. 

Pizza este italiană, 

iar couscous-ul este algerian. 
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Democraţia pe care o practici este grecească. 

Cafeaua ta este braziliană. 

Ceasul îţi este elveţian. 

Cămaşa este indiană. 

Radioul tău este coreean. 

Vacanţele tale sunt turceşti, 

tunisiene sau marocane. 

Cifrele tale sunt arabe 

Scriitura îţi este latină, 

şi… reproşezi vecinului tău că este străin! 
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DEZVOLTAREA MORALA LA PRESCOLARI 

Moldovan Sanda Ramona 

Dezvoltarea fiinţei umane şi mai cu seamă a mecanismelor care explică acest proces 

complex îi preocupă pe oameni din cele mai vechi timpuri, răspunsurile oferite fiind extrem de 

diferite dar nu contradictorii ci mai degrabă complementare.  

O primă aproximare a termenului „dezvoltare” o găsim în Dicţionarul Explicativ al 

Limbii Române (1972) unde în dreptul cuvântului găsim explicaţia cum că aceasta este o 

„succesiune de transformări, constituind o mişcare ascendentă, progresivă, de la inferior la 

superior, unitate a schimbărilor cantitative şi a celor calitative”. (Dicționar, 1972) 

Dezvoltarea se referă la procesul prin care copilul, de-a lungul existenței, trece printr-o 

serie de schimbări calitative şi cantitative, în urma cărora poate trece în etapa următoare de 

vârstă. Strâns legat de conceptul de schimbare calitativă este cel de reorganizare 

comportamentală, adică copilul nu achiziţionează doar noi capacităţi, ci dobândeşte un nou 

mod de organizare al lor, observabile în raţiune şi comportament. (Bonchiș, 2004) 

De studiul dezvoltării morale cercetările în psihologie se ocupă de peste 60 de ani. 

Investigarea modului  în care copilul își dezvoltă valorile morale implică analiza proceselor 

prin care copilul adoptă și interiorizează regulile și standardele comportamentului așteptat în 

societatea din care face pare. În perioada micii şcolarităţi are loc o structurare a caracterului, 

trăsăturile acestuia câştigă în stabilitate putând deveni dominante. Trecerea din stadiul gândirii 

intuitive în cel al operaţiilor concrete va facilita organizarea procesului de asimilare a noţiunilor 

morale, proces care la început, respectiv clasele I-II se realizează difuz şi nediferenţiat. 

(Bonchiș, 2004) 

Înțelegerea dobândită în fiecare stadiu este reținută în stadiile ulterioare, dar poate fi 

considerată de către cei aflați în stadiile ulterioare ca fiind simplistă, lipsită de atenție suficientă 

la detalii. 

Însuşirea noţiunilor şi judecăţilor morale reprezintă o condiţie necesară pentru formarea 

trăsăturilor pozitive de caracter. Judecăţile morale autoevaluative ale copiilor se dezvoltă 

pornind de la înţelegerea şi aprecierea însuşirilor pozitive şi negative ale celorlalte persoane, 

spre înţelegerea şi aprecierea însuşirilor proprii.  

În procesul complex de plămădire a trăsăturilor caracteriale, este evidentă influenţa 

mediului socio-cultural. Factorii sociali şi culturali au o semnificaţie specială în manifestarea 

conduitei copilului. Dacă în primii ani de viaţă ei acţionează indirect, prin intermediul 

normelor, atitudinilor şi valorilor familiei, pe măsură ce copilul creşte el este supus tot mai 

direct influenţei mediului socio-cultural, religios, ideologic şi economic. Copilul îşi petrece tot 

mai mult timp în afara familiei, în grădiniță, în grupul de prieteni, în cartier, în comunitate. 

Aceşti factori încep să joace un rol important în apariţia sau agravarea unor tulburări de 

comportament sau de adaptare.  (Bonchiș, 2004) 

Deşi unele reguli morale nu sunt dependente de adult, ele implică respectul mutual şi 

solidaritatea copiilor. De aceea, în procesul formării şi dezvoltării caracterului trebuie acţionat 

atât asupra individului cât şi asupra grupului căruia acesta îi aparţine. 

Intrarea copilului în grădiniţă îmbogăţeşte planul afectiv cu noi experienţe generate de 

raporturile cu educatoarea sau cu alţi copii, al căror prototip îl constituie relaţiile dintre fraţi. 

În acest context se manifestă o serie de caracteristici ale afectivităţii cum ar fi: prospeţimea şi 

sinceritatea, neconturare precisă şi caracter iradiant; mărirea numărului de obiecte care satisfac 

şi produc afecte noi, apariţia unor procese afective mai complexe cum ar fi cele legate de norme 

şi reguli morale sau de mirare, curiozitate ca forme intelectuale, graţie activităţilor din grădiniţă 

se dezvoltă capacitatea de reflectare verbală a emoţiilor, iar relaţiile dintre acestea şi situaţiile 

care le-au provocat devin din ce în ce mai complexe.  
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Copilul de 4-5 ani poate deja înţelege că acelaşi eveniment antrenează sentimente 

diferite la oameni diferiţi şi că acestea pot persista un timp după dispariţia evenimentelor care 

le-au provocat. Cu alte cuvinte, preşcolarul mare poate demonstra creşterea capacităţii de 

monitorizare a emoţiilor în acord cu anumite standarde sociale (Santrock, 2002). Relaţia copil-

adult devine o sursă importantă de transmiteri sau influenţe educative şi lingvistice, sursă de 

sentimente specifice cum ar fi cele morale, intelectuale sau estetice.  

În privinţa sentimentelor morale subliniem că ele exprimă faptul că preşcolarul 

cunoaşte anumite norme de conduită morală în familie, în grupul de joc, în relaţiile cu adulţii.  

Se consideră că unul din cele mai timpurii sentimente morale, apărut sub forma unor 

reacţii emoţionale în perioada anterioară, este cel de ruşine care apare atunci când copilul este 

mustrat pentru săvârşirea unei fapte neconforme cu regulile recunoscute şi aprobate de grup.  

Se ameliorează şi comportamentul faţă de colegi, copilul devenind capabil de mai multă 

cooperare, ştie să-şi aştepte rândul, înţelege necesitatea partajului (Bacus, 1998). Poate trăi 

acum o “mare prietenie” cu un copil de sex opus dar şi certurile pot fi la fel de intense şi de 

frecvente. Sentimentul datoriei se observă atunci când copilul se bucură că este lăudat pentru 

o faptă bună, el însuşi având conştiinţa că a săvârşit-o. Sentimentul se exteriorizează printr-o 

stare de înviorare, prin zâmbet sau dimpotrivă prin jenă şi ruşine atunci când este dojenit dacă 

a încălcat sau nu a îndeplinit o anumită sarcină sau regulă (Druţu, 1975).  

Dragostea faţă de muncă se manifestă sub forma respectării muncii adulţilor dar şi sub 

forma plăcerii pe care o simte atunci când i se oferă prilejul de a participa la activităţile 

adultului, “adultrismul” fiind sursa unor noi şi variate trăiri afective. Trăirile emoţionale 

resimţite în activităţi devin treptat motive ale acestora, copilul începând să-şi dirijeze 

comportamentul în funcţie de normele şi regulile impuse de adult, dar şi de cele proprii. 

Crescând rolul celui de-al doilea sistem de semnalizare se dezvoltă baza fiziologică a 

dezvoltării afectivităţii, motivaţiei şi voinţei, fapt ce va influenţa pozitiv creşterea capacităţii 

de stăpânire a emoţiilor (Levitov, 1963).  

În grupul de grădiniţă se dezvoltă de asemenea sentimentul apartenenţei prin bucuria 

pe care un copil o simte atunci când desfăşoară activităţi în comun, toate acestea contribuind 

la formarea şi afirmarea super-ego-ului ca o sinteză de conduite morale (Munteanu, 1996).   

Imitând modelul adultului, copilul va prelua acele comportamente observate la cei din 

jurul său, prin exerciţiu ele vor fi interiorizate, vor căpăta stabilitate şi vor deveni trăsături de 

caracter.  

  Familia, climatul familial influenţează şi formarea trăsăturilor caracteriale. ”Devreme 

ce prima şi cea mai pervazivă expunere a copiilor la regulamente morale are loc în contextul 

familial, este de aşteptat ca începuturile morale să fie găsite aici” (Birch, 2000, p. 207).  

Prin dezvoltarea cooperării sociale între copii, se ajunge la relaţii morale noi, întemeiate 

pe respectul reciproc, şi care conduc la o anumita autonomie, care ia locul heteronomiei. Un 

produs esenţial al respectului mutual şi al reciprocităţii este sentimentul dreptăţii, adesea 

câştigat în detrimentul părinţilor (când comit o greşeală voluntară). În dezvoltarea conştiinţei 

morale, în conştientizarea regulilor şi normelor colective de conduită educatoarea are un rol 

esenţial. Începând cu 7-8 ani, acest sentiment primează asupra celui de obedienţă, devenind o 

normă centrală. (Birch, 2000) 
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ACTIVITĂȚI INTERACTIVE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

Prof. Muşuroi Carmen 
                                                                                                                                                                                                      

   Întreg sistemul de învățământ din țara noastră, fie că ne referim la nivelul preșcolar, primar, 

gimnazial, liceal, universitar, a fost nevoit să se reinventeze datorită contextului social actual. 
    Nu doar școlile s-au transformat, ci toți participanții la procesul educativ: profesorii, elevii 

și părinții. Perioada pe care o traversăm ne-a făcut să ne adaptăm, să trecem de la un sistem de 

învățământ tradițional, cu care eram obișnuiți, la un sistem de învățare în mediul online, benefic 

pentru a ne păstra motivația de învățare și contactul cu materia școlară. 

     Cel mai important aspect pe care trebuie să nu îl pierdem din vedere este asigurarea 

comunicării cu copiii, cu părinții, poate mai mult decât înainte, sa-i sustinem si sa-i incurajam 

in aceasta experienta inedita. 

     Școala online sau cursuri tradiționale –este o problemă curentă, independentă aparent de 

voința noastră, o realitate care împărțit în tabere diverse profesori, părinți, elevi, și nu numai. 

Învățarea online ne-a oferit prilejul să explorăm noi moduri de învățare, metodologia clasică 

fiind înlocuită cu mijloace mai atractive, implicând resurse digitale dintre cele mai variate, toți 

fiind puși în situația de a experimenta, de investiga și aplica tot ceea ce părea eficient la acel 

moment. 

     Avantajele școlii online există, iar printre ele putem regăsi aprofundarea deprinderilor cu 

tehnologia, descoperirea unor programe utile, interactivitatea, accentuarea părților practice și 

mai putin teoriei.  

     Pe de altă parte, este evidentă prezența a numeroase dezavantaje, specifice învățământului 

românesc, determinate de structura socială și de posibilitățile financiare ale părinților elevilor.                                                                                                   

Lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme, atât ca deficit de dispozitive, dar și 

conexiuni de internet deficitare în unele zone. Interacțiunea efectivă între copil și profesor se 

realizează mai greu, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege ceva. 

   Copiii, de asemenea, interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială îi afectează din 

punct de vedere atitudinal, afectiv, relational, nu mai pot lega prietenii, nu se mai pot exprima 

emoțional așa cum făceau în cazul cursurilor la școală. 

   În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile 

tehnologii de predare,,noile platforme educationale în programele lor de instruire. 

   În cele mai multe situații cadrele didactice și/sau elevii au accesat diferite forme educaționale, 

mai mult sau mai puțin convenționale -de la mijloace de comunicare informaționale precum 

Whatsapp, Facebook Messenger, e-mail, Skype, la platforme educaționale variate care au fost 

promovate în această perioadă pe internet și sunt în varianta free - Google Meet, Zoom și 

aplicații ASQ, Kahoot, Quizziz, Digitaliada, până la platforme educaționale recomandate 

instituțional, precum Suita Google for Education, Google Classroom sau platforma 

educațională Moodle cu precădere pentru mediul universitar. 

    Aplicația KAHOOT este una dintre aplicațiile folosite cu success în activitatea cu elevii, la 

majoritatea disciplinelor, în orice moment al activității: în recapitularea cunoștințelor, în fixarea 

cunoșințelor, în etapa de predare, ca evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă. Este o 

aplicație ușor de utilizat, îndrăgită mult de către copii. Este accesată de către aceștia de pe 

dispozitivul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit și calculatorul 

sau laptopul. 

Importanța utilizării aplicației kahoot: 
 Obiectivitatea evaluării rezultatelor 

Printr-o evaluare asistată de calculator elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat într-

un fel sau altul 

 Feed-back imediat pentru elev și profesor 
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Folosirea acestor aplicații asigură corectarea imediată a răspunsurilor, elevul dându-și astfel 

seama ce parte a materiei stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate proiecta  mult mai rapid 

activitățile de reglare. 

 Reducerea factorului stres 

Utilizarea acestor aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, 

relaxat. 

 Centralizarea și stocarea rezultatelor 

Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite crearea 

unei baze on-line cu informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul 

evaluărilor și oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevilor pe o perioadă mai lungă 

de timp. 

 Diversificarea modalităților de evaluare 

Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina şi monotonia. 

 Interactivitate 

Dezvoltarea perspicacității, atenţiei, distributivității şi creativității. 

Avantajele utilizării aplicației KAHOOT: 

 pentru profesori:  

– Îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare; 

– Ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale; 

– Dezvoltarea creativității în proiectare. 

 pentru elevi: 

 – Îmbunătățirea abilităților digitale; 

– Dezvoltarea auto – controlului; 

– Înțelegerea reciprocă; 

– Dezvoltarea încrederii de sine. 

Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt 

că sunt evaluați, sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în 

mediul școlar, în educație și, de ce nu, în autoeducație. 
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MEDICINA ȘI MUZICA  
 

Nunu Ana Maria 

 

 

Utilizarea muzicii în domeniul terapiei medicale este cunoscută încă din timpurile 

antice. Cercetătorii din acest domeniu au găsit suficiente dovezi atât în Sfânta Scriptură cât și 

în scrierile popoarelor antice din Egipt, China, India, Grecia și Roma. Astăzi ,,puterea muzicii” 

asupra ființei umane este considerată ca și în timpurile antice cu diferența că aceasta este 

utilizată și abordată diferit, folosind instrumentele de cercetare și explorare moderne. Deși 

efectul muzicii este considerat ca fiind același, modul actual de abordare este diferit [1].  

În timp ce muzica a fost recunoscută de mult timp ca o formă eficientă de terapie pentru 

crearea de emoții, noțiunea de utilizare a cântecului, a frecvențelor sonore și a ritmului pentru 

tratarea afecțiunilor fizice este un domeniu relativ nou.  

 

1. MEDICINA ȘI MUZICA - PARCURS ISTORIC 

Legătura dintre arta muzicală şi medicină ce s-a format de-a lungul istoriei ne permite 

să descoperim noi valenţe şi sensuri atât pentru una cât şi pentru cealaltă. Datorită cercetărilor 

din domeniul medical astăzi medicina cuprinde foarte multe specialităţi. Astfel, ea s-a 

intersectat cu alte domenii ştiinţifice sau de cunoaştere şi observare a fiinţei umane cum ar fi 

matematica, fizica, chimia, arta etc.  În ciuda acestui fapt atât cercetătorul din laborator cât şi 

medicul sau terapeutul din cabinet nu au pierdut din vedere obiectivul principal al activităţii 

lor: ,,apărarea, întărirea şi redobândirea sănătăţii oamenilor” [2]. 

Atât medicul cât şi creatorul de artă îşi împlinesc ţelul activităţilor lor din spectacolul 

măreţ şi complex al vieţii. Opera lor izvorâtă din talent sau pricepere, din măestrie sau ştiinţă, 

ţinteşte deopotrivă către fiinţa umană căutând să o facă mai bună, să-i asigure o condiţie umană 

mai împlinită. Harul artistului dar şi talentul medicului sunt cheile care deschid un drum către 

încrederea şi aprecierea oamenilor, iar rezultatele muncii lor oferă satisfacţie, fericire şi bucurie 

atât pacientului cât şi iubitorului de artă. 

Muzica şi medicina se împletesc strâns în jurul vieţii omului, cea dintâi îmbogăţind 

trăirile sufleteşti, în timp ce medicina veghează la păstrarea acestor trăiri sufleteşti. Din vremuri 

străvechi până astăzi, omul modern ca şi omul arhaic nu s-a putut lipsi de aceste două domenii. 

Muzica mai mult decât oricare altă artă, cu limbajul ei universal, are puterea de a-l face pe om 

mai bun, îi alină suferinţele, îi descreţeşte fruntea, îi descoperă sensul frământărilor şi marilor 

probleme ale vieţii, îl relaxează, îi uşurează munca şi o face mai spornică. Medicina pe de 

cealaltă parte îşi îndreaptă armele spre suferinţă. Şi una şi cealaltă caută să menţină omului 

condiţia sa umană [3]. 

Cele două domenii se înrudesc şi prin faptul că realizarea lor presupune un studiu 

îndelungat. Atât în practica medicală cât şi în creaţia artistică se depun eforturi considerabile 

şi de durată nu doar în cunoaşterea noţiunilor teoretice ci mai ales în practicarea acestor noţiuni. 

Artistul ca şi medicul are nevoie de o perioadă de instruire intensă, de muncă asiduă care nu 

poate fi finalizată decât dacă este motivată de o pasiune izvorâtă din interiorul fiinţei lor. 

Medicul se înarmează cu noţiunile şi datele ştiinţelor naturii, muzicianul trebuie să îşi 

însuşească disciplinele complicate ale armoniei, contrapunctului, fugii şi orchestraţiei.  

Legătura dintre muzică şi medicină poate fi observată chiar şi în mitologia greacă. Fiul 

lui Zeus, Apolo care era zeul artelor, al poeziei şi al muzicii, s-a îndrăgostit de fiica regelui 

Fligeos, nimfa Coronis. Deoarece aceasta se căsătoreşte cu un alt pretendent agreat de tatăl său, 

Apolo plin de gelozie şi mânie se hotărăşte să o ucidă pe Coronis datorită infidelităţii. Înainte 

de a o ucide, Apolo constată că ea este însărcinată iar el este tatăl. Salvând copilul, Apolo îl 

numeşte Asclepios şi îl lasă în grija centaurului Chiron care îl învaţă tainele vindecării şi ale 

medicinii. Astfel, Asclepios devine zeul vindecării [4]. 
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 În templul său din Epidaur, Esculap, folosea ca mijloace de tratament ierburile şi 

muzica. Fiicele lui, Higeea simbol al sănătăţii şi curăţeniei şi Panaceea, simbol al puterii 

tămăduitoare cât şi fiii săi au continuat opera începută de tatăl lor în domeniul medicinei 

întegrând şi muzica totodată. Iată că zeul medicinei descinde direct din cel al muzicii şi al 

poeziei. Astfel, alături de ierburi, muzica a constituit unul din primele leacuri folosite [5].  

Un alt erou al muzicii din mitologia greacă înzestrat cu puteri miraculoase a fost şi 

Orfeu. Considerat tot fiul lui Apolo, acesta vindeca bolile, alina durerea rănilor, emoţiona 

întreaga faptură prin versurile şi muzica sa. Lira lui vrăjită alina durerea pierderii frumoasei lui 

iubite Euridice. El este considerat autorul „Imnurilor Orfice”, o colecție care a supraviețuit 

până în prezent [6]. 

Lăsând la o parte legendele mitologice ale greciei antice, părinţii filozofiei, astronomiei, 

geometriei şi medicinei priveau muzica ca un liant al fiinţei umane ce se întrepătrundea în toate 

domeniile de existenţă ale acestuia. Pitagora îşi construia sistemul său pe armonia numerelor 

şi a tonurilor muzicale. El considera că sănătatea putea fi redobândită cu ajutorul muzicii. Din 

persectiva lui Platon muzica are darul de a transforma omul şi a-i modela temperamentul şi 

caracterul. El laudă doctorii traci care vindecau sufletul şi trupul bolnav cu ajutorul muzicii. 

Aristotel credea în influența pe care sunetele o aveau asupra omului. Hippocrate, întemeietorul 

medicinei moderne bazate pe observaţie deşi rupe vălul magiei care întuneca arta vindecării, 

vorbeşte de efectele favorabile ale muzicii asupra organismului. Erasistrate, un medic grec 

înlocuieşte medicamentele cu dieta, băile, cultura fizică şi muzica. Terapia prin muzică a fost 

utilizată şi de medici români. Un exemplu în sensul acesta a fost Galen. De asemenea se cunosc 

nenumărate dovezi cu privire la faptul că şcoala arabă de medicină utiliza muzica ca şi terapie 

curativă pe scară largă. Avicena, Maimonide şi Averroes integrau muzica cu succes în 

tratamentul pacienţilor [7]. 

Încă din antichitate, s-a observat influenţa puternică pe care o are muzica asupra omului 

cât şi utilitatea ei ca mijloc terapeutic în multe boli. Grecii vechi reuşiseră să ducă această artă 

a meloterapiei la o anumită desăvârşire. Asclepiazii care erau preoţi specializaţi în medicină 

utilizau muzica în tratamentele lor. Pitagora dădea reţete muzicale bolnavilor săi. Se povesteşte 

despre acesta că într-una din călătoriile sale a întâlnit un tânăr furios care încerca să dea foc 

casei iubitei sale. Starea de excitaţie a acestuia crescuse sub impresia unei melodii cîntată la 

flaut în modul frigic. Pitagora rugă flautistul să cânte o melodie în ritmul spondeic şi imediat 

tânărul s-a liniştit. În cadrul preocupărilor sale despre muzică acesta a emis unele teorii care 

stau la baza formării gamei actuale. De asemenea, el poate fi considerat părintele acusticii 

moderne. Se cunoştea faptul că discipolii săi îşi odihneau mintea încordată din timpul zilei prin 

cântece, care le aduceau un somn liniştit.  

În perioada medievală şi cea din timpurile apropiate de noi muzica era utilizată la o 

scară destul de largă. Medicii erau de regulă şi muzicieni, cel puţin o mare parte dintre ei ştiau 

să cânte. Aceştia călătoreau din loc în loc şi în funcţie de nevoie apelau la cântece lecuitoare 

ce erau cunoscute sub numele de tarantelă de la numele unui păianjen – tarantula care prin 

înţepătura lui transmitea un venin extrem de periculos pentru organismul uman.  

Doctorul Joseph Recamier (1774-1832) recomanda unei ducese din Paris bolnavă de 

stomac să ia masa în sunete de tamburină, deoarece acesta considera că stomacul având o 

activitate ritmică cu siguranţă că ritmul muzical ar putea influenţa digestia. Astmul era de 

asemenea tratat prin lecţii de cântat. Cântatul a devenit recunoscut ca un tratament uşor şi 

necostisitor în tratarea problemelor respiratorii. De asemenea se recunoaşte faptul că muzica 

ca şi terapie a fost larg utilizată în tratamentul bolilor psihice în special la indivizii instabili, 

neliniştiţi  şi deprimaţi. 

Medicul american Robert Havan Schauffler încercase chiar să alcătuiească o 

farmacopee muzicală. Astfel el recomanda în melancolie Imnul Oda bucuriei de Beethoven, în 

furie Corul pelerinilor de Wagner, în mânia depresivă Regele Piticilor de Schubert şi Preludiul 
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carnavalesc de Dvorak. Cu siguranţă aceste prescripţii erau însoţite de mult subiectivism şi 

fantezie.  

 

1. MEDICINA ȘI MUZICA - ABORDĂRI MODERNE 

Abordarea modernă a muzicii în lumea medicală a evoluat destul de mult fapt pentru 

care multe studii actuale au demonstrat beneficiul utilizării meloterapiei pentru tratarea şi 

ameliorarea diverselor afectiuni. O multitudine de studii realizate în  domeniul terapiei au 

demonstrat avantajele şi beneficiile pe care muzica le are asupra sănătății mentale și fizice. De 

exemplu, cercetătorul Mona Lisa Chanda analizând peste 400 de studii a concluzionat că 

muzica îmbunătăţeşte funcţia sistemului imunitar al organismului şi reduce stresul [8]. 

Ascultarea muzicii a fost dovedită a fi mai eficace decât medicamentele eliberate pe 

bază de prescripție medicală în reducerea anxietății înainte de operație [9]. Cercetatorii au 

descoperit că ascultarea şi cântarea muzicii crește producția în corp a anticorpului 

imunoglobulina A şi a celulelor naturale ucigaşe - celulele care atacă virușii. Muzica reduce de 

asemenea, nivelurile cortizolului - hormonul de stres. Din acest motiv, muzica este asociată cu 

relaxarea. O multitudine de studii realizate în  domeniul terapiei au demonstrat avantajele şi 

beneficiile pe care muzica le are asupra sănătății mentale și fizice. De exemplu, cercetătorul 

Mona Lisa Chanda analizând peste 400 de studii a concluzionat că muzica îmbunătăţeşte 

funcţia sistemului imunitar al organismului şi reduce stresul [10].  

Ascultarea muzicii a fost dovedită a fi mai eficace decât medicamentele eliberate pe 

bază de prescripție medicală în reducerea anxietății înainte de operație [11]. Cercetatorii au 

descoperit că ascultarea şi cântarea muzicii crește producția în corp a anticorpului 

imunoglobulina A şi a celulelor naturale ucigaşe - celulele care atacă virușii. Muzica reduce de 

asemenea, nivelurile cortizolului - hormonul de stres. Din acest motiv, muzica este asociată cu 

relaxarea.  

Un alt studiu recent, a demonstrat legătura dintre muzică și stres, demonstrând că 

meloterapia ajută la calmarea pacienţilor de urgenţă pediatrică. În cadrul studiului 42 de copii 

cu vârsta cuprinsă între 3 și 11 ani, care au ascultat muzică relaxantă în timp ce li s-a administrat 

o injecție intravenoasă au raportat o durere mult mai puțin semnificativă comparativ cu 

pacienții care nu au ascultat muzică. În plus cadrele medicale ce au administrat injecţia au 

constatat o diminuare a durerii la pacienţi în timpul administrării. 

Lisa Hartling, profesor de pediatrie la Universitatea din Alberta și principalul autor al 

studiului: ,,redarea muzicii pentru copii în timpul procedurilor medicale dureroase este o 

intervenție simplă care poate face o mare diferență" consideră că  există dovezi științifice 

foarte convingătoare care arată cum creierul răspunde la muzică în moduri foarte specifice.  

Cercetătorii de la spitalul Khoo Teck Puat din Singapore au descoperit că pacienții care 

au primit îngrijiri paliative care au participat la sesiunile de terapie muzicală au raportat o 

ușurare a durerii persistente (Progress in Palliative Care, iulie 2013). Muzicoterapeuții au lucrat 

îndeaproape cu pacienții pentru a adapta individual intervenția, iar pacienții au participat la 

cântece, joc de instrumente, discuții lirice și chiar scrierea de cântece, în timp ce aceștia au 

lucrat pentru a accepta o boală sau pentru a evalua problemele legate de sfârșitul vieții. 

,,Angajarea activă a muzicii a permis pacienților să se reconecteze cu părțile sănătoase 

ale acestora, chiar și în fața unei afecțiuni debilitante sau a unei suferințe legate de boală", 

susţine Melanie Kwan, co-autor al studiului și președinte al Asociației pentru Meloterapie din 

Singapore. Când simptomele durerii acute au fost eliberate, pacientii au reușit în cele din urmă 

să se odihnească [12]. 

Din punctul acesta de vedere medicina rămâne strâns ancorată în umanistică, chiar 

expresia „arta de a vindeca” transmite ideea abordării holistice a fiinţei umane. În faţa unui 

pacient medicul nu doar înregistrează anumite simptome observate sau cercetate în laborator, 

nu pune un diagnostic şi doar prescrie o reţetă, deoarece omul nu este un obiect de studiu. 
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Abordarea holistică presupune o colaborare a pacientului cu medicul, colaborare ce va duce la 

câştigarea încrederii şi la întărirea comunicării reciproce. Astfel relația dintre medicină și 

muzică oferă acest liant de cooperare și colaborare în procesul de vindecare și refacere a ființei 

umane.  
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MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR INTERDISCIPLINARE ŞI 

TRANSDISCIPLINARE 

Pasere Daniela-Costina 

                 

           În cadrul activităților interdisciplinare se urmărește dezvoltarea capacității de exprimare 

și a creativității gândirii la elevi. În zilele noastre, cultivarea spiritului creator constituie o 

necesitate, școala aducând o contribuție însemnată la dezvoltarea lui. Dinamica extrem de 

mobilă ce are loc în toate sferele activității economico-sociale, concretizată prin apariția unor 

tehnici de vârf, a unor meserii noi, faptul că școala trebuie să pregătească tineretul acum, în 

zilele noastre, în perspectiva viitorului, a activității pe care acesta o va desfășura în deceniile 

următoare, precum alți factori impun cu necesitate cultivarea spiritului creator la elevi, care să 

le permită adaptarea și readaptarea continuă la exigențele pe care societatea viitoare ni le va 

pune în față1. Interdisciplinaritatea presupune o colaborare între discipline diferite, 

intersectându-se anumite conținuturi, astfel încât se poate percepe unitar și coerent conținutul 

studiat. Se realizează o învățare durabilă, iar granițele dintre discipline se diminuează, în acest 

tip de activități se pune accent pe dezvoltarea unor competențe și într-un grad mai mic pe 

conținut. 

 Abordarea de tip integrat este specifică transdiciplinarității deoarece conținuturile sunt 

centrate în jurul unor probleme care presupune întrepătrunderea mai multor discipline care duc 

la conturarea unui nou domeniu  al cunoașterii științifice, respectiv conturarea unei discipline 

noi. La orele de literatură profesorul și elevul fac conexiuni între diferite discipline, transferă 

informații și metode cu scopul de a interpreta textul literar. În procesul de descifrare a operei 

literare se fac conexiuni interdisciplinare, demers detaliat în exemplele următoare. 

 Odată cu terminarea clasei a IV-a, canonul literar-istoric, adică îmbinarea literaturii cu 

istoria a fost deja pregătit. În clasele primare din textele precum ”Muma lui Ștefan cel Mare”, 

”Ștefan cel Mare și Vrâncioaia”, ”Cântecul lui Mihai Viteazul”, elevii își pot da seama că din 

operele cu caracter istoric pot afla adevăruri despre trecutul îndepărtat al poporului nostru. De 

aceea, este important ca elevii să fie introduși în elemente de cronologie, să înțeleagă perioada 

istorică în care s-au succedat diferite evenimente. După o studiere corectă a textelor, elevii vor 

fi pătrunși de sentimente profunde de dragoste față de patrie și de popor. 

          Totul se face treptat, asigurându-se o continuitate firească, folosindu-se tehnica pașilor 

mărunți. Pe baza analizei datelor și faptelor a unor evenimente istorice se pot crea șabloane de  

lucru folositoare elevilor, care constau în reprezentări și noțiuni istorice fundamentale. Acestea 

nu se formează pe parcursul unei lecții sau a două-trei lecții, ci într-un timp îndelungat. 

Conținutul acestor texte îi pregătește pe elevi pentru înțelegerea unor noțiuni istorice, cum sunt 

cele de cronologie- epocă, perioadă, mileniu, secol- despre diferite forme de organizare social 

și politică- clase, pături sociale, forme de stat- despre factori de progres ai societății- muncă, 

economie, unelte de muncă2. 

  Interdisciplinaritatea are în vedere transferul unor metode și procedee de la o disciplină 

la alta. Metodele activ-participative trebuie să mobilizeze toate forțele și energiile elevului, să-

l facă să urmărească cu interes lecția, să-i activeze imaginația, înțelegerea, creativitatea, 

memoria. În urma aplicării acestora, elevul trebuie să facă corelații, să aibă capacitatea de a 

explica diferite cauze, să sintetizeze, organizeze, asocieze și să prelucreze informațiile. Pot fi 

                                                 
1 Ioan Șerdean, .Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar, Editura Corint, București, 2006 

p.225. 

2 Ibidem,  p. 110. 
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considerate metode activ-participative și cele care aduc elevii în contact cu problemele concrete 

ale vieții. 

  Elevul reține 10% din ceea ce citește, 20% din ceea ce aude, 30% din ceea ce vede, 50-

65% din ceea ce aude în același timp, 80% din ceea ce spune, 90% din ceea ce face3.   

  Un exemplu ar fi studierea unui text literar axat pe figura domnitorului Mircea cel 

Bătrân  din  Scrisoarea III și dintr-un text științific din Istoria Românilor. Efectuarea, în clasă, 

a unei paralele între textul științific și cel literar, folosindu-se metoda comparației. Elevii sunt 

îndrumați să sesizeze aspectele comune și deosebirile dintr-un text științific și unul literar 

despre marele domnitor. Se va insista pe relevarea de către elevi a faptului că ambele tipuri de 

texte evocă celebra bătălie de la Rovine, dar prin modalități diferite: textul științific dă 

informații precise, într-un stil concis, riguros, fără utilizarea figurilor de stil, pe când textele 

literare utilizează termeni cu o mare încărcătură emoțională. Elevii, sub coordonarea 

profesorului, pot fi îndrumați să creeze poezii care au la bază figura domnitorului, pot crea o 

linie melodică și cu ajutorul unui negativ o pot interpreta, iar cei care nu au aptitudini muzicale 

pot să-l deseneze pe voievod, consolindându-și cunoștințele despre modul cum se îmbrăcau 

oamenii din secolele XIV-XV.  

  O altă perspectivă de integrare interdisciplinară o constituie comunicarea literaturii  

prin intermediul picturii. Fiecare dintre cele două arte are un alt limbaj prin care comunică: 

prima prin cuvânt, cea de-a doua prin grafică. În clasa a V-a Sfârşit de toamnă de V. Alecsandri 

poate fi interpretat prin prisma metodei pictura verbală. Se începe prin a defini cuvântul tablou, 

elementele componente ale acestuia, apoi profesorul prezintă tablourile unor pictori cunoscuţi, 

de exemplu  Toamna în oraș  de Richard Macneil.  Cu ajutorul metodei observației elevii 

observă cum sunt repartizate elementele, detaliile (în prim-plan – elemente definite clar, în 

planul secund, pe fundal – elemente vagi, care exprimă răceală). 

  Opera literară cuprinde sensuri care se cer explicate și analizate, interpretate, descifrate 

și înțelese. Pentru clarificarea lor se fac conexiuni cu alte discipline auxiliare: istorie, logică, 

psihologie, filozofie, mitologie etc. De exemplu, impune relația literatură-istorie studierea 

prozei Frații Jderi de Mihail Sadoveanu și relația literatură- psihologie în opera literară În 

vreme de război de Ion Luca Caragiale și intepretarea operelor inspirate din mitologie, de 

exemplu Meșterul Manole de Lucian Blaga. La nivelul acestor interdependențe se conturează 

pluridisciplinaritaea. Referitor la modul de stabilire a relaţiilor de conexiune între discipline, 

elevii vor avea de rezolvat, chiar la etapa de pregătire, dar şi pe parcursul interpretării, mai 

multe sarcini de documentare ce vizează fie evenimentul/personajul istoric evocat (în cazul 

prozei istorice, interpretarea operei Frații Jderi va fi precedată de elucidarea cel puţin a câtorva 

momente ce se referă la: situaţia politică, social-economică și culturală a Moldovei din a doua 

jumătate a secolului al XV-lea), fie conceptele de natură psihologică (introspecţie, conştiinţă, 

caracter, personalitate etc).  
               Profesorii care predau interdisciplinar și/sau transdisciplinar trebuie să aibă o foarte 

bună pregătire psihopedagogică, să posede inteligența și disponibilitatea de a crea programe, 

proiectări de unități, planificări ale materiei și planuri de lecție care să conțină teme cu caracter 

interdisciplinar/transdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 https://www.scribd.com/doc/108669975/Metode-Formative-de-Predare-a-Istorie, accesat în data de 21.052019 
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EDUCAȚIE PARENTALĂ 

 

Prof. înv. primar: Voina Maria 

 

Din toamna anului 2018 la Școala Gimnazială ,,Constantin Erbiceanu” din localitatea 

Erbiceni, judetul Iași, a început desfășurarea proiectului ,,Școli prietenoase în comunități 

implicate”. Însuși denumirea duce cu gândul la acțiuni de amploare în ceea ce privește 

proiectarea și realizarea acestui demers educațional. 

Mai întâi a fost entuziasmul echipei de proiect, datorat faptului că întreaga comunitatea 

va fi beneficiară. Apoi îngrijorarea, datorită realizării complexității. Însă, trecând oarecum cu 

pași timizi dar hotărâți la parcurgerea primelor etape, succesele întregistrându-se, curajul a 

devenit în scurt timp stăpân pe cei implicați. 

Copiii așteptau în fiecare zi să-și petreacă timpul socializând, jucându-se, servind o 

masă caldă. Se citea în ochii multora, parcă, pentru prima dată bucuria întâlnirii împletită cu 

bucuria succesului la învățătură. 

Simultan cu activitățile în care erau implicați un număr mare de elevi, s-au desfășurat 

și sesiunile de educație parentală. Astfel, părinții-absolvenți au împărtășit rudelor experiențele 

plăcute și utile pe care le-au trăit și modul de valorificare al acestora într-o ,,educare altfel” a 

propriilor copii, rezultatul fiind o relație mult mai frumoasa părinte-copil.  

În toamna anului 2020-2021 a existat dorința de a reîncepe aceste sesiuni cu alți părinți, 

respectându-se, cu strictețe, toate regulile împotriva răspândirii noului tip de coronavirus. 

Părinții au răspuns neașteptat de bine, s-au format grupele, s-a făcut convocarea lor. S-au 

desfășurat primele întâlniri, dar următoarele au fost suspendate din cauza împrejurărilor 

nedorite, cauzate de evoluția epidemiologică din țara și din toată lumea. 

Totuși, rămâne de remarcat dorința adulților de a deveni părinți mai buni pentru 

odraslele lor și optimismul că odată cu relaxarea măsurilor de prevenție, vor reîncepe 

activitățile de educație parentală. 

Într-adevăr, în obținerea implicării părinților în atingerea obiectivelor acestor întâlniri, 

de real ajutor ne-a fost ,,Ghidul părintelui: Cum ne antrenăm parentingul apreciativ”- Holt 

România.  

Câteva din multitudinea temelor pentru care părinții au arătat un interes deosebit au 

fost: 

 

1. ROLUL DE PĂRINTE - CEA MAI IMPORTANTĂ ȘI SOLICITANTĂ SLUJBĂ 

Aceasta temă s-a desfășurat prin discuții ce au avut la baza afirmația lui Abraham 

Lincoln despre părinti și copii: 

,,Să fii părinte este experiența cea mai dificilă, solicitantă și generatoare de satisfacții 

pe care o oferă viața. Este o responsabilitate uriașa să crești un copil care sa devină o persoană 

sănătoasa și care să-și ocupe locul său în generația următoare. Viitorul lumii se află în mâinile 

oamenilor care vor ieși din copiii nostril.”[1] 

,,Un copil este o persoană care va continua ceea ce tu ai început. El va sta unde stai tu 

și atunci când tu nu vei mai fi, se va ocupa de acele lucruri pe care tu le consideri importante. 

Tu poți să faci orice politică dorești, însă modul în care aceasta va fi pusă în practică depinde 

de el. El va prelua controlul raselor tale, statelor tale și al națiunii. El va interveni și va prelua 

bisericile tale, școlile tale, universitățile tale, companiile tale. Toate cărțile tale vor fi supuse 

judecății lui, laudelor lui sau vor fi condamnate de el. Soarta omenirii se află în mâinile lui.”[1] 
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2. CUVINTE POTRIVITE – VERSIUNE DESFĂȘURATĂ 

Comunicarea cu copiii ne ajută să învățăm lucruri importante despre comunicare în general. 

Cei mai mulți dintre noi am ajuns la stadiul de adult învățând să vorbim și să ascultăm suficient 

de bine ca ceilalți oameni sa ne înțeleagă.[1]  

În momentul în care copiii noștri ajung la vârsta de 2 ani, ei pot înțelege multe cuvinte. 

La aceasta vârstă, ei sunt într o etapă în care, pentru a-i proteja și pentru recunoașterea nevoilor 

altor membri ai familiei, li se vor impune anumite restricții precum: ,,nu mai arunca cu mingea 

prin casă”, ,,nu mai trage câinele de blană”, ,,nu te mai juca cu mâncarea”, ,,ce băiat rău, știi ca 

nu ai voie să faci asta”. [1] 

Cu siguranță există și multe lucruri pozitive care se spun între aceste restricții. Dar totuși 

cum v-ați simți dumnevoastră dacă ați auzi astfel de comentarii  zilnic? Încurajați sau 

descurajați? 

Pentru a evita această situație neplăcută, există metode de a spune anumite lucuri, 

folosind cuvinte și fraze specifice care sunt mai potrivite și care vor fi recepționate de copii 

mult mai călduros. Prin răspunsul copilului față de ceea ce ii spuneți, vă veți da seama de cum 

decurge practica dumneavoastră. [1] 

În rândurile următoare vă prezentăm câteva sfaturi și cuvinte potrivite cu ajutorul cărora 

zilele dumneavoastră cu copiii vor deveni mult mai pozitive și mai încurajatoare: 

 Faceți îndrumările într-o formă pozitivă, nu într-una negativă. [1] 

Când este necesară o stopare/interzicere, este bine să includeți o sugestie pozitivă, de 

obicei un timp sau un loc, sau când sau unde poate copilul să facă ceea ce dorește: ,,Nu este 

bine să fugi prin casa. Poti să te duci în curte și să fugi acolo”. [1] 

De câte ori un copil trebuie sa fie redirecționat, înlocuiți activitatea cu ceva cât mai 

apropiat de cea inițială: ,,Dacă copilul dumneavoastră bate în masa de cafea făcută din sticlă, 

spuneți: Hai să luăm toba ta și să batem în ea”. [1] 

 Oferiți-i copilului o alegere numai atunci cand intenționați să-l lăsați să aleagă singur 

ce face. 

În momentul în care o decizie importantă trebuie să fie luată de un adult, încercați să 

includeți o alegere minoră pentru copil: ,,Este ora de culcare (decizie majoră). Tu alegi ce 

pijama  vei purta în noaptea asta (decizie minoră).” [1] 

Este important ca alegerile lăsate pe seama copilului sa fie cele pe care le puteți accepta 

și care sunt potrivite pentru vârsta și gradul lui de maturitate: ,,Vrei să porți tricoul roșu sau cel 

albastru?”, ,, Poți să alegi trei jucării pe care să le iei cu tine în excursie”. [1] 

 Găsește cuvintele și tonul vocii care îl fac pe copil să aibă încredere și să se simtă în 

siguranță, nu vinovat sau rușinat. [1] 

Acuzațiile precum ,,băiat rău” sau ,,fată neascultătoare” sunt resimțite de către copil ca 

fiind judecăți contra sa în totalitate și îi afectează imaginea de sine. În loc de ,,Băiat rău ce ești,  

ți-am spus să nu mai împroști cu apă pe jos”, încercați ,,Când ești în cadă, poți să te joci cu 

apă”. 

 Ajutați copilul să-și dezvolte interiorul subliniind motivațiile situației. [1] 

Oferiti atenție suplimentară emoțiilor care ar fi putut motiva comportamentul: ,, Ma 

întreb ce anume l-a putut supăra așa de tare încât să te lovească?”, ,, Uneori, când 

oamenii sunt obosiți, ei se supără foarte ușor.” [1] 

Odată cu trecerea timpului, folosind aceste exprimări adecvate , veți fi uimiți cât de 

mult contează cuvintele pe care le adresați și veți simți cum relația părinte-copil este 

din ce în ce mai frumoasă și plină de armonie. [1] 
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3. PARTICIPAREA COPILULUI ÎN FAMILIE 

 Rezervă-ți timp pentru a-l înțelege cu adevărat. Petrece timpul împreuna cu el. [1] 

 Întreabă opinia lui atunci când faceți ceva pentru toată familia: achizitionați un lucru, 

gătiți cina, stabiliți unde plecați în vacanță. [1] 

 Consultă-l atunci când se ia o decizie care îl privește: la ce grădiniță/școală, liceu, 

colegiu/universitate să meargă, ce haine să îmbrace astăzi, cum vrea sa fie aranjată 

camera lui. [1] 

 Împlică-ti copilul în repartizarea bugetului familiei, astfel își va da bine seama ce lucruri 

își poate permite să ceară/cumpere. [1] 

 Copiii nu sunt perfecți. Nici noi, părinții lor, nu suntem. Acceptă-i așa cum sunt și 

laudă-i pentru intențiile, inițiativele și încercările lor. Spune-le mai des că te mândrești 

cu ei. [1] 

 Vorbește cu ei despre problemele pe care le ai, așa încât ei să știe că nu sunt unicii care 

au necazuri. [1] 

 Nu-i compara cu frații, surorile sau prietenii lor. Acest gest le lezează demnitatea. [1] 

 Negociază cu el regulile: la ce oră merge la culcare sau se întoarce de la petreceri, care 

este timpul rezervat pentru joacă/întâlnire cu prietenii, în ce zile este de serviciu la 

bucatarie. [1] 

 Oferă alegeri și dă-i copilului putere să aleaga atunci cand ia decizii: ,,Preferi sa exersezi 

pianul zece minute dimineața și 10 seara sau 20 de minute la rând?” [1] 

 Spune-i că te bucuri să fii mama/tata lui. [1] 

 Zâmbește când îți vezi copilul. [1] 

 

1. Lipsa de participare. 

2. Adulții conduc. 

3. Adulții conduc gentil. 

4. Manipularea. 

5. Decorarea. 

6. Participarea simbolică ,,tokenism”. 

7. Numirea de către adulți și informarea copiilor. 

8. Copiii sunt consultați și informați. 

9. Decizii comune. Decizii luate din inițiativa adulților împreuna cu copiii.  

10. Copiii conduc, adulții ajută. Deciziile care se iau din inițiativa copiilor sub conducerea adulților. 

11. Copiii sunt responsabili. Deciziile sunt luate din inițiativa copiilor împreuna cu adulții. 

Tabel nr 1 - Scala Roger Hart - nivele ale participării copilului [1] 

Participanții au venit cu exemple concrete, care au fost analizate în dezbateri în care s-

au abordat puncte de vedere diferite, dar care au contribuit din plin la dezvoltarea subiectelor 

propuse. 
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