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ÎNVĂȚĂMÂNT MODERN – METODE INTERACTIVE DE PREDARE 

 
Secretar Balogh Monica Aliz   

 

 

Necesitatea asigurării calității în educație implică schimbări drastice în demersul 

educațional, astfel încât metodele didactice să pună accentul pe procesul de învățare, dar mai ales 

pe cel care învață, pentru a-i asigura adaptarea și succesul în mediul socio-profesional.    

Evoluția galopantă a tehnologiei informațiilor a determinat modificări majore în toate 

domeniile, iar domeniul educațional trebuie și el să se adapteze, să țină pasul cu explozia de 

informații noi și cu progresul tehnologic. Acest demers este o provocare atât pentru personalul 

didactic cât și pentru elevi.  

Demersul educațional trebuie să se axeze pe elev. Rolul cadrului didactic rămâne în 

continuare esențial, dar acesta trebuie să se detașeze de practicile pedagogice tradiționale și rigide 

și să devină organizatorul unui mediu educațional adaptat nevoilor specifice ale elevilor și care se 

asigură dezvoltarea competențelor acestora.  Acest nou model de învățare este unul activ, rolul 

principal îi revine elevului și presupune implicarea activă și directă a acestuia în procesul de 

dezvoltare a capacităților de învățare și în asimilarea și prelucrarea cunoștințelor.  

Elevii au ocazia să colaboreze între ei, sub îndrumarea profesorului, își pot exprima în mod 

liber ideile și părerile și le pot confrunta cu cele ale colegilor.  

În aceste condiții relația unidirecțională profesor-elev, din cadrul metodelor tradiționale, 

unde elevul este doar un receptor al informațiilor emise de profesor și care pune accentul pe 

reproducerea acestor informații, se schimbă devenind o relație complexă, tridirecțională: profesor-

elev, elev-elev, elev-profesor. Imaginea elevului din receptor pasiv se transformă într-o imagine a 

unui elev activ, implicat și motivat în dezvoltarea de competențe solide de care se vor putea folosi 

în diferite contexte ale vieții de zi cu zi.  

Strategiile educaționale interactive au un rol hotărâtor în activitatea instructiv-educativă 

modernă. Elevii colaborează și cooperează în rezolvarea sarcinilor, își dezvoltă capacitatea de a-și 

susține și argumenta opiniile, spiritul critic și întreprinzător, spre deosebire de metodele 

tradiționale de predare, în care elevii intră în competiție unii cu ceilalți, se produc ierarhizări, nu 

comunică între ei și au tendința spre individualizare.  

De asemenea, în cadrul metodelor tradiționale accentul cade pe aspectul cantitativ al 

informațiilor deținute de elevi,  pe când în cadrul metodelor moderne, accentul se pune pe aspectul 

calitativ al informațiilor, pe ceea ce pot face cu cunoștințele dobândite și maniera în care o fac, 

tradusă în sentimente, atitudini, etc. 

Interactivitatea presupune în acest fel și o atitudine pozitivă față de relațiile umane, o 

deschidere spre cooperare, spre susținerea propriilor idei, dar și acceptarea ideilor celor din grupul 

de colaborare. Astfel pe lângă scopul primordial, de ordin cognitiv, de însușire a cunoștințelor  și 

de coraborare a acestora, metodele moderne interactive de predare au ca scop și atingerea 

obiectivelor de ordin socio-afectiv (capacitatea de a dialoga, coopera, reflecta asupra relațiilor 

interumane, diminuarea anxietății față de colegi sau cadre didactice). 

Succesul metodelor moderne activ-participative, depinde de creativitatea și spontenaitatea 

profesorilor, de capacitatea acestora de a identifica nevoile individuale ale elevilor, de a sesiza 

punctele slabe și de a remedia în timp util erorile. Pentru a pune în practică metodele didactice 

interactive profesorul trebuie să efectueze un efort suplimentar pentru a proiecta și corela atent 

resursele în concordanță cu metodele, tehnicile și modul de organizare a elevilor pentru a menține 

viu și constant interesul acestora pentru activitățile desfășurate. 



Prin intermediul acestor metode moderne, profesorul are abilitatea de a-i determina pe copii 

să-și aleagă singuri metoda prin care își pot însuși cunoștințele (învață cum să învețe), dar mai ales 

descoperă emoția de a studia un domeniu sau altul, sunt capabili să-și motiveze alegerile și astfel 

procesul de învățare este mai temeinic. 

Cadrul didactic devine pentru elev un îndrumător, sfătuitor, colaborator, model de urmat, 

dar și cercetător critic, care îi pune întrebări, îl ascultă, îl sfătuiește, îi sugerează idei pentru a găsi 

împreună cea mai bună metodă pentru fiecare elev, pentru a duce la îndeplinire o sarcină, pentru a 

acumula și internaliza cunoștințe.  

Succesul învățării interactive este strâns legat de dorința elevilor de a lucra în echipă, care 

la rândul ei este determinată de existența unui climat pozitiv în clasă, precum și de capacitatea 

profesorului de a formula corect și complet sarcina de lucru, astfel încât toți elevii să o înțeleagă.  

Atmosfera pozitivă în clasă e asigurată de stabilirea unor așteptări pozitive față de elevi, a 

unor obiective precise ce trebuie îndeplinite, de o evaluare obiectivă, de folosirea la maxim a 

timpului destinat procesului de predare, etc. 

Un învățământ modern trebuie să utilizeze metode moderne interactive de predare, dar 

acestea nu trebuie absolutizate în detrimentul celor tradiționale. Adevărata provocare este 

combinarea acestora, iar cadrele didactice trebuie să adapteze demersul pedagogic în acest sens. 

Atunci când optează pentru o metodă didactică, profesorul trebuie să aibă în vedere realizarea unor 

finalități bine precizate, specificate și concretizate sub formă de obiective.  

De asemenea trebuie să se țină cont și de particularitățile individuale ale elevilor, de 

psihosociologia grupurilor de elevi, dar și de experiența și competența profesorului. 

 Metodele tradiționale cu caracter expozitiv au și ele avantaje, prezentarea unui conținut 

mare de informații unui public generos, într-un timp relativ scurt, cu accente pe elemente esențiale. 

Eficiența acestor metode este strâns legată de capacitatea profesorului (emițătorul) de a adapta 

limbajul la particularitățile ascultătorilor (elevi-receptori), folosind un repertoriu comun.  

Metodele tradiționale-expozitive își pot dovedi utilitatea în contextul actualei explozii a 

informațiilor, descoperirilor, ce conduc la un volum crescut de cunoștințe integrate în manualele 

școlare.  

De asemenea, metodele expozitive pot fi folosite cu succes în situațiile în care anumite 

cunoștințe sau adevăruri nu pot fi supuse verificării directe din partea elevilor și profesorilor. 

În același timp însă, tocmai prin faptul că, apelând la metoda expozitivă, profesorii pot 

transmite un volum mare de informații, scurtând procesul de învățare, există riscul superficialității, 

al inexistenței unui corespondent în activitatea practică.  

Chiar dacă elevii pot reproduce informațiile, ei nu pot să identifice o aplicabilitate practică 

acestora. Aceasta este și cauza pentru care metodele tradiționale de predare de cele mai multe ori 

sunt rigide, bazate pe reproducerea cunoștințelor de către elevi în modul cum au fost predate, fără 

flexibilitate, dar mai ales fără stimularea gândirii și creativității. 

 Ține de abilitatea cadrului didactic menținerea interesului elevilor, de a transmite într-o 

manieră atractivă informațiile astfel încât elevii să le recepționeze activ și pe baza proceselor de 

analiză, sinteză, abstractizare sau generalizare să fie capabili să valideze cunoștințele teoretice în 

practică. 

Metodele interactive la rândul lor pot avea și dezavantaje legate mai ales de faptul că 

necesită timp mai îndelungat în comparație cu cele tradiționale. Ele solicită timp pentru inter-

relaționare între elevi, timp de gândire, timp pentru expunerea propriilor idei, timp pentru dezbateri 

și argumentări, timp pentru evaluare, etc. 



Pe de altă parte aplicarea metodelor interactive se poate realiza numai dacă există dorința 

elevilor de a coopera, de a socializa și de a se implica, în caz contrar aceste metode moderne nu-și 

pot dovedi eficiența. 

O metodă tradițională de predare poate evolua spre modernitate, în măsura în care cadrul 

didactic are capacitatea să preia elemente dintr-o metodă sau alta și reușește să le adapteze la 

circumstanțele din clasă, în vederea atingerii obiectivului propus. Astfel în practica de zi cu zi, 

trebuie folosite variante și aspecte ale ambelor metode, ele trebuie să fie complementare, rezultând 

variante metodologice compozite.  

Este necesară și instruirea cadrelor didactice, astfel încât ele să aibă deprinderi care să le 

permită să combine metode clasice cu cele moderne și să le aplice cu succes la clasă în funcție de 

necesitățile acesteia și de sarcinile de îndeplinit. 

Demersul didactic ales trebuie să fie în concordanță atât cu particularitățile de vârstă ale 

elevilor, cât și cu posibilitățile lor cognitive și practice și trebuie adaptat și în funcție de tema 

tratată. Se impune din partea cadrului didactic o analiză foarte minuțioasă în alegerea metodei, 

multă creativitate, dar mai ales foarte multă responsabilitate didactică, pe fondul unei receptivități 

crescute față de tot ce este nou în pedagogie și în specialitatea sa. 

Metodele activ-participative, interactive se aplică mai greu în practică, ele necesită un efort 

suplimentar din partea profesorilor și o schimbare de atitudine, ce determină o transformare a 

conduitei cadrului didactic, dar și a elevilor săi. Ele sunt decisive în formarea personalității 

elevilor, a potențialului lor intelectual și fac apel la toate resursele lor intelectuale, fizice și afectiv-

emoționale. 

Procesul de învățare în acest context devine o activitate individuală, unică și care diferă de 

la o persoană la alta, în funcție de capacitatea cognitivă, dar și de mediul din care provine și de 

relațiile sociale pe care le dezvoltă.  

Profesorul receptiv este cel care sesizează nevoile, conflictele elevilor și care poate 

consolida motivația personală de a învăța atât în școală, cât și în afara acesteia pe tot parcursul 

vieții. 

Profesorul este organizatorul și facilitatorul procesului de învățare, dar și partener de 

învățare, spre deosebire de rolul său în cadrul metodelor tradiționale, unde era doar o sursă de 

informații, solitară și centrată pe manual.  

Cadrul didactic ce apelează la metodele activ-participative este puternic centrat pe realitate 

și membru activ al comunității educaționale formate din elevi, profesori, familie, etc. 

Metodele moderne de predare consideră că școala face parte din viață, spre deosebire de 

cele tradiționale care pregătesc elevii pentru viață. În același timp, stimulând dorința și curiozitatea 

pentru cunoaștere a elevilor, procesul de învățare este interesant și atractiv în cazul metodelor 

interactive și nu o constrângere, precum în cadrul celor tradiționale.  

În contextul societății multiculturale actuale, cu accente pe diversitate, toleranță, cooperare, 

cadrele didactice trebuie să-și schimbe concepția și să-și adapteze metodele educaționale, să 

coopereze mai mult cu copiii, să se implice în deciziile educaționale, să contribuie la creșterea 

motivației elevilor și a atractivității învățării, pentru a asigura realizarea unui învățământ de 

calitate. 
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CONTRIBUȚIA  DIRIGENȚIEI  LA SOCIALIZARE 

Maricica Dănuța Bîtcă (Bunghez) 

 

Problema documentelor ce se cer întocmite de către profesorul diriginte, documente cu 

caracter permanent este, ca multe altele din categoria celor pe care le pune activitatea educativă a 

acestuia, controversată. Din controversa care a luat naștere, esențialul este să evităm exagerările, 

extremismul și improvizația, oglindite în unele din opiniile exprimate.În această ordine de idei ni 

se pare că exagerată este tendința de a cere dirigintelui prea multe documente, fel și fel de ”caiete”, 

cum s-a pretins într-o anumită perioadăși cum încă se mai pretind. Exagerată este și tendința de a 

considera că, activitatea educativă a dirigintelui se poate desfășura fără nicio evidențăîn numele 

unei pretinse specificități, a spontaneității, a încurajării capacității creatoare a dirigintelui,  

necesității de a nu ”îngrădi” activitatea și de a-i conferi un caracter formal, important fiind ”ce 

faci”, nu forma, ”hârtiile”. Cele mai multe cadre didactice resping asemenea opinii , majoritatea 

fac deosebirea între improvizație și spontaneitate, între empirism și activitate organizată științific, 

între diletantism și libertate creatoare, între pedagogia  ”bunului simț”și a rutinei, pe de o parte și 

experiența novatoare, pe de alta. Acestea sunt autenticele dimensiuni ale problemei, ăn limitele lor 

este bine să ne mișcăm: să respingem formalismul și improvizația, să optăm pentru o activitate 

organizatăși desfășurată științific.1   În aceste condiții, știut este că se impune, ca o necesitate 

obiectivă, evidența activității educaționale a dirigintelui, din momentul conceperii și până la 

concretizarea măsurilor propuse în rezultatele obținute. Această evidență înseamnă și 

”documentele”, pentru a folosi un termen consacrat în practica școlară. Unul dintre acestea este 

planul de activitate educativă. Important element al acestui documentrămâne conținutul; prezentat 

în forma proiectului analitic sau sub altă înfățișare, nu-i influențează caracterul științific, nici 

eficiența. Dacă ia forma unui tabel cu rubrici: obiective, măsuri, termene, etc., are dezavantajul că 

nu poate cuprindetoate elementele și favorizează schematismul, formalismul chiar,în acest caz, 

putând să apară tendința de a pune pe pe prim plan forma, aspectul, simetria, etc.,în detrimentul 

conținutului. 2  Analiza stării educaționale a colectivului clasei, care este necesar să preceadă 

fixarea obiectivelor, a scopurilor și măsurilor, mai poate fi ”prinsă” în ”rubrici”? Credem că nu. 

Grija pentru conținut, pentru alegrea formei care să nu-l altereze. Și mai nedorită este tendința de 

a inventa cât mai multe rubrici sau de a le marca cu fel și fel de culori, chenare, etc. 

Pe cât timp întocmim o asemenea planificare? Se afirmă adesea, că pe fiecare semestru în 

parte, argumentându-se că nu se poate prevedea ce se va intâmpla intr-un colectiv, chiar pe 

parcursul unui întreg an școlar.3  

Împotriva unei asemenea optici pledează cerințele fundamentale ale planificării activității 

educative. Iată de ce cosideră că planificarea este bine să fie întocmită pe întregul an școlar, pe cel 

puțin un școlar. 

Este adevărat că în unele cazuri, dirigintele nu are continuitate mai mult de doi ani în 

activitatea educativă; tot atât cât de adevărat este că că cei mai mulți dintre dirigințise bucură de 

acest avantaj. În plus, în noua formă de organizare a învățământului în România această 

continuitateva dobândi contururi mai sigure. În aceste condiții, la liceele de cultură generală nu 

este exclusă posibilitatea unei continuitățide cât mai lungă durat și, ca urmare, posibil ca 

planificarea activității educativesă se întocmească pe un termen mai lung, să aibă un caracter de 

perspectivă. Practic, aceasta înseamnă căvom întocmi un plan pe întreaga perioadă propusă; pe 

baza acestui document de perspectivă , pentru fiecare an școlar vom întocmi programe de acțiuni. 



Față de cerințele planificării, programul este normal să fie conceput pe timp de un an și numai la 

capitolul măsuri vom menționa ce anume se intreprinde pe un semestru sau altul.4  

După unele opinii, ar trebui ca dirigintele pentru fiecare din acțiunile și activitățile 

importante, să țină o evidență separată: pentru activitățile cu părinții, pentru colaborarea cu 

profesorii clasei și alți factori ai sistemului, etc. 

După părerea noastră, evidența defășurării acestor activități cu pondere ridicată în 

activitatea educativăeste necesară. În această ordine de idei, apreciem însă, că nu este potrivit să 

se pretindăcâte o formă seperată de evidență, chiar și pentru activitățile principale, câte un 

”dovument”. Estesuficient dacă desfășurarea acestor activități se consemnează într-un singur 

document, ”Caietul dirigintelui”. 

Caietul dirigintelui este un document important, alături de ”planificare”.Ce rol i se poate  

atribui acestui document și ce poate cuprinde? Poate fi considerat ca un îndrumător pentru 

acetivitatea educativă și este bine să cuprindă modalități exhaustive în activitatea pe care o 

desfășoară dirigintele la clasă, să sprijine continuitatea în muncă a acestuia și să-i dea posibilitatea 

de adâncire  a procesului de cunoaștere a elevilor clasei, în vederea desfășurării corespunzătoarea 

activității educative. Indicațiile date în acest document în legătură cu cu fiecare dintre formele de 

activitate ale diriginteluinu trbuie înțelese ca forme unice, ci doar ca sugestii și ghid, mai ales 

pentru diriginții cu mai puțină experiență. Specificul școlii, al clasei, experiența sa, vor călăuzi 

activitatea creatoare a dirigintelui, în calitatea sa de coordonator al influenței educativece se 

exercită la nivelul colectivului clasei, asupra elevilor săi.5 

Ca rol, Caietul rămâne, pentru diriginte, un ghid asupra prinsipalelor forme de activitate 

educativă inițiate și desfășurate la nivelul colectivului de elevi; reprezintă, în același timp, o 

modalitate necesară de evidență a acțiunilor de cunoaștere a elevilor fără de care activitatea 

educativă nu este posibil să se desfășoare organizat, sistematic, științific. În ansamblu, întregul său 

conținut apare sub formă de sugestii, lăsând dirigintelui multă libertate de mișcare și realizarea 

obiectivelor propuse, în funcție de specificul școlii, al colectivului, alexperienței personale.6 

Este util ca în Caiet să fie reproduse, la început, sarcinile și indicațiile prevăzute de 

Regulamentulde ordine. În mod firesc, documentul cuprinde ”catalogul clasei”: numele și 

prenumele elevilor, pagina pe care sunt înscriși în catalogul oficial al clasei, nr. Matricol și 

evenuale ”observații”. Pentru a putea avea o evidențăa fluctuației cadrelor didactice care predau la 

clasa respectivă, este bine ca să cuprindă o pagină cu privire la profesorii pe discipline  și anii 

școlari. 

Pe diriginte îl poate ajuta în organizarea și desfășurarea activității educative și faptul dacă, 

în același document, sunt înscrise o serie de date cu privire la elevi: câți sunt din mediul urban și 

rural; câți locuiesc la părinți, gazde sau dacă sunt bursieri sa nu; situația la frecvență și învățătură 

pe obiecte, anual, la părinți: domiciliul, profesia, starea materială, pregătirea cultural-științifică, 

capacitatea educativă.7 

Unii diriginți înscriu în Caiet și structura organizatoricăa colectivului de conducere al clasei 

și credem că nu greșesc, deoarece considerăm că și trecerea elevilor într-o funcție organizatorică 

sau alta, modul de comportare, pe plan organizatoric, moral și aptitudinal, poate oferi date necesare 

în procesul cunoașterii elevilor și în desfășurarea unei activități educative cât mai individualizate 

posibil . Locul central în cuprinsul Caietului revine, însă, evidenței activității de cunoaștere, 

eviență care cuprinde”date asupra elevului-caracterizarea lui”. Este bine ca dirigintele să-și facă 

însemnări în Caiet cu privire la : consfătuirile cu colectivul pedagogical clasei; activitatea 

desfășurată cu părinții consemnând aspectele pozitive și negative ale influenței pe care o exercită 

aceștia asupra elevului respectiv; ceea ce a reținut ca semnificativ, cu ocazia unor asistențe pe care 



le poate face la clasa respectivă, la unele obiecte; activitatea desfășurată de elevi în afara clasei și 

a școlii, etc.8 

Unii diriginți obișnuiesc să consemneze în Caiet și planificarea activității educative, 

inclusiv programul de acțiuni cu conținutul tematicilor orei  de dirigenție, sau, mergând și mai 

departe, își schițează planurile orelor. În ceea ce privește includerea  ”planificării activității 

educative”, în totalitatea sa, în cuprinsul Caietului  dirigintelui, avem rezerve. Este vorba de un 

document de sine-stătător și important. Includerea sa în cadrul unui alt document, pe lângă faptul 

că ar cuprinde un spațiu larg, i-ar prejudicia rolul, importanța. Este util însă, dacă în Caiet 

dirigintele își face , în mod sistematic, însemnări cu privire la planificare: obiective; scop; 

motivarea alegerii unor metode; cazuri de individualizarre a  activității educative; reflexii aspra 

unora. Sunt, de asemenea utile, însemnări care se referă la problemele pe care le ridică activitatea 

educativă cu clasa respectivă sau cu unii elevi.9 

Schițele de plan ale orelor de dirigenție pot fi consemnate în Caietși este mai util dacă li se 

adaugă, după desfășurarea orelor, și unele aprecieri: reușite, nereușite, de ce, reacția elevilor, 

ecouri și atitudini declanșate și înregistrate, etc. 

Fișa psiho-pedagogică a fiecărui elev trebuie inclusă în Caietul dirigintelui? După părerea 

noastră, da. Motivele? La închiderea uni anumit interval de timp, la sfârșitul unei etape de activitate 

educativă, mai ales dacă elevul părăsește colectivul, înainte sau după terminarea unui grad de 

învățământ, dirigintele trebuie să sintetizeze însemnările făcute în legătură cu fiecare dintre 

membrii clasei, să le interpreteze științific, să dea acestei sintezeforma concretăde fișă psiho-

pedagogică; acesta va lua forma definitivă , mai intâi, în Caietul diriginteluiși, după aceea, se va 

copia pe un formular tipcare se va anexa la dosarul elevului. 

Fără aceste însemnări făcute de către diriginte periodic sau atunci când se petrec fapte, 

atitudini deosebite, fișa rămâne o improvizație; din aduceri aminte nu se poate face portretul 

psihologic al unui elev, nu se poate întocmi o caracterizare a personalității sale, a treptei de 

dezvoltare pe care a atins-o în momentul respectiv. 

În această ordine de idei, suntem e părere că este util ca însemnările, datate, să fie însoțite 

și de interpretări, căci nu constituie un scop în sine, ci sun mijloace de orientare, de evaluare și de 

îmbunătățire a activității educative.10 

Utile se dovedesc pentru activitatea educativă a dirigintelui, însemnările cu privire la 

colaborarea cu părinții. 

Tematica informării pedagogice a părinților va fi inclusă în planul general de activitate 

educativă. Cu ocazia vizitelor la domiciliul elevilor și a consultațiilor individuale este posibil și 

necesar să reținem și să consemnăm numerose aspecte: condiții materiale; dacă există preocupare 

și chiar concretizarea acesteia, de stabilire a unui regim de muncă și odihnă, dacă respectarea lui 

este supravegheată, cum  și cu ce rezultate și de către cine; care sunt modalitățile de petrecere a 

timpului liber; dacă în famulia respectivă există bibliotecă și conținutul ei; dacă se conturează 

tendința de construire a unei bibloteci a elevului; posibilitățile și gradul de ocupare a părinților 

pentru educația copilului și opinia lor cu privire la responsabilitatea părinților pentru această 

eucație; metode folosite, rezultate obținute; raporturile dintre părinți și elev, precum și raporturile 

dintre membrii familiei: climatul general și moral din familie; în ce măsură este el, sau nu, un 

”mediu educogen” și sub ce aspecte.11 

Este posibil ca despre elev, pe această cale, dirigintele să cunoască și alte date sub toate 

aspectele personalității temperamentale sau de caracter, mai ales; ce influențe educative a suferit 

copilul; cu ce efecte manifestate; indicații asupra aptitudinilor, intereselor, preocupărilor; ce 



evenimente mai importante s-au petrecut în viața familiei sau a copilului care au lăsat urme în 

structura personalității sale. 

În concluzie, Caietul dirigintelui este un document deopotrivă important și necesar, de 

aceea l-am și recomandat cu atâta convingere.12  
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INTERVENTIA LA COPIII CU AUTISM 

Bledea Lucia Ileana 

 

Definiţia autismului publicată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi DSM IV poate fi 

formulată astfel: “Autismul reprezintă o tulburare globală şi precoce a dezvoltării care apare 

înaintea vârstei de trei ani, caracterizată prin funcţionarea deviantă şi/sau întârziată în unul din 

următoarele domenii: interacţiune socială, comunicare verbală sau nonverbală, comportament. Pe 

lângă aceste trăsături specifice, tulburarea este însoţită adeseori de fobii, perturbări ale somnului 

şi ale alimentaţiei, crize de manie şi gesturi auto- agresive.”  

 În  DSM V ,autismul și formele mai puțin severe ale condiției, inclusiv sindromul  

aspenger si tulburarea pervazivă de dezvoltare nespecificată(PDD-NOS),au fost combinate în 

diagnosticul de tulburare de spectru autist(ASD) .  

În dezvoltarea copilului autist există alterări calitative ale interacțiunii sociale, ale 

comunicării, iar comportamentulk este restrâns, repetitive și stereotip. 

“Toţi copii şi adulţii care suferă de autism au probleme în ceea ce priveşte comunicarea”, 

afirma dr. Lorna Wing. „Limba lor (aceasta implicând gramatica, vocabularul, chiar şi abilitateade 

a defini sensul unor cuvinte)poate să fie afectată sau nu. Problema aceasta este legată de modul în 

care se folosesc de limba pe care o cunosc. 

Jocul are şi el anuminte caracteristici: este repetitiv, nu este creativ, copii nu înţeleg “jocul 

cu roluri”, au tendinţa să mimeze repetitive gesture observate la actorii de la televizor, se distrează 

răsucind obiectele sau privind obiecte care se mişcă. Comportamentul motor este marcat de 

stereotipii şi manierisme. Cei mai mulţi copii prezintă mişcări stereotipe precum „fâlfâitul 

mâinilor”, „ţopăit”, „mers pe vârfuri”, „legănat”. Au un mod aparte de a studia obiectele noi, prin 

miros sau atingându-le cu limba, ascultând zgomotul pe care îl fac. Sunt foarte rezistenţi la 

schimbare, modificările din mediul lor le provoacă o agitaţie puternică, insistă să mănânce din 

aceeaşi farfurie sau să urmeze mereu acelaşi traseu până la magazine. 

Datorită diversităţii copiilor cu autism (diferite grade de severitate a autismului, diverse 

nivele ale abilitaţilor intelectuale, personalitate diferită, prezenţa sau nu a diferitelor dificultăţi 

suplimentare) este improbabil ca ei să răspundă în acelaşi fel şi să progreseze în aceeaşi măsură la 

un singur tip de intervenţie. Există o serie întreagă de intervenţii terapeutice şi tratamente 

alternative. În alegerea intervenţiilor pentru copiii cu autism este important să se ia în consideraţie 

dacă există dovezi ştiinţifice ale faptului că intervenţia este eficientă şi dacă este neprimejdioasă.  

Au apărut multe tratamente care ţintesc ameliorarea/rezolvarea dificultăţilor sociale, de 

limbaj şi comunicare, senzoriale şi comportamentale. Printre acestea cele mai cunoscute sunt: 

analiza comportamentală aplicată (ABA), terapia ocupațională, logoterapia și terapia comunicării, 

tratamentul TEACCH, PECS, terapia de integrare senzorială sau intervenția educațional-

comportamentală. 

Intervenţiile educaţional-comportamentale sunt cele care şi-au demonstrat eficacitatea în 

tratarea copiilor şi adulţilor cu autism. 

Programele educaţionale conţin ca elemente de bază: 

- principiile învăţării structurate: structurarea clară a mediului pentru a ajuta copilul să dea sens 

lumii confuze şi pentru minimizarea stesului; structurarea predării-învăţării (folosirea suportului 

vizual, instrucţiuni sistematice, clare şi uşor de înteles date copilului, repetiţie, predictibilitate şi 

formarea de rutine), învăţare 1:1, individualizare (planuri educaţionale individualizate). 

- strategii comportamentale când este cazul; 



- terapie de limbaj şi comunicare. 

O bună comunicare între părinţi şi profesori şi o bună coordonare între programul educaţional 

aplicat la şcoală şi cel de acasă sunt esenţiale pentru progresul copilului. 

Ca urmare în școală utilizăm ,după ce se fce evaluarea pe toate planurile(cognitive,socio-

afectiv,comportamental și al psihomotricității),planul de intervenție presonalizat. 

 

 

PLAN  DE  INTERVENTIE  PERSONALIZAT 

-AUTISM - 

       

NUME  SI  PRENUME:  S.M. 

CLASA: a VIII-a  

DIAGNOSTIC:Autism sever, crize de auto si heteroagresivitate, agitatie psihomotorie. 

SECTOR  DE  REFERINTA:  

- autonomie  personala 

- comportament cognitiv / deprinderi scolare 

- comportament social  

EVALUAREA:  se realizeaza prin observatii directe, sistematice ale copilului singur sau in 

interactiune cu alte persoane- cadre didactice, colegi. 

CONCLUZII.  OBSERVATII : 

Eleva prezinta incapacitate accentuata de a utiliza  procesele de mijlocire ale memoriei, din cauza 

nefundamentarii acesteia pe gandire; rigiditatea cauzata de inertia patologica a proceselor nervoase 

superioare este extinsa in cazul ei la toate celelalte procese psihice- memorie, limbaj + 

comportament; nu poate achizitiona notiuni, nu reuseste sa inteleaga relatiile dintre ele.  

De asemenea, deficitul la nivel de socializare reprezinta o parte importanta a dificultatilor 

copilului.  

Este afectata comunicarea (atat limbajul oral cat si scris-cititul); comunica folosind preponderent 

limbajul non-verbal.  

 Comportamentele autostimulative diminueaza abilitatea copilului de a raspunde la mediul sau de 

invatare, de aceea ele trebuie folosite doar ca intarire pozitiva. Mancarea si jocul in aer liber  

reprezinta pentru ea stimulentele ideale. Gravele probleme de invatare prin observare si imitare 

duc la dificultati in relationare. 

Prezentand o sfera restransa de activitate, in momentele in care accepta sa colaboreze cu cadrele 

didactice, se vor realiza activitati de invatare sub forma de exercitii- joc, exercitii de manipulare 

(de jetoane, jucarii), de colorare, de rupere si mototolire, de lipire, de indicare de imagini, de 

organizare a unor jocuri simple de autoservire, de asamblare a jocurilor de constructii, exercitii de 

mers si  alergare, de apucare si prindere, mers in echilibru, orientare in spatii familiare. 

Se vor detalia continuturile de invatare care se parcurg cu intregul colectiv al clasei, 

individualizand activitatile de invatare, cu specificatia ca in momentele in care eleva refuza sa 

execute activitatile propuse, va fi orientata  spre activitatile preferate: colorare, imbinarea jocurilor 

de constructii. 

COPUL activitatii complexe desfasurate consta in inlaturarea/ diminuarea dificultatilor 

determinate de dizabilitatile subiectului, in vederea realizarii unei pregatiri scolare si socializarii 

la nivelul maxim al posibilitatilor sale. 

OBIECTIVE: 



1.Receptarea semnalelor/ stimulilor din mediul apropiat, cu acordarea de semnificatii 

corespunzatoare. 

2.Dezvoltarea abilitatilor de imitare a unor activitati/ modele actionale oferite de terapeut. 

3.Stimularea si dezvoltarea psihomotricitatii generale. 

4.Ascultarea si receptarea mesajelor orale scurte exprimate de terapeut. 

5.Formarea abilitatilor de vorbire reflectata si independenta la nivel fonematic. 

6.Formarea si dezvoltarea abilitatilor de scris-citit a semnelor pregrafice si a literelor de tipar. 

7.Exersarea aparatului fono-articulator si a inspir-expirului 

8.Educarea si exersarea auzului fonematic 

 

Obiective specifice Exemple de activitati terapeutice Perioada de 

timp 

Observatii/ 

evaluare 

-sa asculte, sa 

identifice semnale 

sonore (onomatopee) 

Exercitii de localizare a zgomotelor 

–“Unde se aude?” 

Exercitii de identificare a 

zgomotelor- ‘Cine face asa?”, 

“Glasul animalelor” 

Exercitii de recunoastere a vocii 

unor persoane/ personaje din 

poveste prin indicare; “Cine 

vorbeste acum?” etc. 

Saptamana 1 si 

2 

(consolidare 

permanenta) 

 

-sa asculte si sa 

execute comenzi 

verbale simple 

Exercitii de tipul” Da-mi…”, 

“Ia….”, “Ridica-te”, “Asaza ….” 

Exercitii pentru executarea unor 

comenzi verbale potrivite la mediul 

ambiant – “Inchide usa!” etc. 

Saptamana 3 

(consolidare 

permanenta) 

 

-sa reproduca 

modelul mimico-

gesticular  

Exercitii de imitare a expresiilor 

mimico-faciale de pe fata 

terapeutului 

Jocuri cu marionete. 

Saptamana 4 si 

5  

(consolidare 

permanenta) 

 

-sa execute prin 

imitatie miscari 

pentru exersarea 

mobilitatii apartului 

fono-articulator / de 

respiratie nonverbala 

Exercitii ludice pentru exersarea 

miscarilor expresive faciale, labiale, 

linguale – “Pisicuta bea laptic”, 

“Mielutul” etc. 

Exercitii de respiratie – “Mirosim 

florile”, “Suflam in lumanare’ etc.  

Saptamana 2, 

3, 4, 5 

(consolidare 

permanenta) 

 

-sa manipuleze 

obiectele si sa le 

ordoneze dupa 

anumite criterii 

Exercitii joc de aliniere a obiectelor 

intr-o succesiune 

Completeaza sirul  

Sorteaza piese dupa anumite criterii: 

marime, forma, culoare 

Muta obiecte de la stanga la dreapta 

– “Pune merele in cos” etc. 

Saptamana 3, 

5, 6, 7, 8 

(consolidare 

permanenta) 

 

-sa identifice 

componentele 

schemei corporale 

Exercitii de identificare a 

elementelor proprii ale schemei 

corporale  

Saptamana 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

 



pe propriul corp/ alte 

persoane 

Exercitii de localizare a elementelor 

schemei corporale 

Exercitii de reconstituire a 

obiectului din parti (Papusa 

demontata) 

Exercitii joc de reconstituire 

imagistica –puzzle cu corpul uman 

(consolidare 

permanenta) 

-sa emita sunetele 

“o”, “u”, “i”, “m”, 

“p” 

Exercitii de reproducere de sunete 

onomatopeice produse de diferite 

obiecte si animale –“ Trompete”, 

“Trenul”, “Pisica” etc. 

Exercitii de impostare corecta a 

fonemelor; emiterea prin imitatie/ 

pronuntie reflectata si concomitenta 

Exercitii de emitere, fixare si 

consolidare a sunetelor 

Saptamanile 3 

-16 

 

-sa pronunte silabe si 

cuvinte (ma, mo, 

mu, mi, po, pu, pi, 

mama, papa, pipi) 

Exercitii de introducere a sunetelor 

in silabe directe 

Saptamanile 5 

- 16 

 

-sa reproduca/ 

recunoasca 

elementele 

pregrafice:” .”, “│”, 

“─”, “○” 

Exercitii de colorare si de scriere a 

semnelor pregrafice pe diferite 

suporturi, de la dimensiune mare  

mica si cu diferite instrumente 

(pensula, marker, creion) 

Exercitii de redare gestuala a 

semnelor pregrafice 

Exercitii de scriere in spatiul 

nelimitat si delimitat 

Exercitii de selectare a cartonaselor 

cu diferite semne pregrafice dintr-o 

multime data 

Cate 3 

saptamani 

pentru fiecare 

semn pregrafic  

(consolidare 

permanenta) 

 

-sa invete litera “A” Exercitii de redare gestuala a literei  

Exercitii de constructie a literei din 

plastilina, sarma dupa model 

Exercitii de selectare a literei dintr-

un grup dat 

Saptamanile 13 

- 16 

 

 

In saptamana 17, in urma concluziile obtinute prin observari si evaluari permanente, se decide 

daca se continua interventia conform  obiectivele stabilite sau daca se aleg alte obiective, in 

functie de progresul,/stagnare/ regresul subiectului. 
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BLOCAJELE CREATIVITĂŢII   

 
Botezatu Mioara 

 

Şcoala modernă pune în centrul preocupărilor sale formarea personalităţii creatoare, a 

aptitudinilor native specific ale fiecărui elev, pe care trebuie să le dezvolte până la limita superioară 

printr-o activitate cât mai bogată şi cât mai sistematic organizată. În acest sens se impune învăţarea 

creativă, antrenarea şi stimularea funcţiilor intelectuale, imaginative şi afective. Important este să 

trezim în elev trebuinţa de a crea, care trebuie privită nu ca o modă, ci ca o necessitate a dezvoltării 

societăţii umane. Comportamentul creator presupune o dezvoltare intelectuală armonioasă a 

elevilor. La formarea comportamentului creativ o contribuţie de seamă o are dezvoltarea 

imaginaţiei elevilor. În procesul instructiv-educativ trebuie descătuşată fantezia elevilor, cultivată 

imaginaţia prin lecţii de abilităţi practice. Pentru a dezvolta potenţialul creativ al elevilor, 

profesorii trebuie sa cunoască în primul rând trăsăturile comportamentului creativ, care se referă 

la :  

- nivelul de inteligenţă ; 

 - gandirea divergentă; 

 - fluenţa gândirii; 

 - receptivitatea; 

 - spiritul de observare; 

 - perseverenţa; 

 - iniţiativa;  

- nonconformismul în idei.  

Cu toate acestea, este greşit a încuraja creativitatea doar la acei elevi care au rezultate 

deosebite. Cu toate că mulţi oameni pun semnul egal între creativitate şi inteligenţă, cei doi termeni 

nu sunt sinonimi. Produsele creativităţii copiilor (creativităţii expresive) diferă de cele ale adulţilor 

prin spontaneitate şi intuiţie, fantezie necontrolată, care compensează slăbiciunea componenţei 

raţionale [2; 4] 

Există opinii conform cărora fenomenul creativităţii evoluează invers proporţional cu 

vârsta. În viziunea lui E.P. Torrance [5], traseul creativităţii evoluează astfel:  

 • creşte până la 9 ani, 

 • stagnează între 9-12 ani, 

 • cunoaşte un apogeu remarcabil între 12-17 ani. 

 Numai că, în calea descătuşării forţei creative virtuale, inerente fiecărui individ, stau o serie 

de obstacole. Blocajele care frânează sau fac imposibilă actualizarea potenţialului creative ori care 

stau stau în calea descătuşării talentelor pot fi subiective, care ţin de persoană, şi, obiective, care 

ţin de mediul ambient. Cadrele didactice pot face mult pentru înlăturarea barierelor obiective şi, în 

plus, ele mai pot ajuta elevul şi să le depăşească pe cele subiective. 

 Primul pas pentru depăşirea blocajelor este cunoaşterea lor, iar rolul creator al fiecărui 

cadru didactic în fiecare situaşie concretă contează mai mult decât orice tratare teoretică. 

Sidney Shore (cf. Jaoui, 1990) a identificat  trei tipuri  de blocaje ale creativității:[1] 

 culturale 

 emoționale 



 perceptive 

CONFORMISMUL este factorul inhibitor, este o definiţie a creativităţii prin ceea ce nu 

trebuie ea să fie. Elevul conformist acceptă necondiţionat datul existent, nu are de pus întrebări, 

nu-l nedumereşte nimic, gândeşte după clişeele din manual sau după modelul oferit de învăţător la 

lecţie, cuvântul exprimat verbal sau în scris fiind pentru el invulnerabil. A accepta totul aşa cum 

este şi ţi se oferă pentru ,, a fi în rând cu lumea” înseamnă, aşa cum se subliniază în literatura de 

specialitate, a te plasa pe o poziţie incompatibilă cu spiritul novator. 

 Căile pentru exercitarea presiunilor pentru convenţional în clasă sunt cele care ţin de relaţia 

învăţător- elevi, continuând cu metodele, formele de organizare, programele şi manualele. Din 

cauză că elevilor le lipseşte orientarea generală, învăţătorul este acela care stabileşte scopurile şi 

mijloacele de a le atinge, fixeayă obiectivele pe discipline. Educaţia centrată pe elev impune 

cunoaşterea permanentă a obiectivelor de către acesta, dar şi libertatea de a alege parte din căile şi 

mijloacele de realizare. Copiii, mai ales cei din ciclul primar, nu au suficientă experienţă, nu au 

deprinderi solide de autocontrol şi nici destulă autodeterminare la lucru pentru a-şi organiza şi 

desfăşura activitatea de învăţare de fiecare zi. De aceea, limitele libertăţii nu trebuie să fie prea 

largi pentru că elevii mici se pot simţi părăsiţi şi se mai poate întâmpla să-i încerce un sentiment 

de insecuritate psihică. Se poate lăsa la latitudinea şcolarilor să-şi aleagă modalităţi de soluţionare 

a unor probleme specifice diferitelor discipline de învăţământ, de a greşi sau abandona o cale 

neproductivă, de a încerca procedee noi. Învăţarea prin descoperire asistată de învăţător şi ghidarea 

eforturilor cognitive ale copilului sunt căi adecvate educării însuşirilor ce ţin de creativitate ca şi 

existenţa unei atmosfere permisive, a unei relaţii care să nu exagereze nici prin autoritate şi nici 

prin libertate nelimitată. În acest sens se impune îmbinarea echilibrată a activităţii frontale cu 

învăţarea pe grupe. 

 Un alt factor care poate inhiba libera exprimare a elevului este ACCENTUL EXAGERAT 

PE COMPETIŢIE SAU PE COOPERARE. Când un elev lucrează împotriva altuia, în întrecerile 

individuale se poate întâmpla ca elevii mai slabi să se blocheze din cauza convingerii că nu se vor 

încadra în timp sau nu vor fi la înălţimea concurenţilor, fie că elevii dotaţi pot pierde din vedere 

esenţialul, concentrându-se asupra întrecerii ca atare în detrimentul calităţii. Alteori se poate greşi 

punându-se accent pe armonia grupului mai mult decât pe progresul elevului care învaţă 

individual. În acest caz câştigă, într-adevăr educaţia socială, învăţarea prin cooperare, dar 

rezolvarea creativă a sarcinilor impune o anumită încordare a relaţiilor intra-grupale. 

 Şi RIGIDITATEA METODOLOGICĂ, poate fi o barieră în realizarea actului creativ. În 

experienţa şcolară, elevul deprinde anumiţi algoritmi valabili pentru rezolvarea problemelor, 

învaţă să utilizeze anumite metode în abordarea temelor ce-i sunt propuse. În consecinţă, când 

elevul se confruntă cu o situaţie inedită, apelează la ceea ce cunoaşte deja şi încearcă să rezolve o 

problemă prin rutină şi nu prin invenţie. Metodele dobândite prin instrucţie şi educaţie pot 

determina inhibiţii. Obligaţia noastră, a cadrelor didactice, este să-i determinăm pe elevii noştri la 

găsirea de soluţii inedite. 

 BRAINSTORMINGUL este în acest sens, metoda care separă intenţionat actul imaginaţiei 

de faza gândirii critice, obiective, raţionale. Primele răspunsuri care vin în mintea oricui sunt la 

îndemâna tuturor, cele mai uyuale, chiar banale. Prin perseverenţă se poate ajunge în atmosfera 

rarefiată a ideilor ieşite din obişnuit, care au din ce în ce mai multe şanse de a fi originale. Găsirea 

unei soluţii ingenioase înseamnă corelarea unor elemente pe care nimeni nu le mai aşezase alături. 

STARBURSTING (EXPLOZIA STELARĂ) Starbursting (eng. “star” = stea; eng. ”burst” 

= a exploda), este o metodă de   dezvoltare a creativităţii similară brainstormingului. Începe din 



centrul conceptului şi se împrăştie în afară cu întrebări asemenea exploziei stelare. Se scrie idea 

sau problem pe o foaie de hârtie şi se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun 

punct de plecare îl constituie cele de tipul: Ce?, Cine?, Unde?, De ce? Când?.Lista de întrebări 

iniţiale poate genera altele, neaşteptate, care cer şi o mai mare concentrare. 

Etapele realizării: 

1. Propunerea unei probleme 

2. Colectivul se poate organiza în grupuri preferenţiale 

3. Grupurile lucrează pentru a elebora o listă cu cât mai multe întrebări şi cât mai diverse 

4. Comunicarea rezultatelor muncii de grup 

5. Evidenţierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în echipă 

 

 ÎNCREDEREA ÎN FACTORUL RAŢIONAL simultan cu desconsiderarea funcţiilor 

speculative şi imaginative constituie un alt obstacol care frânează sau face imposibilă actualizarea 

potenţialului creativ. Justificarea ar fi tocmai intenţia învăţătorului de a-i înlesni elevului 

asimilarea unor conţinuturi prevăzute de programele şcolare. Greşim deseori întipărind în mintea 

copiilor necesitatea lucrului singur, prin obiceiul de a insista până când obţinem nu numai 

răspunsul anticipat, dar chiar şi în forma dorită. Nu este, acest aspect decât un semn de 

inflexibilitate care se transmite extrem de uşor şi elevilor. 

 Ceea ce îngreunează foarte mult declanşarea actului creativ este şi CRITICA 

PREMATURĂ. Ea îmbracă forma observaţiilor critice, restrictive şi distructive din partea altora 

sau forma autocenzurării şi a reprimăriii ideilor chiar înainte de a prinde contur. Soluţia nu este 

alta decât slabirea controlului şi vigilenţei factorului raţional, renunţarea la evaluare, acceptarea 

unui număr cât mai mare de idei ce par stranii la început. 

  În sprijinul înlăturării unei asemenea bariere care poate determina pericolul creării unei 

stări de spirit noncreative ar fi bine să se elaboreze şi să fie în mod conştient pronunţate de către 

elevi, fraue care să inducă atitudini creative: 

,, Gândiţi-vă azi la cea mai îndrăzneaţă idee, mâine ea nu va mai fi cea mai nouă’’, ,, Prevedeţi 

viitorul în loc să fiţi surprinşi de el’’, ,,Ca să devii inventive trebuie să vrei cu tot dinadinsul acest 

lucru şi să nu te laşi păgubaş’’, ,, Nu fi indiferent cu mediul tău!’’, ,, Notează ideea pe loc! ,, Şansa 

nu se repetă!’’, ,, O idee absurdă valorează mai mult decât nici o idee’’. 

 

Dacă ar fi să ne gândim la „taxonomia lui Bloom” din învăţare, creativitatea apare cam pe 

la nivelul de sinteză, în care ai înţeles şi stăpânești ceea ce înveți și ești capabil să vii cu idei noi. 

Pentru a dobândi o competență și a o perfecţiona, este nevoie de practică - „Perfect practice makes 

perfect”. Exersează cât mai mult și vei deveni din ce în ce mai bun.[3] 

În scopul dezvoltării creativităţii la elevi, există trei direcţii de acţiune, progresive ca eficacitate, 

dar simultane ca necesitate: 

 A ne păstra cel puţin neutri faţă de evoluţia potenţialului creativ al elevilor, în sensul de a 

un le înăbuşi manifestările şi dezvoltarea 

 A interveni conştient şi activ pentru îndepărtarea blocajelor obiective şi subiective ale 

creativităţii elevilor 

 A prelua şi dezvolta în mod organizat potenţialităţile creatoare ale fiecărui copil pentru a 

le permite înflorirea acestora până la limitele superioare posibile.  



Aceste trei moduri de acţiune revin ca datorie oricărui cadru didactic, revin sistemului de 

învăţământ şi, în cele din urmă, revin tuturor factorilor umani din mediul de viaţă al elevilor. 
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CARTEA ELECTRONICĂ VS. CARTEA TRADIŢIONALĂ 

 

Prof. Chiriac Elena, Şcoala Gimnazială Solonţ 

 

Cartea este considerată, din cele mai vechi timpuri, o modalitate revoluţionară de 

transmitere a informaţiilor şi a ideilor. Fără existenţa cărţilor, omenirea ar fi rămas probabil la 

stadiul de comunicare prin intermediul picturilor şi simbolurilor rupestre sau înscripţionate pe 

papirusuri. Această modalitate extraordinară de păstrare a informaţiilor a fost şi este în continuare 

capabilă să transforme şi să surprindă fiinţa umană în cele mai variate moduri: aceasta poate să 

ofere învăţăminte, cunoştinţe, informaţii, dar poate fi de asemenea generatoare de emoţii de toate 

tipurile. 

Cartea, ca suport de scriere, are o istorie veche de 5.000 de ani. De-a lungul ultimelor cinci 

milenii, omul a căutat şi a dezvoltat diverse forme pentru transmiterea informaţiilor pe suport de 

scriere, ajungând de la tăbliţele de argilă din Mesopotamia la e-reader-urile şi tabletele 

performante, disponibile astăzi în toate ţările civilizate. Istoria cărţii se împleteşte de milenii cu 

istoria civilizaţiei umane. Suntem obişnuiţi cu gândul că omenirea este în continuă schimbare şi 

continuu progres, de aceea suntem acomodaţi şi cu ideea că şi acest suport de scriere, cartea, este 

în proces de modernizare. În ziua de astăzi, există persoane care nu au frecventat niciodată o 

bibliotecă reală! Şi nu au făcut-o pentru că nu i-au interesat cărţile, ci pentru că au găsit un mijloc 

mai bun şi mai comod de a accesa informaţiile de care au nevoie: bibliotecile virtuale.  

Cărţile pe suport digital au început să joace un rol inportant în revoluția digitală continuă din 

mediul informațional. Ele pot fi accesate şi multiplicate mai uşor, pot fi stocate într-un spaţiu 

infinit mai mic şi sunt mai disponibile. Ebook-urile sunt mai ieftine deoarece nu necesită costuri 

de tipărire ca în cazul cărților tradiționale. În majoritatea cazurilor găseşti cărţi online gratis, pe 

când cărţile tipărite aproape întotdeauna îţi golesc portofelul. Deşi preţul unui e-reader la început 

este o investiţie destul de costisitoare, pe termen lung este profitabilă. Cartea digitală oferă şi 

rapiditate, căci informaţia poate fi obţinută fără să părăseşti biroul! Dacă faci un eseu pe o temă 

anume, găseşti un magazin virtual, cauţi online după cuvintele dorite și cumperi cartea. Un alt 

avantaj este cel pe placul ecologiştilor: cărţile pe support electronic nu necesită un consum ridicat 

de resurse: echipament profesional de tipărire, cerneală, hârtie, mâna de lucru. Dacă eşti un cititor 

înrăit dar doreşti să protejezi mediul poţi avea într-un singur dispozitiv o întreagă librărie fără să 

te simţi vinovat.           

Desigur că o carte digitală poate fi şi piratată mai uşor. De aceea, este nevoie de o protecţie 

mai mare a acesteia. Adepţii tradiţionalişti afirmă că este greu să iei cu tine într-un mediu lipsit de 

tehnologie o carte virtuală, şi aici vorbim şi despre persoanele care nu îşi permit investiţia unui 

computer, laptop sau tabletă. De, asemenea considerăm că în mediu şcolar timpuriu, tot cărţile 

tradiţionale sunt mai potrivite pentru că acestea oferă copilului un suport real, concret, care permite 

stimularea tuturor simţurilor şi care nu se opreşte doar la văz, ca în cazul mijloacelor digitale. 

Mirosul, atingerea texturii, greutatea cărţii oferă o mai bună cunoaştere şi o mai bună stimulare 

neurosenzorială. Pozele transpun mai bine acțiunea în sine decât cele din varianta digitală, chiar 

dacă aceasta are de partea ei Photoshop-ul.  

Chiar dacă multă vreme se credea că tehnologiile vor înlocui elementul simbolic al 

bibliotecii – cartea tipărită –, acum doar foarte puţini insistă pe această idee. Tehnologiile își au 

rostul lor, dar nu pot fi un substituent definitiv al cărții și al lecturii. Și una, și alta pot fi practicate 



cu succes atât în spațiul virtual, cât și în spațiul fizic al bibliotecii. Indiferent de evoluţia 

tehnologiilor, bibliotecarul trebuie să rămână în centrul activităţii bibliotecii.  

Steve Coffman consideră că, după 50 de ani de activitate pe piața digitală, bibliotecile au ajuns 

exact acolo de unde au pornit. Ceea ce continuă să ofere ele sunt spațiile şi cărțile fizice, acestea 

reprezentând încă o atracție. A descoperi cum să exploatăm aceste valori în mediul nou este o 

sarcină deloc ușoară. Autorul se întreabă dacă nu ar fi înțelept „să lăsăm în pace biblioteca 

electronică și să ne concentrăm asupra cărților și a spațiilor. S-ar putea ca acestea să definească 

biblioteca viitorului”.  

Identificarea elementului distinctiv al bibliotecii a constituit obiectivul a două mari studii 

efectuate de Online Computer Library Center (OCLC), Percepţia bibliotecii şi a resurselor 

informaţionale (2005) şi Percepţia bibliotecilor: Context şi Comunitate (2010). 70% dintre 

respondenţi, reprezentând toate ariile geografice şi toate categoriile de vârstă, asociază biblioteca 

în primul rând şi mai întâi de toate cu cărţile. Cuvintele „carte” şi „cărţi” au fost menţionate de 

2.152 de ori, cuvântul „informaţie” – de 291 de ori. Destul de rar apar cuvintele: „acces”, „spaţiu 

fizic”, „bibliotecar”, „biblioteca spaţiu pentru informare”. Cartea, cuvânt şi concept, întruneşte 

deci cele mai multe asociaţii cu biblioteca. Atunci când încearcă să descrie biblioteca sau serviciile 

oferite de această instituţie, bibliotecarii se referă cel mai adesea la încredere, intimitate, informaţie 

corectă, informaţie de calitate, educaţie, instruire, comunitate, acces. Respondenţii studiului însă 

n-au folosit niciodată cuvintele „încredere”, „informaţie calitativă”, „intimitate”. Cuvântul 

„calitate” a fost menţionat de două ori, „educaţie” de patru ori, „instruire” de nouă ori, „gratuit” 

de 70 de ori. Această disonanţă dintre percepţia bibliotecarilor şi cea a beneficiarilor bibliotecii se 

poate explica prin lipsa de educaţie a utilizatorilor. Studiul din 2005 a demonstrat că utilizatorii de 

informaţii nu sunt conştienţi de ceea ce pot oferi în prezent bibliotecile. Cei mai mulţi dintre 

respondenţi (58%) nu cunosc faptul că bibliotecile oferă reviste electronice, baze de date online, 

iar 34% nu cunosc că bibliotecile lor au web site-uri. Un nivel scăzut de conştientizare a 

potenţialului bibliotecilor s-a înregistrat şi în studiul din anul 2010. Cei mai mulţi consumatori de 

informații nu cunoşteau faptul că bibliotecile oferă baze de date online (56%), cărţi electronice 

(56%), reviste electronice (60%).  

De asemenea, un studiu din 2010, realizat de Fundaţia Gates, a arătat că mai mult de 77 de 

milioane de oameni foloseau bibliotecile pentru a accesa Internetul sau o făceau pentru alte motive: 

pentru a comunica cu prietenii pe reţelele de socializare sau email, pentru a-şi rezolva temele, 

pentru a completa aplicaţii pentru joburi, pentru a căuta angajatori sau pentru alte activităţi ce 

implică o conexiune la Intenet. Mulţi dintre aceştia nu aveau acces la Internet decât într-o astfel de 

bibliotecă publică. Numeroase dovezi sugerează că zilele accesului la Internet din cadrul librăriilor 

sunt numărate. O combinaţie de noi tehnologii, mai accesibile şi mai ieftine au început de câţiva 

ani buni să-şi intre în rol. Potrivit studiului Pew Survey on Internet & American Life, în iunie 

1995, în perioada în care bibliotecile abia începeau să ofere acces la Internet, doar 10% din 

utilizatorii americani aveau acces la Internet în spaţiile lor private. În 2011, procentajele aproape 

s-au inversat: mai mult de 78% din populaţia SUA aveau acces la Internet, nu atât de mulţi precum 

cei care deţineau un telefon (94%) sau un televizor (99%), dar direcţia în care se îndreptau era 

evidentă. Asistăm astăzi la achiziţionarea din ce în ce mai rapidă a tehnologiilor smartphone 

(studiul din 2011 arată ca 40% din cei care deţineau telefoane mobile erau deţinători de 

smartphone), ceea ce ne permite să afirmăm că oamenii merg pe stradă cu Internetul în buzunar în 

adevăratul sens al cuvântului. La ce bun să te mai opreşti la o bibliotecă tradiţională, când poţi să 

iţi downloadezi multe dintre cărţile pe care le doreşti direct pe telefon?  



Există mulţi adepţi ai bibliotecilor tradiţionale, dar există şi multe voci care consideră că 

bibliotecile vor deveni în final spaţii la care utilizatorii aleg să meargă doar din pură pasiune sau 

pentru a căuta informaţii ce nu sunt găsite prin alte mijloace. Însă pentru a nu deveni depăşită, este 

timpul şi momentul ca biblioteca să îşi asume tot mai multe roluri decât cel centru de informare, 

cultură şi cunoaştere şi anume centru comunitar, spaţiu pentru socializarea membrilor comunităţii, 

spaţiu pentru instruire pe tot parcursul vieţii, loc pentru lectură, suport pentru alfabetizare 

tehnologică, loc de instruire şi dezvoltare pentru copii etc. Bibliotecarii trebuie să se reinventeze, 

să facă eforturi pentru a-şi păstra profesia, pentru a-i asigura un loc în viitor.  
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ROLUL ȘCOLII ÎN FORMAREA MICULUI PATRIOT 

  Prof. înv. primar  Chiș Alina 

 

 

Ce este educația patriotică și ce presupune ea? Cum nici cuvântul "patriot" nu are o 

definiție, iar dacă are, e atât de largă și ambiguă, tot așa și educația patriotică îmbracă forme diverse 

și mijloace și mai diverse de implementare. În sensul cel mai concret, a fi patriot înseamnă a-ți iubi 

patria, iar a iubi înseamnă din nou forme și mijloace variate. Așadar, nu ne propunem nici să dăm 

definiții concrete și cu atât mai puțin să sfătuim despre cum și ce trebuie să facem pentru a forma 

un patriot. 

Acest lucru ține, în primul rând, de simțire și de educație, educație care începe mai întâi în 

familie și se desăvârșește în mediul școlar. În zilele noastre cuvântul " patriot" sau însăși această 

temă stârnește zâmbete ironice și atitudini zeflemitoare. Oare de ce? Pentru că, probabil,  acest 

cuvânt a fost golit de conținut în mod intenționat, astfel încât să nu mai avem repere, să nu ne mai 

raportăm la valorile naționale. Într-o lume a globalizării este foarte ușor să-ți pierzi identitatea. 

Acest material se vrea a fi un apel la trezirea conștiinței identitare și a conștiinței de apartenență a 

unui neam. A fi patriot este adesea asemănat cu a fi naționalist, iar cuvântul " naționalist" este dus 

în derizoriu, încercând a se forța sinonimia cu extremismul. A fi naționalist înseamnă a-i iubi pe 

ai tăi mai mult decât pe alții, ceea ce este firesc. Vorba cântecului: " Americanii, nemții nu-s patrioți 

de paie/  Își pun drapelul mândri, oriunde,chiar și-n baie." Prin urmare, trebuie să fim naționaliști, 

este o stare naturală de a-i iubi pe ai tăi, fapt care,repet, nu presupune a-i dușmăni pe alții, idee 

care se induce cu rea intenție în mintea oamenilor, astfel încât aceștia să se teamă de aceste cuvinte 

și încet- încet să se autodefinească doar ca cetăteni, europeni, chiar universali, însă,niciodată 

pătrunși de identitatea națională. Pe cale de consecință logică, cam aceasta ar fi direcția pe care 

trebuie să mergem cu ai nostri copii. Aceste sentimente trebuie insuflate încă din familie, prin 

participarea la diferite evenimente sau ceremonii, prin modul în care părinții povestesc copiilor 

despre trecut, despre propria copilărie, despre bunici, despre viața de altădată. În acest mod se 

induce copiilor dorința de a se informa despre trecut și, implicit, de cunoaștere a istoriei cu 

momentele importante și protagoniștii care au făcut posibil prezentul sub această formă. 

Nu este un bun român cel care nu cunoaște sau nu respectă valorile naționale. Cunoașterea 

mai amănunțită a culturii naționale revine ca sarcină școlii, dincolo de informația concretă din 

programele școlare. Pe parcursul unui an școlar sunt marcate, întotdeauna, doua sau trei momente 

hotarătoare în existentă noastră ca neam, lăsăndu-se în umbră atât de multe altele. La școală se 

vorbește foarte putin de Enescu,  Brâncuși,Petrache Poenaru, iar Vlaicu, Coandă și Vuia au fost 

complet uitați, ca atâția alții. 

 Și ca să devenim mai concreți, vom menționa scopul fundamental al educației patriotice 

și anume acela de transformare a mobilurilor interne în manifestari comportamentale ale copilului 

în relațiile sale cu mediul geografic, economic și spiritual al patriei sale. Și pentru ca acest scop să 

se materializeze trebuie să propunem sarcini și activități de formare a conștiinței patriotice. Pentru 

ca informaţiile să  se  transforme  în  convingeri  este  necesară  asocierea  lor  cu  trăiri  afective  

corespunzătoare.  Acestea  constituie  latura  dinamică  a  patriotismului  care  alimentează  din  

interior  funcţionarea  sa,  imprimând  relaţiilor  dintre  copii  şi  patria  din  care  fac  parte  o  

nuanţă  de  adeziune.  Asemenea  trăiri  pot  fi  declanşate  numai  în  contextul  unor  situaţii  în  

care  copiii  sunt  subiecţi  ai  acţiunii.  Toate  aceste  stări  şi  trăiri  afective  sunt  incluse  şi  



constituie  sentimentul  dragostei  faţă  de  patrie,  care  se  ramifică  în  stări  şi  trăiri  afective  

particulare  cum  ar  fi:  admiraţia  faţă  de  locul  natal,  faţă  de  bogăţiile  şi  frumuseţile  patriei,  

identificarea  emoţională  cu  soarta  poporului,  veneraţia  faţă  de  înţelepciunea  şi  talentul  

poporului  nostru,  respectul  pentru  valorile  materiale  şi  spirituale  create  de  popor,  prietenia  

cu  celelalte  popoare  şi  naţiuni. 

Atât  în  asimilarea  cunoştinţelor,  cât  şi  în  declanşarea  trăirilor  afective  se  va  proceda  în  

mod  gradat,  sfera  noţională  extinzându-se  pe  măsura  creşterii  capacităţii  de  înţelegere  şi  a  

intensificării  trăirilor  afective,  a  îmbogăţirii  experienţei  de  viaţă.  Vom  putea  delimita  în  

acest  fel  dragostea  faţă  de  familie,  faţă  de  şcoală,  faţă  de  satul  sau  oraşul  natal,  faţă  de  

natura  înconjurătoare,  faţă  de  trecutul  şi  prezentul  patriei,  faţă  de limba  maternă,  faţă  de  

popor. 

 Între  componenta  cognitivă  şi  cea  afectivă  există  o  strânsă  interdependenţă.  Ca  

sentiment,  patriotismul  se  elaborează  pe  măsura  îmbogăţirii  cunoştinţelor  elevilor  

(reprezentări  şi  noţiuni)  despre  patrie,  dar  nu  se  reduce  la  acestea.  Sentimentul,  şi  în  general  

trăirile  afective,  nu  se  transmit  şi  nu  se  învaţă  asemănător  cunoştinţelor  şi  nici  nu  se  repetă  

identic  cu  acestea,  ele  presupun  adeziune  şi  vibraţie  interioară,  care  se  declanşează  şi  se  

menţin  nu  în  virtutea  unei  ,,comenzi”  exterioare,  ci  a  unei  situaţii  în  care  copilul  este  

angrenat.  Numai  organizând  asemenea  situaţii  vom  reuşi  să  consolidăm  sentimentul  patriotic.  

Referitor  la  formarea  conduitei  patriotice  vom  menţiona  că  ea  include  atât  deprinderi  şi  

obişnuinţe  de  comportare  în  spiritul  cerinţelor patriotismului, cât și trăsături pozitive de caracter. 

În realizarea celor prezentate mai sus se recomandă a se folosi cele mai simpliste, dar și cele mai 

eficiente mijloace cum ar fi: vizitele, excursiile, drumețiile, activitățile cultural-artistice, sezătorile 

de lectură, serbările școlare, etc. Convingerile și conduita patriotică nu doar se transmit, ci se și 

formează. 

Concluzionând, am putea spune că , oricât de multă vorbire s-ar face despre această temă, 

singura certitudine este că este un act foarte intim de simțire, care nu poate fi mimat, cu toate că 

întâlnim " patrioți de carton" la toate ceremoniile. Acestora trebuie să le reamintim că a fi patriot 

este un mod de viață, de gândire, de simțire și de acțiune continuă fie în împrejurări faste și cu atât 

mai mult în cele nefaste.  

  

 

 

Bibliografie: Bontaș, Ioan-Tratat de pedagogie, editura Bic All, București, 2007 

                     Postelnicu, Constantin- Fundamente ale didacticii școlare, editura Aramis, 
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STUDIU DE CAZ PRIVIND OBEZITATEA ÎN RÂNDUL ADOLESCENȚILOR 

Ciapă Mihaela 

 

CONSIDERAȚII TEORETICE  
 

Vârsta, greutatea şi înălţimea sunt indicatori care pot fi utilizati pentru aprecierea stării de nutriţie 

și/sau sanatate, atât la nivel individual, cât şi colectiv. Combinată a acestor indicatori, poate identifica 

categoria de copii care au avut anumite probleme nutriţionale, felul şi durata acestora.  

Caracteristicile antropometrice individuale ale unei populaţii de copii, sunt predictori simpli ai 

unor evenimente viitoare privind starea de sănătate reflectată prin obezitate de cele mai multe ori. 

Obezitatea este o boală caracterizată prin creşterea în greutate pe seama ţesutului adipos 

care poate fi cauzată de unii factori genetici, metabolici, celulari, psihologici sau sociali 

(Coşoveanu, 2011). 

Studiile realizate au ajuns la concluzia că este mai uşor să previi obezitatea la copil decât să o 

tratezi. Părinţii le permit copiilor să-şi petreacă timpul liber în faţa televizoarelor şi a 

calculatoarelor, şcolile au un program redus în ceea ce priveşte activitatea fizică, şi mulţi copii 

sunt scutiţi de activitate fizică din motive medicale, mai mult sau mai puţin reale. Mersul pe jos 

este o raritate, şcolile nu au baze sportive, iar părinţii, uneori, sunt prea ocupaţi cu grijile zilnice. 

 

Cercetarea a fost realizată în perioada 2018-2019 pe un eșantion de 5043 elevi ai claselor 

5-8, cu vârsta 10-14 ani, din mediul rural și urban din județele Galați, Bacău și Vrancea. Distribuția 

elevilor supuși cercetării este prezentată in tabelul 1.  

 

Clasa Gen Total 

Baieti Fete 

V-a 918 (51.5%) 864 (48.4%) 1782 (35.3%) 

VI-a 495 (46.7%) 564 (53.2%) 1059 (20.9%) 

VII-a 540 (49.5%) 549 (50.4%) 1089 (21.5%) 

VIII-a 558 (50.1%) 555 (49.8%) 1113 (22%) 

Total 2511 (49.7%) 2532 (50.2%) 5043  

 

Tabelul 1.Distribuția elevilor incluși în cercetare în funcție de gen și grupa de vârstă pe 

clase 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 

Obezitatea reprezintă o problemă mondială, afectând un procent destul de mare de copii de 

pe toate continentele. În contextul general al tendinţei mondiale de creştere a frecvenţei obezităţii, 

acest subiect a stârnit un interes tot mai larg, reprezentând tema de cercetare a unor studii extinse.  

Rezultatele studiului nostru arată că majoritatea elevilor din lotul investigat, 49,61% (2502) 

sunt normoponderali, 38,37% (1935) dintre ei sunt subponderali, 9,63% (486) sunt supraponderali, 

şi un procent mic il reprezintă obezitate, 3,36% (120) (Figura 1.).  

 



 
Fig.1 Distribuţia procentuală a elevilor din lotul investigat în funcţie de IMC 

 

Elevii subponderali 49,50% predomină în perioada de vârstă 10-11 ani alaturi de cei 

normoponderali 41,24% fata de supraponderalii 7,57% și obezi 1,69%. Astfel putem observa ca la 

această vârsta copii nu au exces de greutate ci sunt subnutriți (Figura 2). 

 

  

 

 

 
Fig.2 Distribuţia procentuală a elevilor în funcţie de IMC la CLASA A V-A 

 

La clasa a VI-a se observă o modificare a predispozitiilor privind indicele de masa corporala astfel 

un procent de 47,64% din lotul cercetat au fost incadrați ca subponderali, 47,30%  sunt 

normoponderali, 9,64% supraponderali și 1,42% obezi (Figura 3). Trecând la o categorie de varstă 

superioară, 11-12 ani observăm tendința de  creștere a supraponderalilor comparativ cu cei din 

grupa de vârsta 10-11 ani și o scădere a celor obezi.  
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Fig.3 Distribuţia procentuală a elevilor în funcţie de IMC la CLASA A VI-A 

 

Subiecții incluși în lotul de cercetare cu vârsta 11-12 ani au obținut următoarele rezultate: 

30.02% subponderali scăzâd procentul acestora față de vârstele anterioare, 54.54% 

normoponderali crescând procentul acestora, dar în același timp a crescut și numărul celor 

supraponderali la 11.84% și obezi la 3,6% (Figura 4). Observăm o diminuare a subiecților 

subponderali dar și o creștere a supraponderalilor și obezilor.  

 

 
Fig.4 Distribuţia procentuală a elevilor în funcţie de IMC CLASA A VII_A 

 

Analizând figura 5 constatăm că la varsta de 13-14 ani scade procentul celor subponderali 25.60%, 

crește numărul celor normoponderali 60.37% și scade ușor procentul celor supraponderali 10,78% 

și a celor obezi 2,5%.  

 

 
Fig.5 Distribuţia procentuală a elevilor în funcţie de IMC CLASA A VIII-A 

 

Majoritatea elevilor cercetaţi sunt normoponderali cu IMC între valorile de referinţă ale 

OMS 18,5 – 24,99 greutatea corporală fiind cea normală pentru varsta lor. Supraponderalii deţin 

un procent mic adică greutatea corporală fiind mai mică decât cea normal pentru varsta lor.  

O multitudine de studii au determinat creşterea frecvenţei supraponderabilităţii şi obezităţii la copii 

şi adolescenţi. De asemenea se evidenţiază o creştere a factorilor de risc ce predispun la boli 

cardiace, cum ar fi supraponderea, obezitatea şi un stil de viaţă nesanatos, ca sedentarismul, 
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obiceiuri alimentare nesănătoase. Dar acest lucru nu este valabil si pentru lotul de subiecti supusi 

cercetarii din zona de sud- est a Romaniei. 

În ţara noastră în 2016 studii efectuate de Universităţile de Medicină din Timişoara, 

Bucureşti, Iaşi, Târgu Mureş şi date de la Institutul Naţional de Sănătate Publică si au constatat că 

19,7 % dintre fete şi 29.2% dintre băieţi erau supraponderali, iar 5% dintre fete şi 10,7% dintre 

băieţi erau cu obezitate. La cealaltă extremă, 15.3% dintre fete şi 13.3% dintre băieţi erau 

subponderali, iar 2.8% dintre fete şi 2.8% dintre băieţi erau cu deficit ponderal moderat şi sever.   

Comparativ cu un studiu realizat in 2006 procentul băieţilor cu obezitate s-a dublat în ultimii 10 

ani. În această perioadă de creştere economică pentru România s-a petrecut şi o tranziţie 

nutriţională nesănătoasă, cu o creştere a consumului alimentelor cu conţinut scăzut de nutrienţi şi 

cu densitate energetică mare (dulciuri concentrate, sucuri, fast food, chipsuri) care duce la creştere 

în greutate la copii şi adulţi, cu afectarea sănătăţii pe tot parcursul vieţii.  

 Modificările care se observa de la o categorie de vârstă la alta pot fi puse și pe seama 

modificărilor hormonale specifice perioadei postpubertale și pubertale ,perioadă în care hormonii 

exercită efecte specifice asupra țesutului adipos și masei musculare. 

 Subiecții provin atăt din mediul rural căt și urban, unde nivelul de trai este diferit factor 

care poate influența creșterea și dezvoltarea armonioasă a organismului. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI ROLUL LOR ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR CU 

CES 

 
Cocalea-Drăghici Ana-Maria - prof. logoped la C.J.R.A.E-Tulcea 

 

 

Cerințe/nevoi educative speciale - CES - este o sintagma, care se refera la cerințele în plan 

educativ ale unor categorii de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficienţe de natură 

intelectuală, senzorială, psihomotrică, fiziologică sau ca urmare a unor condiții psihoafective, 

socioeconomice sau de altă natură; aceste cerințe plasează persoana/elevul într-o stare de 

dificultate în raport cu ceilalţi din jur, stare care nu-i permite o existenţă sau o valorificare în 

condiții normale a potențialului intelectual şi aptitudinal de care acesta dispune şi induce un 

sentiment de inferioritate ce accentuează condiția sa de persoana cu cerințe speciale[1].    

 Activitățile educative școlare si/sau extrașcolare necesită noi modalităţi de proiectare şi 

desfășurare a lor în relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor, astfel încât să poată veni în 

întâmpinarea cerințelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educațional (acest 

proces presupune, pe lângă continuitate, sistematizare, coerenţă, rigoare şi accesibilizare a 

conținuturilor, un anumit grad de înțelegere, conștientizare, participare, interiorizare şi evoluție 

in planul cunoașterii din partea elevilor). 

Altfel spus, cerințele educative speciale solicită abordarea actului educațional de pe poziția 

capacității elevului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege şi valorifica conținutul învăţării, 

şi nu de pe poziția profesorului sau educatorului care desfăşoară activitatea instructiv-educativă în 

condițiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi.  

Integrarea în şcoală şi comunitate. Pentru orice copil aflat în dificultate care urmează o 

formă de învăţământ preșcolar sau școlar acest proiect se realizează în parteneriat cu grădinița/ 

şcoală din comunitate. Integrarea socială nu poate fi separată de integrarea şcolară, ea nu este doar 

post-școlară, ci se construiește treptat, pe măsura devenirii copilului prin educație, ca adult „ființa 

socială” școala fiind însăşi o parte a vieții sociale, ca atare progresul în direcția dobândirii 

autonomiei, „competenţele” sociale trebuie să constituie la fel ca şi dezvoltarea intelectuală, o 

finalitate educaţională. 

Principiile educației integrate sunt:  

- principiul prevenirii deficienților şi handicapului 

- principiul egalizării șanselor de acces la toate formele şi gradele de învățământ 

- principiul adaptării educației speciale la cerințele individuale ale fiecărui copil cu deficienţă 

- principiul intervenției precoce 

- principiul participării largi a comunităţii locale la rezolvarea problemelor educației speciale 

- principiul structurilor alternative 

Putem distinge, în cadrul strategiilor integrării, în baza acestui principiu trei categorii mari 

de strategii: •strategii individuale; •strategii colective;• strategii totale 

Practica şcolară în domeniul educației integrate a demonstrat faptul că rezolvarea 

problemelor pe care copiii le întâmpină în procesul instructiv-educativ determină o analiză pe mai 

multe planuri a problemelor de învăţare, în funcție de orientarea şi perspectiva de abordare a 

acestor probleme. Astfel, putem identifica următoarele perspective: 



• perspectiva individuală - pune accentul pe identificarea si evidențierea problemelor specifice de 

învăţare ale fiecărei categorii de copii cu cerinţe educative speciale; 

•  perspectiva de grup - se refera la relațiile elevului cu ceilalţi colegi de clasa şi la modalitățile de 

rezolvare în grup a problemelor de învăţare; 

• perspectiva curriculară - adaptarea mijloacelor de învăţare, asigurarea eficienţei învăţării 

pornind de la particularitățile individuale ale fiecărui elev, rezolvarea dificultăților de învăţare prin 

folosirea unor tehnici de învăţare specifice învăţământului integrat, strategiile învăţării interactive: 

- valorificarea experiențelor zilnice ale elevilor prin crearea unor scenarii-tip; 

- valorificarea cunoștințelor anterioare ale elevilor în desfășurarea lecțiilor noi;      

-  utilizarea situațiilor de joc în învăţare; 

- folosirea problematizării pe secvențe didactice şi aplicarea practică a rezultatelor;  

-  colaborarea cu familia şi valorificarea resurselor din comunitate ca tehnici de sprijinire 

a învăţării, predării şi evaluării; 

- implicarea elevilor în activităţi care presupun cooperare pentru rezolvarea unor probleme 

şi unde pot învaţă să asculte, să negocieze şi să accepte părerea celuilalt, indiferent de statutul sau 

rolul pe care îl dețin în grupul respectiv[2].    

Referitor la astfel de activităţi putem da câteva exemple care se realizează de sărbători, Zile 

internaţionale, naţionale, în săptămâna Şcoala Altfel, etc. şi anume: serbările (este modalitatea 

eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor cu sau fără CES contribuind la dezvoltarea 

armonioasă a personalităţii copiilor); vizitele la muzee, expozitii, monumente şi locuri istorice, case 

memoriale constituie un mijloc de a intui şi prețui valorile culturale, folclorice şi  istorice ale 

poporului nostru; vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară, 

prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei; activitățile extracurriculare moral-

civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, 

emoţii puternice, generate de exemplele oferite de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, 

a unor sentimente morale, care se vor transforma în convingeri ferme pe parcursul procesului 

instructiv-educativ; derularea de concursuri sau proiecte educative derulate în parteneriat cu alte 

şcoli sau cu instituţii partenere prin implicarea elevilor cu CES, de asemenea sunt activităţi ce le 

valorifică potenţialele tuturor participanţilor, elevi cu sau fără CES, cadre didactice, părinţi, 

reprezentanţi ai instituţiilor partenere.  

 Activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât 

în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă 

relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.  Cadrele didactice-profesorii logopezi şi 

nu numai (mai ales o echipă multidisciplinară) pot face multe pentru educarea spiritului creativ în 

cadrul activităţilor extracurriculare, să integreze elevii cu CES, să evite critica în astfel de activităţi, 

să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

Educația integrată, pornind de la intervenția timpurie, urmărește, deci, să ajute familia şi 

copilul cu nevoi speciale în vedere valorizării tuturor potenţialităţilor latente şi manifeste, pentru 

a trăi din plin, cu posibilităţile pe care le are şi le dezvoltă, într-o ambianţă constructivă, echilibrată. 

Educația integrată îi va permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii valizi, să 

desfășoare activităţi comune, dobândind abilitați indispensabile pentru o viaţa cât mai apropiată 

de cea a valizilor, pentru o adecvată inserție socială având în vedere faptul că „educaţia este cel 

mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul”- după cum afirma  şi Platon. 
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PROBLEME DE ORTOGRAFIE ȘI ORTOEPIE 

STUDIU DE SPECIALITATE 
Prof. Înv. Primar Delureanu Elena Roxana 

Șc. Gimnazială ,,Cezar Bolliac” 

Motto: 

,, Limba este tezaurul cel mai prețios pe care-l moștenesc copiii de la părinți, depozitul cel mai 

sacru lăsat de generațiile trecute și care merită să fie păstrat cu sfințenie de generațiile care-l 

primesc” Vasile Alecsandri 

 Studiul de față are o motivație subiectivă. În primul rând: implicarea mea directă în actul 

instructiv educativ în calitate de cadru didactic la ciclul primar. 

 Ortografia, ortoepia și punctuația sunt deprinderi ale utilizării limbii care se exteriorizează 

cel mai frecvent, astfel încât, greșelile respective, se văd, sunt remarcate în societate cel mai ușor. 

De aici provine și convingerea noastră că actul formativ trebuie să înceapă cât mai devreme și cât 

mai temeinic. Folosirea incorectă a unui cuvânt sau a unei expresii, utilizarea incorectă a unui 

element, a unei structuri gramaticale, reprezintă fapte palpabile care sunt receptate imediat de către 

ceilalți și sancționate ca atare. Un tânăr care pronunță sau scrie greșit se descalifică automat în 

ochii celor din jur. 

 Dacă și numai dacă vom folosi strategiile didactice corespunzătoare și un număr 

corespunzător de exerciții de ortografie, ortoepie și punctuație, atunci și numai atunci vom reuși 

să scriem și să vorbim corect. 

 În studiu am ales o temă de actualitate acum când se produc permanent  schimbări în 

conținutul limbii române. Am accentuat importanța calității ortografiei și ortoepiei la școlarul 

mic(momentul intrării în școală și evoluția sa ulterioară). 

 Limba noastră este bogată, plastică, este ,, dulce și frumoasă”, este ,, ca fagurele de miere”, 

cum o caracterizează M. Eminescu, marele maestru al cuvântului. 

 Există un decalaj destul de mare între limba vorbită la intrarea în școală și limba literară. 

Unii vorbesc fără dificultăți, cursiv, expresiv, nuanța, atractiv. Alți, dimpotrivă, se poticnesc atunci 

când vor să-și îmbrace gândurile cu ajutorul limbajului propriu. Ca urmare, ei se închid în sine, se 

izolează de colectiv atunci când limbajul nu îi ajută să stabilească un contact social. Nu am uitat 

niciodată că exprimarea mea constituie un permanent model pentru elevi. Pentru a învăța elevii să 

vorbească și să scrie corect în limba română, să dobândească priceperi și deprinderi temeinice de 

folosire corectă a limbii, atât în comunicarea orală, cât și în cea scrisă, i-au pus în situația de a 

observa, de a analiza și de a motiva faptele de limbă. 

 

 

 Etapa inițială, constatativă 

 În această etapă am aplicat un text de evaluare inițială, elaborat în concordanță cu 

obiectivele de referință ale clasei a III-a, pentru a stabili nivelul de pregătire al elevilor. Un procent 

de 71.43% dintre elevi aveau însușite cunoștințele în ceea ce privește ortografia și ortoepia. 

Greșelile frecvente au fost: 

- Nu folosesc corect semnele de punctuație; 

- Nu ordonează corect și logic propozițiile într-un text; 

- Nu respectă alineatele în dictări;  

 



 

 

 

În vederea prevenirii greșelilor de ortografie și de punctuație am folosit etapa formativ-

ameliorativă cu următoarele procedee: 

 Analiza fonetică și grafică a cuvintelor până la silabă sau sunet, înainte de scrierea lor; 

 Analiza prealabilă a textelor propuse înainte de efectuarea unor exerciții de scriere 

(transcriere, dictări, etc); 

 Întocmirea periodică de texte în care se trec cuvinte ce prezintă dificultăți pentru elevi 

și afișarea lor în clasă; 

Am folosit mult învățarea prin descoperire, iar pe elevi i-am lăsat și ajutat să descopere singuri 

greșelile făcute. Am ținut o evidență operativă și clară a greșelilor și golurilor constatate, atât cele 

frecvente, la nivelul clasei, cât și cele tipice pentru fiecare elev. Am folosit fișe individuale în care 

mi-am notat toate observațiile cu privire la munca elevului, la rezultatele obținute. 

Fișa individuală a elevului R.G din clasa a III-a: 

1. Citire: citește corect, expresiv, pronunță clar și cu rezonanță; 

2. Scriere: nu face greșeli de ortografie și punctuație; 

      are tendințe să facă abuz de virgule; 

      are scrisul citeț, ordonat, îngrijit; 

3. Cunoștințele despre limbă:  

cunoaște toate noțiunile studiate; 

probleme mai slab însușite: folosirea în scris a formulelor neaccentuate ale 

pronumelui personal. 

Am constatat că elevii care nu realizau obiectivele aveau diverse maladii,  alții aveau părinți 

dezinteresați pentru modul cum își îndeplineau copii datoriile școlare, iar alții disprețuiau 

ortografia ca o manifestare de nonconformism.  Am înțeles că ortografia nu se învață mecanic și 

au fost puși să argumenteze de ce scriu așa în diferite situații. 

La sfârșitul studiului, rezultatele au arătat o creștere nesemnificativă. 

Concluzii 

O concluzie esențială care a asigurat însușirea normelor de ortografie și punctuație a 

reprezentat-o rectificarea și corectarea permanentă a temelor efectuate de elev în clasă și acasă. 

Elevii au fost obișnuiți să-și îndeplinească obligațiile școlare, să-și formeze deprinderi de muncă 

independentă, să-și dezvolte capacitatea de autocontrol și autoperfecționare. 

Constatarea că elevii fac greșeli de ortografie m-a determinat să analizez propria activitate: 

- Cum am organizat lecția; 

- Condițiile în care lucrează elevii; 

- Cum își fac ei temele în clasă și acasă; 

Atunci când am folosit texte improvizate s-au strecurat și cuvinte sau forme nestudiate de către 

elevi, ceea ce a determinat producerea de greșeli. 

Rolul hotărârilor în domeniul cultivării limbii îl deține învățarea. 

La începutul fiecărui an școlar, consider necesar ca învățătorul să stabilească ,, regimul 

ortografic și de punctuație”, Un minim de cerințe prevăzute de programa școlară pentru fiecare 

clasă, pe care copiii să le cunoască și să le aplice în toate lucrările scrise. 
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CREATIVITATEA, CONCEPT CHEIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC 

 
Prof.înv.primar Drăgan Julieta 

                                                                 Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Oltenița- jud. Călărași 

      Înainte de a vorbi despre creativitate, se impune necesitatea clarificării termenului.De-a 

lungul timpului, acest concept a fost folosit destul de rar. S-a identificat cu dotaţia, talentul, 

aptitudinea, imaginaţia, genialitatea. Nici în prezent nu poate fi vorba de o definiţie unanim 

acceptată. Creativitatea înseamnă lucruri diferite pentru diferiţi oameni. Poate fi definită la niveluri 

diferite: intelectual, spiritual, economic, social, sau din perspectiva unor domenii ca muzică, 

ştiinţă, artă, afaceri, etc. 

      În concluzie, e greu de avansat o definţie unanim acceptată.Având în vedere caracterul 

foarte complex al creativităţii şi, luând în considerare principalele dimensiuni ale acesteia, putem 

avansa o posibilă definiţie, înţeleasă ca ,,un proces de însuşiri şi aptitudini psihice care, în condiţii 

favorabile, generează produse noi şi de valoare pentru societate” 

      Aşadar, la şcolarul mic nu se poate vorbi de creativitate, dacă o evaluăm după criteriile de 

validare ale actului creator. Creativitatea ca act finalizat într-un produs de mare originalitate este 

valabilă doar pentru cazurile de copii excepţionali. 

      Creativitatea copilului trebuie privită diferit de cea autentică.Produsul realizat de copil este 

nou şi valoros pentru el şi beneficiază de atributul originalităţii.Mihailevici susţine că orice act 

care solicită din partea copilului folosirea unor procedee euristice şi conduce la concluzii inedite, 

descoperite prin efort individual, este un act creator. Preşcolarii şi şcolarii mici au o creativitate 

naivă, graţie fie imaginaţiei bogate, fie curiozităţii, plăcerii de a fabula, spontaneităţii specifice 

vârstei.Cu cât se oferă mai mult posibilitatea copilului de a fi spontan şi independent, cu atât 

şansele ca acesta să devină o persoană creativă ,cresc. 

      Prin urmare, dascălii sunt nu numai îndreptăţiţi ci chiar obligaţi să educe creativitatea 

specifică a copiilor. Cred cu toată convingerea în existenţa atitudinii pozitive a acestora faţă de 

educarea creativităţii, chiar dacă cercetările realizate de UNESCO relevă faptul că educatorii 

(cadrele didactice) se numără printre profesioniştii care se opun noului cu mai mare înverşunare 

decât specialiştii din alte domenii. 

      Practic, fiecare arie curriculară, activităţile extracurriculare ca şi cele extraşcolare oferă 

oportunităţi în acest sens. Important este ca educatorul să aibă încredere în elevi, să le ofere ocazia 

de a-şi exprima punctul de vedere, să-şi asume responsabilităţi, să încurajeze si să creadă în 

capacitatea de autorealizare a fiecăruia, să aprecieze în mod deosebit individualitatea, să încurajeze 

şi să recompenseze creativitatea, să insiste pe dezvoltarea motivaţei intrinseci. Şi, dacă educatorul 

alternează metodele tradiţionale cu cele moderne, interactive, brainstorming-ul (metoda de 

eliberare a creativităţii) problematizarea, sinectica, colajul, metafora şi alte metode ce conduc la 

dezvoltarea gândirii divergente, cu siguranţă rezultatele ar fi evidente. Important este să nu ne fie 

teamă să experimentăm, să acceptăm noul şi să fim în primul rând noi inşine creativi. 

      Pentru că vorbim despre creativitate, propun ,,astfel” de activităţi prin care consider că se 

poate dezvolta gândirea divergentă şi implicit creativitatea la elevi. 

      Grupul brainstorming 

 activitatea se desfăşoară în grup; 

 ca punct de plecare poate fi orice subiect, cu condiţia ca acesta să fie scris cât mai clar 

şi mai explicit, pe un suport; 



 reguli: toate ideile sunt respectate şi acceptate, nu se admite critica, se poate orice şi 

oricând, cantitatea ideilor este mai importantă decât calitatea, cu cât ideile sunt mai 

neobişnuite cu atât mai bine; 

 valorificarea ideilor: toate ideile sunt inventariate în forma lor originală, se enunţă 

criterii de evaluare, se păstrează ideile care corespund criteriilor propuse; 

 beneficii: elevii învaţă să-şi exprime ideile liber, învaţă să valorifice ideile celorlalţi 

     Joc de cuvinte 

 să scrie cât mai multe cuvinte care încep sau se termină cu o literă oarecare, în timp 

limitat (exerciţiul poate indica elevul creativ); 

 să se formeze şiruri de cuvinte prin adăugarea în faţa sau în spatele silabei date, alte 

silabe sau litere pentru a obţine cuvinte noi; (exemplu: re, rece, trece, trecere, petrecere); 

 să se alcătuiască propoziţii cu cuvinte care încep cu aceeaşi literă; (exemplu: Picioarele 

pădurarului Pavel păşesc peste pârâu pe punte); 

 asociaţii de cuvinte-se desfăşoară oral: se dă un şir de cuvinte, iar copiii trbuie să 

găsească pentru fiecare cel puţin un corespondent potrivit; (exemplu: soare-vacanţă, 

mămăşigă, nisip, caniculă); 

     Joc de rol 

 orice disciplină, activitate, situaţie, text, reprezintă oportunitate pentru jocul de rol; 

(exemplu: ,,A cincea roată la maşină”-personaje-cinci copii pentru cele cinci roţi; stau 

pe scaune şi mimează mersul maşinii; ,,roţile” imaginează un dialog despre rolul lor; 

situaţia se schimbă când maşina are pană pe o roată) 

Imagini 

 activitatea se desfăşoară pe fond muzical, de preferinţă ritm lent; învăţătorul spune ce 

,,vede”; copiii continuă în scris imaginea pe care o ,,văd”; se discută imaginile în echipe; 

(exemplu: învăţătorul: Mă plimb prin pădure, paşii mei foşnesc covorul de frunze, se 

aude...... continuă elevii în scris) 

     Motivează alegerea 

 Dacă aş fi animal, aş fi....................pentru că......................... 

 Dacă aş fi plantă, aş fi...................pentru că............................ 

     Mima 

 Elevii se împart în două echipe; una din echipe cere unui reprezentant al celeilalte 

echipe, în secret, să mimeze pentru echipa lui un cuvânt; coechipierii pun întrebări celui 

care mimează pentru a-i ajuta în descoperirea cuvântului; acesta dă indicaţii ,,mute” 

folosind simboluri; se schimbă apoi rolul echipelor; câştigă echipa care ghiceşte cele 

mai  multe cuvinte; 

     Sunet şi culoare 

 Exercţiul se desfăşoară pe ritmuri diferite de muzică-genuri diferite; fiecare piesă se 

aude un minut; la fiecare melodie copiii trebuie să scrie ce le sugerează muzica 

ascultată; se discută şi se argumentează alegerea; (exemplu: ce persoană le sugerează 

melodia ascultată, ce animal, ce imagini, ce sentimente, etc.) 

 Animalul fantastic 

 Elevii primesc ilustraţii cu păsări, animale, insecte; desenează un animal cu părţi din 

corpul fiecărei vieţuitoare din ilustraţii; 

   Colajul 

 construcţii verbale şi literale; 



 elevii au la dispoziţie citate, texte scurte, fragmente din texte, cuvinte, fraze; în grupuri 

mici trebuie să spargă acest material şi să producă combinaţii noi între bucăţi; 

construcţia nouă trebuie să aibă sens. 

 În încheiere, ca o concluzie finală, considerăm că se poate face mult în direcţia educării 

capacităţilor creatoare ale elevilor, dacă învăţătorul-el însuşi-adoptă o poziţie creatoare în 

organizarea şi desfăşurarea lecţiilor. 

     ,,Oamenii ar fi mult mai creativi dacă li s-ar explica în ce constă de fapt creativitatea” 
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CREATIVITATEA DE GRUP ÎN ȘCOALA ONLINE. SALVARE SPIRITUALĂ ÎN 

TIMP DE CRIZĂ 

 
Drăguș Georgeta 

 

 

Ne-am trezit dintr-o dată într-o lume brusc sau chiar în mod brutal preschimbată peste 

noapte. Ritualurile noastre cotidiene, obișnuințele, stilul de a trăi și de a comunica, elementele 

tipicare s-au spulberat într-o clipă. Problema se pune că nu știm cât de pregătiți am întâmpinat 

această imprevizibilă răsturnare de situație.  

În lumea învățământului, lucrurile parcă au luat o turnură și mai neobișnuită. Este tot ce 

am înțeles atunci când ne-am extras din automatismele de zi cu zi, atunci când am ieșit din 

activitățile comune și ne-am permis să ne uităm ce se petrece cu noi. Atunci am realizat că o stare 

sufletească este în continuă mișcare, este un curent, un val de afecte. Poate că, în aceste momente 

de restriște, ar trebui să ne găsim răgazul și să-i ascultăm pe clasici: „ Căci nu fac nimic altceva 

decât să colind orașul încercând mereu să vă conving, și pe tineri și pe bătrâni, să nu vă îngrijiți de 

trup și de bani, nici mai mult, nici deopotrivă, ca pe suflet, spre a-l face să fie cât mai bun.” [1]  

Ritmurile noi și grăbite ne bulversează și pot lăsa răni adânci în suflete. E foarte greu să ne 

redefinim, să ne restartăm și să ne reconfigurăm.  

În egală măsură, în vremuri de criză sunt binevenite recomandările celebrului psiholog 

francez Cristophe André, în comunicarea noastră cu educabilii: „ Curiozitatea, stare sufletească a 

prezentului, este un amestec de energie, de încredere, de dorință de a înțelege și de a acționa aici 

și acum. Seninătatea este o liniște actuală, dar și o trăire în pace cu trecutul său, precum și o 

încredere în clipele ce vor veni; de unde decurge sentimentul puternic de coerență, de acceptare și 

de forță pentru a înfrunta ceea ce va veni. Astfel, stările noastre sufletești lărgesc în mod 

considerabil momentul prezent prin ecourile trecutului și ale viitorului. Din animale ale 

prezentului, devenim animale ale duratei. Care visează să devină animale pentru eternitate. Viața 

nu este făcută doar din fapte. Stările noastre sufletești dau și ele consistență existenței noastre. Și 

dacă acestea se desfășoară prea departe de stările noastre sufletești, ceea ce face din noi niște 

oameni sensibili va dispărea. Viața noastră va fi goală, sursele ei interne vor seca, iar noi vom 

deveni niște <<suflete moarte>>, precum eroii romanului cu acest titlu de mare răsunet al lui 

Nikolai Gogol.” [2]  

Crizele personale și cele colective se nasc în diverse forme și din cauze diferite. În orice 

caz, un fapt comun care definește toate tipurile de criză, este sentimentul că o anumită abordare de 

viață nu funcționează și că trebuie găsită una nouă. Un proverb amerindian spune: „ Nu-l judeca 

pe altul până când nu ai mers o milă în mocasinii lui.” De cealaltă parte, Winston Churchill a 

afirmat că: „ Nicio criză nu trebuie să fie irosită.” Așadar, putem beneficia și de avantajele unei 

crize pe care o putem transfigura în oportunitate, ajutor, șansă în viață, armă împotriva 

adversităților. Firea umană este adaptabilă. Reușim să identificăm și să rezolvăm multe probleme 

iminente sau amenințătoare înainte ca ele să ne copleșească. Chiar și crizele care ating o fază acută 

pot deveni o fază îndelungată de reconstrucție lentă.  

Celebrul antropolog și politolog american, Jared Diamond, câștigător al premiului Pulitzer, 

oferă un set de soluții pertinente pentru momentele în care persoanele sau națiunile trec prin 

momente de criză: „1. Recunoașterea crizei; 2. Acceptarea responsabilității personale și naționale; 

3. Construirea unui zid; 4. Ajutor din partea altora; 5. Folosirea altor persoane și națiuni ca modele; 



6. Tărie de caracter; 7. Autoevaluare sinceră; 8. Experiența crizelor anterioare; 9. Răbdare; 10. 

Flexibilitate; 11. Valori fundamentale, precum onestitatea, ambiția, religia, identitatea națională; 

12. Eliberare de constrângeri, adică de prejudecățile și automatismele preexistente crizei.” [3] 

 Din cauza problemelor spirituale cu care cu care se confruntau elevii mei la clasa terminală 

de curs seral, am hotărât, ca pe lângă lecțiile online să creăm o revistă a clasei. Care  

să rămână o dovadă palpabilă și sensibilă a trecerii lor prin această școală. O revistă plină de 

gândurile, dorurile, aspirațiile lor, melancoliile lor, tristețea că nu putem avea un banchet 

tradițional, obișnuit, al elevilor care termină liceul. Așadar, copiii mei, căci eu așa îi numesc (deși 

toți sunt majori, unii au familii și copii) mi-au trimis articole, poezii, gânduri, poze, meditații, 

epigrame, adică tot ce pot crea mai frumos, mai deosebit niște persoane dragi aflate într-o situație 

de criză: „ Chiar dacă punctul culminant al unui proiect creativ poate gravita în jurul unei perioade 

de solitudine sau în jurul câtorva momente de inspirație, în ambele cazuri se regăsește un grad 

mare de interacțiune cu alți oameni. Creativitatea se dezvoltă pe baza unei rețele care îmbină 

individualitatea cu sociabilitatea.”  [4] 

 Bineînțeles că am încercat să le dezvolt și motivația pentru un asemenea proiect unic pentru 

ei, nemairealizat până acum. Am discutat cu ei telefonic, prin e-mail, Whatsapp, Facebook, 

Messenger, Google Classroom, le-am transmis mesaje încurajatoare care să-i determine să fim din 

nou fericiți împreună, așa cum eram face to face în sala de clasă, deși nimic nu se compară cu sala 

de clasă reală. Mesaje de tipul: „ În ciuda a tot ce suntem învățați să credem, a ceea ce auzim în 

reclame sau simțim când suntem stresați la muncă, cu toții controlăm fiecare moment din viețile 

noastre. Nu lăsa niciodată lucruri sau oameni să te ducă în punctul în care să simți că nu mai deții 

controlul asupra propriului destin. Fii activ în alegerea propriei căi, în caz contrar, altcineva o să 

aleagă pentru tine.” [5] 

 Și afirmațiile motivaționale ale celebrului profesor american, Hal Urban, demonstrează pe 

bază de exemple concrete care este „puterea cuvintelor”: „ Cuvintele frumoase au puterea: de a ne 

înviora atunci când lumea pare să ne destrame visurile; de a ne susține în realizările noastre; de a 

ne face să râdem și să zâmbim; de a ne face să credem din nou în ideea că omenirea este bună; de 

a ne îmbunătăți imaginea de sine; de a ne inspira să dăm tot ceea ce e mai bun; de a ne da de înțeles 

că există cineva căruia-i pasă; de a ne ridica moralul; de a ne îmblânzi inimile; de a ne readuce 

într-o stare de bine; de a ne vindeca rănile; de a face în așa fel încât să ni se recunoască meritele; 

de a scoate la iveală cele mai bune laturi ale noastre; de a ne spori gradul de încredere; de a ne 

susține în momente grele; de a celebra succesele noastre; de a ne alina în vremuri de restriște; de 

a ne ajuta să credem în noi înșine; de a ne aduce aminte ce este bun și corect pe lume; de a ne 

furniza resurse de energie; de a ne surprinde cu mici bucurii când ne așteptăm mai puțin; de a ne 

învăța lecții de valoare; de a ne oferi un suport în momente critice; de a ne arăta că alții au încredere 

în noi; de a ne lumina ziua; de a ne îmbogăți viețile.” [6]  

 E nevoie și de disciplină emoțională. A ne recunoaște ignoranța e adesea primul pas în 

educarea noastră. I-am determinat pe elevii mei să se conecteze la forța și maturitatea lor personală, 

la munca în echipă, la o organizare sinergică, suplă și adaptabilă. Elevii mi-au demonstrat că 

automodelarea lor e din ce în ce mai ușoară și mai dezirabilă, descoperind că în adâncul intimității 

lor, există ceva ce, prin esență, este statornic, neschimbător: „ De cele mai multe ori, împrejurările 

critice sunt cele care provoacă mutații de paradigmă, determinând o privire cu totul nouă asupra 

existenței, asupra propriei persoane, asupra relațiilor noastre cu ceilalți și o altă înțelegere a ceea 

ce viața cere de la noi. Cu cât orizontul e mai larg, cu atât atitudinea e mai relaxată, radiind benefic 

asupra tuturor celor din jur.” [7]  



 În cele ce urmează, vom prezenta câteva pagini importante ale revistei clasei a XIII-a D2 

seral de la Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara, promoția 2019-2020, numărul 2, mai 2020. 

Aceste pagini au fost realizate în Microsoft Word în format .doc,  paginile au fost puse cap la cap 

și au fost convertite în format .pdf. Unele imagini sunt preluate de pe internet, iar altele fac parte 

din albumul clasei. Menționăm că această revistă nu a fost postată pe internet sau pe site-uri, ea a 

fost transmisă online către elevi, profesorii clasei și coordonatorii acesteia.  

 Revista a avut un real succes, a fost unică pe școală, iar elevii s-au simțit valorizați și s-au 

bucurat enorm de această realizare. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Pagina de gardă  Fig. 2. Blidar Gianina, premianta clasei 

Fig. 3. König Karla, poeta clasei și cu 

mine, diriginta  

Fig. 4. În luna februarie 2020, elevii SORINA 

MERTESCU și DARIUS DULCEANU au 
participat la concursul de creație literară DIN 

SUFLET, PENTRU MAMA, coordonat de 

diriginta clasei, prof. DRĂGUȘ GEORGETA. 
Elevii noștri au compus poezii frumoase, 

dedicate mamei, în apropierea zilei de 8 

MARTIE. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Dila Daniel, elev și antreprenor de succes 
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Fig. 6. Dna director împreună cu câțiva 

elevi, în așteptarea tezei la fizică  

Fig. 7. Familia noastră dragă... clasa a 

XIII-a D2 seral  



 

PARTENERIATUL ŞCOALĂ-  FAMILIE 

 

 
Prof. psihopedagogie specială Fărcăşanu Elena 

Şcoala Gimnazială Specială ,,Constantin Păunescu’’ Tecuci 

 

 

 Motto: ,,Şcoala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conştient şi de 

colaborarea părinţilor. Educaţia dată în şcoală se dovedeşte a fi muncă irosită şi 

ineficace, dacă familia e ostilă şi indiferentă.’’ 

 H.H.Stern – Educaţia părinţilor în lume  

 

INTRODUCERE 

Parteneriatul şcoală-familie-comunitate reprezintă acea modalitate prin care profesorii 

colaborează cu ceilalţi factori -familia şi comunitatea- pentru a obţine la elevi rezultatele mult 

dorite. După cum bine ştim copiii încă de mici învaţă de la membrii familiei diverse 

comportamente şi abilităţi. De aceea m-am gândit ca în lucrarea de faţă să abordez acest subiect 

deoarece elevii pot învăţa, comunica, colabora şi integra mai bine în cadrul societăţii dacă sunt 

implicaţi şi membrii familiei în actul educaţional şi când aceştia împreună cu profesorii au aceleaşi 

obiective.  

Aspecte teoretice 

Parteneriatul şcoală-familie este unul dintre subiectele tot mai des întâlnite în literatura de 

specialitate. Este un subiect ce prezintă interes pentru ambele părţi. Familia şi şcoala sunt cei doi 

piloni de rezistenţă ai educaţiei între care pendulează copilul-actorul ei principal conform Rimei 

Bezede. Astăzi pentru a se atinge obiectivele educaţiei este necesar în România, conform Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011, ca părinţii să fie consideraţi parteneri principali şi beneficiari ai 

procesului de învăţământ. Articolul prevede ca toate domeniile din învăţământul preuniversitar să 

fie luate prin consultarea structurilor asociative reprezentative ale părinţilor. Legea Educaţiei 

Naţionale să dea dreptul părinţilor de a participa activ la conducerea unităţilor de învăţământ, prin 

prezenţa în consiliul de administraţie al şcolii-a doi sau trei reprezentanţi ai părinţilor, în funcţie 

de mărimea şcolii.  

Practica indică în şcolile de masă dar mai ales în şcolile din medii dezavantajate existenţa unor 

bariere culturale, psihologice şi sociale care blochează nu doar colaborarea dintre şcoală-familie-

comunitate în interesul copiilor, dar de multe ori şi o comunicare minimală între aceşti factori. 

Pentru realizarea acestui parteneriat este necesar un efort comun din partea familiei şi al şcolii.  

Relaţia şcoală-familie 

Conform Rimei Bezede relaţia aceasta se rezumă la: 

  prezenţa părinţilor la şedinţe; 

  discuţiile confidenţiale directe sau prin telefon cu profesorii; 

 Până nu demult sarcina acestui parteneriat revenea doar şcolii. ,,Astăzi atitudinea 

respectivă urmează să se schimbe, în special în contextul reformelor operate atât la nivel de sistem 

de învăţământ, în particular, cât şi la nivel de politică educaţională, în general.’’  

Rolul părinţilor în colaborarea cu şcoala: 

 Implicarea familiei are mai multe efecte pozitive: 



 

 note/calificative mai bune; 

 abilităţi de citire şi scriere; 

 rata de prezenţă la şcoală mai bună; 

 adaptare şi implicare  

 mai puţine probleme de comportament; 

 părinţii au o atitudine pozitivă faţă de şcoală; 

 relaţii mai bune între copii şi părinţi; 

 profesorii au o motivaţie mai crescută pentru îmbunătăţirea metodelor educative; 

 sprijin crescut din partea comunităţii. 

 

Aspecte practice 

În anul 2009, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu suportul Centrului de Politici 

Educaţionale de la Universitatea din Ljubljana şi al Institutului pentru o Societate Deschisă de 

la Budapesta, şi-a propus să investigheze gradul de implicare şi de activism şcolar al părinţilor, 

pentru a stabili barierele şi lacunele existente, a consolida relaţiile dintre părinţi şi 

profesori/manageri ai instituţiilor de învăţămînt, aducându-şi, astfel, contribuţia la 

eficientizarea acestui parteneriat. În concluzie parteneriatul are efecte benefice asupra 

dezvoltării societăţii şi este un vector al educării continue a elevilor, a părinţilor şi a cadrelor 

didactice. 

 Rezultatele cercetărilor realizate printre părinţi indică faptul că aceştia îşi doresc:  

 să fie implicaţi în luarea deciziilor la nivelul instituţiei şcolare; 

 să fie discutate problemele existente la nivelul şcolii,  

 să fie implicaţi în luarea deciziilor vizând activităţile extracurriculare; 

Obiectivele propuse de şcoală pot fi atinse cu ajutorul familiei şi al societăţii. La început 

se observă elevii, apoi se completează o fişă psihopedagogică. Se administrează un chestionar 

părinţilor care ajută cadrul didactic să-şi formeze o părere despre aşteptările părinţilor de la 

şcoală. Se formează o echipă de cadre didactice care va lucra cu aceşti elevi. Anumite activităţi 

se recomandă părinţilor să le continue acasă. Următoarea etapă este aceea ca părinţii să accepte 

ieşirile copiilor în societate(plimbări prin oraş, parc, bibliotecă, muzeu etc.) şi să ajute la 

supravegherea copiilor. Altă etapă este realizarea de parteneriate cu alte insituţii şcolare, ONG-

uri, muzee, biblioteci, centre de bătrâni, biserici etc. Apoi vom realiza excursii de o zi. Se va 

observa la început reticenţa părinţilor dar şi a cadrelor didactice. Părinţii nu-şi doresc iniţial să 

participe la toate aceste activităţi şi nu înţeleg necesitatea lor. Pentru ei este necesar să se înveţe 

la clasă şi dacă s-ar putea cât mai mult limba română şi matematică. Majoritatea elevilor clasei 

sunt cu dizabilităţi grave şi sunt nonverbali. Unii profesori la început sunt sceptici, deoarece nu 

cred că părinţii vor participa la activităţi. Pe parcurs se observă o creştere a numărului de părinţi 

la activităţi, asistă la ore când sunt invitaţi, sosesc la şcoală şi fără să fie invitaţi, menţin o bună 

comunicare cu şcoala, participă la activităţile extracurriculare, ajută la confecţionarea unor 

materiale. Deci dacă se vrea se poate. Orice început este mai stângaci şi puţin neîncrezător. Dar 

pe parcurs se observă că prin acest parteneriat şcoală-familie-comunitate se pot obţine 

rezultatele mult dorite.  

Concluzii 

 Colaborarea dintre cei doi factori(şcoală-familie)  formează un adult cu încredere în 

forţele proprii, speranţă, răbdare în realizarea idealurilor.  

 În cele din urmă părinţii au înţeles că este foarte importantă această colaborare şi 

comunicare cu şcoala;  

 Cei care vin în contact cu lumea învățământului special sunt de cele mai multe ori uimiți 

de eforturile depuse în activitatea de zi cu zi și totodată consternați de cât de puține 

lucruri sunt cunoscute în societate despre specificul și problemele învățământului 

special.  



 

           

CERCETAREA UNUI NOU PROCES DE PRODUCERE A H2 PENTRU FBR 

 
Profesor Gramadă Elisabeta 

 

           Mai mult de 2000 – 3000 de procese termochimice de producere  a H2 au fost propuse 

pentru a fi obţinut din apă fără degajare de CO2 şi cu o eficienţă termică mai mare de 40%, iar 

structurile aplicate reactorului de înaltă temperatură răcit cu gaz (HGTR) au fost cercetate de 

mai mult timp [1]. Cu toate acestea studiul aplicat reactorului cu ardere rapidă [FBR] nu a fost 

efectuat deoarece era necesară o temperatură de peste 800ºC pentru procesele termochimice. 

           Un proces de producţie şi electrolitic al H2 hibrid (procesul termochimic şi electrolitic 

al lui H2 hibrid dintr-un interval mic de temperatură: HHLT) pentru FBR, răcit cu Na, a fost 

propus de institutul Japonez pentru dezvoltarea ciclului nuclear (JNC) [2]. HHLT se bazează 

pe sinteza H2SO4 şi pe procesele de descompunere (numite procese Wastinghouse) discutate 

înainte [1,3], electroliza SO3 de descompunere fiind uşurată de electroliza cu electrolit solid 

conductiv de/cu O2 ionic care se foloseşte la scară mare la electroliza cu temperaturi mari a 

apei. 

           În actualul studiu s-au efectuat experimente permanente ale descompunerii electrolitice 

a SO3 folosindu-se zirconiu stabilizat cu ytriu (YSZ), experimentele preliminare asupra 

conductivităţii O2 ionic a electroliţilor solizi de mare performanţă şi evaluarea eficienţei termice 

a HHLT se bazează pe reacţiile chimice. S-au discutat şi avantajele, dar şi problemele tehnice 

ale HHLT. 

            Procesul termochimic al producerii de hidrogen hibrid (HHLT) are loc pentru răcirea 

sodiului FBR, experimentele descompunerii electrolitice SO3 folosind YSZ şi evaluarea 

eficienţei termice a HHLT au avut loc luând în considerare reacţiile chimice. Avantajele şi 

problemele tehnice ale HHLT au fost luate în considerare pentru a obţine conductivitatea 

oxigenului ionic în mediu SO2, cu câţiva electrolizi solizi. Concluziile au fost rezumate astfel: 

          (1)   descompunerea electrolitică SO3 folosind 8 moli YSZ a avut loc la un voltaj mai 

scăzut de 0,5 V la temperaturi 550 - 600C şi la un voltaj mai mare de 0,5 V la o temperatura 

de 500C. De aceea , necesarul de electricitate pentru procesul HHLT ar trebui să fie mai mic 

decât electricitatea pentru electroliza apei. Conductivităţile O2 ionic măsurate în 3%SO3 sunt 

aproape în acord cu valorile măsurate n alte experimente. Conductivitatea O2 ionic de 8 moli 

YSZ nu descreşte după 20 de experimente (5h) , iar comportamentul şi electrozii de platină nu 

se degradează. 

          (2)   indiferent dacă grosimea probei de LSGM a fost mai subţire decât o treime din proba 

de 8 moli de YSZ, rata trecerii O2 prin LSGM în experimente ce folosesc aerul a fost mai mare 

decât cealaltă. Aceste rezultate demonstrează posibilitatea dezvoltării unei mai mari 

performanţe a celulei electrolitice folosind alţi electroliţi solizi decât YSZ. 

          Conductivitatea oxienului ionic şi durabilitatea electroliţilor solizi în mediu SO3 ar trebui 

clarificate experimental. 

          (3)   eficienţa termică a procesului HLT, având în vedere reacţiile cimice, căldura latentă 

şi căldura sensibilă, a fost aproape de 47,3% fără recuperare de căldură. Pierderea voltajului în 

electroliză , a transferului de căldură, concentraţia de gaz în celule electrolitice şi recuperarea 

de căldură ar trebui luate în calcul în evaluări reale. 

          Experimentele arătate mai jos vor fi aplicate în această toamnă . 

    Experimente pentru a investiga durabilitatea electroliţilor solizi şi a electrozilor în mediu de 

SO3 la o temperatură de 500C. 



 

 Experimente pentru a evidenţia întregul proces HHLT în laborator  

Nomenclatura: 

          EG = voltajul descompunerii (V) 

          G = schimbul de energie Gibbs (kJ/mol) 

          n = numărul electronilor (=2 pentru 1 atom de oxigen) 

          F = constanta lui Faraday 

          Vcal = rata trecerii fluxului volumetric de oxigen calculat în N2 gaz pur 

          i = curentul celulei (A/cm2) 

          1 = conductivitatea ionică (s/cm) 

          E = voltajul celulei (V) 

           = eficienţa termică (-) 

          HHHV = căldura maximă a H2 ( = 285,8 kJ/mol) 

          Hin = căldura de la sursa de căldură (604,4 kJ/mol ) 
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JOCUL DIDACTIC 

 

 
Harhătă Maura 

 

 

         În ultima perioadă, trăim într-o dezbatere nesfârșită despre nevoile educaționale ale noilor  

generații de elevi  și instrumentele pe care școlile ar trebui să le ofere pentru a satisface aceste 

nevoi. Adevărul este că educația nu este o problemă facil  de rezolvat și nu există nimeni sau o 

soluție unică care să îmbunătățească procesul de predare-învățare în întregime. Practica la 

catedră arată că diversificarea metodelor folosite în procesul instructiv- educativ, încercarea de 

soluții diferite și analizarea rezultatelor, este calea cea mai bună spre succes. 

      O metodă care poate fi utilizată cu ușurință în clasă,  este învățarea bazată pe joc. 

Rezultatele utilizării acestei strategii de predare au dovedit că încorporarea jocurilor în procesul 

de predare învățare  este extrem de eficientă, deoarece acestea pot facilita și încuraja motivația 

elevilor (evident și, fără îndoială, menținerea motivată a elevilor este una dintre principalele 

probleme cu care trebuie să se confrunte profesorii în clasă). 

    Conform EdTechReview, „Învățarea bazată pe joc este concepută pentru a echilibra 

subiectul cu jocul și capacitatea jucătorului de a reține și de a aplica subiectul în lumea reală.” 

Acer for Education, o companie de software orientată spre educație, lucrează în prezent pentru 

a dezvolta și combina metode inovatoare cu tehnologia în educație. Aceștia susțin că jocul este: 

„o metodă eficientă pentru a face elevii să lucreze spre un obiectiv, care să le permită să învețe 

prin experimentare, practicând comportamente și procese de gândire care pot fi ușor transferat 

dintr-un mediu simulat în viața reală. " 

    S-ar putea spune că jocurile sunt unul dintre cele mai vechi moduri în care oamenii 

se implică în învățare; bebelușii și copiii joacă jocuri pentru a descoperi lumea și a învăța. 

Atunci de ce, când ajungem la o anumită vârstă, încetăm să mai jucăm? De ce găsim atât de 

puține exemple de jocuri în ciclul gimnazial și în învățământul superior?  Putem folosi ideea 

unui joc pentru a atinge obiective specifice de învățare, indiferent dacă aparțin cunoștințelor, 

abilităților sau atitudinilor. 

 Într-o clasă de istorie, de exemplu, elevii pot recrea un mediu medieval, pot scrie un 

dialog între personaje și pot interpreta anumite scene în conformitate cu comportamentele 

medievale, respectând regulile unui joc. 

     Categorii de jocuri didactice . 

 01 - Jocuri de masa 

  Monopoly poate fi considerat un joc educativ. Are toate elementele necesare: o 

poveste, personaje, puncte, competiție și multe alte aspecte. Există multe exemple de jocuri 

asemănătoare monopolului pentru școli cu reguli modificate pentru diferite discipline, cum ar 

fi Istoria Monopolului sau Monopolul matematicii.  

02 - Jocuri din viața reală, își propun să includă elevii într-un spațiu real de învățare în  care, 

elevii trebuie să se miște, să acționeze, să își folosească corpul și mintea pentru a se juca.. 

 Întrucât există posibilitatea de a se deplasa într-un anumit spațiu, jocul vieții reale este 

adesea conectat la teatru. Este ușor să găsești activități de joc, precum și simulări sau drame în 

acest tip de învățare a jocurilor. Elevii acționează „ca și cum ar fi” un personaj al jocului, iau 

decizii în funcție de obiectivele lor, de mediu și de reguli. 

03 - Jocuri digitale 

 Mediul de învățare  aici este online. Jocurile digitale pot fi comparate cu jocurile de 

masă. De fapt, o mulțime de programe digitale, folosesc plăci online pe care un profesor le 

poate edita sau adăuga conținut educațional în funcție de subiectul care va fi redat. De 

asemenea, în acest tip de joc, elevii pot fi implicați în construcția jocului, mai ales dacă 

profesorul nu este capabil să gestioneze instrumente online fără ajutorul lor. Elevii au un 



 

personaj (dar nu neapărat un cont) care se deplasează prin joc unde se confruntă cu provocări 

care sunt plasate de-a lungul drumului jocurilor. 

 

  

 Care sunt beneficiile pe care utilizarea jocului în practica școlară le aduce? 

 *În primul rînd, jocul aduce motivație. Am putea spune că dacă elevii ar fi întotdeauna 

motivați, problemele profesorilor ar dispărea. Motivația este cheia unui bun flux de învățare și 

învățare în clasă, iar  jocurile sunt în mod natural motivatoare și antrenante. Mai mult, jocurile 

oferă ceva ce poate fi descris ca „departe de o lecție tradițională” și adesea includ concurența 

dintre elevi; care poate ridica nivelul motivației într-o clasă. Profesorii pot decide cu privire la 

tipul de competiție și pot crea echipe de sprijin pentru a scădea nivelul de stres în rândul elevilor. 

Este important  să încorporăm  în lecție, jocuri în funcție de vârstele elevilor, de exemplu, 

adolescenții pot avea tendința de a-și pierde motivația dacă un joc pare prea copilăresc. Pentru 

a evita acest lucru, profesorul trebuie să pregătească jocuri în funcție de vârsta și competențele  

elevilor, cu un conținut care contează și este atractiv pentru ei.. Profesorii nu trebuie niciodată 

să se teamă să folosească jocuri pentru învățare și să țină cont de faptul că nimeni nu este 

niciodată prea bătrân pentru a juca un joc. 

* Includerea elevilor timizi 

 Jocul poate provoca elevii și îi poate forța să iasă din zona lor de confort. Din acest 

motiv, uneori se poate întâmpla ca unii elevi să nu vrea să joace anumite roluri. Dacă  apare 

această situație, profesorul nu ar trebui să-i forțeze pe cei care nu vor să le joace, ci să le atribuie 

sarcini de supervizare, de construcție , etc. Ideea este că într-un joc,  rolurile și sarcinile pot fi 

diferențiate, pentru a include toți elevii. 

*Centrarea întregii activități  pe elevi 

Jocurile sunt în mod natural centrate pe elevi și  aceștia ar trebui să fie implicați în 

pregătirea jocului. Dacă sunt angajați și interesați, ei vor îndeplini sarcinile cu mai multă voință 

și plăcere decât în  activitățile tradiționale.  

*Gândire critică și luarea deciziilor, sunt două abilități care pot fi exersate și învățate de elevi 

în special atunci când sunt  implicați în jocul de rol. Atunci când elevii sunt repartizați să joace 

personaje specifice în anumite medii, ei trebuie să decidă, la fața locului, ce să facă pentru a 

atinge obiectivul. 

* Dezvoltarea  creativității 

 Jocurile sunt instrumente  didactice eficiente pentru încurajarea creativității, mai ales 

dacă elevii sunt implicați în construcția jocului. Când un joc este jucat în  sala de clasă sau în 

curtea școlii, elevii au parte de o experiență de învățare distractivă și de un timp școlar productiv 

și util. 
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METODA EXERCIȚIULUI ȘI IMPORTANȚA EI LA CLASĂ 

Prof. Minodora Ilicea 

 

Una dіntrе oсеlе maі fοlοѕіtе mеtοdе dе dеzvοltarе a lіmbaјuluі еѕtе oеxеrсіţіul. În ѕеnѕ 

еtіmοlοɡіс, mеtοda învăţărіі рrіn oеxеrсіţіu (еxеrѕarе) înѕеamnă rереtіţіa еxесuţіеі unеі mіşсărіo, 

aсţіunі, fοrmе сοmрοrtamеntalе рână la ѕtăрânіrеa autοmată oa aсеѕtοra, рână la fοrmarеa unοr 

dерrіndеrі сa orеaсţіі ѕau răѕрunѕurі autοmatіzatе unеі ѕіtuaţіі bіnе dеfіnіtе (oѕіtuaţіі ѕtandardіzatе 

ѕau înсhіѕе). Ѕе іmрunе сa ο omеtοdă raріdă şі еfісaсе dе fοrmarе a unοr aѕеmеnеa odерrіndеrі 

ѕau сοmрοrtamеntе nοі.  Меtοda рrеzіntă avantaје рrесumo: 

 рrіn еxеrсіţіu ѕе сâştіɡă tіmр în реrіοada odе рrеɡătіrе; 

 ѕе urmărеştе еlеmеntul іmеdіat utіlo; 

 ѕе urmărеștе dеzvοltarеa lіmbaјuluі; 

 сοntrοlul oсunοştіnţеlοr aсhіzіţіοnatе ѕе faсе сu uşurіnţă рrіn сοmрaraţіе сu omοdеlul dе 

сοmрοrtamеnt; 

 tіmрul dе rеaсţіе рοatе ofі şі еl măѕurat сu uşurіnţă; 

 ѕе oaѕіɡură іdеntіtatеa dіntrе іnѕtruіţі (ѕtandardіzarеa іndіvіzіlοr fοrmaţі). o 

 Реntru сa еxеrсіţіul ѕă-şі îndерlіnеaѕсă orοlul, сadrul dіdaсtіс trеbuіе ѕă aіbă în vеdеrе oсa 

еlеvіі:  

 ѕă сunοaѕсă ѕсοрul еxеrсіţіuluі рrοрuѕo;   

 ѕă сunοaѕсă la се рοt aреla реntru orеzοlvarеa luі;  

 ѕă înţеlеaɡă mοdеlul aсţіunіі; o 

 ѕă-l еxесutе dе сâtеva οrі реntru oa-l înѕuşі; 

 ѕă рarсurɡă еxеrсіţііlе oîn mοd ɡradat, dе la сеlе ѕіmрlе la oсеlе сu un ɡrad 

dе сοmрlеxіtatе maі marе; o 

 ѕă bеnеfісіеzе dе vеrіfісărі іmеdіat duрă rеzοlvarе.                           

Exerciţiul sau învăţarea prin exerciţii este o metodă activă, frecvent utilizată în cadrul 

orelor de limba română, care permite elevilor efectuarea unor acţiuni în vederea aplicării 

cunoştinţelor teoretice în planul vorbirii cotidiene [4]. 

Din punct de vedere didactic, exerciţiul reprezintă o metodă fundamentală, „ce 

presupune efectuarea conştientă şi repetată a unor operaţii şi acţiuni, mintale sau motrice, în 

vederea realizării unor multiple scopuri instructiv-educative-formative” [3]. Exerciţiul este 

metoda care poate fi aplicată pe toată durata şcolarităţii, deoarece o regulă se fixează şi intră în 

deprindere pe două căi: exerciţiul şi practica spontană a scrierii. În şcoală, exerciţiul nu se 

reduce numai la formarea priceperilor şi a deprinderilor, ci explorează domenii noi: 

 Adâncirea înţelegerii noţiunilor, regulilor, principiilor, teoriilor învăţate; 

 Dezvoltarea operaţiilor mintale şi constituirea lor în structuri operaţionale; 

 Sporirea capacităţii operatorii a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor; 

 Prevenirea uitării şi evitarea tendinţelor de apariţie a confuziilor; 

 Dezvoltarea unor capacităţi şi aptitudini intelectuale şi fizice, a unor calităţi morale şi 

trăsături de voinţă şi caracter; 

 Înlăturarea deprinderilor incorecte[1]. 

Exerciţiul nu trebuie înţeles în sensul de repetare mecanică, de imprimare repetată a 

unor acţiuni, ci ca o refolosire intensivă a unor elemente semnificative, proprii sarcinii de 

învăţare, în contexte semnificative şi în situaţii normale de viaţă şi de comunicare. Exerciţiul 



 

este generator de noi forme de acţiune, atunci când ia înfăţişarea unor activităţi libere, creatoare, 

contribuind la dezvoltarea creativităţii, a originalităţii, a spiritului de iniţiativă. 

Exercițiile folosite în cadrul procesului instructiv-educativ trebuie să fie eficiente, altfel 

aportul lor la dezvoltarea intelectuală a elevului este nulă. Eficienţa acestora este condiţionată 

de respectarea unor cerinţe. Astfel, la baza exerciţiilor trebuie să stea idei însuşite în mod 

conştient. Elevul trebuie să înţeleagă clar ce are de făcut şi să cunoască bine performanţele ce 

trebuie să le 

atingă, performanţele obţinute şi erorile care au fost omise. În plus, exerciţiile trebuie să fie 

variate în ceea ce priveşte conţinutul şi forma. Rolul conducătorului în aplicarea acestei metode 

este deţinut de profesor, care alege exerciţiile potrivite, asigură controlul, ajutorul, îndrumarea 

şi evaluarea muncii elevilor. 

Exerciţiile de limbă sunt concepute cu scopul de a dezvolta limbajul elevilor. Se 

dovedesc a fi eficiente dacă se respectă anumite condiţii. O primă condiţie necesară punerii în 

practică a unor exerciţii eficiente este asigurarea principiului teoretic, adică stăpânirea unui 

bagaj de cunoştinţe cu un volum mare. Pentru a avea deprinderi de exprimare conforme 

sistemului limbii înseamnă a vorbi şi a scrie făra efortul de a reflecta la regulile şi noţiunile 

gramaticale, ortografice, ortoepice dobândite. O alta condiţie e ca elevul să conştientizeze o 

situaţie când este corect sau incorect să vorbească sau să scrie, dar şi de ce o anumită formă este 

corectă, iar alta incorectă. Altă condiţie a eficienţei exerciţiului constă în elementul timp. Nu 

trebuie să dureze prea mult un anumit tip de exerciţiu, ci trebuie alternat cu altele. Astfel 

acţiunile simple să fie integrate în acţiuni mai complexe, să fie gradate. Cu alte cuvinte, 

„exerciţiul mijloceşte conexiuni necesare între limbă şi gândire” [2]. 

Pentru ca exerciţiul să-şi îndeplinească rolul, profesorul trebuie să aibă în vedere ca 

elevii: 

 Să cunoască scopul exerciţiului propus; 

 Să ştie la ce pot apela pentru rezolvarea lui (regulă, principiu); 

 Să înţeleagă modelul acţiunii; 

 Să-l execute de câteva ori pentru a-l însuşi; 

 Să parcurgă exerciţiile în mod gradat, de la exerciţii simple la exerciţii cu un grad 

de dificultate mai mare; 

 Să beneficieze de verificări, imediat după rezolvare. 

De exemplu, în următorul exerciţiu, elevii trebuie să aibă cunoştinţe despre derivare, 

despre cuvânt de bază, rădăcină, prefix şi sufix; de asemenea, ei trebuie să ştie ce sunt cuvintele 

cu sens opus (antonimele). Mecanismul de formare a unui cuvânt derivat trebuie bine însuşit, 

iar faptul că prefixul este aşezat în faţa rădăcinii constituie noţiune fără de care rezolvarea nu 

se poate realiza. Fără aceste cunoştinţe, ei nu vor putea rezolva exerciţiul Au fost introduse în 

sarcina exerciţiului şi antonime care nu s-au format prin derivare cu prefix, dar corecte din punct 

de vedere semantic, pentru a alunga monotonia şi a spori atenţia elevilor, mărind gradul de 

dificultate. 

  Grupează câte două cuvintele de mai jos, încât perechea să fie compusă dintr-un 

cuvânt opus ca sens, format prin derivare cu prefix: logic, ireal, descalificare, bun, adevărat, 

a dezamăgi, ilogic, rău, real, ordine, defect, curăţenie, dezordine, a amăgi, calitate, calificare. 

Exerciţiul reprezintă o metodă de învăţământ, în care predomină acţiunea 

practică/operaţională reală. Această metodă implică automatizarea acţiunii didactice prin 

consolidarea şi perfecţionarea operaţiilor de bază care asigură realizarea unei sarcini didactice 

la niveluri de performanţă prescrise şi repetabile, eficiente în condiţii de organizare pedagogică 

relativ identice. Ea susţine însuşirea cunoştinţelor şi capacităţilor specifice fiecărei trepte şi 

discipline de învăţământ prin formarea unor deprinderi care pot fi integrate permanent la nivelul 

diferitelor activităţi de predare-învăţare-evaluare. 



 

          Exerciţiile sunt acţiuni efectuate în mod conştient şi repetat de către elev cu scopul 

dobândirii unor priceperi, deprinderi şi cunoştinţe noi, pentru a uşura alte activităţi şi a contribui 

la dezvoltarea altor aptitudini. 

          Proiectarea și realizarea exerciţiului, ca metodă didactică  aplicabilă la toate nivelurile 

sistemului de învăţământ, presupune valorificarea pedagogică a etapelor angajate psihologic în 

procesul de formare şi consolidare a deprinderilor : 

a) familiarizarea elevului cu acţiunea care urmează să fie automatizată; 

b) antrenarea operaţiilor necesare pentru desfăşurarea acţiunii respective; 

c) integrarea operaţiilor antrenate în structura acţiunii, consolidată deja la nivelul unui stereotip 

dinamic; 

d) sistematizarea acţiunii în funcţie de scopul general şi specific al activităţii respective; 

e) integrarea acţiunii automatizate în activitatea respectivă; 

i) perfecţionarea acţiunii automatizate în contexte diferite care asigură evoluţia sa în termeni 

de stabilitate şi de flexibilitate . 

          Aceste etape se pot modifica după natura exerciţiilor. Acolo unde exerciţiul permite mai 

multe căi de rezolvare, cadrul didactic analizează toate aceste căi şi selectează pe cele mai 

importante, propunându-le spre rezolvare pe grupe, comparând rezultatele, avantajele şi 

dezavantajele fiecărei metode în parte. Se va evidenţia în mod obligatoriu cea mai bună soluţie.  

          Valoarea pedagogică a exerciţiului reflectă gradul de integrare al deprinderii dobândite 

în structura de proiectare şi realizare a activităţii de învăţare. Aceasta permite intervenţia 

permanentă a exerciţiului în secvenţe de instruire care solicită stăpânirea, recuperarea, 

aplicarea, analiza materiei în termenii unor obiective concrete care vizează nu numai 

consolidarea deprinderilor ci şi dezvoltarea capacităţilor operatorii ale cunoştinţelor şi 

capacităţilor reactualizate/aprofundate în diferite contexte didactice, în vederea eliminării sau 

prevenirii interferenţei sau uitării noţiunilor, regulilor, formulelor, principiilor, legilor, teoriilor 

etc, studiate în cadrul fiecărei discipline de învăţământ. 

          Exerciţiile didactice pot fi clasificate în funcţie de gradul lor de complexitate (exerciţii 

simple, semicomplexe, complexe) sau de dirijare a acţiunii automatizate (exerciţii dirijate, 

exerciţii semidirijate, exerciţii autodirijate). 

          Utilizarea pe scară largă a acestei metode a condus la o clasificare a exerciţiilor ce are 

la bază aportul capacităţilor intelectuale necesare rezolvării lor:  

• exerciţii  de recunoaştere a unor noţiuni, formule, metode.  

• exerciţii aplicative ale unor formule sau algoritmi cunoscuţi.  

• exrciţii care permit însuşirea unor noţiuni.  

          Avantajele metodei sunt concretizate în rezultatele aplicării ei:  

- formează o gândire productivă,  

- oferă posibilitatea muncii independente,  

- oferă posibilitatea analizei diverselor metode şi soluţii de rezolvare a problemelor,  

- activează simţul critic şi autocritic şi îi învaţă pe elevi să-şi aprecieze rezultatele şi metodele 

de lucru,  

- oferă posibilitatea depistării şi eliminării erorilor.  

          Această metodă nu contribuie numai la formarea priceperilor şi deprinderilor de lucru, 

ci aduce un aport substanţial la dezvoltarea unui raţionament flexibil şi operant. 
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METODA FOCUS GRUP – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
Prof.înv.primar Ilisan Mirela Nicoleta  

                                                                     Școala Gimnazială ,,Andrei Șaguna” Toplița-Harghita 

 

BAZELE CONCEPTUALE ALE METODEI FOCUS GRUP 

 

Metoda reprezintă, în ştiinţele sociale, modelul de cercetare, sistemul de reguli şi 

principii de cunoaştere şi de transformare a realităţii obiective. În ştiinţele socio-umane, 

termenul de metodă se foloseşte în accepţiuni foarte variate, asociindu-i-se când un sens prea 

larg (metoda statistică, metoda experimentală), când unul prea îngust (Chelcea, 2001).  

O metodă este utilizată în funcţie de o metodologie şi presupune ,,înlănţuirea ordonată 

a mai multor tehnici” (Friedman, 1961) care, la rândul lor, vor fi operaţionalizate în moduri de 

utilizare sau procedee aplicate instrumentelor concrete de investigare. Spre explicitare, drumul 

de la teoretic la empiric sau traseul operaţionalizării este descris de S. Chelcea în următorul 

exemplu: ,,dacă ancheta reprezintă o metodă, chestionarul apare ca tehnică, modul de aplicare 

prin autoadministrare, ca un procedeu, iar lista propriu-zisă de întrebări (chestionarul tipărit) ca 

instrument de investigare’’. 

Parafrazându-l pe S. Chelcea aş spune că dacă focus grupul este o metodă, interviul 

focusat este tehnica, demersul interogativ este procedeul, iar înregistrarea audio este 

instrumentul. 

Dacă procedăm scolastic şi împărţim cercetarea din domeniul ştiinţelor sociale în două 

categorii – cantitativă şi calitativă, atunci ar trebui să considerăm interviul individual şi interviul 

de tip focus grup ca fiind cele mai importante surse de date de tip calitativ. Prin intermediul 

acestor metode se obţin informaţii mai puţin concrete, însă mai utile sub aspectul modului în 

care oamenii gândesc şi acţionează. Cercetările calitative trebuie să aducă răspunsuri la 

întrebările „De ce?” şi „Cum?”, pe când cele cantitative trebuie să răspundă la întrebarea „Cât?” 

(Cohen şi Manion 1994; Silverman 1993, apud Litosseliti 2005). 

Brotherson (1994) a arătat că metoda focus grup este compatibilă cu presupunerile de 

bază ale paradigmei calitative. În paradigma calitativistă realitatea este fenomenologică şi pot 

exista mai multe puncte de vedere asupra ei. Acesta este un principiu fundamental şi punct forte 

al focus grupului: persoanele sunt invitate să participe la o discuţie unde este dorită exprimarea 

de puncte de vedere cât mai diferite.Ceea ce distinge focus grupul de alte interviuri de grup este 

accentul care se pune pe interacţiunea de grup şi pe folosirea acesteia pentru a obţine date de 

cercetare (Kitzinger, 1994, apud Litosseliti, 2005). Spre deosebire de interviul de grup, unde 

un număr de oameni sunt intervievaţi în acelaşi timp şi unde accentul se pune pe interacţiunea 

dintre participanţi şi cercetător, focus grupul se bazează pe interacţiunea dintre participanţi şi 

pe stimularea acesteia (Morgan 1997, Gibbs 1997, apud Litosseliti 2005).  

Câteva definiţii ale metodei focus grup: 

„Interviul de grup în profunzime folosind grupuri relativ omogene, pentru a obţine 

informaţii despre problemele specificate de către cercetător”. (D. Hughes şi K. DuMont, 1993) 

„O tehnică de colectare a datelor prin interacţiunea dintre membrii grupului, referitor la 

o problemă stabilită de către cercetător”. (D. L. Morgan, 1996). 

„Un grup de 6-12 participanţi, împreună cu un intervievator sau moderator, căruia i se 

pun întrebări despre diferite probleme”. (J. Smithson, 2008). 

Până în anii ’70 principala utilizare a metodei a fost în studiile de cercetare a pieţii 

(Greenbaum, 1998), unde rămâne o metodă folosită şi azi. În anii ’80 cercetătorii din domeniul 

sănătăţii au început să folosească metoda în educaţia medicală preventivă şi în planingul 



 

familial (Carey, 1995; Wilkinson, 1998). Începând cu anii ’90, parţial ca o consecinţă a 

„întoarcerii la limbaj” în ştiinţele sociale (Gubrium şi Holstein, 1997), s-a constatat o „renaştere 

a interesului” (Lunt şi Livingstone, 1996) pentru focus grup. A apărut o literatură substanţială 

despre utilizarea metodei într-un domeniu mai larg de discipline, printre care educaţia, 

sociologia şi psihologia (Morgan, 1996; Wilkinson, 1998). 

Interacţiunea dintre participanţi (şi potenţiala folosire a acestei interacţiuni) a fost 

descrisă ca „marca” cercetării prin metoda focus grup (Morgan, 1998). 

 

 

AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE METODEI FOCUS GRUP 

 

Există clişee deopotrivă despre avantajele, dar şi despre dezavantajele focus grupului. 

Avantajele metodei derivă din faptul că acest tip de investigaţie calitativă, beneficiind de 

efectele de grup, poate fi net superioară interviului tradiţional. 

1. Focus grupul este mai natural (adică mai apropiat de conversaţiile de zi cu zi) decât 

interviul individual, prin aceea că permite o gamă mai largă de procese de comunicare: 

relatarea, gluma, ironia, disputa, lauda, tachinarea, dezaprobarea, provocarea. Discuţiile şi 

dezacordurile pe problemele cheie sunt punctul forte al focus grupului.În interviul tradiţional, 

subiectul este pus într-o situaţie de inferioritate, fiindcă este obligat să răspundă doar la 

întrebările operatorului.  

2. Permite observarea în timp real a interacţiunii dintre participanţi, analiza relaţiilor 

care se formează în grup şi chiar a jocurilor de putere, care pot conduce la formularea de opinii. 

Se poate analiza modul în care se construieşte o atitudine şi modul în care participanţii îşi 

radicalizează sau nuanţează acea atitudine.  

3. Presiunea membrilor grupului poate produce dezvăluiri oneste. Există opinia greşită 

că oamenii vor fi inhibaţi de grup şi nu vor putea să dezvăluie lucruri intime despre ei. De fapt, 

focus grupul este foarte potrivit pentru explorarea subiectelor sensibile şi contextul de grup 

poate uşura dezvăluirile personale. Într-o ambianţă relaxată, participanţii simt că experienţa şi 

opiniile lor sunt apreciate şi este mai probabil ca ei să-şi exprime opiniile în mod deschis.  

4. Interacţiunea de grup permite apariţia „efectului sinergetic”, adică răspunsuri 

construite pe răspunsurile celorlaţi. În contextul sprijinului de grup, participanţii pot detalia 

relatări care altfel ar fi fost doar schiţate. 

5. Focus grupul reduce distanţa dintre cercetător şi circumstanţele sociale ale temei 

studiate. Cercetătorul obţine o imagine „la cald”. 

6. Produce rapid rezultate şi cu costuri mai reduse decât cele presupuse de un număr 

echivalent de interviuri individuale. 

7. În cercetările complexe poate fi utilizată ca sursă principală sau ca sursă secundară 

de date. 

8. Este o metodă flexibilă, care poate fi utilizată cu orice tip de participanţi, chiar şi 

analfabeţi. Este una din puţinele metode care asigură obţinerea de date din mediile analfabete. 

Unul din motivele popularităţii actuale a metodei în cercetările din ştiinţele sociale este tocmai 

flexibilitatea sa. Focus grupul poate fi folosit ca o metodă de sine stătătoare sau combinată cu 

tehnici cantitative, ca parte a unui studiu multi-metodă. 

 

 

DEZAVANTAJELE METODEI 

 

1. Asigură cercetătorului un control mai redus în comparaţie cu interviurile individuale. 

Interviul obişnuit este controlat de operator, subiectul fiind constrâns să răspundă numai la 



 

întrebările acestuia. În interacţiunea de grup pot apărea răspunsuri care exced cadrul demersului 

interogativ.  

2. Datele obţinute sunt dificil de analizat. În interviul individual „gradele de libertate” 

ale subiectului sunt reduse şi răspunsurile acestuia pot fi încadrate mai uşor în anumite şabloane, 

ceea ce face mai uşoară analiza datelor. În anumite situaţii, analiza datelor este de neconceput 

fără utilizarea calculatorului. Iar aceasta impune specialişti foarte buni.   

3. Solicită cercetătorului abilităţi speciale. Moderarea focus grupurilor este o sarcină 

extrem de complexă, care nu se limitează doar la adresarea unor întrebări şi la înregistrarea 

răspunsurilor. Rezultatele depind într-o mai mare măsură de moderator, decât în cazul unor 

interviuri obişnuite. Moderatorul trebuie să aibă cunoştinţe solide de dinamica grupului mic, de 

comunicare şi mediere a conflictelor. Efectele de moderator sunt greu cuantificabile, iar în unele 

situaţii este aproape imposibilă aprecierea cantitativă a acestor efecte. 

4. Organizarea grupurilor este dificilă. Pentru focus grup cercetătorul trebuie să dispună 

de o logistică mult mai consistentă, decât cea impusă de interviul individual. Chiar beneficiind 

de această logistică, se poate întâmpla ca persoane considerate de cercetător „bogate în 

informaţii” să nu-şi poată sacrifica două ore pentru a participa la discuţii. Interviul individual 

durează mult mai puţin şi poate fi ţinut chiar în locaţia subiectului. 

5. Discuţiile trebuie să  fie conduse într-o atmosferă care să încurajeze interacţiunea. 

Dacă nu există interacţiune între participanţi, focus grupul este o alăturare de interviuri 

individuale. Într-un asemenea caz el nu şi-a atins scopul. Interacţiunea de grup este punctul 

forte al focus grupului. Ori pentru a obţine rezultate maxime, trebuie creată o atmosferă care să 

genereze şi să menţină interacţiunea.  
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ACCENTELE DEMERSULUI DIDACTIC-EXPERIENȚE LA CLASĂ PENTRU 

DISCIPLINA MEM, CLASA PREGĂTITOARE 

Kovacs  Florina 

 
      Anul acesta am preluat clasa pregătitoare. Disciplina MEM cuprinde Matematica si 

Explorarea mediului, integrat, 4 ore pe săptămână. Cu cinci ani în urmă, când am preluat pentru 

prima dată  clasa pregătitoare, am avut tendința de a insista pe partea de competențe matematice, 

în defavoarea celorlalte. Predam noțiunea de număr , folosind foarte puține obiecte din jur, 

familiare elevilor. Acum, știu că, integrarea matematicii cu explorarea mediului este o ocazie 

bună pentru a conștientiza legătura dintre ce învățăm la școală și viața de zi cu zi, de rezolvare, 

în mod eficient, a unor probleme, folosind obiecte din mediul înconjurător. Competențele 

specifice se formează pe parcursul unui an de studiu, ele fiind derivate din competențele 

generale. Conținuturile învățării sunt mijloace prin care urmăresc formarea competențelor 

specifice. Există o corelație între conținuturi și competențele specifice, fapt care îmi permite să 

realizez o conexiune între ceea ce învață elevul și scopul pentru care se învață. Activităţile de 

învăţare, ca inventar de achiziţii grupate pe domenii de conţinut, reprezintă exemple de sarcini 

de lucru bazate pe conţinuturi ale învăţării, prin care se dezvoltă competenţele specifice. 

Important este faptul că, exemplele de activităţi de învăţare sunt doar propuneri de  valorificare 

a experienţelor concrete ale elevilor, ele putând fi sau nu folosite, completate, adaptate în 

funcţie de condiţiile oferite de clasa de elevi, de materialele şi mijloacele didactice avute la 

dispoziţie.  

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

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

imaginaţiei şi creativităţii. 

        „Nu toţi educatorii pot să ajungă la calitatea de cercetător în sensul ştiinţific al 

termenului, dar o activitate de căutare a noi soluţii pentru activitatea curentă realizează orice 

dascăl care se respectă.” -Rodica Mariana Niculescu 

        De multe ori dăm vina pe timpul scurt și pe faptul că, noțiunile pe care trebuie să le 

predăm sunt multe și greu de înțeles. Da, ele vor fi întotdeauna greu de înțeles dacă nu vom 

integra partea de matematică cu  fenomenele din mediul apropiat. 

         Felul în care solicit întrebări, felul în care organizez activitatea de formare şi informare 

a copilului, prin accentul pe care-l pun pe dezvoltarea proceselor cognitive-aplicative, 

influenţează comportamentul activ şi creativ al copilului. Jocul de rol, experimentul, observaţia, 

jocul interactiv, portofoliul, metoda proiectului, sunt câteva din metodele interactive ce se pot 

utiliza cu succes în clasa pregătitoare: Jocul de rol, Experimentul, Observaţia, Jocul interactiv, 

Lotus, Portofoliul, Metoda proiectului, Mozaic, Ciorchinele, Metoda pălăriilor gânditoare, 

Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, Cubul, Brainstorming, Metoda bulgărului de zăpadă, Metoda 

R.A.I .“Răspunde-Aruncă-Interoghează” Pentru a număra din doi în doi, nu trebuie să învățăm 

elevii pe de rost, 2,4,..,etc., ci putem integra cu ușurință jocul didactic, Ce înălțime am? cu 

numărarea și marcarea înălțimii personale din 2 în 2 luni, folosind fâșii de hârtie colorată, fixate 

pe tocul ușii. Derivat etimologic din grecescul „methodos (odos-cale, drum, metha-spre), 

cuvântul metodă semnifică drumul, calea de urmat pentru atingerea unui scop, modul de 

căutare, de descoperire a adevărului sau „ drum care conduce la cunoaşterea  realităţii şi la 

transformarea acesteia pe baza cunoaşterii”,calea folosita de educatoare în a-i sprijini pe copii 

să descopere viaţa, natura, lucrurile, ştiinţa. Calea de învăţare pe care o parcurg copiii este 

determinată de metoda folosită. Această “cale” devine cel mai spectaculos exerciţiu de 

interacţiune dintre minţile lor, care ne bucura cand observăm progrese de la o perioadă la alta. 



 

Efortul copiilor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, 

de abordare a altor demersuri intelectuale, interdisciplinare, inovatoare decât cele clasice. Prin 

corelaţiile elaborate interactiv  copiii îşi asumă responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii, 

elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, individual , în perechi. 

       Metodele activ-participative solicită efortul personal de gândire, imaginaţie, memorie şi 

voinţă, dar şi valorifică maximal potenţialul de cunoaştere, acţiune şi trăire al copilului. Efectele 

formativ – educative ale învăţării sunt în raport direct proportional cu nivelul de angajare şi 

participare individuală şi colectivă. În opoziţie cu metodologia tradiţională, pentru care elevul 

rămâne mai mult un auditoriu sau un simplu spectator, gata sa recepteze pasiv ceea ce i se 

transmite ori i se demonstrează, metodele active au tendinţa să facă din acesta un actor, un 

participant activ în procesul învăţării, pregătit să-şi însuşească cunoştinţele pe calea activităţii 

proprii, a unei angajări optime a gândirii, a mobilizării tuturor funcţiilor intelectuale şi 

energiilor emoţional – motivaţionale în raport cu sarcina de învăţare dată. Esenţial în pregătirea 

mea, ca şi cadru  didactic pentru lecţie este de a putea pune în joc toate cunoştintele mele şi 

întreaga mea pricepere, nu pentru a transmite pur si simplu nişte cunoştinte de-a gata ce trebuie 

să fie însuşite, ci de a insufla elevilor mei dorinţa şi posibilitatea de a le dobândi, pe cât este cu 

putinţă, prin ei înşişi, printr-un studiu cât mai activ.  

         Sunt conștientă că disciplina MEM , la clasa pregătitoare trebuie predată pornind de la 

curiozitatea elevului, deoarece, competențele pot fi dezvoltate mai mult față de cunoștințele 

simple.Îmi încurajez elevii să formuleze singuri probleme, folosind obiecte din mediul 

înconjurător. 

         La prima generație de clasă pregătitoare, recunosc că, la predarea noțiunilor de 

geometrie am insistat mai mult pe partea teoretică, clasică. Acum folosesc intuiția, jocurile 

didactice ( cu sfoara) , diferite softuri educaționale, confecționarea formelor din spumă, 

chibrituri, plastilină, confecționarea roboților, etc.Astfel, le dezvolt experiența empirică, 

mergând de la concret la abstract, de la ușor la greu. 

        De asemenea, în privința unităților de măsură a lungimii, pornesc de la  unități de măsură 

nonstandard: cu pasul, mâna, palma, etc..Astfel, îi conving că orice poate fi măsurat. 

       La clasa I, de exemplu, pentru însușirea corectă a algoritmului de efectuare a adunărilor 

și scăderilor, am folosit materiale din natură: castane, boabe de fasole, nuci, jetoane cu animale, 

etc. 

        Reușita predării integrate a disciplinei MEM ține de voința noastră, de a-l face pe elev 

să înțeleagă mai ușor lumea în care trăiește. 
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UTILIZAREA  SISTEMULUI  E-LEARNING  ÎN  PROCESUL  DE  ÎNVĂȚARE 

 
Prof. Lukacs Eugenia Nadia 

 

În sens larg, prin elearning (sau e-learning) se înțelege totalitatea situațiilor educaționale 

în care se utilizează semnificativ mijloacele Tehnologiei Informației și Comunicării (TIC). 

Termenul a fost preluat din literatura anglo-saxonă, fiind extins de la sensul primar, etimologic, 

de învățare prin mijloace electronice, și acoperind acum aria de intersecție a acțiunilor educative 

cu mijloacele informatice moderne. Computerul și materialele electronice/multimedia sunt 

utilizate ca suport în predare, învățare, evaluare sau ca mijloc de comunicare. 

În sens restrâns, elearning-ul reprezintă un tip de educație la distanță, o experiență 

planificată de predare-învățare organizată de o instituție ce furnizează mediat materiale într-o 

ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de studenți în maniera proprie. Medierea se 

realizează prin noile tehnologii ale informației și comunicării - în special prin Internet. 

Internetul constituie atât mediul de distribuție al materialelor, cât și canalul de comunicare între 

actorii implicați1.  

În zilele noastre utilizarea e-learning-ului a devenit nu doar o posibilitate de 

îmbunătățire a procesului educațional, ci chiar o necesitate. În unele cazuri extreme e-learning-

ul poate fi singura modalitate de a asigura continuitatea procesului de învățare, nu doar o 

alternativă la metodele de învățare tradiţionale. 

În funcție de metodele folosite,  e-learning-ul poate fi clasificat în două mari tipuri: e-

learning sincron și e-learning asincron. Modalitatea sincron este practic o clasă virtuală în care 

elevii și profesorii (instructor/tutori) sunt prezenți simultan. Ei folosesc diferite dispozitive 

pentru realizarea comunicării: conferințe video, chat, tablă virtuală etc. Noțiunile prezentate, 

problemele propuse, neclaritățile apărute pot fi discutate imediat astfel încât această metodă 

oferă o interactivitate sporită a participanților. Totuși, această metodă prezintă și unele 

dezavantaje: cursurile nu pot fi accesate oricând, ci doar în perioada în care toți participanții 

sunt prezenți, e destul de dificil să se realizeze o adaptare la nevoile fiecărui participant, 

prezentarea noutăților se realizează cu aceeași măsură pentru fiecare elev sau student 

participant, asemănător unei lecții tradiționale în sala de clasă.  

Metoda asincron e asemănătoare învățământului la distanță, doar că în acest caz elevul 

nu învață din manuale tradiționale sau din notițele obținute, ci din materiale electronice, 

interactive ce pot fi accesate prin intermediul internetului sau prin intermediul unor CD-uri sau 

DVD-uri. Cum aceste materiale nu presupun un contact direct între elev și profesor, astfel 

fiecare elev le poate accesa atunci când dorește, poate parcurge materialele în ritmul propriu. 

Desigur, și această metodă are dezavantaje. Deoarece nu există posibilitatea intervenției 

imediate a profesorului sau instructorului, materialele oferite trebuie să fie de foarte bună 

calitate, să se adapteze la diferite stiluri de învățare pentru a permite tuturor elevilor dobândirea 

cunoștințelor sau abilităților dorite. Un material elaborat incomplet sau la un nivel 

necorespunzător nu își va atinge scopul.  

Unele metode de predare-învățare folosite în activitatea cu elevii la clasă pot fi ușor 

adaptate și în mediul digital. În continuare mă voi referi la realizarea prin metoda e-learning-

ului a unor metode tradiționale folosite pentru fixarea și consolidarea cunoștințelor sau a 

abilităților. 

Fixarea și consolidarea cunoștințelor dobândite, fie prin lecții de recapitulare și 

consolidare, fie prin reactualizarea cunoștințelor predate anterior este una din activitățiile de 

bază ale procesului didactic. De cele mai multe ori fără cunoștințele din lecțiile anterioare nu 
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pot fi dobândite cunoștințe noi. Conform curbei de uitare elaborată de Hermann Ebbinghaus 

informațiile dobândite dispar odată cu trecerea timpului, dacă acestea nu sunt reluate. Astfel, 

fiecare elev are nevoie să reia, să recapituleze, să exerseze noțiunile predate pentru ca acestea 

să devină o abilitate, o retină și să se poată folosi de ele pe termen lung. Astfel, apare necesitatea 

ca aceste repetiții să fie implementate și în cazul e-learning-ului.  

Există foarte multe posibilități pentru ca acest proces să fie implementat cu succes. 

Cursul sau lecția electronică se poate împărți în mai multe părți și în momentele de tranziție 

între părțile cursului pot fi implementate metode de recapitulare sau reactualizare a 

cunoștințelor prezentate. Acest lucru se poate face prin jocuri, rebusuri, teste, filmulețe care vor 

avea ca efect fixarea informaților cheie. Aceste informații esențiale pot fi apoi reluate în lecțiile 

următoare sub forma unor povestiri, a unor exerciții interactive, a unor concursuri sau a unor 

teste, care chiar dacă nu au rolul de evaluare a cunoștințelor dobândite, dar îl pun pe elev în 

situația de a se reîntâlni cu noțiunile fundamentale și de a se autoevalua.  În afara acestor 

modalități este benefic ca la anumite intervale să se prezinte elevilor care sunt obiectivele lecției 

sau ale cursului și care sunt avantajele parcurgerii momentelor lecției și avantajele asimilării 

noțiunilor prezentate.  

Pe lângă cele prezentate anterior lecțiile multimedia oferă o serie de posibilități 

alternative pentru fixarea și consolidarea cunoștințelor. Astfel, pot fi adăugate materiale care să 

permită elevilor să imprime anumite elemente care vor ajuta la fixarea cunoștințelor, să 

realizeze ei înșiși un material pe baza celor prezentate în lecție: o hartă interactivă, un joc, o 

animație, un proiect sau orice alt material care are ca rezultat un stimul pentru ca elevul să-și 

consolideze și să-și fixeze cunoștințele și noțiunile necesare. 

În activitatea didactică tradițională un rol important îl joacă notițele realizate de elevi în 

timpul lecției. Notițele îl ajută pe elev să-și amintească și să fixeze principalele noțiuni 

prezentate. Notarea principalelor idei în caiet ar trebui să se facă liber de către elev, nu să fie 

dictate de către profesor. Astfel, în timpul realizării notițelor, informațiile pot fi plasate într-un 

context personal, elevul folosind cuvinte proprii pentru a nota, le poate grupa convenabil pentru 

a putea ulterior să-și revizuiască ideile principale, se pot realiza conexiuni între noțiunile 

prezentate și experiența personală, totul cu scopul de a ajuta fixarea noțiunilor prezentate. 

Notițele pot apărea și sub forma unor desene sau scheme. În unele situații în timpul inspecțiilor 

școlare este verificat caietul cu notițe al elevului. 

Cum pot fi transpuse toate acestea în activitatea de e-learning? Sunt foarte multe 

posibilități. Dacă avem în vedere că scopul notițelor este ușurarea înțelegerii noțiunilor 

prezentate, atunci în cadrul lecțiilor de e-learning, ca și în cadrul cursurilor tipărite, se poate 

oferi posibilitatea elevului să sublinieze ideile principale, să realizeze însemnări pe marginea 

lecțiilor electronice, fie sub formă de mici texte, fie sub forma unor tabulatori, care să atragă 

atenția asupra importanței noțiunii. De asemenea, la sfârșitul lecției se poate solicita elevilor să 

elaboreze un rezumat al lecției, fie în format scris, fie în format electronic, care să fie prezentat 

profesorului. Lecția electronică ar putea fi prevăzută cu posibilitatea de a putea fi imprimată, 

fie în întregime, fie sub forma unui rezumat, care să concentreze ideile principale. În această 

formă tipărită pot fi lăsate unele noțiuni necompletate, pe care ulterior imprimării elevul trebuie 

să le completeze singur. Această metodă are dezavantajul că implică consum de hârtie, iar elevii 

care nu dispun de imprimantă nu se vor putea achita de acestă sarcină. Asemenea situații pot fi 

evitate, dacă în loc de imprimare se solicită elevului să realizeze o prezentare în format 

electronic, care ulterior să fie prezentată profesorului sau altor elevi, asigurându-se astfel feed-

back-ul dorit.  

E-learning-ul poate ajuta la atingerea obiectivelor educaționale într-un interval de timp 

mai scurt decât instruirile clasice, dar și în cazul e-learning-ului se impun activități de 

recapitulare și fixare a cunoștințelor. Sistemul clasic de învățare rămâne în continuare prioritar 

în școala românească, dar este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare 



 

și a celor e-learning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor 

elevilor. Combinarea acestora îmbunătățește procesul de predare-învățare, ajută la transmiterea 

informațiilor de către profesori și la asimilarea acestora de către elevi. Dar, în toate situațiile, 

indiferent de lecție sau de metoda folosită (clasică sau digitală) e nevoie de recapitulare, 

sistematizare și fixare a cunoștințelor. În cazul lecțiilor digitale dispune de foarte multe metode 

de a realiza recapitularea. Cu cât este mai dificilă o lecție cu atât mai mult e nevoie de 

recapitulare. Aceasta poate fi făcută la sfârșitul lecției curente, la începutul lecției următoare, la 

sfârșitul capitolului, la finalul materiei. Cu cât sunt mai multe activități de recapitulare noțiunile 

prezentate se fixează mai bine. În cazul lecțiilor de e-learning recapitularea se poate face 

folosind jocuri, rebusuri, animații, filmulețe și alte mijloace interactive.     
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FORMAREA LIMBAJULUI MATEMATIC 

Manea Delia 

 

Formarea şi dezvoltarea limbajului, ca proces specific uman de exprimare şi comunicare 

 de informaţii referitoare la realitatea obiectivă, reprezintă scopuri prioritare, inclusiv pentru 

învăţământul preşcolar.  

Activităţile matematice urmăresc familiarizarea copiilor cu limbajul matematic, în 

forme accesibile înţelegerii copiilor. 

 Activităţile matematice din grădiniţă vizează atât transmiterea de cunoştinţe şi formarea 

deprinderilor intelectuale în vederea înţelegerii şi însuşirii matematicii în clasa I, cât şi formarea 

unui limbaj matematic adecvat care se referă la verbalizarea acţiunii directe cu elementele unei 

mulţimi, a operaţiilor simple cu numere naturale. 

 Acest limbaj nu presupune învăţarea mecanică a unor termeni matematici în spatele 

cărora să nu se afle reprezentările corespunzătoare. De aceea, trebuie în primul rând asigurarea 

înţelegerii noţiunilor respective, sesizarea esenţialului şi apoi, să fie prezentate denumirile 

matematice corespunzătoare. 

 La nivelul vârstei preşcolare, învăţarea limbajului matematic se poate realiza prin 

următoarele evenimente de întărire1: 

a) descrierea bazată pe exemple şi operaţii concrete cu obiectele; 

b) integrarea descrierii într-un sistem de întărire imediată, bazată pe motivaţie; 

c) abstractizare (până la nivel accesibil). 

În funcţie de cunoştinţele elementare însuşite la grădiniţă, de operaţiile logice, de 

limbajul matematic accesibil, vor depinde în mare măsură posibilităţile copilului de a aprecia 

şi de a folosi conştient noţiunile abstracte din care este alcătuit edificiul matematicilor 

complexe. 

Pentru a se ajunge la conceptul de „număr” sunt necesare o serie de operaţii desfăşurate 

într-o anumită succesiune conform normelor pe care le relevă teoria mulţimilor (clasificarea 

obiectelor în grupe omogene şi neomogene, compararea grupelor de obiecte, stabilirea 

corespondenţei între elementele mulţimilor, a deosebirilor şi raporturilor dintre ele). De aceea, 

un prim pas ce trebuie făcut în formarea unui limbaj matematic la preşcolari, este clarificarea 

termenului de grupă sau mulţime. 

 Din punct de vedere matematic termenul riguros ştiinţific este cel de mulţime „o colecţie 

de obiecte (numite elementele mulţimii) de natură oarecare, bine determinate şi bine 

distincte.”1(Cantor) 

 Avantajul folosirii termenului „mulţime” îl constituie rigurozitatea ştiinţifică, ce 

permite utilizarea neschimbată, în viitor, pe orice treaptă de şcolarizare a acestui cuvânt. 

 Dezavantajul este de natură semantică şi legat de experienţa empirică a copiilor, 

deoarece în limbajul activ al acestora, cuvântul „mulţime” are ca temă „mult” şi deci, în 

reprezentările lor, o asemenea entitate are un număr mare de obiecte. De aceea, folosirea 

prematură a termenului de „mulţime” este neindicată. Funcţia comunicativă a limbajului se 

poate realiza şi prin folosirea termenului de „grupă de ....”, iar dacă în timp nivelul de 

abstractizare al copiilor va permite înţelegerea faptului că noţiunea de mulţime nu este 

condiţionată de numărul elementelor care fac parte din ea, se poate trece la utilizarea termenului 

corespunzător. 

 
________________________ 
1

Roşu, M., „Accesibilitate şi rigurozitate în limbajul matematic din grădiniţă”, Revista Învăţământului Preşcolar nr. 3-4/1993, pag. 24 - 26 

 



 

 

La nivelul grupei mici, limbajul matematic se va limita la: 

a) verbalizarea acţiunii copilului cu obiectele şi denumirea acestora 

Exemplu: ”Am format o grupă de păpuşi” 

b) exprimarea verbală a însuşirii comune a obiectelor unei grupe (culoare, mărime, 

formă),  

criteriul de formare al grupei 

Exemplu: „Le-am aşezat într-o grupă pentru că sunt roşii/mari....” 

c) verbalizarea operaţiei de separare a unui obiect de grupul din care face parte 

Exemplu: „Într-o grupă avem o păpuşă, în cealaltă grupă mai multe păpuşi” 

d) perceperea diferenţelor cantitative dintre două grupe de obiecte comparate 

Exemplu: „Într-o grupă sunt mai multe păpuşi, în alta sunt mai puţine” 

e) numirea corectă a pieselor geometrice 

Exemplu: „Aceasta este o piesă sub formă de pătrat/cerc...” 

 La grupa mijlocie, aria reprezentărilor matematice se extinde, iar limbajul îşi măreşte 

sfera de cuvinte şi expresii în raport cu operaţiile efectuate de copil: 

a) ordonarea obiectelor din grupă 

Exemplu: „Am aşezat mingile în şir de la cea mai mică, la cea mai mare” 

     b)   aşezarea în perechi a obiectelor a două mulţimi 

c) exprimarea diferenţei cantitative şi motivarea acesteia 

Exemplu: „În grupa păpuşilor avem mai multe păpuşi decât în grupa floricelelor pentru că o 

păpuşă a rămas fără pereche” 

 La grupele mari şi pregătitoare, limbajul evoluează apărând noi expresii care introduc 

alte noţiuni matematice: 

a) se formează scara numerică: „Am aşezat de al grupa cu cele mai puţine obiecte la grupa 

cu cele  

mai multe obiecte” sau „de la grupa cu un obiect la grupa cu 10 obiecte”; 

b) sesizarea diferenţei cantitative; 

c) aspectul ordinal al numărului; 

Exemplu: „primul pom”, „al doilea pom”, „ultimul pom” 

d) corespondenţa cifră – număr; 

Exemplu: „Aceasta este cifra.....” 

      e)   pentru simbolurile „+”, „-”, „=” se folosesc expresiile uzuale: 3+1 = 4 se va citi „trei 

plus unu egal patru” spre deosebire de şcoală unde se citeşte „suma numerelor trei şi unu este 

egală cu patru”. 

Compunerea şi descompunerea numerelor presupune trecerea de la concret la abstract. 

Exemplu:  5   5   

        1      4        2      3  se poate citi: „numărul cinci se compune din 

numerele      1 şi 4, 2 şi 3 ..... etc. 

 În desfăşurarea jocurilor logico-matematice se utilizează trusa Dienes (Logi). Termenul 

corect ce desemnează un obiect din trusă nu este cel de „formă geometrică” pentru că restrânge 

astfel atributele unui obiect, caracterizat prin formă, mărime, culoare, grosime, la un singur 

atribut – forma. Corect este să se folosească termenul de „piesă geometrică”. 

 De asemenea, este corectă utilizarea termenului de „cerc” şi nu cel de „rotund” sau 

„disc”.  

 La nivelul vârstei preşcolare, învăţarea limbajului se bazează pe descrierea bazată pe 

variate exemple şi operaţii concrete cu obiectele, integrate într-un sistem de întărire imediat şi 

urmat de o atentă abstractizare, până la nivelul accesibil. 



 

 Este important faptul că formarea şi dezvoltarea limbajului nu trebuie făcute doar în 

cadrul activităţilor de educare a limbajului, ci acest lucru trebuie să se realizeze prin toate 

activităţile desfăşurate în grădiniţă. 

 

Bibliografie: 

Roşu, M., „Accesibilitate şi rigurozitate în limbajul matematic din grădiniţă”, Revista Învăţământului Preşcolar nr. 

3-4/1993, pag. 24 - 26 

Piaget, J. - ,,Psihologia copilului” (trad.), Editura  Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

Badea, E. - ,,Caracterizarea dinamică a copilului şi adolescentului de la 3 la 18 ani”, Editira didactică şi 

pedagogică , Bucureşti, 1993 

Neagu, M. - ,,Activităţile matematice în grădiniţe” (îndrumar metodologic), Editura AS’S, Bucureşti, 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIDERII ÎNTR-O ”ERĂ DIGITALĂ” 

Prof.dr. Manolache Laura- Diana 

 

Leadershipul educațional se poate identifica în trei dimensiuni: 

1. Leadershipul ca influiență 

2. Leadershipul șă valorile 

3. Leadershipul și viziunea 

Modelele de leadership și management educațional sunt:  

Modelul de management Modelul de leadership 

Formal Managerial 

Colegial Participativ  

 Transformațional  

 Distributiv  

Politic  Tranzacțional  

Subiectiv  Postmoden 

 Emoțional 

De ambiguitate Circumstanțial  

Cultural  Moral  

 Al instituției 

 

Astăzi vorbim tot mai mult despre digitalizare și cred că este important să cunoaștem 

câteva trăsături principale ale unui lider din era digitală. 

Dacă tinerii ar avea posibilitatea să-și fructifice potențialul și să se confrunte cu 

provocările dezvoltării lor, ar fi interesant de văzut cum ar arăta de fapt liderii viitorului?  Vor 

apărea deosebiri de modelele autoritare din trecut, probabil că da? 

Carisma este o caracteristică a unui lider, transformațional, perfect adaptabil la mediului 

global de azi, este capacitatea de auto-management. Liderii trebuie să fie capabili să-și 

stabilească propriile standarde și recompense, să-și fixeze obiective propri, fără influiențe din 

afară. Astfel de lideri care știu să facă așa ceva sunt de regulă oameni care învață ușor și se 

adaptează repede. Au capacitatea să-și ofere recompensele de care au nevoie, dar sunt totodată 

cei mai exigenți judecători ai propriilor performanțe. O organizație care caută asemenea lideri 

ar trebuie să ceară candidaților să povestească despre activitățile din primii lor ani de formare. 

Pentru că oamenii capabili de auto-mamagement au și ei un neastâmpăr care îi împinge la multe, 

este de presupus că activitățile respective- fie ele școlare, extrașcolare sau profesionale- le-au 

oferit o sumedenie de provocări și dificultăți considerabile. 

Liderii eficienți dintr-o eră digetală ar trebui să știe cum să facă față complexității 

cognitive. Aceasta nu este o aptitudine ce se dobândește simplu, în condițiile obișnuite sau pe 

care o ai în momentul când devii adult, sau nu o ai niciodată. Liderul care posedă „viziune din 

helicopter”, este în stare să prindă imediat esența unei idei complexe și să o amplifice în 

beneficiarul celor din jur.  

Așa cum spuneam  un bun lider al zilei de azi are nevoie de un simț al realității culturale. 

Etnocentrismul nu-și mai găsește nici un loc, nicăieri, în lumea de azi și cu atât mai puțin în 

organizațiile globale. Liderii de azi trebuie să reflecteze, dar trebuie să fie oameni de acțiune. 

Asfel, atitudinile pentru implementare și pentru proces au o importanță critică. Liderii pun mare 

preț pe execuție, din dorința ca lucrurile să se miște. 

Generativitatea, este o critică adusă calității actului de conducere în era cibernetică, un 

concept introdus de Erik Erikson, specialist în dezvoltare umană. Generativitatea este grija 

generației următoare, modul de a simți plăcerea de a avea, de-a face cu  reprezentanții ei, de a-



 

i călăuzi  și entuziasmul acțiunii de mentorat. Liderii organizațiilor moderne trebuie să-și  

rezerve timp mult pentru formarea atentă a oamenilor. 

Extrem de importante sunt și aptitudinile pentru munca în echipă. Mulți dintre cei pe 

care îi cunosc pot fi foarte buni șefi în echipă, dar ca membri de echipă sunt foarte slabi. O altă 

aptitudine importantă este cea pentru managementul impresiilor. Un lider bun trebuie să aibă o 

fărâmă de suflet de povestitor, care să-l ajute să convingă diferitele categorii de oameni cu care 

are de-a face. Un lider bun trebuie să foloseacă orice mijloc aflat la îndemână ca să-și 

îmbunătățescă aptitudinile de comunicare. 

Nu în ultimul rând un lider al erei digitale trebuie să fie capabil să inspire încredere prin 

subordonații săi și să și-o mențină de-a lungul întregului proces de transpunere a viziunii sale 

în practică. Un lider trebuie să simtă neîntrerupt nevoia de a inspira încredere și dorința de a fi 

demn de încredere. Lipsa încrederii duce la pierderea valorii. 

Pentru a vedea mai bine dacă suntem un lider al erei digitale, propun câteva întrebări 

simple cu răspuns scurt, DA sau NU: 

 Vă stabiliți ori de câte ori este posibil un set de obiective proprii? 

 Aveți o atitudine ctritică față de de preformanțele proprii? 

 Sunteți în stare să prezentași anumite aspect foarte complexe într-un mod clar 

și simplificat pentru cei din jur? 

 Posedați o viziune din helicopter? 

 Faceți efortul să înțelegeți elementele culturale specifice  oamenilor ? 

 Vă face plăcere săfiți mentorul celor mai tineri? 

 Vă simțiți mândru când vedeți că un om pe care l-ați format are rezultate foarte 

bune? 

 Căutați varietatea când trebuie să formați o echipă? 

 Aveți sentimental că reușiți într-o echipă multiculturală? 

 Vă simțiți bine când lucrați în cadrul unei echipe? 

 Aveți sentimental că reușiți să scoateți tot ce-i mai bun din fiecare dintre 

oamenii dumneavoastră? 

 Conduceți oamenii prin forța exemplului personal? 

 Sunteți convingători când faceți o prezentare publică? 

  Le inspirați oamenilor încredere? 

 Sunteți în stare să le furnizați oamenilor un feedback franc, direct și constructiv? 

 Aveți grijă de oamenii dumneavoastră când au o problemă? 

 Vă simți în largul dumneavoastră în prezența reprezentanților altor culturi? 

 Vă considerați un om de acțiune? 

 Oferiți cu ușurință oamenilor informațiile pe care le aveți? 

Dacă ați răspuns cu DA la marea majoritate  a întrebărilor, s-ar putea să fiți eficace în calitatea 

de lider într-un mediu internațional.  
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FAZORIAL ȘI COMPLEX  

ÎN REZOLVAREA CIRCUITELOR DE CURENT ALTERNATIV 

 
prof. Marina Larisa Măgherușan 

 

 

ABSTRACT 

Consider că acest articol este util profesorilor de fizică care doresc să diversifice la clasă 

metodele de lucru, combinând algoritmul matematic cu interpretarea fizică a rezultatelor, 

precum și elevilor de liceu care aprofundează studiul fizicii. De asemenea, profesorii de 

matematică găsesc aici un exemplu de utilizare/aplicare a calculului matematic specific într-o 

situație concretă care presupune interdisciplinaritate și gândire analitică.  

In acest articol analizez utilizarea metodei fazoriale dar și a numerelor complexe în 

rezolvarea unei probleme de curent alternativ.  

 

 

1. METODA FAZORIALĂ 

Reprezentarea fazorială este o metodă matematică utilizată pentru a descrie mărimile 

fizice cu variație periodică în timp, ca urmare ea poate fi folosită și în rezolvarea circuitelor de 

curent alternativ sinusoidal. Astfel, fazorul reprezintă un vector care se rotește în sens 

trigonometric în jurul originii sistemului de coordonate ales, cu viteza unghiulară egală cu 

pulsația fenomenului oscilant, în cazul nostru a curentului alternativ, cu modulul egal cu 

amplitudinea mărimii oscilante pe care o reprezintă, vector a cărui proiecție pe una din axele de 

coordonate stabilește valoarea instantanee a mărimii respective [1]. Spre exemplu, intensitatea 

curentului electric și tensiunea electrică în curent alternativ sunt mărimi periodice care se pot 

reprezenta prin fazori. Dacă toate mărimile fizice reprezentate într-un sistem de coordonate dat 

au aceeași perioadă (deci aceeași frecvență și pulsație), atunci diferența de fază dintre oricare 

doi fazori (deci unghiul dintre ei) nu se modifică în timp, acest aspect fiind important în operarea 

etapelor de rezolvare. Metoda fazorială este cea mai utilizată la rezolvarea problemelor de 

curent alternativ (c.a.) în liceu. 

Mărimile electrice au forma:  

𝑖 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 cos 𝜔𝑡 =  √2 𝐼 cos 𝜔𝑡                                                                                                 (1)    

𝑢 = 𝑈𝑚𝑎𝑥 cos(𝜔𝑡 + 𝜑) = √2 𝑈 cos(𝜔𝑡 + 𝜑)                                                                          (2) 

unde i și u sunt valorile lor instantanene,  este pulsația curentului alernativ, iar  este defazajul 

dintre tensiune și intensitate la bornele respectivei porțiuni de circuit.  

Cunoaștem faptul că în curent alternativ, rezistorul nu introduce defazaj între intensitate 

şi tensiune, bobina ideală defazează tensiunea electrică înaintea intensității curentului cu 𝜋 2⁄ , 

iar condensatorul ideal introduce un defazaj al tensiunii în urma intensității cu 𝜋 2⁄ . 
 

 

2. NUMERE COMPLEXE 

Utilizarea numerelor complexe oferă o alternativă la metoda diagramelor fazoriale 

pentru rezolvarea problemelor de curent alternativ, fiind utilă în special în cazul circuitelor 

mixte pentru care trasarea diagramelor fazoriale poate fi dificilă. Pentru impedanțele complexe 

se pot aplica regulile grupărilor de rezistori, serie și paralel, din circuitele de curent continuu. 

Despre numerele complexe, în liceu, elevii știu următoarele [2]: 

Un număr complex se poate scrie sub forma 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖, unde 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 reprezintă partea reală, 

respectiv partea imaginară a numărului complex, iar i este unitatea imaginară 𝑖2 = −1, însă în 

fizică se preferă simbolul j pentru a nu se confunda cu intensitatea curentului electric. 

Conjugatul numărului complex z este 𝑧̅ = 𝑎 − 𝑏𝑖, iar modulul său este |𝑧| = √𝑎2 + 𝑏2. 



 

Numerele complexe pot fi vizualizate ca puncte într-un plan numit planul complex, 

puncte de coordonate (a, b),  modulul unui număr complex semnificând distanța de la originea 

sistemului de axe la punctul din plan ce reprezintă numărul respectiv. 

Numărul complex se poate scrie în formă trigonometrică astfel: 

𝑧 = |𝑧|(cos 𝜑 + 𝑗𝑠𝑖𝑛 𝜑)              cu            𝑡𝑔 𝜑 =
𝑏

𝑎
=

𝐼𝑚 𝑧

𝑅𝑒 𝑧
                                                   (3)                                                                                                  

Legătura între funcțiile trigonometrice și funcția exponențială complexă se face cu 

ajutorul formulei lui Euler:  𝑒𝑗𝜑 = cos 𝜑 + 𝑗𝑠𝑖𝑛 𝜑                                                                                                         

(4) 

(cu faimosul caz particular : 𝑒𝑗𝜋 + 1 = 0). Deci, orice număr complex se poate scrie astfel: 

𝑧 = 𝑅𝑒 𝑧 + 𝑗𝐼𝑚 𝑧 = |𝑧|(cos 𝜑 + 𝑗𝑠𝑖𝑛 𝜑) = |𝑧|𝑒𝑗𝜑                                                                  (5) 

Atunci, în formă complexă, mărimile electrice pot fi scrise după cum urmează [2]: 

Intensitatea curentului electric:  𝑖 = 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑒𝑗𝜔𝑡= √2 𝐼𝑒𝑗𝜔𝑡                                                         (6) 

Tensiunea electrică:  𝑢 = 𝑈𝑚𝑎𝑥𝑒𝑗(𝜔𝑡+𝜑) = √2 𝑈𝑒𝑗(𝜔𝑡+𝜑)                                                        (7) 

Impedanța complexă: 𝑍 =
𝑢

𝑖
=

𝑈

𝐼
𝑒𝑗𝜑 = 𝑅𝑒 𝑍 + 𝑗𝐼𝑚 𝑍 = |𝑍|(cos 𝜑 + 𝑗𝑠𝑖𝑛 𝜑) = |𝑍|𝑒𝑗𝜑        (8) 

In cazul particular al unui circuit simplu RLC serie:  

𝑍 = 𝑅 + 𝑗(𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)  cu  𝑍2 = 𝑅2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)2  iar 𝑡𝑔 𝜑 =
𝑋𝐿−𝑋𝐶

𝑅
                                        (9) 

 

 

3. PROBLEMA PROPUSĂ CA APLICAȚIE 

ENUNȚ: 

Un circuit de curent alternativ (figura 1) conține doi rezistori, o bobină și un 

condensator, pentru care se cunosc următoarele  mărimi: 𝑅1 = 30Ω,   𝑅2 = 60Ω,  𝑋𝐿 = 40Ω,  
𝑋𝐶 = 60Ω, U = 40V. Să se calculeze impedanța circuitului, intensitatea curentului principal și 

intensitățile în fiecare ramură, tensiunile pe fiecare element de circuit și să se construiască 

diagrama fazorială [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZOLVAREA PROBLEMEI: 

Expresiile impedanțelor complexe pe fiecare ramură, precum și modulele acestora sunt 

următoarele: 

𝑍1 = 𝑅1 + 𝑗𝑋𝐿 = 30 + 40𝑗     (Ω)       𝑍1 = √𝑅1
2 + 𝑋𝐿

2 = 50Ω                                                     (10) 

𝑍2 = 𝑅2 − 𝑗𝑋𝐶 = 60 − 80𝑗     (Ω)       𝑍1 = √𝑅2
2 + 𝑋𝐶

2 = 100Ω                                                  (11)                               

deci impedanța complexă a circuitului este impedanța grupării paralel, calculată cu formula: 

𝑍𝑝 =
𝑍1𝑍2

𝑍1+𝑍2
=

(30+40𝑗 )(60−80𝑗 )

30+40𝑗+60−80𝑗 
=

5000

90−40𝑗
=

5000(90+40𝑗)

8100+1600
=

50

97
(90 + 40𝑗)             

𝑍𝑝 ≅ 46,4 + 20,6𝑗  (Ω)  cu modulul 𝑍𝑝 = √46,42 + 20,62Ω = √2577,32Ω ≅ 50,76Ω      (12) 

Astfel că din legea lui Ohm pentru intensitatea efectivă obținem: 𝐼 =
𝑈

𝑍𝑝
≅ 0,78𝐴                      (13) 

R1 R2 

XL XC 

U 

Fig. 1 

Schema circuitului electric 



 

Pe de altă parte, rezolvarea poate începe cu determinarea curentului principal din 

curenții pe fiecare latură, ținând cont de unghiurile de defazaj, utilizând legea I a lui Kirchhoff 

pentru intensitățile complexe 𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2, astfel: 

𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 = 𝐼1(𝑐𝑜𝑠𝜑1 + 𝑗𝑠𝑖𝑛𝜑1) + 𝐼2(𝑐𝑜𝑠𝜑2 + 𝑗𝑠𝑖𝑛𝜑2) = 𝐼1𝑒𝑗𝜑1 + 𝐼2𝑒𝑗𝜑2                      (14) 

Aici, 1 și 2 sunt unghiurile de defazaj între intensitatea curentului din fiecare ramură și 

tensiunea aplicată circuitului, pentru care calculez funcțiile trigonometrice, cu relația (3): 

𝑡𝑔𝜑1 =
𝑋𝐿

𝑅1
=

4

3
  iar  𝑡𝑔𝜑2 =

−𝑋𝐶

𝑅1
=

−4

3
  , ca urmare 𝜑2 = −𝜑1 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

4

3
≈ −53𝑜           (15) 

𝑐𝑜𝑠𝜑1 =
𝑅1

𝑍1
= cos 𝜑2 =

𝑅2

𝑍2
= 0,6;  𝑠𝑖𝑛𝜑1 =

𝑋𝐿

𝑍1
= 0,8;  𝑠𝑖𝑛𝜑2 = −

𝑋𝐶

𝑍1
= −0,8 = −𝑠𝑖𝑛𝜑1   (16) 

Valorile efective ale intensităților pe ramuri se pot obține apoi aplicând legea lui Ohm:  

𝐼1 =
𝑈

𝑍1
=

40𝑉

50Ω
= 0,8𝐴  și  𝐼2 =

𝑈

𝑍2
=

40𝑉

100Ω
= 0,4𝐴                                                                    (17) 

Curentul principal devine: 

 𝐼 = (𝐼1 + 𝐼2)𝑐𝑜𝑠𝜑1 + 𝑗(𝐼1 − 𝐼2)𝑠𝑖𝑛𝜑1 = 0,72 + 0,32𝑗   (A)                                                (18) 

cu modulul:  𝐼 = √0,722 + 0,322Ω = √0,6208Ω ≅ 0,78𝐴                                                    (19) 

iar din legea lui Ohm pentru întregul circuit, pentru valorile efective, impedanța circuitului este: 

𝑍𝑝 =
𝑈

𝐼
≅ 50,76Ω                                                                                                                    (20) 

Se observă din relațiile (19), (20) că am obținut aceleași valori ca și anterior, relațiile (13), (12). 

Curenții prin cele două ramuri (expresiile în complex, precum și valorile lor efective) sunt: 

𝐼1 = 𝐼1(𝑐𝑜𝑠𝜑1 + 𝑗𝑠𝑖𝑛𝜑1) = 0,48 + 0,64𝑗 = 0,8𝑒𝑗𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔4/3 cu 𝐼1 = 0,8𝐴                              (21) 

𝐼2 = 𝐼2(𝑐𝑜𝑠𝜑2 + 𝑗𝑠𝑖𝑛𝜑2) = 0,24 − 0,32𝑗 = 0,4𝑒−𝑗𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔4/3 cu 𝐼2 = 0,4𝐴                             (22) 

Din nou se observă un rezultat consecvent cu relațiile (17). 

 

DIAGRAME FAZORIALE: 

a). Pentru ramura inductivă, calculez tensiunile pe fiecare element (rezistor și bobină):                                                                 

𝑈𝑅1 = 𝑅1𝐼1 = 24𝑉, cu forma complexă 𝑈𝑅1 = 𝑈𝑅1𝑒𝑗0 = 𝑈𝑅1                                               (23) 

𝑈𝐿 = 𝑋𝐿𝐼1 = 32𝑉,  cu forma complexă 𝑈𝐿 = 𝑈𝐿𝑒𝑗
𝜋

2                                                                  (24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b). Pentru ramura capacitivă, calculez tensiunile pe fiecare element (rezistor și condensator): 

𝑈𝑅2 = 𝑅2𝐼2 = 24𝑉, cu forma complexă 𝑈𝑅2 = 𝑈𝑅2𝑒𝑗0 = 𝑈𝑅2                                                       (25) 

𝑈𝐶 = 𝑋𝐶𝐼2 = 32𝑉,  cu forma complexă 𝑈𝐶 = 𝑈𝐶𝑒−𝑗
𝜋

2                                                               (26) 
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Fig. 3 

Diagrama fazorială pentru 



 

 

 

 

c). Pentru întregul circuit, fazorul de referință este tensiunea (figura 4), deoarece avem cele 

două ramuri sunt în paralel. Intensitatea principală se află prin compunerea vectorială (regula 

paralelogramului) a intensităților din cele două ramuri ale circuitului. 

 

𝐼2 = 𝐼1
2 + 𝐼2

2 + 2𝐼1𝐼2 cos(𝜑1 − 𝜑2)                                                                                           (27) 

 cos(𝜑1 − 𝜑2) = cos(2𝜑1) = 𝑐𝑜𝑠2(𝜑1) − 𝑠𝑖𝑛2(𝜑1) = −0,28                                               (28) 

𝐼 = √0,82 + 0,42 + 2 × 0,8 × 0,4 × (−0,28)𝐴 ≅ 0,78𝐴                                                             (29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din alt punct de vedere, dacă se proiectează fazorii intensitate pe direcția orizontală a 

fazorului tensiune și pe o direcție perpendiculară pe aceasta (metoda analitică), se obțin 

componentele 𝐼1𝑎, 𝐼2𝑎, 𝐼𝑎 (ce se pot interpreta ca fiind componentele „active”, în fază cu 

tensiunea de alimentare), respectiv 𝐼1𝑟, 𝐼2𝑟, 𝐼𝑟 (ce se pot interpreta ca fiind componentele 

„reactive”, defazate cu 𝜋 2⁄  față de tensiunea de alimentare), astfel că: 

𝐼𝑎 = 𝐼𝑎1 + 𝐼𝑎2 = 𝐼1𝑐𝑜𝑠𝜑1 + 𝐼2𝑐𝑜𝑠𝜑2 = (𝐼1 + 𝐼2)𝑐𝑜𝑠𝜑1 = 0,72𝐴                                                 (30) 

𝐼𝑟 = 𝐼𝑟1 + 𝐼𝑟2 = 𝐼1𝑠𝑖𝑛𝜑1 + 𝐼2𝑠𝑖𝑛𝜑2 = (𝐼1 − 𝐼2)𝑠𝑖𝑛𝜑1 = 0,32𝐴                                              (31) 

𝐼 = √𝐼𝑎
2 + 𝐼𝑟

2 = √0,722 + 0,322 𝐴 ≅ 0,78𝐴                                                                            (32) 

𝐼 = 𝐼𝑎 + 𝑗𝐼𝑟 = 𝐼𝑒𝑗𝜑 = 0,72 + 0,32𝑗 (𝐴) = 0,78𝑒𝑗𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔4
9⁄   (𝐴)                                              (33) 

 

Unghiul de defazaj între intensitatea din circuitul principal și tensiunea aplicată la bornele 

acestuia este dat de expresia:  𝑡𝑔𝜑 =
𝐼𝑟

𝐼𝑎
=

0,32

0,72
=

4

9
                                                                   (34) 

Trebuie să precizez faptul că în relațiile exponențial-complexe am utilizat forma lor 

simplificată, adică am făcut abstracție de factorul √2 𝑒𝑗𝜔𝑡 (a se vedea relațiile (6) și (7)), care 

nu influențează rezolvarea problemei prin metodele prezentate. 
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TRASEELE DIDACTICE 

Prof. Mălai Florin Olimpiu  

 

Managementul educaţiei reprezintă teoria şi practica, ştiinţa şi arta proiectării, 

organizării, coordonării, evaluării, reglării elementelor activităţii educative (nu numai a 

resurselor), ca activitate de dezvoltare liberă, integrală, armonioasă, a individualităţii umane, în 

mod permanent, pentru afirmarea autonomă şi creativă a personalităţii sale, conform idealului 

stabilit la nivelul politicii educaţionale.[1] 

În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare 

constituie spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care 

conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a 

metodelor didactice centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a 

rezultatelor învăţării. Totodată particularităţile specifice facilitează implementarea noii 

abordării didactice prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant 

activ. [2] 

Managementul educaţional ar reprezenta o metodologie de abordare globală – optimă –

strategică  a activităţii de educaţie, dar nu şi un model de conducere a unităţii de bază a 

sistemului de învăţământ, aplicabil la nivelul organizaţiei şcolare complexe. În consecinţă, 

activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul 

şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. 

Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică 

şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor 

omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între 

componenta cognitivă şi cea comportamentală. [3] 

Predarea este, în esență, un demers didactic conceput și realizat în scopul instruirii și 

educării elevilor. Cunoștințele transmise vizează informații de conținut și metodologic-

acționale. fiind un act impersonal și nelegat de loc, așa cum o definea Gilbert Ryle. Predarea 

nu se reduce la un simplu transfer de informații, căci unele conținuturi sunt transmise prin 

antrenarea elevilor în căutări și descoperiri personale, rezolvări de probleme, demonstrații, 

exerciții, aplicații etc., simultan cu formarea de priceperi, deprinderi și atitudini. 

Este foarte importantă folosirea unor strategii menite să stimuleze participarea activă a 

elevilor la asimilarea cunoștințelor și formarea abilităților, care favorizează dezvoltarea 

proceselor intelectuale și cultivarea spiritului creative. 

Dintre strategiile pentru activitățile educaționale amintim: metoda proiectelor, jocul, 

studiul de caz, activitățile ăn grup, valorificarea instruirii asistate de calculator în activităţile 

extrascolare, traseele educaționale, etc. 

Traseele didactice, numite si trasee educative, trasee tematice – nature trail, nature 

experience trail (în limba engleza), naturlehrpfad, naurlebnispfad (în limba germană, sentier 

didactique (în limba franceză, naturleerphad (în limba olandeză ,tanosveny (în limba 

maghiară).Traseele didactice oferă posibilitatea sensibilizării pritr-o mai bună cunoaştere a unor 

zone, din punct de vedere al specificului natural sau al istoriei culturii, pentru un spectru larg 

de grupuri ţinta. (Kiss, 1999). 

 Traseul didactic: zonă/teren dotat cu marcaje, care oferă alături de facilitarea orientarii 

vizitatorilor sensibilizarea si posibilitatea cunoaşterii specificului, valorilor mediului natural 

sau/si a elementelor caracteristice istoriei, culturii, a dezvoltarii civilizaţiei umane din acea 

zonă. 

 Care sunt caracteristicile principale ale traseelor didactice ? Ce posibilitati educaţionale 

oferă acestea? Cum sunt realizate aceste traseelor didactice la faţa locului? Construirea, 



 

respectiv parcurgerea traseelor didactice, constituie o modalitate de integrare a valorilor 

mediului (a naturii dintr-o zonă daă, a valorilor culturii) in procesul educaţional privind mediul. 

 Traseele didactice numite uneori şi trasee tematice, în experienţa educaţională, sunt 

trasee marcate asemanator traseelor turistice, usor accesibile prin mijloace de transport, care 

oferă, de obicei, în afara efectului sentimental, legat de surpriza descoperirii, indentificarea 

valorilor, uneori, mai puţin cunoscute, nebănuite, ale mediului natural sau realizat de om, prin 

contactul direct, oferit de parcurgerea acestora prin impresii, informaţii, noi cunoştinţe legate 

de specificul zonei.[4] 

 Traseele didactice au un rol deosebit in dezvoltarea ,,patriotismului local” al unei zone, 

în acelaşi timp, pot oferi posibilitatea inţelegerii şi aprofundarii conexiunilor cu problemele 

globale ale planetei pentru cei care-l parcurg. Sunt realizate şi administrate de autoritaţile locale, 

organizaţiile nonguvernamentale, companiile particulare sau de stat (sau in parteneriat), al caror 

spectru de activitaţi cuprinde protecţia mediului, educaţia pentru dezvoltare durabila. Lungimea 

traseelor didactice întalnite, variaza intre 800 m si 8 km, iar durata parcurgerii lor variind, in 

general, intre 1 ora şi o zi întreaga (8-10 ore).  

Caracteristici ale traseele didactice: 

- un traseu didactic din ariile protejate de regulă, este dotat intr-un punct, care se poate 

considera punctual de acees al traseului, cu un panou central, in general de dimensiuni mai mari, 

care conţine informaţii generale, harta întregului traseu, timpul aproximativ în care poate fi 

parcurs, sfaturi pentru vizitatori. 

 - existenţa marcajelor,asemanătoare marcajelor turistice, este destinată unei bune 

orientari şi uşureaza parcurgerea traseului. 

 - pe traseu, în afara marcajelor, pentru explicarea elementelor caracteristice zonei se 

montează panouri pentru explicarea elementelor caracteristice zonei. Panourile pe parcursul 

traseului didactic oferă o viziune asupra elementelor caracteristice zonei. Panourile pe parcursul 

traseului didactic ofera o viziune asupra elementelor specifice observabile pe teren, prin hărţi, 

fotografi, schiţe, texte explicative.În lipsa panourilor explicative, vizitatorul primeşte sub forma 

unei broşuri un text explicativ cu informaţii despre ceea ce poate cunoaşte prin parcurgerea 

traseului. Aceste informaţii descriu zona în punctele în care deobicei este înfipt câte un jalon 

numerotat, care se identifica uşor în timpul parcurgerii traseului. 

 În cazul integrarii traseului didactic în activitatea de educţie privind mediul a unor clase 

sau grupuri de elevi, broşura poate fi realizata sub forma de caiet de lucru de către cadrul 

didactic, care cunoşte specificul grupului, obiectivele pe care doreşte sa le atingă bazându-se 

pe ghidul elaborat de cei ce administrează  traseul didactic respectiv. Caietele de lucru, fişele 

de lucru, elaborate de cadrul didactic sau de autoritatea care administrează traseul didactic, pot 

avea caracter interactiv, pot servi si pentru evaluarea progresului elevilor la parcurgerea 

traseului didactic. Prin evaluare, nu înțelegem neaparat, notarea elevilor/studenţilor, ci sesizarea 

progresului prin realizarea unor produse ale activităţilor, ce reflectă gradul de implicare a 

acestora.  

Teme cuprinse mai des în traseele didactice : 

 formaţiuni geomorfologice, mine, minereuri, diferite tipuri de sol ; 

 elemente hidrologice: izvoare, cursuri de apă, lacuri; 

 plante specifice, animale, vieţuitoare, relaţii de interdependenţă în cadrul sistemelor 

naturale; 

 valori ce reprezintă importanţă din punct de vedere al istoriei culturii umane; 

 legătura factorilor naturali în evoluţia sistemelor naturale, intervenţia omului cu 

consecinţele ei şi altele; 

Temele menţionate, în marea lor majoritate a traseelor didactice, sunt îmbinate între ele, aşa 

cum în situaţii reale, aceste teme sunt oferite în mod firesc de mediul existent în zona traseului 

didactic. 



 

 Traseele didactice care vor fi create de şcoli în cadrul diferitelor proiecte educaţionale, 

diferă de traseele clasice. Aceste trasee locale constituie un cadru, care facilitează modelarea 

unor activităţi educaţionale, utilizând strategii participative. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite 

transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor si competenţelor dobândite în sistemul de 

învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă formala si nonformala dezvoltă 

gândirea critică şi stimulează implicarea copiilor si tinerilor în actul decizional, în contextul 

respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale 
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CONCURENŢA UNOR DREPTE 

Prof. Miheștean Mihaela-Pușa 

 

Printre metodele de stabilire a concurenţei unor drepte se include şi cea vectorială . 

Problema 1. 

Să se demonstreze vectorial concurenţa medianelor într-un triunghi ABC . 

Soluţie. 

 

                                                        A 

 

 

 

 

 

                  B                                                  A'                                          C   

 (1) AA':  𝑟𝑀̅̅ ̅  =  (1 −  �̅�)  ·  𝑟𝐴 ̅̅ ̅ +  𝜆 ·  𝑟𝐴,̅̅ ̅ 

                  𝑟𝐴,̅̅ ̅  =  
1

2
𝑟�̅�  +  𝑟𝐶̅̅ ̅  şi avem : 

(2) AA':  𝑟𝑀̅̅ ̅  =  (1 −  𝜆)  ·  𝑟�̅�  +  (𝜆/2) 𝑟�̅�  +  (𝜆/2) 𝑟𝐶̅̅ ̅ 

Analog 

(3) BB':  𝑟𝑁̅̅ ̅ =  (1 −  𝜇)  ·  𝑟𝐵 ̅̅̅̅ +  (𝜇/2) 𝑟�̅�  +  (𝜇/2) 𝑟𝐶  ̅̅ ̅ 
Dacă O este în afara planului ABC, atunci 𝑟�̅�, 𝑟�̅� ş𝑖 𝑟�̅� sunt liniar independenţi şi deşi dreptele 

AA' şi BB' sunt concurente dacă în (2) şi (3) avem un vector de poziţie comun, adică avem o 

descompunere unică a vectorilor de poziţie rezultă : 

                         1-λ = μ/2 

                         1- μ= λ/2                    (4) 

                          λ = μ 

 

Sistemul (4) este compatibil şi obţinem λ = μ = 
2

3
, adică vectorul  

(5) 𝑟𝑀̅̅ ̅ =  𝑟𝑁̅̅ ̅  =
1

3
(𝑟�̅�  +  𝑟�̅�  +  𝑟�̅�) este vector de poziţie comune celor două drepte AA' şi BB' 

. 

Mai rămâne de arătat că şi a treia mediană CC' caracterizată vectorial, conţine vectorul (5) 

printre vectorii ei de poziţie. Dar pentru CC' avem : 

(6) 𝑟�̅�  =  (1 −  𝛾)  ·  𝑟�̅�  +  𝛾 · 𝑟𝐶 ,̅̅ ̅ sau 

(7) 𝑟𝑃  =  (1 −  𝛾)  · 𝑟�̅�  + (𝛾/2) 𝑟𝐴,̅̅ ̅ +  (𝛾/2) 𝑟�̅� 

Pentru γ = 
2

3
 deducem că vectorul (5) este un vector de poziţie al dreptei CC' şi deci medianele 

AA', BB' şi CC' sunt concurente .  

 

Problema 2. 

Să se demonstreze vectorial concurenţa înălţimilor într-un triunghi ABC. 

                                                C 

 

                                                   h           A' 

                               B' 



 

                                          H 

                             b                                             c         

 

 

 

           A                                 C'                                                B 

Cum raţionăm? 

Fie H punctul de intersecţie a două înălţimi AA' şi BB'. Dacă  arătăm că vectorul 𝐶𝐻̅̅ ̅̅  este 

perpendicular pe vectorul 𝐴𝐵 ̅̅ ̅̅ ̅atunci rezultă că CH  AB şi deci a treia înălţime CC' conţine 

punctul H, perpendiculara coborâtă din C pe AB fiind unică . 

Soluţie. 

Notăm ℎ ̅ =  𝐶𝐻̅̅ ̅̅ , 𝑏 ̅ =  𝐶𝐴̅̅ ̅̅ , 𝑐̅  =  𝐶𝐵̅̅ ̅̅  

Ipotezele problemei se transcriu vectorial: 

𝐴𝐻 𝐶𝐵  𝐴𝐻̅̅ ̅̅  ·  𝐶𝐵̅̅ ̅̅  = 0 sau din 𝐴𝐻̅̅ ̅̅  =  𝐶𝐻̅̅ ̅̅  – 𝐶𝐴 ̅̅ ̅̅̅ =  ℎ ̅– �̅�  

AH  CB  (ℎ ̅– �̅�)  ·  𝑐 ̅ =  0                 (1) 

Analog BH  CB  (ℎ̅ – 𝑐̅)  ·  �̅�  =  0     (2)           

Trebuie să demonstrăm că CH  AB  ℎ̅(𝑐̅ − �̅�) = 0 

Din (1) şi (2) obţinem: ℎ ̅ ·  𝑐̅  −  �̅�  ·  �̅�  =  0   (3) 

                                     ℎ ̅ ·  �̅�  −   𝑐 ̅ ·  �̅�  =  0  (4) 

Prin scădere din (3) şi (4) obţinem: ℎ̅  ·  𝑐̅  −   ℎ̅  ·  �̅�  =  0   şi deci ℎ ̅( 𝑐̅ – �̅� )  =  0 . 
 

Problema 3. 

Fie d o dreaptă în planul unui triunghi ABC şi A', B', C', respective proiecţiile vârfurilor A, B, 

C, respectiv pe dreptele BC, CA, AB sunt concurente într-un punct ω, numit ortopolul dreptei 

d faţă de triunghiul ABC . 

                                                                                                                    (Teorema 

ortopolului) 

Soluţie. 

Vom demonstra mai întâi că având patru puncte O, M, N, P în spaţiu avem relaţia : 

𝑂𝑀̅̅ ̅̅ ̅  ·  𝑁𝑃̅̅ ̅̅  +  𝑂𝑁̅̅ ̅̅ ·  𝑃𝑀̅̅̅̅̅  + 𝑂𝑃̅̅ ̅̅  ·  𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ = 0, cunoscută şi sub numele de relaţia lui Euler. 

Într-adevăr,  

𝑂𝑀̅̅ ̅̅ ̅  ·  𝑁𝑃̅̅ ̅̅  +  𝑂𝑁̅̅ ̅̅ ·  𝑃𝑀 ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑂𝑃̅̅ ̅̅  ·  𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ = 

= 𝑂𝑀 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ·  (𝑂𝑃̅̅ ̅̅ −  𝑂𝑁̅̅ ̅̅ ) +  𝑂𝑁̅̅ ̅̅ · (𝑂𝑀̅̅ ̅̅ ̅ −  𝑂𝑃̅̅ ̅̅ ) +  𝑂𝑃̅̅ ̅̅  · ( 𝑂𝑁̅̅ ̅̅ − 𝑂𝑀̅̅ ̅̅ ̅) 

=  𝑂𝑀̅̅ ̅̅ ̅ · 𝑂𝑃̅̅ ̅̅ − 𝑂𝑃̅̅ ̅̅ · 𝑂𝑁̅̅ ̅̅  +  𝑂𝑁̅̅ ̅̅ · 𝑂𝑀̅̅ ̅̅ ̅ −  𝑂𝑁̅̅ ̅̅ · 𝑂𝑃 +̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  𝑂𝑃 ̅̅ ̅̅ ̅ · 𝑂𝑁̅̅ ̅̅ −  𝑂𝑃̅̅ ̅̅  · 𝑂𝑀̅̅ ̅̅ ̅ =  0  
 

                                                                               ω 

                                                                                                

                    

                                                                                               A 

 

 

 

 

               B'                                                                           A'                            C'             d 

                  

                                                                                                                               C 

 

 

                B 



 

 

Fie ω punctul de intersecţie al perpendicularelor din B', C' respectiv, pe dreptele CA, AB. Vom 

arăta că ωA'  BC. Aplicând relaţia lui Euler demonstrată mai sus pentru punctele ω, A', B',C', 

obţinem : 

𝜔𝐴′ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ·  𝐵′𝐶′ ̅̅ ̅̅ ̅̅ +  𝜔𝐵′̅̅ ̅̅ ̅  ·  𝐶′𝐴′ ̅̅ ̅̅ ̅̅ +  𝜔𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅  ·  𝐴′𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅  =  0 
Cum 

𝐵𝐶 ̅̅ ̅̅ ̅ =  𝐵𝐵′̅̅ ̅̅ ̅ +  𝐵′𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅ +  𝐶′𝐶̅̅ ̅̅ ̅, 𝐶𝐴 ̅̅ ̅̅̅ =  𝐶𝐶′̅̅ ̅̅ ̅ +  𝐶′𝐴′̅̅ ̅̅ ̅̅ +  𝐴′𝐴̅̅ ̅̅ ̅, 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  =  𝐴𝐴′ ̅̅ ̅̅ ̅ +  𝐴′𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅  +

 𝐵′𝐵 ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑎𝑣𝑒𝑚 ∶  

𝜔𝐴′̅̅ ̅̅ ̅  ·  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  +  𝜔𝐵′̅̅ ̅̅ ̅  ·  𝐶𝐴 ̅̅ ̅̅̅ +  𝜔𝐶′ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ·  𝐴𝐵̅̅ ̅̅  =  𝜔𝐴′ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ·  (𝐵𝐵′̅̅ ̅̅ ̅  +  𝐵′𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅  +  𝐶′𝐶̅̅̅̅̅) + 𝜔𝐵′̅̅ ̅̅ ̅  ·  (𝐶𝐶′̅̅ ̅̅̅  +

 𝐶′𝐴′̅̅ ̅̅ ̅  +  𝐴′𝐴̅̅ ̅̅ ̅)  +  𝜔𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅ · (𝐴𝐴′̅̅ ̅̅ ̅  +  𝐴′𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅  +  𝐵′𝐵̅̅ ̅̅ ̅)  =  𝜔𝐴′ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ·  𝐵𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅ +  𝜔𝐵′ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ·  𝐶𝐶′̅̅ ̅̅̅ +  𝜔𝐶′̅̅ ̅̅ ̅ · 𝐴𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ +

 𝐴′𝐴̅̅ ̅̅ ̅ (𝜔𝐵′̅̅ ̅̅ ̅ −  𝜔𝐶′̅̅ ̅̅ ̅) +  𝐵′𝐵̅̅ ̅̅ ̅(𝜔𝐶′̅̅ ̅̅ ̅ −  𝜔𝐴′̅̅ ̅̅ ̅) +  𝐶′𝐶̅̅ ̅̅ ̅(𝜔𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ −  𝜔𝐵′̅̅ ̅̅ ̅)  =  𝜔𝐴′̅̅ ̅̅ ̅  ·  𝐵′𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅ +  𝜔𝐵′ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ·  𝐶′𝐴′̅̅ ̅̅ ̅̅ +

 𝜔𝐶′̅̅ ̅̅ ̅ · 𝐴′𝐵′ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐴′𝐴̅̅ ̅̅ ̅ ·  𝐵′𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅ +  𝐵′𝐵̅̅ ̅̅ ̅ ·  𝐴′𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅ +  𝐶′𝐶̅̅ ̅̅ ̅ ·  𝐵′𝐴′̅̅ ̅̅ ̅̅   

Folosind ipoteza avem : A'AC'B', B'B  A'C', C'C  B'A',deci   

𝜔𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ ·  𝐵𝐶 ̅̅ ̅̅ ̅ +  𝜔𝐵′̅̅ ̅̅ ̅ ·  𝐶𝐴̅̅ ̅̅  +  𝜔𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅ ·  𝐴𝐵 ̅̅ ̅̅ ̅ =  𝜔𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ ·  𝐵′𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅ +  𝜔𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅ ·  𝐶′𝐴′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝜔𝐶′̅̅ ̅̅ ̅ · 𝐴′𝐵′ =  0, unde 

am ţinut seama de relaţia lui Euler pentru punctele ω, A', B', C'.   

Din construcţia punctului ω avem  𝜔𝐵′ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ·  𝐶𝐴̅̅ ̅̅  =  0,   𝜔𝐶′̅̅ ̅̅ ̅  ·  𝐴𝐵̅̅ ̅̅  =  0,  deci din relaţia 

de mai sus obţinem 𝜔𝐴′ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ·  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  =  0 adică 𝜔𝐴′  𝐵𝐶 .  
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SĂ ÎNVĂŢĂM O LIMBĂ STRĂINĂ PRIN MUZICĂ 

Mircea Adina Maria 

 

 

„Muzica este unicul exemplu despre ce ar fi putut fi comunicarea dintre suflete dacă nu 

ar fi fost inventat limbajul, formarea cuvintelor, analiza ideilor”.(Marcel Proust) Noi, cadrele 

didactice suntem mereu în căutarea celor mai bune metode pentru a cultiva în elevii noştri tot 

ceea ce e bun, drept şi frumos. Cântecul şi muzica fac apel la emoţiile noastre iar rezultatul este 

vizibil, versurile rămânând întipărite în minte pentru mai mult timp. Când elevii cântă împreună 

ei capătă putere pentru a întări forţa grupului, făcându-i să se simtă mândri de realizările şi 

performanţa lor. 

Gramatica şi muzica sunt precum gheaţa şi focul, adică divergente în adevăratul sens al 

cuvântului: una e plină de reguli şi chiar rece ca gheaţa, în timp ce cealaltă e plină de sentimente 

arzătoare, ce ne încântă pe toţi. Oricum uniunea dintre cele două elemente total diferite în marea 

familie a predării limbilor străine s-a dovedit a fi încununată de succes. Cântecul este considerat 

a fi drept una din cele mai încântătoare şi mai bogate resurse din punct de vedere cultural ce 

poate fi folosită în predarea limbilor străine. Cântecul ofera o schimbare, o alternativă la rutina 

activităţilor de la clasă. Este o sursă  nesecată şi preţioasă pentru dezvoltarea celor patru 

abilităţi: ascultare, vorbire, citire, scriere (listening, speaking, reading, writing). Caracteristicile 

limbii, cum ar fi accentul, ritmul, intonaţia sunt deseori prezentate prin cântece; astfel că prin 

utilizarea lor, limba, fiind împărţită în noţiuni structurale variate, devine din nou un întreg. 

Cântecele oferă deopotrivă o nouă perspectivă asupra culturii-ţintă, fiind mijloace prin 

care sunt prezentate teme culturale în mod eficient iar textele autentice sunt, fără îndoială, 

motivante. Avantajele folosirii cântecelor la orele de limbi străine sunt nenumărate. Melodiile 

contemporane  sunt deja familiare pentru adolescenţi iar profesorul poate răspunde provocărilor 

date de nevoile acestora chiar în sala de clasă, pornind de la versurile cântecelor binecunoscute 

de elevii săi. Din moment ce melodiile sunt captivante, ele pot constitui o subcultură puternică 

în combinaţie cu ritualurile lor proprii. În plus, prin utilizarea cântecelor folclorice tradiţionale 

nivelul de cunoaştere al culturii unui popor este extins. 

În consecinţă, dacă sunt selectate în mod corespunzător şi adoptate cu grijă profesorul 

ar putea face apel la cântece în toate momentele/ etapele predării noţiunilor de gramatică. 

Cântecele pot fi folosite atât la predarea noţiunilor de gramatică cât şi la fixarea şi consolidarea 

lor. Acestea pot încuraja ascultarea intensivă şi pot inspira creativitatea şi folosirea imaginaţiei 

într-o atmosferă destinsă, relaxantă. 

Este de preferat ca înainte de folosirea cântecelor/ muzicii în timpul orelor de limbi 

străine profesorul să cunoască preferinţele elevilor săi. Astfel că prin simple discuţii sau 

completarea de chestionare elevii îşi pot exprima părerile şi opţiunile 

Cântecul poate fi folosit încă de la începutul lecţiei ca fiind o metodă de încălzire (warm 

up) sau ca punct de plecare ( subiect de discuţie) mai ales la o clasă nouă în care profesorul nu-

i cunoaşte pe elevi. Muzica se poate asculta şi în surdină atunci când elevii lucrează individual 

la exerciţii „plictisitoare” sau când se poartă o discuţie ( de exemplu despre sistemul solar). Un 

ritm mai alert poate fi ales pentru o competiţie, de exemplu. Muzica poate fi ascultată pur şi 

simplu pentru plăcere şi relaxare sau ca pauză între diferite activităţi. Sau poate fi considerată 

ca punct de plecare pentru imaginaţie, elevii închizând ochii şi vizualizând imagini din viaţa lor 

sau dintr-o poveste relatată de profesor sau de un alt coleg. Pur şi simplu e un mod plăcut de a 

personaliza diferite teme („Gândiţi-vă la un moment dat când...”). Şi nu în ultimul rând, 

cântecele pot fi folosite la încheierea lecţiei cu scopul de a soluţiona, de a concluziona sau de a 

ne lua le revedere. 

O atenţie sporită trebuie acordată alegerii cântecului. Pentru şcolarii mici, cântecele 

trebuie să fie cât mai simple, fără cuvinte complicate, fără prea multe versuri pentru a le permite 



 

acestora să înţeleagă semnificaţia lor şi să fie în concordanţă cu particularităţile de vârstă şi 

intelectuale ale acestora. 

Există o sumedenie de mijloace prin care se poate folosi cu succes cântecul in cadrul 

orelor de limbi străine. Nivelul de studiu, interesul elevilor, vârsta acestora, noţiunile de 

gramatică ce urmează a fi studiate precum şi cântecul însuşi au roluri determinante asupra 

tehnicilor de predare. Pe lângă acestea un rol însemnat îl are creativitatea profesorului. Pentru 

nivelul începător, la clasele primare, cântecul trebuie să reflecte aspectele practice ale limbii iar 

pentru nivelul intermediar şi avansat e de preferat să se folosească cântece cu un înţeles 

semnificativ, care nu numai să prezinte noţiunile gramaticale ci care să arate şi aspectele 

culturale ale limbii. În acest caz, iată câteva tehnici prin care se pot folosi cu succes cântecele: 

 *completarea spaţiilor libere (cu versuri din cântec); 

 *întrebări referitoare la conţinut; 

 *exerciţii de tip adevărat/fals; 

 *punerea în ordine a versurilor; 

 *dictare; 

 *adăugarea unui vers la finalul cântecului; 

 *încercuirea sinonimelor/antonimelor; 

 *discuţii.  

O selecţie mai atentă a tehnicilor şi procedeelor de instruire se bazează pe obiectivele 

clare stabilite de profesor. 

 

În consecinţă folosirea cântecelor în predarea unei limbi străine aduce multe avantaje. 

Ele amuză, distrează şi relaxează elevii în timp ce ei îşi înşusesc sau exersează anumite noţiuni 

şi pe de altă parte elimină atitudinea negativă a elevilor în ceea ce priveşte asimilarea 

cunoştinţelor. Prin autenticitatea pe care o conferă cântecele fac ca noţiunile de gramatică să fie 

mult mai uşoare şi mai lesne de înţeles. Noi, ca profesori, trebuie să ştim să beneficiem de pe 

urma folosirii cântecelor atâta timp cât principalul nostru obiectiv este de a-i motiva pe elevi şi 

de a le capta atenţia pe tot parcursul lecţiei. 

Şi dacă ar fi să închei aşa cum am început, cu un citat deosebit iată-l: ”Muzica este felul 

în care sună viața.”(Eric Olson) 
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EDUCAȚIA ONLINE ÎNTRE AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
Prof. Mitea Mariana 

 

În această perioadă în contextul pandemiei globale noi, cadrele didactice din România, 

am fost puse în situația inedită de a munci online. Desigur că nimeni nu era pregătit pentru 

această stare de fapt, dar nevoia de a nu pierde contactul cu clasa ne-a dus în starea complet 

nouă de a lua rapid măsuri eficiente. Astfel după o săptămănă de căutări și tatonări am ales să 

utilizez aplicația Skype. 

Am constatat că munca online este foarte dificilă, bulversantă cu multe dezavantaje...și 

puține avantaje. 

Unele  dezavantaje, pe parcurs, s-au transformat în avantaje, dar cu multă risipă de timp 

și energie. Cu bune, cu rele, acesta este sistemul de care momentan depinde educația copiilor 

din România în perioada chiar și  imediat următoare... 

Dintre dezavantajele sesizate cel mai important constat că este faptul că distanțarea  

afectează relațiile sociale ale copiilor, precum și aptitudunile lor de socializare, ei comunică 

mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul online, aceasta fiind o problemă 

majoră a vremurilor actuale. 

Se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în 

a înțelege ceva.Ținând cont de faptul că profesorul nu vede întotdeauna mimica feței copilului, 

această realitate duce la neputința explicării imediate și eficiente a tuturor aspectelor neînțelese 

și noi. 

Se pune presiune atât pe elev cât și pe părinți, dar și pe profesori din motive diferite. 

Unii copii trebuie să depună de fapt mai mult efort decât erau obișnuiți la școală fiind obligați 

adesea să studieze și să descopere singuri ceea ce pentru mulți poate fi prea dificil și îi pot 

determina să renunțe. Copiii pur și simplu nu au cu cine comunica, iar lipsa comunicării 

deschise pe termen lung este foarte dăunătoare. Presiunea pe părinți constă în a-i ajuta pe copii 

să-și realizeze efectiv temele (deși poate mulți nu se pricep). Din perspectiva profesorului este 

foarte dificil , pote imposibil, să supravegheze fiecare copil care la lecțiile live își poate opri 

intenționat camera și/sau microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosește ori poate da vina pe 

semnalul slab la internet (fapt infirmat de părinți). 

Un mare minus al educației online este lipsa unei evaluări reale, eficiente deoarece acasă 

există posibilitatea accesării tuturor resurselor online și offline pentru copiat nu ca la examene 

unde sistemele de copiere sunt adesea descoperite. Unii copii, cărora le cunoaștem potențialul 

de reacție și de studiu, au avut rezultate „prea bune” la testele de evaluare. Aici dificultatea este 

în a nota...Dacă notezi strict testul, el nu reflectă realitatea. Dacă pui întrebări suplimentare...se 

poate interpreta. Deci oricum ai face este interpretabil! Dificil... 

Avantajele sistemului de învățământ online, din punctul meu de vedere,  există mai mult 

în teorie. Așa de exemplu nu se mai consumă timp, bani, efort, sau combustibil pentru 

deplasarea spre școală. De aici rezidă alte beneficii cum ar fi reducerea traficului, costurilor și 

a poluării.  

Un alt avantaj constă în obișnuirea copiilor cu tehnologia prin descoperirea unor 

programe utile, interactive.  

Totodată se evită bullingul, o problemă tot mai des întâlnită în școli. 

Copiii pot beneficia de un program mai flexibil ceea ce poate face ca aceștia să fie mai 

odihniți. Totodată se evită învățarea în schimburi în școlile mari, urbane mai ales. 

În ceea ce-i privește pe părinți, aceștia pot avea acces complet la modul în care 

acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot fi la curent cu adevărat cu situația școlară 

a copilului, practic totul fiind „la vedere”. 



 

În fond  nu sunt necesare manualele fizice, cele digitale fiind suficiente (rezultă 

economii sbstanțiale la buget, bani care s-ar putea utiliza în tehnologii superioare). Referitor la 

teme, copiii nu pot invoca clasica scuză „mi-am uitat caietul acasă” , iar DACĂ părinții îi 

supraveghează nu pot invoca moderna scuză „ mi s-a întrerupt conexiunea”, sau nu absentează 

nemotivat. 

Internetul are  o capacitate mare de stocare a informației comparativ cu locațiile fizice 

sau hard discurile individuale.  

 

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE... 

 

Într-o clasă tradițională elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și 

clarifice propriile întrebări, frământări, neclarități,supărări ori bucurii cu profesorul obținându-

și astfel răspunsurile imediat. Înțelegând modelul de întrebări și respunsuri și sugestiile oferite 

de profesorii cu experiență, elevii pot găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează 

note și sugestii online generalizate, disponibile pe internet. Mereu trebuie să avem în vedere 

sufletul copilului cu zbaterile și dubiile sale, pe care o intervenție online nici nu le sesizează.   

De asemenea, învățarea  este mai utilă în clasă datorită unei interacțiuni continue între 

copii și profesori deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la teste, evaluări, 

examene, ceea ce rareori se poate întâmpla în  îndrumarea online. 

În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii contribuie la motivarea elevilor de a 

învăța.  

 Există  multe aspecte importante la care se poate sau nu să lucrăm pentru a spori 

beneficiile procesului de predare-învățare-evaluare în sistemul online. 

Însă nimic nu poate suplini o discuție sinceră față în față! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODERNIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

 
Moț Aurica 

 

 

 

      Pentru început un scurt istoric despre evoluția educației. 

Încă din comuna primitivă, ființa umană a manifestat interes pentru îngrijirea copilului. 

              Ritualurile din această perioadă au o semnificație educativă. La început era 

mentalitatea că prin suferință se face educația: astfel unii tineri își introduceau diferite obiecte 

în nas, la unii li se scoteau câte un dinte, altii posteau sever, etc. 

               Educația spartană avea Consiliul bătrânilor, care hotăra soarta copiilor și formarea lor 

pentru viitor. Educația avea un caracter militar . 

             Civilizația europeană are la bază educația ateniană, care urmărea dezvoltarea 

armonioasă a tinerilor. De la naștere până la șapte ani formarea copilului se realiza în familie, 

mai ales de către mama, între șapte și zece ani copilul învăța să scrie , să citească și să 

socotească. 

              Între zece și doisprezece ani învăța la școala chitaristului; între doisprezece și 

șaiseprezece ani făceau pregătire fizică: lupte ,alergare, înot, mânuirea arcului cu săgeți, călărie, 

etc. 

             Între cinsprezece și otpisprezece ani tinerii i-și însușiau arta conversației studiind 

filozofia și politica. 

              De la optisprezece ani tânărul își satisfăcea stagiul militar, studiază retorica, 

matematica, filosofia și pune accentual pe stăpânirea de sine, politețe, corectitudine. 

             La douăzeci de ani tinerii erau formați, devenind cetățeni cu drepturi depline. 

              Civilizația romană a preluat unele elemente grecești. Principiul acestei educații este 

cunoscut: ”Mens sana in corpore sano”; idealul educației romane este formarea morală a 

tinerilor. 

               Școlile elementare erau conduse de un literator ce stătea pe un scaun cu spetează; se 

preda scrisul, cititul, socotitul. 

               Mai târziu au apărut, după școlile de nivel mediu, școlile superioare de retorică unde 

se pregăteau viitorii avocați. Se simulau procese: un student juca rol de acuzator iar altul de 

apărător al unui eventual delicvent. 

            Spre sfârșitul imperiului apar în învățământ reguli universale și se extinde birocratizarea 

învățământului.  

             În evul mediu activitatea educativă s-a menținut pe lângă biserici și mănăstiri. 

             Indiferent de perioadă, educația a urmărit transmiterea, însușirea și dezvoltarea 

tezaurului cultural al omenirii. 

             Educația se referă și la transmiterea  și dezvoltarea experienței de producție, la formarea 

și perfecționarea priceperilor și deprinderilor, educația realizând nu numai omul care gândește 

ci și pe cel care muncește. 

             Prin educație ne putem forma o gândire, o judecată de valoare precum și o capacitate 

de ierarhizare a valorii. 

            Învățământul poate fi instituționalizat având la bază planurile de învățământ, dar la fel 

de bine educația poate fi  mai puțin formalizată, adică poate fi nonformală. Prin ea se poate 

înțelege orice activitate în mod sistematic. Ea poate fi concretizată în cercuri pe discipline. 

             Experințele de viață, influențele din familie dau și ele un tip de educație: informală.        

Această educație se poate face prin mijloace de comunicare în masa: televizor, telefon 

calculator. Educația informală se face în afara unui cadru instituționalizat, se poate face pe 

stradă, în magazine, în grădina botanică, într-o fabrică urmărind un proces tehologic, etc. 



 

Conținutul ei e variat. Educatorii în acest caz pot fi părinți ,colegi, rude, etc. Este un proces care 

durează toată viața iar evaluarea o face societatea. 

            Educția a fost, este și va fi mereu o artă. 

            Drumul parcurs în atingerea obiectivelor, competențelor educaționale, constitue metoda 

didactică. Aceste metode nu sunt puține, dar atunci când alegem o metodă ținem cont de 

finalitățile educației, de conținutul procesului instructiv, de vârsta elevilor, de natura 

mijloacelor de învățământ, de experiență și competența cadrului didactic. 

            Învățământul modern realizează învățarea făcând apel la experiența proprie, dezvoltă 

gândirea critică și pune pe primul loc colaborarea. 

            Profesorul învățământului modern cooperează cu elevii în rezolvarea sarcinilor de lucru, 

inspiră elevii să aibe încredere in ei și stimulează argumentarea unei opinii. 

           Evaluarea modernă pune accent pe elemente de ordin calitativ. 

           Dezvoltarea tehnologiilor este foarte utilă în învățământ. Noile tehnologii au produs 

schimbări  neașteptate și în învățământ. Elevii și profesorii trebuie să facă față la un sistem nou 

și cu foarte multe informații. Trebuie să ia decizii să-și dezvolte cunoștințele pentru a face față 

provocărilor tehnologige. Profesorii fac eforuri considerabile de dezvoltare și formare 

profesională. 

            Instrumentele care aparțin tehnologiei informației și comunicării sunt binecunoscute sub 

denumirea de T.I.C. Aici se includ: calcultorul, telefon, tableta,  internetul, poșta electronică, 

videoproiectorul, imprimanta. Aceste realități elevii și profesorii le folosesc zi de zi. 

Învățământul nu poate ignora provocările noilor tehnologii.  

            În cadrul orelor de Educție tehnologică și Biologie , instrumentele T.I.C. facilitează 

procesul de învățare, predare și evaluare. 

            Folosirea mijloacelor T.I.C. sprijină gândirea critică și creativitatea. Profesorii pot 

redacta cu ajutorul acestor mijloace T.I.C. planuri de lecție, fișe de lucru, desene, etc. Există și 

cadre didactice care din diferite motive nu pot utiliza mijloacele T.I.C. Și elevii care nu au astfel 

de mijloace de comunicare nu vor putea să țină pasul cu ceilalți colegi care dispun de aceste 

mijloace. Prețul acestor mijloace este destul de ridicat. Sunt momente când nu dispunem de 

internet, în alte momente nu avem energie electrică. Vrem nuvrem trebuie să ținem pasul cu 

schimbarea, chiar dacă se diminuează capacitatea de exprimare orală a copilului.  

           În școlile din România se practică în procent mai mare modelul tradițional. Încet, încet 

trebui implementat modelul modern ce implică învățarea prin descoperire și dezvoltarea 

curiozității elevilor.  

           Rolul profesorului în învățământul modern e cel de mediator, îndrumător în activitatea 

de predare învățare. Predarea în învțământul modern se face utilizând metode activ-participative 

ce stârnesc interesul elevului, creativitatea și imaginația lui. 

           Învățământul on-line a revoluționat metodele clasice de predare. Ai întreaga bibliotecă 

în fața ta.  

             Prin aceste noi metode centrate pe activități de învățare se acordă prioritate dezvoltării 

personalității elevilor. 

             Profesorul trebuie să devină un model real de educție permanentă ca să poată asigura 

un învățământ de calitate.  

              Noul model de învățare este activ, implicând direct elevul, dezvoltându-i capacitățile 

de învățare și dobândirea gândirii critice. 

              Acest model implică un nou tip de relaționare în activitatea de la clasă; pe mai multe 

direcții. Rolurile se schimbă, se întrepătrund. 

              Profesorul trebuie să aibă o pregătire managerială pentru a putea gestiona eficient 

diferite situații care apar la nivelul colectivului de elevi. 

              Profesorul devine facilitator al procesului de învățare. 

              Elevul poate deveni profesor pentru colegii săi. 



 

              În învățământul moderm elevii pot participa la decizia privind curriculum-ul școlii. 

              Între metodele moderne și cele tradiționale se impune o simbioză. 

              Modelul modern nu va supraviețui fără fundamentul celui tradițional. 

 

 

Iată cum ar arăta o analiză SWOT a influenței mijloacelor T.I.C. în procesul educativ: 

Tabelul 1. 

Puncte tari Puncte slabe 

- Prin utilizarea T.I.C. se dobândește o 

eficientizare a proceului educațional 

- Școlile din localitate dispun de 

laboratoare A.E.L. 

- Programele de formare continuă a 

cadrelor didactice includ folosirea 

echipamentelor noi, a 

calculatoarelor, ceea ce duce la 

modernizarea modului de lucru al 

profesorilor. 

- Lărgirea orizontului cunoașterii, 

elevul și profesorul găsesc și alte 

informații decât cele din manual 

- Exista profesori care nu stăpânesc 

suficient resursele T.I.C. 

- Lipsa temporară a energiei electrice 

și slaba conexiune la internet 

- Laboratoarele A.E.L. slab dotate cu 

resurse 

- Lipsa unui calculator, telefon sau 

tabletă pe care să le folosească elevul 

sau profesorul 

 

Tabelul 2. 

Oportunități Amenințări 

- Sporește ponderea utilizatorilor tineri 

de internet ceea ce promite o nouă 

generație inițiată în utilizarea 

tehnologiilor informaționale. 

- Colaborarea cu alte unități școlare 

din țară sau străinătate. 

- Realizarea de parteneriate 

interscolare 

- T.I.C sporește libertatea de a fi 

informat 

- Efectuarea de cursuri on-line in 

situații critice pentru a putea 

continua procesul educativ 

- Nu există acces la tehnologiile 

informaționale și de comunicații 

pentru toată populația în egală 

măsură (urban-rural) 

- Prețul gadget-urilor este destul de 

mare 

- Fondurile alocate achizitiei de 

echipamente si softuri educationale 

sunt insuficiente 

- Amenințările din mediul virtual 
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RELAȚIA OPTIMĂ GRĂDINIȚĂ-ȘCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE PRINTR-O 

COMUNICARE EFICIENTĂ 

Muncaciu Diana Corina 

Lucrarea își propune să răspundă numeroaselor întrebări pe care toți părinții le-au 

adresat educatoarelor, învățătorilor, profesorilor și psihologilor școlari în legătură cu 

comportamentul și performanțele școlare ale copiilor lor. Răspunsul la aceste întrebări este 

rezultatul unei munci în echipă de lungă durată în care se împletește într-un mod optim suportul 

teoretic cu cel practic al autorilor. 

Comunicarea eficientă este o oportunitate pentru toți adulții deveniți părinți să ajungă  

să înțeleagă mai bine comportamentul copilului, să învețe să comunice cu copilul și să-l ajute 

în dezvoltarea lui întărind legătura dintre familie-copil , evidențiind responsabilitățile fiecăruia. 

Scopul comunicării eficiente este unul de actualitate si așa va rămâne, deoarece toți vom 

ajunge în momentul în care vom fi părinți iar comunicarea într-o manieră cât mai condensată a 

situațiilor de viață cu care unii se confruntă deja sau alții se vor confrunta mai repede sau mai 

târziu  și anume copilul, a devenit prioritatea adulților. 

Relația părinte-copil poate fi considerată cea mai importantă dintre relațiile care se pot 

forma, în general, între oameni. Misiunea de a fi părinte este deosebit de grea. A fi părinte e o 

meserie, cu deosebirea că în acest caz trebuie să muncim cu normă întreagă, zi și noapte, fără 

să beneficiem de concedii anuale plătite sau de pauzele determinate de reviziile tehnice. E o 

meserie din care nu se pune problema să ne dăm demisia, o meserie care se învață din mers, pe 

tot parcursul vieții pentru care nu se organizează cursuri de specializare.  

Pe lângă faptul că relația părinte – copil este o legătură definitivă și indestructibilă, ea 

ar trebui să fie și cea mai strânsă și puternică legătură posibilă între oameni. Nimic pe lumea 

aceasta nu se compară cu o relație reușită și plină de înțelegere, respect și iubire, așa cum este 

relația dintre părinți și copiii lor. Dar pentru ca această relație să fie reușită, este nevoie de mult 

efort și răbdare depuse de copii, dar și de părinții lor. Este foarte important ca fiecare dintre ei 

să conștientizeze și, de asemenea, să înțeleagă poziția în care se află și, care sunt condițiile ce 

trebuie îndeplinite, și limitele, ce nu trebuie depășite. Ceea ce ar trebui să știe fiecare părinte 

este faptul că voința copilului trebuie modelata încă din primii ani ai vieții, nu zdrobită, distrusă 

sau înăbușită. Cum se poate realiza acest lucru? Cel mai important pas în orice procedeu este 

stabilirea în avans a unor limite rezonabile. Copilul trebuie să știe care este comportarea 

acceptabilă și care nu, înainte de a fi făcut răspunzător pentru aceasta. Stabilirea acestor condiții 

prealabile va elimina sentimentul copleșitor al nedreptății, resimțit de copil când este pedepsit 

pentru incidente sau greșeli pe care nu le înțelege. Dacă nu s-a stabilit nicio limită, nu trebuie 

să se ceară respectarea vreuneia. O dată ce copilul a înțeles ce i se cere, trebuie făcut responsabil 

pentru comportarea sa. Aceasta sună frumos și pare ușor de aplicat, dar, majoritatea copiilor 

înfrunta autoritatea părinților de a conduce, fiind conștienți de competiția voințelor dintre 

generații. 

De obicei, când un copil se comportă într-un mod dăunător, atât pentru ceilalți cât și 

pentru el, scopul său ascuns este să verifice stabilitatea limitelor fixate. Comportamentul 

părintelui fată de copil trebuie să fie corect și exemplar, pentru că, în acest mod, copilul va 

recunoaște autoritatea adultului.  Părinții nu trebuie să uite că sunt un model pentru copiii lor. 

Părintele are foarte multe griji, responsabilităţi, diverse probleme, și de aceea, este bine 

ca într-o familie fiecare membru să facă efortul de a păstra un anumit echilibru, liniște, și, să 

arate înțelegere și respect fată de ceilalți membri ai familiei sale, mai ales fată de părinți. Părinții 

sunt cei care îi conduc pe copii pe drumul vieții, îi îndrumă  întotdeauna spre a face cele mai 

bune alegeri în viață pentru ei, nu doar le creionează traseul, le și sunt alături, la bine și la greu. 

Rolul grădiniței și al scolii în această relație: 

 Valorificarea potenţialului formator al familiei in vederea optimizării relaţiei părinte- 



 

copil, școală-familie 

 conștientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluția 

lui, 

nevoile, încrederea în forțele proprii; 

 îmbunătățirea abilităților de consiliere și relaționare cu familia, îndeosebi cu familii în 

situații de criză; 

 promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiționala în raport cu poziția copilului în 

familie; 

 dezvoltarea unor atitudini stimulative si sportive în rândul părinților, bunicilor, cadrelor 

didactice, asistenți sociali;  

 promovarea principiilor democratice în relația părinte–copil; 

 formarea unor atitudini pozitive atât a cadrelor didactice cât și a elevilor în legătură cu 

însușirea noului și aplicarea lui în diferite domenii; 

 implicare unui număr mai mare de părinți, bunici sau alți membrii ai comunității in 

educaţia copiilor; 

 dezvoltarea la părinți/bunici a unor abilități de bază de care au nevoie pentru a influenta 

pozitiv comportamentul copiilor. 

 cunoașterea unor metode și procedee pentru a preveni agresivitatea copiilor; 

 descoperirea de către părinți a tipului de părinte pe care îl reprezintă, autocunoașterea 

părinților; 

 dialogul deschis între părinți despre subiecte tabu privind climatul familial. 

 sa conștientizeze necesitatea derulării  proiectelor de parteneriat cu școala; 

 sa stabilească reguli pentru activitatea zilnica a copilului ce vor fi respectate de ambele 

parți; 

respectarea mai multor moduri de gândire, puncte de vedere, stiluri de viață; 

 formarea unei atitudini pozitive și responsabile despre propria viață; 

Relaționarea părinte-copil-grădiniță-școală  are loc doar prin stabilirea comunicării 

dintre aceștia și prin interacțiunile specifice fiecărei familii. Comunicarea   dintre părinți și copil 

este o condiție foarte importantă a relaționării și a formării personalității. O bună comunicare 

nu înseamnă că doar copilul să-l asculte pe părinte, educator sau profesor fără a scoate un 

cuvânt, sau să se conformeze de fiecare dată doar ținând cont de ierarhia rolurilor, ci a 

experimenta exprimarea liberă pentru a se face înțeles, a se descărca atunci când este trist, a 

învăța din greșeli, a împărtăși emoții. 

Părintele, educatorul, profesorul care știe să-i lase copilului o marjă de libertate, dar care 

îi arată și anumite norme și valori și-i fixează anumite repere în ceea ce privește 

comportamentul, își va atrage respectul copilului său , iar acești copii vor atinge idealul 

educațional proiectat de societatea românească si anume vor fi capabili de o dezvoltare liberă, 

armonioasă, formându-și o personalitate autonomă reușind o incluziune socială și o angajare pe 

piața muncii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIȘĂ DE LUCRU – CLASA PREGĂTITOARE 

SĂPTĂMÂNA. ZIUA 

 
Naraevschi Mihaela 

 

 

 

1. Numerotează zilele săptămânii în ordine: 

marţi      duminică       joi       luni      miercuri      vineri      sâmbătă 

 

 

 

2. Colorează cu galben etichetele pe care sunt numele zilelor în care mergi la şcoală şi cu 

verde etichetele pe care sunt numele zilelor în care stai acasă: 

 

 

 

3. Completează în fila de calendar numerele care lipsesc, apoi propoziţiile de mai jos: 

 

IUNIE 

 

Luni 

 

Marţi 

 

Miercuri 

 

Joi 

 

Vineri 

 

Sâmbătă 

 

Duminică 

 

1 2 .... 4 5 .... 7 

8 .... 10 11 .... 13 14 

15 16 17 .... 19 20 21 

22 23 .... 25 26 27 .... 

29 ....      

 

Prima zi a lunii iunie este ............................................... 

 

Ultima zi a lunii iunie este ........................................... 

 

Ultima zi de școală este în data de 12 iunie, adică în ziua de  ....... 

 

Ziua de 25 iunie este într-o zi de ............................................ 

 

Ziua de 14 iunie este într-o zi de ............................................ 

 

 

4. Scrie în tabel numele zilelor care lipsesc: 

 

IERI AZI MÂINE 

 MIERCURI  

 LUNI  

 VINERI  

 

5. Tabelul arată în ce zile merg copiii la antrenament. Desenează săgeţi care să arate 

zilele de antrenament. 

duminică miercuri joi luni vineri marţi sâmbătă 



 

 

Luni       

Marţi       

Miercuri       

Joi       

Vineri       

Sâmbătă       

Duminică       

 

RADU 

 

 

 

 

ANA DANA 

 

 

 

 

MIHAI 

 

 

 

 

IOAN IRINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. Numerotează activităţile prezentate în imagini în ordinea derulării lor. Colorează 

astrul ( SOARELE sau LUNA) care se potriveşte momentului zilei . 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

LUNI 

MIERCURI 

JOI 

VINERI 

SÂMBĂTĂ 

MARŢI 

DUMINICĂ 

ŞCOALA 

SERVESC 

PRÂNZUL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CONFLICTELE DINTRE PĂRINȚI ȘI COPIII LOR, REZULTATUL UNUI 

COMPORTAMENT DEVIANT 

 
Prof. înv. preșcolar Neluța OPREA 

Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” 

Structură - Grădinița cu P.P. Nr. 7 Focșani / Vrancea 
 

 
          Relația de comunicare dintre părinte și copil nu este ferită niciodată de apariția unor conflicte. Poate părea 

exagerat, dar de mai multe ori conflictul părinte-copil poate să aibă un rol benefic în dezvoltarea celui mic (prin 

înțelegerea unor strategii de prevenire și  – dacă acestea nu sunt posibile – de modalități de rezolvare pentru 

conflictul părinte-copil). Dar nu sunt puține situațiile în care părintele ajunge la o anumită epuizare psihică simțind 

că orice face, lucrurile merg din rău în mai rău. Undeva a apărut o greșeală în cursul firesc al conflictului, dar unde 

este aceasta? Pentru noi soluții trebuie să știm de la început cu ce ne confruntăm. Este limpede că existe conflicte 

și conflicte, unele sunt benefice (cum este conflictul cognitiv care poate duce la apariția unor idei/soluții mai bune) 

și altele sunt potențial dăunătoare (spre exemplu, conflictul afectiv care poate acționa pe multe planuri, ajungând 

să „infecteze” multe paliere în comunicarea dintre părinte și copil). Dincolo însă de această clasificare, trebuie să 

spunem că un punct de reflecție ne este oferit de un model regăsit în literatura de specialitate: modelul preocupărilor 

bilaterale (Rubin, Pruitt, Kim); acest model împarte alegerea în funcţie de orientarea preocupărilor spre sine sau 

spre celălalt, pe o scară foarte extinsă, de la indiferenţă la maxim interes. De altfel, în viață noi avem această 

balanță între interesul nostru (vrem ca noi să avem câștig de cauză) și interesul celeilalte părți (vrem ca celălalt să 

aibă câștig de cauză). 

           Cedarea apare atunci când motivația părintelui este direcționată exclusiv spre copil. În această situație se 

află părinții care acceptă orice solicitare din partea celui mic pe principiul „el trebuie să fie fericit!”. Concluzia 

este lesne de ghicit: dacă o astfel de atitudine persistă o să ajungem în situația în care copilul devine un mic răsfățat 

care prin solicitare directă sau șantaj emoțional obține tot ce vrea și părintele nu mai are niciun cuvânt de spus, nu 

mai poate să se impună cu nimic. Aflată la polul opus cedării, lupta îi caracterizează pe părinții care nu cedează 

nimic în fața copilului lor. Sunt părinții de tipul „eu am întotdeauna dreptate, eu sunt tatăl/mama și tu copilul și nu 

invers!” sau „acum ești în casa mea/când o să ajungi tu la casa ta/o să ai banii tăi atunci o să decizi tu, până atunci 

faci ce zic eu!”. Acești părinți o să provoace o dezvoltare a două categorii de persoane (complet opuse). Evitarea 

este o altă strategie ineficientă. De data aceasta părintele nu cedează presiunii venite din partea copilului, dar nici 

nu luptă să își impună propria părere. Un astfel de părinte pur și simplu lasă lucrurile să treneze, nu acționează, 

încearcă să evite luarea unei decizii.  

           O astfel de atitudine o să-l facă pe copil să creadă că părintelui îi este indiferentă relația lor de comunicare, 

că nu poate avea încredere în acesta și o să - l îndepărteze afectiv de tatăl/mama lui.          

 Mai ales in perioadele stresante, precum cea de izolare si distanțare sociala cauzata de pandemia Covid-19, copiii 

pot deveni mai agresivi verbal sau fizic in conflictele cu părinții. Cum este bine sa reacționezi? 

Învață să identifici momentele dinaintea unui conflict de putere. Când acționezi astfel încât copilul trebuie să 

respecte o regulă, când oprești un comportament dăunător, când refuzi o cerere din partea copilului, iar acesta este 

deja obosit sau stresat din alte motive, conflictele de putere sunt extrem de probabile. 

          Fii pregătit dinainte să îți păstrezi calmul în asemenea momente. Vizualizează  asemenea situații și 

imaginează-ți cum vei reacționa cu calm. Amintește-ți că un copil va încerca întotdeauna să testeze limitele și 

regulile, din dorința de a descoperi care este libertatea de care dispune, nu pentru a-ți face viața mai grea. Când nu 

iei personal comportamentul copilului, vei reuși mai bine sa iți dai seama de greșelile făcute și îți vei păstra calmul. 

Învață să ignori comportamentul provocator al copilului, însa nu și copilul. Înțelege că la bază există niște emoții 

și caută să te concentrezi pe a-l implica în ceva ce poate fi constructiv si pozitiv.  

     În rezolvarea acestor probleme singura strategie care funcționează din cele patru. Este vorba de un interes dublu 

direcționat: „vreau să fie și ca tine, vreau să fie și ca mine!”. Viața este formată din negocieri, copilul poate să 

învețe acest lucru de la o vârstă fragedă.  

Părintele trebuie să știe că nu întotdeauna ceea ce „este bine” este și ceea ce îi place copilului. Părintele trebuie să 

fie un fin negociator, să găsească în interiorul soluției pe care o propune copilului și ceva din opțiunile acestuia. 

Așa cum se spune în negociere, o greșeală fundamentală este să ne gândim în genul „eu contra ta”. Dimpotrivă, 

soluția firească este de tipul: „eu și tu contra problemă!” Nu părintele este adversarul copilului și nu copilul este 

adversarul părintelui: cei doi au o problemă și problema este adversarul pe care trebuie să-l înfrunte împreună! 

 

Bibliografie:  
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ERASMUS+ VET - UN REAL SPRIJIN ÎN PREGĂTIREA ELEVILOR PENTRU A FI 

BUNI ÎNTR-O MESERIE 

 
Panaite Aurora Antonia 

 

Se spune din ce în ce mai des că avem nevoie de buni meseriași pentru a se dezvolta 

economia, dar cu toate acestea cei mai mulți elevi se orientează în primul rând spre liceele 

teoretice. Dacă suntem sinceri cu noi înșine, această orientare este influențată de cadrele 

didactice din gimnaziu, de părinți, de atitudinea diferită societății față de liceele teoretice și cele 

tehnologice. 

”Liceul x este foarte bun, are promovabilitate la bac peste n%”, auzim de foarte multe 

ori în jurul nostru. Da, în zilele de azi, a fi capabil sau nu echivalează cu a-ți lua bacul sau nu. 

Este oare adevărat? Este oare aceasta o clasificare corectă a elevilor? Nu cred. Niciodată nu m-

am interesat când mi s-a stricat ceva dacă meseriașul la care am apelat are bacul luat, dacă știe 

să deriveze, să integreze, sau să rezolve ecuațiile logaritmice. M-am bucurat însă nespus dacă 

a știut repara obiectul stricat, dacă a știut să îmi facă ceea ce am dorit de la el și m-am uitat cu 

admirație la rezultatul muncii lui. Da, sunt de admirat toți copiii care știu să facă ceva: dacă o 

fetiță știe să împletească frumos părul, dacă știe să facă prăjituri, dacă știe să tricoteze, să coase, 

să facă mâncare, sau dacă un băiat știe să lucreze în grădină, să își ajute tatăl în atelierele de 

acasă…  Sunt de admirat și ar trebui să li se spună că sunt valoroși. 

Din păcate, atenția din ce în ce mai mare spre teorie a dus la o ierarhizare probabil 

greșită a liceelor, cei mai mulți părinți dorind ca copiii lor să fie elevi la liceele teoretice. Însă 

economia unei regiuni nu se poate construi doar pe teorie. De mult se trag semnale de alarmă 

din partea fabricilor harghitene că vine vremea să-și închidă poprțile deoarece nu mai au cu cine 

înlocui muncitorii care se pensionează.  

Acesta a fost motivul pentru care ISJ Harghita a pus accent pe participarea elevilor la 

stagii de practică în străinătate iar liceele tehnologice au fost receptive și și-au dat interesul să 

scrie și să implementeze proiectele cu acest obiectiv.  

Ne întoarcem în timp și vedem începutul, adică anul 2005 când a fost câștigat primul 

proiect de mobilitate în domeniul învățământului professional și ethnic acest fel de Liceul 

Tehnologic ”Liviu Rebreanu” din Bălan, pe atunci în cadrul programului Leonardo da Vinci. A 

fost vorba despre învăţarea tehnologiilor noi pentru întreţinerea şi repararea maşinilor în 

domeniul mecanic. A fost un real succes dacă ne gândim la câștigul în atitudinea față de muncă 

a elevilor participanți la stagiul de practică de 3 săptămâni în Germania. Aș dori să menționez 

observația lui Călin, elev în clasa a XI-a pe atunci: ”planul din fiecare zi era în așa fel făcut 

încât fiecare mecanic să poată lucra încet, oferind calitate și nu ca la noi, cât mai mult în cât 

mai scurt timp”. O observație justă, nu-i așa? Ceva simplu, care marchează atitudinea lui și în 

prezent în ceea ce privește calitatea muncii efectuate și a pretențiilor față de sine. 

Liceul din Bălan a fost un exemplu de bună practică, a fost ”rândunica care a adus 

primăvara”. El a continuat, prin munca domnului profesor Keszler Andrei, să câștige noi și noi 

proiecte pentru elevii săi, an de an iar după activitatea de multiplicare pe care a făcut-o dl. 

Keszler Andrei, a reușit să deschidă interesul celorlalte licee tehnologice din județ și astfel, din 

anul 2009 începând, numărul proiectelor s-au înmulțit an de an.  

Acum, Erasmus+ VET, în urma a celor peste 60 de proiecte de mobilitate în domeniul 

învățământului profesional și tehnic, este un program îndrăgit și implementat în liceele 

tehnologice harghitene. Elevii acestora își aprofundează cunoștințele făcând practică în 

meseriile de cofetar, bucătar, mecanic, învățător, educator, în domeniul IT, al turismului, al 

construcțiilor, prelucrării lemnului, etc. Merită să le menționez pentru a le aduce și astfel la 

cunoștință de respectul pe care-l purtăm muncii depuse de ei. În top, adică printre acele unități 



 

care au cele mai multe proiecte VET sunt:  Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Bălan, Liceul 

Tehnologic ”Fogarassy Mihály” Gheorgheni, Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea 

Ciuc, Liceul Tehnologic „Székely Károly” Miercurea Ciuc, Liceul Tehnologic „Kós Károly” 

Miercurea Ciuc, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Ditrău, Liceul Tehnologic Corund, 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Toplița, Liceul Tehnologic ”Petőfi Sándor” Dănești, 

Liceul Tehnologic ”Zelyk Domokos” Cristuru Secuiesc. 

Ce impresii ne transmit elevii după ce se întorc din stagiile de practică? Încrederea în 

sine, sentimentul că ei sunt în stare să Învăţarea tehnologiilor noi pt. întreţinerea şi repararea 

maşinilor în domeniul mecanic muncească, că se pot afirma prin munca lor, dorința de a învăța 

și mai mult din meserie, dorința de a învăța limba engleză și dragostea față de muncă. Toate 

acestea ni le transmit cu ochi luminoși, cu un zâmbet de fericire pe obraz și cu speranță. Ei știu 

că ceea ce învață să facă este valoarea care le va deschide ușile și care le va asigura viitorul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARNIS ȘI IMPLICAȚIILE ÎN DEZVOLTAREA NEUROMUSCULARĂ A 

COPILULUI    
Prof. Pantea Marinela  

 

 

Cuvinte cheie: eskrima, autoapărare, abilitate, neuromotor, coordonare, valori, manifestări 

motrice, tehnici. 

 

    
Figura nr.1 - Ilustrație Arnis Dublu Stick 

(sursa internet) 

 

ARNIS, cunoscut și ca Eskrima sau Kali este un sport național și, totodată, artă marțială 

cu originea în Filipine. Cuprinde atât lupta cu arme, dar și tehnici de autoapărare, dezarmare și 

lupta cu mâna goală (“hand-to-hand combat”). În general, accentul este pus pe tehnicile cu 

arme diferite, dar există multe școli și sisteme vechi sau noi, care au în prin plan tehnicile cu 

mâna goală, fără arme, iar unele sisteme școlare vechi nu învață deloc arme. Pentru toate 

intențiile și scopurile, arnis, eskrima și kali se referă la aceeași familie de arte marțiale și sisteme 

de luptă bazate pe arme filipineze. 

Potrivit lui Guro Dan Inosanto, “Kali este un amestec de limbaj Cebuano, cuvintele 

„kamot“, însemnând o parte, și „lihok“, ceea ce înseamnă mișcare”[1]; cuvântul Eskrima este 

o filipinizare a cuvântului spaniol pentru garduri, “esgrima”, iar Arnis provine de la arnés, 

spaniolă veche pentru „armor” (harness este un termen arhaic în engleză pentru armour, care 

provine de la aceleași rădăcini ca și termenul spaniol). Arnes este, de asemenea, un termen 

arhaic spaniol pentru armă. Arnis include, după cum am precizat anterior, lupta mână în mână 

(mano mano), imobilizări articulare, prindere și tehnici de dezarmare a armelor.  

 

 Figura nr. 2 - Competiție Arnis stick              Figura nr. 3 - Competiție copii Arnis 

stick 



 

             

 
           (sursa internet)                                               (sursa 

internet)  

 

Cum poate influența ARNIS-ul dezvoltarea neuro-motorie a unui copil? Cum poate avea 

implicații ARNIS-ul în atitudinea, comportamentul motric, personalitatea și 

psihomotricitatea practicantului? 
 

Se știe că la vârsta de 6-7 ani, copilului i se finalizează inervația musculară, iar  el poate 

începe să practice sporturi care să îi dezvolte coordonarea, alături de alte capacități motrice și 

deprinderi de manipulare și stabilitate. Practicarea artei martiale Arnis îl ajută să împiedice 

scăderea abilităților motrice, să aibă un echilibru muscular, dar și să acumuleze un pachet 

informativ specific și general, alături de metode efective de lucru, control și măsură în gesturi, 

păstrarea calmului, atitudini preventive, acordarea de răspunsuri motrice la stimuli diferiți, într-

un context util și eficient.  Modul său de a gândi și a percepe ceea ce i se oferă pe partea de 

psihomotricitate îl va determina să aibă și o pozitivă interferență socială. Percepția copilului 

față de acțiunile din jurul său va fi mult îmbunătățită. 

Arnis ajută la perfecționarea manifestărilor motorii, perfecționarea vorbirii (limbajul de 

specialitate), activitatea sistemului nervos central, iar aceste performanțe apar și se dezvoltă în 

paralel, pentru că procesul inițierii necesită o bună cunoaștere a metodelor efectuării. 

Adaptarea și integrarea în mediul activităților sportive, dezvoltarea motricității, de la 

mișcările reflexe necondiționate la  cele orientate și adaptate, reflexele de postură și cele de 

apărare, dezvoltarea percepțiilor odată cu începutul achiziționării noilor informații specifice, 

direcția precisă, amplitudinea maximă a gesturilor, ritmul și tempoul corespunzător, gradul de 

încordare necesar execuției, controlul și utilizarea corespunzătoare a segmentelor corpului, 

perspicacitatea, intuiția, atenția distributivă, dezvoltarea inteligenței și a comportamentului 

motor reprezintă doar o parte din aspectele rezultate ca influență în urma practicării ramurii de 

sport Arnis. Dezvoltarea psihică a copilului se caracterizează prin dezvoltarea motorie și de 

cunoaștere/cogniție. Trebuie să fim atenți la ce facem cu copiii noștri. Dacă ne pasă de ei, atunci 



 

nu trebuie să lăsăm să se piardă participarea conștientă și capacitatea de lucru a organismelor 

acestora.  

Antrenamentul în Arnis are atât latură instructivă (dezvoltarea multilaterală a 

personalității și trăsăturilor de personalitate, dezvoltarea calităților psihice și a particularităților 

psihomotrice, lucrul sistematic pe îmbunătățirea deprinderilor de manipulare și stabilitate), cât 

și latură de pregătire (educarea sportivului, capacitatea de lucru a organismului în condițiile 

activității sportive, formarea conștiinței și a conduitei morale). 

 

Figura nr. 4 - Echipament Arnis pentru copii 

 
M. Pantea, 2018 

 

Arnis, ca sport combativ ajută copilul să învețe să-și stăpânească agresiunea fizică și 

verbală, să scadă reflexele necondiționate și să le dezvolte mai bine pe cele condiționate (acolo 

unde mai este nevoie): reacții adecvate la factorii excitanți ai mediului ambiant și necesitățile 

proprii, concentrarea auditivă și oculară (de exemplu, reacția la stimuli: retragerea corpului, 

alternanța încordare-relaxare, gândirea anticipată, “citirea” gesturilor oponentului). Fiecare 

criteriu se manifestă diferit. De la 5-6 ani, maturizarea intelectuală este făcută în baza criteriilor 



 

mai sus menționate, ceea ce influențează și  determină o bună educare și dezvoltare a copilului, 

pe partea de psihomotricitate. 

Așa cum există o strânsă legătură între creștere și dezvoltare, tot așa există interrelație 

între dezvoltarea fizică, psihică, afectiv-emoțională și dezvoltarea fiziologică. Așa se explică 

faptul că un copil cu o dezvoltare fizică mult mai deficitară are, uneori, și o întârziere importantă 

a dezvoltării neuropsihice. 

Participarea conștientă  la antrenamente determină creșterea dorinței de pregătire, 

perseverență, implicarea afectiv-emoțională, explicarea deciziilor luate în situații diferite, 

creșterea interesului, îndeplinirea sarcinilor acumulate în tehnică și tactică, îmbunătățirea, 

acumularea și perfecționarea satisfacției, care va crește, cunoașterea sa particulară,  capacitatea 

de mișcare a propriilor segmente, încredere în sine, motivație de participare și de acumulare a 

informației specifice, iar toate acestea sunt regăsite în Arnis. 

Experiența vastă a Maestrului Dan Inosanto în domeniul diferitelor arte marțiale (peste 

60 de ani) i-a permis să folosească elemente tehnico-tactice din aceste sporturi de luptă pentru 

a îmbunătății coordonarea și reflexele unor sportivi de talie internațională precum membrii 

echipei de fotbal american Dallas Cowboys.  

Se întărește, astfel, interrelaționarea între dezvoltarea fizică, dezvoltarea neuropsihică 

și capacitatea de aplicare a potențialului biomotric acumulat prin experiența antrenamentelor 

diversificate. 

Accesibilitatea și logica metodelor și mijloacelor specifice utilizate în Arnis vor face să 

se înțeleagă aplicabilitatea cu scop, iar motivația copilului va crește  generându-i valori 

importante: spirit de echipă, solidaritate, fair-play, dezvoltare și împlinire personală, respect 

față de sine și față de ceilalți, conștientizarea propriei situații și a toleranței. 

Arnis reprezintă un cumul de avantaje precum siguranță, abilitate, coordonare, 

perseverență, disciplină, formarea și responsabilizarea copilului, curaj. Nu trebuie evitat pentru 

că ar fi considerat un sport dur, de contact, căci, asemeni tuturor artelor marțiale, Arnis  ajută 

în evoluția profesională  prin beneficiile complexe pe latura neuro-motorie, dar și prin… crearea 

de lideri. 
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BARIERE ÎN RELAȚIILE DE COMUNICARE CU PREȘCOLARII 
Pantelimon Anca - Victoria 

 
 

1. COMUNICAREA 

Comunicarea este un ansamblu de acțiuni care au în comun transmiterea 

de informații sub forma de mesaje, știri, semne sau gesturi simbolice, texte scrise (si multe alte 

forme) între doi indivizi, numiți interlocutori, sau mai formal, emițător și receptor. 

Conceptul de «comunicare» este strâns legat de existența noastră ca oameni, iar apoi ca 

societate, datorită faptului că ființele umane și comunicarea sunt interdependente. Fără 

comunicare și limbaj, noi ca ființe sociabile, ce interacționăm și relaționăm în cea mai mare 

parte, sau chiar în totalitate prin intermediul actului comunicării, viața noastră pe Terra ar fi 

inutilă, de prisos. Comunicarea este de asemenea un proces dinamic, aflat într-o continuă 

schimbare. Societatea își datorează existența comunicării interumane, ea înseamnă comunitate 

umană și este privită ca un proces care implică participarea tuturor membrilor societății 

respective.  

Întrucât noi, oamenii, nu suntem perfecți, nici societatea noastră nu este, apărând astfel 

probleme în relațiile interumane și bariere în comunicare. O barieră este un obstacol, o piedică 

în calea realizării unui lucru, a unei acțiuni. Bariera este sinonimă cu dificultate, impas, greutate, 

impediment, inconvenient, neajuns.  

Deși pot apărea astfel de bariere în toate relațiile în care ne angajăm ca participanți, cred că o 

voi alege pe cea cu preșcolarii, unul din motive fiind faptul că momentan copiii mei se află la 

această vârstă (4 ani și jumatate și 2 ani).  

 

2. COMUNICAREA ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Avem privilegiul de a trăi într-o perioadă a exploziei informaţionale, generată de 

creşterea exponenţială a cunoştinţelor umane. În acest univers se află omul însuşi, ca parte a 

sistemului informaţional. Adaptat acestor realităţi, şi procesul de învăţământ este un sistem 

dinamic complex, cu cei doi poli ai săi, între care se realizează comunicarea de tip bilateral, de 

transmitere şi de receptare a informaţiei.  

În cadrul procesului de învăţământ, comunicarea mijloceşte realizarea fenomenului 

educaţional în ansamblul său; ea este definită ca relaţia prin care interlocutorii se pot înţelege 

şi se pot influenţa reciproc prin intermediul schimbului continuu de informaţii, divers 

codificate. În activitatea şcolară coexistă mai multe forme ale comunicării, care se completează 

reciproc. Aici nu folosim niciodată un sigur tip de comunicare şi nici măcar o singură formă de 

comunicare. Cunoaşterea şi stăpânirea tehnicilor de comunicare corespunzătoare diferitelor 

tipuri de comunicare este indispensabila in viata profesionala.  

Intrucat educatorii, lucreaza cu sufletul şi cu mintea copilului şi pentru că la vârsta 

aceasta copilul este extrem de sensibil afectiv, este imperios sa utilizeze cele mai diverse forme 

ale comunicării, toate având drept scop realizarea obiectivelor propuse într-o manieră fină şi 

elegantă, ajungand la sufletul uman, făcându-l să vibreze şi să scoată la lumină ceea ce fiecare 

individ are mai valoros şi mai inedit.  

Comunicarea didactică are câteva trăsături generale: se desfăşoară între cel puţin doi 

parteneri de tipul: educator – copil, copil – copil; este o comunicare cu conţinuturi purtătoare 

de instruire, mesajul este conceput, organizat şi structurat logic de către cadrul didactic pe baza 

unor obiective; are un efect de învăţare, urmăreşte influenţarea, modificarea şi stabilitatea 

comportamentelor individuale şi de grup; generează învăţare, educaţie şi dezvoltare în acelaşi 

timp, prin implicarea activă a copilului în actul comunicării; comunicarea se reglează şi se 

autoreglează cu ajutorul unei retroacţiuni: feed-back şi feed–forward.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Informa%C8%9Bie
http://societatea/


 

Copilul învaţă să comunice în familie, în mediu social general, dar mai ales în cadrul 

activităţilor de instruire şi de educare organizate instituţional. În grădiniţă, educatorul trebuie 

să cultive şi să întărească statutul de interlocutor, de partener al copilului faţă de propria 

devenire şi să permită copilului să construiască progresiv imaginea pozitivă a sinelui, într-un 

climat favorabil şi adecvat exprimării proprii şi comunicării interpersonale reuşite. Aşadar, 

echilibrarea balanţei cognitivului cu afectivul şi motivaţionalul trebuie să fie o constantă a 

activităţii formatorului.  

În procesul de formare la copiii preşcolari a capacităţii de comunicare, educatorul 

trebuie să facă dovada competenţei sale comunicative. Exprimarea sa trebuie să fie întotdeauna 

corectă, clară, stimulativă, încurajatoare şi să nu fie niciodată jignitoare, inhibitoare, 

supărătoare, iritantă, încărcată de reproşuri. Aria informaţiilor pe care le stăpâneşte în legătură 

cu procesul comunicării să fie cât mai cuprinzătoare.  

După statutul interlocutorilor distingem: comunicare verticală şi comunicare orizontală. 

Comunicarea verticală este cea care se realizează între educatoare şi copil. Acest tip de 

comunicare se poate îmbina cu comunicarea de tip orizontal, conducând adesea la rezultate mai 

bune în activitatea la grupă. 

În raport cu modalitatea de codificare a mesajului se pot diferenţia următoarele tipuri de 

comunicare: comunicare verbală, comunicare paraverbală (empatică) şi comunicare 

nonverbală.  

Comunicarea verbală are în centrul demersului său limbajul şi este codată logic, de 

natură să ofere anumite conţinuturi (cunoştinţe, noţiuni), semantică (dezvăluie înţelesuri, 

sensuri şi semnificaţii), toate exprimate cu ajutorul limbajului oral şi scris.  

Comunicarea nonverbală, necodată logic, este constituită din stări afective, reacţii 

emoţionale, experienţe personale, atitudini, aprecieri etc, exprimate prin alte limbaje, 

neverbalizate cum sunt imaginile, gesturile, mimică, expresiile. O altă componentă a 

comunicării este paralimbajul. Paralimbajul include viteza cu care vorbim, ridicarea sau 

scăderea tonului, volumul, folosirea pauzelor, calitatea vorbirii.  

 

3. BLOCAJE ȘI BARIERE ÎN COMUNICARE 

  Ori de câte ori scriem sau vorbim, încercând să convingem, să explicăm, să influenţăm, 

săeducăm sau să îndeplinim orice alt obiectiv, prin intermediul procesului de comunicare 

urmărim întotdeauna câteva scopuri principale: să fim receptaţi (auziţi sau citiţi), să fim înţeleşi, 

să fim acceptaţi, să provocăm o reacţie (o schimbare de comportament sau atitudine).  

Atunci când nu reuşim să atingem nici unul dintre aceste obiective, înseamnă că ceva în 

derularea comunicării nu funcţionează corespunzător, adică ceva a interferat în transmiterea 

mesajelor. Orice interferează cu procesul de comunicare poartă denumirea de barieră în calea 

comunicării.  

Barierele în comunicare se produc atunci când receptorul mesajului comunicat nu 

receptează sau interpretează greşit sensul pe care emiţător a vrut să i-l dea. Scopul studierii 

comunicării este acela de a reduce cauzele care provoacă aceste fenomene. Barierele pot fi 

găsite în orice sistem comunicaţional şi de aceea e mai corect să spunem că mesajul transmis 

nu e niciodată mesaj receptat. Ideal ar fi ca tot ce se emite să fie şi recepţionat, dar practic asta 

e imposibil pentru că nu tot ce există în intenţiile emiţătorului se regăseşte în aşteptările 

receptorului, fiecare om având un cadru de referinţă propriu (şi chiar limitat), iar sensurile în 

care se realizează comunicarea diferă de la individ la individ.  

Formarea competenţelor comunicative constituie un obiectiv major în cunoaşterea 

realităţii. Una dintre căile principale de antrenare a comunicării constă în identificarea 

blocajelor care reduc semnificativ fidelitatea sau eficienţa transferului de mesaj. Blocajele 

comunicării pot avea asemenea intensitate, încât între informaţia transmisă şi mesajul perceput 

să existe diferenţe vizibile. Perturbaţiile pot fi de natură internă-fiziologice, perceptive, 



 

semantice, interpersonale sau intrapersonale- şi de natură externă-apărute în mediul fizic în care 

are loc comunicarea (poluare fonică puternică, întreruperi succesive ale procesului de 

comunicare etc.).  

 

4. BLOCAJE ȘI BARIERE ÎN COMUNICAREA DIDACTICĂ 

Comunicarea didactică, ca şi comunicarea generală interumană, este supusă unor 

perturbări numeroase şi variate. Acestea pot fi: blocaje determinate de caracteristicile persoanei 

angajate în comunicarea didactică (profesorul pe de o parte, elevul pe de alta); blocaje 

determinate de relaţiile social-valorice existente între participanţii la relaţia de comunicare 

didactică; blocaje determinate de particularităţile domeniului în care se realizează comunicarea 

didactică.  

 

5. PERTURBĂRI PSIHOLOGICE 

În drumul parcurs de mesajul ştiinţific, de la persoana-emiţător la persoana- receptor, se 

produc multe pierderi ale stării iniţiale a acestuia. Mai întâi, reţinem că înţelegerea mesajului 

de către copii este dependentă de inteligenţa şi capacitatea de înţelegere a acestora, precum şi 

de cultura lor. Copiii cu un IQ mic nu vor putea recepţiona, în mod adecvat, cunoştinţele care 

li se predau, capacităţile lor cognitive mediocre reprezentând un factor blocant manifestat în 

relaţia de comunicare cu profesorul.  

Există, apoi, copii care nu au suficientă încredere în capacităţile personale, timizi, 

indecişi, care nu se pot implica în suficientă măsură în sarcina didactică. Aceştia necesită o 

intervenţie plină de tact pedagogic pentru creşterea încrederii în ei înşişi.  

Oboseala, diferitele deficienţe (fizice, senzoriale etc.) produc şi ele perturbări în comunicarea 

didactica.  

La nivelul persoanei-receptor (copiii) pot apărea situaţii de neatenţie, apatie, rumoare, 

fenomene perturbatoare care pot fi înlăturate printr-o atitudine fermă din partea educatorului, 

dar plină de atenţie şi respect faţă de copii pentru că altfel, dacă în relaţia de comunicare 

educator-copil nu există o încărcătură afectivă adecvată, copiii pot manifesta atitudini de 

retragere, de evitare, chiar de opoziţie.  

Alte perturbări se produc în comunicarea didactică datorită educatorului. Există cadre 

didactice care nu respectă principiile didactice, cum este de exemplu principiul accesibilităţii. 

Aceştia realizează o comunicare abstractă, insuficient adaptată la nivelul de înţelegere al 

copiilor. Superficialitatea în pregătirea sarcinilor didactice, grabă, neatenţia se repercutează 

negativ asupra relaţiei de comunicare. La fel, trăsăturile negative de personalitate vor fi 

controlate. În grădiniţă copiii nu trebuie să se simtă nişte victime. Este corect ca ei să trăiască 

sentimente de securitate şi de afectiune. 

 

6. PERTURBĂRI LA NIVELUL CANALELOR DE TRANSMISIE  
Perturbările la nivelul canalelor de transmisie pot fi provocate, mai întâi, de tot felul de 

zgomote: declanşarea alarmei unui autoturism, şuşotelile copiilor, căderea unei cărţi sau 

rechizite pe duşumea, neadecvarea vocii educatorului etc. De asemenea, distanţa prea mare a 

copiilor faţă de educatoare (în sălile de clasă spaţioase sau amfiteatre) poate obstrucţiona 

transmisia mesajului. 

Una dintre cele mai cunoscute perturbări ale canalelor de transmisie o reprezintă 

pronunţia deficitară din partea profesorului care, în cursul transmiterii se poate amplifica. De 

asemenea, defectele de auz la unii elevi determină că transmisia de la profesor să nu fie receptată 

în mod satisfăcător.  

Distorsiunile la nivelul canalelor de transmisie (zgomote, vibraţii) perturbă fidelitatea 

transmisiei, între mesajul expediat şi cel receptat nu se constată corespondenţa necesară. Se 



 

deteriorează astfel înţelesul cuvintelor, al propoziţiilor, al sensului global al celor ce se 

comunică. 

 

7. PERTURBĂRI DETERMINATE DE NATURA DOMENIULUI COGNITIV 
O serie de perturbări ale comunicării didactice sunt determinate de nestăpânirea în 

suficientă măsură a limbajului sau comunicării în contextul unor discipline şcolare: matematică, 

fizică, biologie, filozofie etc, situaţie în care pentru a înţelege este necesar ca elevii să înţeleagă 

cuvintele de specialitate din domeniul respectiv. Ei trebuie să fie posesorii unor competenţe 

cognitive (pentru a înţelege informaţiile ştiinţifice) dar şi a unei competenţe lingvistice (să 

cunoască sistemul respectiv de semne care exprimă conţinutul de idei specializat). Evident că 

elevii trebuie să înveţe treptat limbajele respective, iar profesorii să folosească termenii pe care 

elevii îi cunosc, respectând astfel regula de bază a oricărei comunicări, aceea ca interlocutorii 

să folosească acelaşi limbaj.  

O altă condiţie care stă la baza unei comunicări eficiente o constituie comunicarea 

pozitivă, ca rezultat al gândirii pozitive. Altfel spus, nu trebuie să avem o gândire exagerat de 

critică, de a penaliza necruţător orice greşeală şi de a trece cu vederea peste aspectele pozitive. 

Desigur aceasta nu înseamnă că trebuie să încurajăm performanţele mai slabe ale copiilor ci să 

demonstrăm că suntem totdeauna deschişi dialogului, chiar şi atunci când copilul greşeşte 

trebuie să comunicăm pozitiv găsind elementele demne de lăudat.  

Iată câteva din atitudinile mai frecvente întâlnite care nu doar inhibă sau scad eficienţa 

comunicării dar predispun apariţia conflictelor şi implicit a blocajelor în comunicare: 

Ameninţarea  

Exemple: “Dacă nu lucrezi corect să ştii că o să te pedepsesc!”  

Consecinţa: - principala preocupare a copilului va fi să nu greşească, nu va avea curajul să 

rezolve dacă nu este sigur că rezultatul este pozitiv; astfel apare frica, minciuna, intoleranta, 

etc. 

Critica  

Exemple: “De câte ori trebuie să-ţi spun că nu trebuie să alergi prin sală?”; “Nu ţi-am spus să 

fii atent să nu răstorni supa pe masă?”; “Tu eşti de vină pentru că Ioana a căzut”  

Consecinţa: - scade receptivitatea copilului la părerile emise de educatoare şi astfel se naşte 

indiferenţa.  

Etichetarea  

Exemple: “Eşti cu capul în nori!”; “Eşti rău!”; “Eşti dezordonat!”; ” Eşti cel mai rău copil din 

grupă!”  

Consecinţa: - dacă afirmaţiile se repetă frecvent atunci copiii vor fi urmăriţi de această idee; în 

subconştientul lor vor fi convinşi că sunt aşa cum au fost etichetaţi şi apare astfel complexul de 

inferioritate.  

Indiferenţa  

Exemple: “D-na educatoare, priviţi ce frumos am desenat!” - “Bine. Lasă-mă că sunt ocupată!” 

Consecinţa: - copilul va încerca să atragă atenţia asupra sa chiar şi prin fapte negative.  

Ironia  

Exemple: “Tu ştii de ce există batiste?”; “Mulţumesc pentru că aţi adunat jucăriile!” (pe ton 

ironic)  

Consecinţa: - scade încrederea copilului în forţele proprii şi faţă de educatoare şi caută apreciere 

în altă parte; astfel apare distanţarea.  

Neatenţia la ceea ce ni se spune, întreruperea unei conversaţii începute, schimbarea bruscă a 

subiectului sau a patenerului de dialog  

Exemple: “D-na educatoare să ştiţi că am vizionat...” - “Du-te şi te joacă!”  



 

Nemulţumirea Exemple: “- Am adunat jucăriile!” - “- Măcar atâta să faci şi tu!”; “- D-na 

educatoare, am pictat singură!” - “- Era cazul pentru că de fiecare dată îi rogi pe colegii tăi să-

ţi termine lucrarea.”  

Consecinţe: - îi scade entuziasmul şi motivaţia pentru sarcinile şcolare şi astfel apare pasivitatea  

Ridicarea vocii  

Exemple: “Eşti obraznic!!!”; “Niciodată nu eşti atent!!!”; “Eşti rău tot timpul!!!”  

Consecinţe: - această formă de “comunicare” poate atrage deprecierea dascălului  

Umilirea  

Exemple: “Spune-le colegilor ce ai făcut!”; “Spune-i mamei tale ce ai făcut azi!!”  

Consecinţa: - educatoarea nu este un om de încredere, te face de râs în faţa celorlalţi; copilul va 

învăţa să ascundă adevărul şi astfel apare neîncrederea în cei din jur.  

Adoptarea unor astfel de atitudini duce la scăderea eficienţei în comunicare şi uneori predispune 

apariţia conflictelor. Consecinţele negative pot să apară mai devreme sau mai târziu, însă pentru 

a putea fi preîntâmpinate este bine să acordăm o atenţie deosebită comunicării atât în instituţiile 

şcolare cât şi în mediul familial. 
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MODALITĂȚI DE EFICIENTIZARE A COMUNICĂRII CU ELEVII 

Pantelimon Anca – Victoria 

 

Când vin în contact cu termenul de “elev”, gândul mă poartă atât la perioada în care eu 

am avut acest rol, cât şi la prezent, când rolul meu este acela de profesor şi vin in contact cu 

numeroşi copii, adolescenţi, fiecare fiind diferit de toţi ceilalţi, fiecare având temeri, frustrări, 

dorinţe şi aspiraţii. Când mă gândesc la conceptul de “comunicare”, şi mai ales la comunicarea 

între elevi şi profesori, conştientizez, ajutată de cei câţiva ani de experienţă de predare, faptul 

că nu este deloc un proces simplu, nu este vorba doar de transmiterea unor informaţii teoretice, 

a unor intrebări si răspunsuri, ci de o relaţie complexă în care sunt implicate sentimente, simpatii 

şi antipatii, înclinaţia spre o materie sau lipsa ei, contextul din care vine fiecare individ şi multe 

altele. Pentru mine personal, meseria de profesor este cea la care am visat şi care imi place, dar 

îmi dau seama în fiecare zi că este de asemenea plină de provocări, de lucruri care trebuie 

învăţate, adaptate, îmbunătăţite. Relaţia cu elevii, cu tot ce cuprinde ea, este de maximă 

importanţă pentru ca procesul de învăţămant să aibă efecte benefice şi rezultate îmbucurătoare 

pentru ambele parţi.  

 Pentru a explica termenul de “comunicare” mai în detaliu, putem spune că aceasta are 

la bază talentul de a negocia, de a simţi ce vrea celălalt, ce aşteaptă de la tine, dar şi ceea ce poţi 

tu să oferi; orice relaţie interumană are la bază comunicarea, capacitatea de a te face înţeles de 

celălalt şi de a-i putea transmite, la rândul tău, ceea ce el işi doreşte să primească de la tine. 

Comunicarea nu are întotdeauna la bază un schimb material, tangibil, dar are întotdeauna la 

bază înţelegerea, puterea cuvântului, atitudinea deschisă, flexibilă, tolerantă şi puterea de a-l 

face pe celălalt să aibă încredere în tine.  

Oamenii comunică pentru că au nevoie unii de alţii. Comunicarea te ajuta să le spui celor de 

lângă tine ce simţi, ce îţi doreşti şi ce nu iţi place, evitând acumularea frustrărilor prin 

comoditatea, frica sau incapacitatea de a exprima liber, dar cu bun simţ şi eleganţă, ceea ce 

gândeşti. Deşi mă raportez la comunicarea în planul relaţiilor cu elevii, trebuie să pornim tot de 

la valenţele profund umane ale comunicării: ea aparţine oamenilor, fiinţelor inteligente, care işi 

pot invinge propriile inhibiţii, carenţele de exprimare, complexele acumulate, deficienţele 

native de interacţiune cu ceilalţi. Pot face acest lucru prin educaţie, toleranţa faţă de ceilalţi, 

capacitate de integrare, efort propriu de adaptare, limbaj, gesturi şi mimică.  

Putem spune despre comunicare că reprezintă arta transmiterii informaţiilor, ideilor şi 

atitudinilor de la o persoană la alta, trecerea unei informaţii de la un emiţător la un receptor, 

talentul de a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a inştiinţa, a spune. Ea reprezintă ansamblul 

proceselor fizice şi psihologice prin care se efectuează o operaţie în legătură cu una sau mai 

multe persoane în vederea obţinerii unor anumite obiective.   

 Comunicarea didactică are mai multe caracteristici care o deosebesc de alte forme ale 

comunicării interumane. Ea se desfaăoară între profesor şi elevi, având ca scop comun instruirea 

acestora, folosind comunicarea verbală, scrisă, non-verbală, paraberbală, şi vizuală, dar mai 

ales forma combinată. Mesajul didactic este conceput, selecţionat, organizat şi structurat logic 

de către profesor, pe baza unor obiective precise. Stilul didactic al comunicării este determinat 

de concepţia didactică a profesorului şi de structura lui psihică. Mesajul didactic are o 

dimensiune explicativ-demonstrativă şi este transmis elevilor folosind strategii adecvate 

dezvoltării intelectuale a acestora şi nivelului de cunoştinţe pentru a fi inţeles de elevi. 

Comunicarea se reglează si se autoreglează cu ajutorul unor retroacţiuni (feed-back şi feed-

forward), înlocuind blocajele care pot apărea pe parcurs. 

 Există o serie de acţiuni care favorizează contactul interpersonal şi care vin să susţină 

calitatea comunicării didactice.  



 

 Revenind la amintirile mele din perioada în care eram elev, îmi amintesc de faptul că 

un lucru pe care îl apreciam la anumiţi profesori era aspectul lor fizic: modul lor ingrijit de a se 

îmbrăca, părul aranjat cu grijă – nu se putea oberva nici un pic de neglijenţa şi prin aceasta mi 

se părea că arătau că le păsa cu adevărat de ceea ce făceau şi impuneau a atitudine de respect 

din partea noastra.  

Tot în legatura cu acest nivel senzorial, al aspectelor pe care un elev le remarcă din prima clipa, 

cred ca o mare importanţă îl are contactul vizual (de căutare, captare, menţinere a privirii), cel 

auditiv (ascultarea activă) şi chiar atingerea (de exemplu, mângâierea pe creştet, cu îngăduinţă, 

pentru încurajare, recompensatorie sau strângerea de mâini). Orice vârsta ar avea, elevilor le 

place ca ceilalţi să li se adreseze într-un mod personal, să fie priviţi în ochi, să le fie ascultate 

ideile şi părerile, astfel încât să simtă că au valoare şi că sunt importanţi. Bineînţeles, acelaşi 

lucru este valabil şi în sens invers: profesorii au nevoie să primească din partea elevilor atenţie 

vizuală şi auditivă, consideraţie şi sentimentul că sunt respectaţi în poziţia pe care o ocupă.  

Reluând partea auditivă, un sprijin pentru comunicarea didactică îl reprezintă calităţile 

vocale; elevii sunt ajutaţi de inflexiuni calde, calme, echilibrate ale vocii, spre deosebire de 

ţipete, stridenţe vocale, sunete dizarmonice.  

Un alt lucru care ajută, deşi poate nu este conştientizat atât de mult, vizează alternarea 

distanţei personale (de apropiere fizică) cu distanţele sociale (specifice distribuţiei spaţiale a 

elevilor/ studenţilor dintr-o sală de clasă), reducerea distanţei fizice dintre interlocutori 

(plimbarea printre bănci pentru a urmări modul în care educabilii îşi rezolvă sarcinile 

individuale). Acest lucru îi ajută pe elevi să îi simtă pe profesori mai apropiaţi, poate chiar mai 

“oameni”, ca şi ei. Uneori acceptarea elevilor în spaţiul catedrei poate fi considerată de către 

aceştia o recompensă.  

Întreaga comunicare didactică este influenţată de ţinuta fizică, expresivitatea feţei, gesturi, 

strălucirea privirii; elementele limbajului nonverbal prelungesc semnificaţia cuvintelor. De 

exemplu, un profesor care intră în clasă, se aşează la catedră sau stă lângă tablă şi rămâne acolo 

toată ora, îşi diminuează mult din forţa discursului. Limbajul nonverbal are semnificaţii la fel 

de profunde ca şi cel verbal.  

 Mergând spre partea “semantică” – daca o pot numi aşa – aceea a vocabularului, îmi 

amintesc în mod clar că insultele, ameninţările şi cuvintele urâte (cum ar fi: “nu sunteţi buni de 

nimic”, “nu o să ajungeţi nicăieri”, “iţi dau una de te trec prin tablă”) nu îmi erau de folos şi nu 

mă motivau; din contră, mă blocau şi îmi provocau frică, uneori chiar panică. În prezent, lucrând 

ca profesor, la o clasă în care elevii sunt foarte vorbăreţi şi indisciplinaţi, mi s-a întâmplat ca 

un elev să îmi spună că ei nu stau cuminţi pentru că eu nu sunt genul de profesor care să ţipe la 

ei şi care să dea nota 2 pentru indisciplină. Ceea ce am gândit atunci, şi ceea ce i-am spus şi lui, 

a fost faptul că eu nu cred că un ton ridicat sau agresiv al vocii este eficient în procesul de 

predare; poate că i-ar face să nu mai vorbească odată cu mine în timpul orei, pentru o perioadă, 

dar nu ar ajuta prea mult comunicarea reală şi relaţia cu ei. Elevii au nevoie să fie incurajaţi, 

provocaţi prin lucruri pozitive, au nevoie să li se spună că pot inţelege şi pot învăţa ceea ce li 

se predă.  

Un discurs eficient se caracterizează prin: claritate – economicitate, utilizarea de 

expresii ghid, termeni scurţi, familiari, cu frecvenţă; voiciune – utilizarea unor cuvinte sau 

forme care dau voiciune ideilor şi stârnesc interesul, apelul la imaginaţie; adecvare – adecvarea 

cu nivelul celor care ascultă, folosirea formelor personale în locul celor impersonale, evitarea 

termenilor tehnici, a jargonului; personalizare – este preferat stilul personal de prezentare 

(folosirea pronumelor personale, a întrebărilor adresate direct auditoriului pentru a-l implica, 

crearea apropierii dintre vorbitor şi partenerii de comunicare); forţă – eliminarea tendinţelor de 

slăbire a frazelor, de folosire a expresiilor stereotipe, frazarea cu diferite grade de intensitate 

stilistica. 



 

 Mergând mai în profunzime, la ceea ce se află în interiorul, în inima participanţilor la 

comunicare, este evident faptul că fiecare aduce un bagaj, o încărcătură emoţională care, fie că 

îşi dă seama, fie că nu, îl influenţează în relaţia pe care o stabileşte cu cei din jur.  

Atât profesorul, cât şi elevul, au propriile dorinţe, aşteptări, preferinţe, căutari, întrebări, poate 

chiar frustrări şi dezamăgiri.  

Când eu eram în postura elevului, ştiu că îmi era mult mai uşor să ascult şi să înteleg materiile 

predate de profesori care arătau că le pasă cu adevărat de mine ca persoană, nu doar un simplu 

element din profesia lui.   

O relaţie comunicaţională eficientă presupune un vast repertoriu comportamental, 

abilitatea de a alege comportamentul cel mai potrivit, abilitatea de a se exprima cât mai eficient 

comportamental, complexitatea cognitivă, responsabilitatea asumată faţă de relaţie (cei cărora 

le pasă de ce se întâmplă cu relaţia lor de comunicare sunt mai buni comunicatori decât alţii), 

capacitatea de automonitorizare afectivă: analiza comportamentului educaţional cât mai 

obiectiv, să fim exacţi în judecarea stărilor emoţionale ale celorlalţi.  

În contextul relaţiei educaţionale devine foarte important ca profesorul să cunoască 

punctul de vedere al educabilului şi ceea ce simte el în raport cu mesajul receptat. De aceea, 

este necesară o ascultare empatică şi obiectivă. Există o serie de factori care ţin de personalitatea 

profesorului şi care influenţează comunicarea. 

Efortul persuasiv este un indicator comportamental care-l priveşte în mod direct pe 

profesor pentru că el realizează influenţa informativ-formativă. 

Capacităţile empatice au de asemenea o mare semnificaţie. Empatia este definită drept 

starea psihică de rezonanţă, de comunicare efectivă cu semenul. Ea ne ajută să identificăm sau 

să înţelegem psihologic alte persoane. Pentru profesorul aflat într-o relaţie empatică cu 

educabilul său, aceasta înseamnă o coborâre la nivelul de gândire şi simţire al interlocutorului 

cu scopul de a-l înţelege şi de a-l ajuta. În context şcolar abilităţile empatice ale profesorului se 

manifestă în două direcţii esenţiale pentru succesul activităţii de instruire şi educare: prin modul 

de tratare a conţinuturilor şcolare, de adecvare a logicii didactice la potenţialul intelectiv al 

interlocutorilor; prin maniera de abordare psiho-afectivă a interlocutorilor de o anumită vârstă 

şcolară. 

Abilitatea de a motiva interlocutorul şi de a genera situaţii şcolare motivante facilitează 

relaţia de comunicare între unul şi altul. Este vorba de a şti cum să faci o invitaţie la acţiune, 

cum să stârneşti în interlocutor dorinţa de a se implica. 

Maniera în care se desfăşoară în mod obişnuit activitatea şcolară tinde să menţină 

educabilul pentru prea multă vreme în stare pasivă, ceea ce conduce la instalarea cu multă 

uşurinţă a unei stări de dispersare a atenţiei. În aceste condiţii, ascultarea activă depinde nu atât 

de maturitatea şi interesul auditoriului, cât mai ales de arta oratorului. Iată câteva elemente care 

se recomandă a fi luate în considerare în organizarea unui discurs didactic: precizarea anticipată 

a scopului activităţii, provocarea curiozităţii, crearea unor conflicte cognitive pentru a stimula 

interesul elevilor / studenţilor, marcarea punctelor forte ale discursului prin accentuări vocale 

sau prin sporirea argumentaţiei, adoptarea unui limbaj precis, riguros.  

Pentru ca un astfel de discurs să poată fi organizat şi pentru ca toate considerentele 

prezentate să fie îndeplinite, şcolii i se recomandă să recurgă la strategii comunicative mai 

flexibile, diferenţiate şi să-şi asume în mod responsabil o serie de acţiuni: să producă un 

interlocutor activ; să se asigure în mod continuu asupra utilizării de către parteneri a aceluiaşi 

cod în procesul comunicării; să lase interlocutorului libertatea emiterii răspunsurilor în ritm 

propriu; să lanseze mesaje prin diferite canale; să atenueze efectul surselor de zgomot intern şi 

extern ori de câte ori este posibil. 

Grija pentru calitatea interacţiunii face obiectul permanent al educaţiei şcolare, chiar şi 

atunci când acest obiectiv nu este precizat în mod explicit în documentele cu care se operează 

în sistemul de învăţământ. Din păcate accentul se pune pe formele verbale ale exprimării şi mai 



 

puţin pe acele forme de manifestare definitorii pentru dobândirea unui stil comunicativ şi a unui 

sistem intelectual propriu. A provoca o stare de ascultare activă unui auditoriu de tip şcolar, pe 

o durată prelungită de timp, este o sarcină destul de dificilă. Iată de ce în conturarea discursului 

său profesorul trebuie: să fie specific şi clar; să-şi sprijine comentariile pe dovezi faptice; să 

diminueze mesajele negative şi, eventual să le amestece printre cele pozitive; să utilizeze un 

ritm adecvat şi modalităţi adecvate de transmitere; să folosească fraze cu o lungime medie (15-

20 de cuvinte), a paragrafelor centrate pe o singură idee; să aleagă cuvinte încărcate de 

afectivitate. 

 În demersul didactic de îmbunătăţire a aptitudinilor de comunicare se recomandă să 

pornim de la o analiză atentă a tuturor acestor elemente. Eficienţa comunicării poate creşte 

atunci când mediul comunicaţional este propice – ne referim aici atât la mediul fizic, dar şi la 

cel socio-psihopedagogic (dacă un elev / student se află într-un grup în care nu se simte bine şi 

doreşte să fie în alt grup, atmosfera în grupul în care este la momentul acela nu are cum să fie 

propice eficienţei comunicării). 

Pentru îmbunătăţirea capacităţilor comunicative este necesar să se realizeze analiza anumitor 

elemente: a clasei de elevi / grupei de studenţi (ce rol îi conferă ei profesorului, cunoştinţele pe 

care le posedă elevii / studenţii, interesul lor ca şi colectivitate, demografia (vârsta, educaţia 

etc); a ocaziei (durata mesajului, momentul zilei, dispunerea interlocutorilor în sală, tipul de 

spaţiu în care se desfăşoară activitatea); a surselor de obţinere a informaţiilor şi construirea 

mesajului ca atare (introducerea exemplelor, a povestirilor, a elementelor de contrast, a 

umorului, a statisticilor) şi adaptarea lor la audienţă; a punctelor forte ale mesajului, a ideii 

centrale, a elementelor marginale şi ordonarea lor (temporală / spaţială); a acţiunii de 

comunicare propriu-zisă (prezentarea importanţei subiectului, sumarizarea ideilor principale, 

feedback-ul, utilizarea materialelor adiţionale); a impactului emiterii mesajului (solicitarea de 

întrebări de la audienţă, solicitarea de critici); construirea unor exerciţii care să atenueze 

impactul barierelor comunicaţionale şi dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare eficace prin 

folosirea metodelor care pun în centrul activităţii de grup şi interacţiuni educaţionale. 

 Un scop realist nu ar fi acela de a deveni perfecţi în comunicare, ci de a spori procentajul 

de timp în care comunicăm cât mai eficient. Competenţa de comunicare înseamnă a fi capabili 

să eviăm capcanele relaţionale şi pericolele, reperându-le din mers atunci când tacticile de 

evitare dau greş. Există multe probleme în procesul de comunicare educaţională, sunt mulţi 

factori care inhibă comunicarea, dar şi factori facilitatori ai acesteia, însăşi cunoaşterea acestora 

din urmă fiind un punct de plecare în ameliorarea comunicării. 

 Revenind la ideea pe care pe care o menţionam la început, aceea a rolurilor de elev şi 

de profesor, părerea pe care mi-am format-o de-a lungul timpului este că amândoi sunt 

responsabili de succesul relaţiei şi a comunicării ce are loc între ei (atât în domeniul strict 

educaţional, cât şi în cel mai puţin formal, mai “uman”, daca îi pot spune astfel, în care cei doi 

se simt apropiaţi şi influenţaţi reciproc).   
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PLAN DE CONSILIERE PENTRU ELEVII CU DEPENDENȚĂ DE JOCURI  PC 

 
Ionela Pentiuc 

 

 

Termenul de dependenţă de calculator se referă la dependenţa de un computer, nu doar 

de calculatorul personal, ci şi de jocurile video şi de internet şi poartă mai multe denumiri: 

cyberaddiction, cyberholism, netaddiction, netaholism, pathological internet use.   

Dependenţa de calculator se referă la relaţia strictă cu computerul, fără a avea nevoie de 

prezenţa unei alte persoane, ci doar de programele sau jocurile de care este interesată persoana. 

American Academy of Pediatrics avertizează părinţii să limiteze timpul petrecut de 

copii în faţa ecranului şi să le sublinieze activităţile importante. 

O mare parte din vină apartine familiei care de multe ori scapă din vedere semnele 

dependenţei ori, pur şi simplu, ignoră comportamentul copiilor, fiind preocupaţi de alte lucruri. 

De exemplu, când realizează ce se întâmplă cu copiii lor, unii părinţi nu fac decât să ameninţe, 

să certe şi să provoace scandaluri . 

Tratamentul pentru dependenta de jocuri video este, de fapt, o cură de detoxifiere, in 

timpul căreia jocurile video sunt complet interzise. Specialistii sunt de părere că un dependent 

de jocuri video care crede că se poate limita la o singură ora de joacă este exact ca un dependent 

de alcool, care crede ca se poate opri la o singura bere. Sustinerea familiei, a școlii si a 

prietenilor în perioada de detox este esentială pentru reușita pacientului. 

Consilierea terapeutică este de mare ajutor. Terapia cognitiv comportamentală poate 

ajuta pacientul să trateze mai usor această dependență, dar si să prevină o recădere. Acest tip de 

terapie modifică tiparele de gândire greșite ale pacientului, schimbând astfel percepția sa asupra 

jocurilor video. 

Nu este recomandabil să le refuzăm brusc copiilor  accesul la internet si să provocam 

certuri, ci putem incepe să-i monitorizam atent, pentru a ne putea proteja copiii. Putem să facem 

din internet un mediu sigur de informatie si distractie inofensivă pentru copii, astfel: 

1. Plasăm computerul intr-un loc de unde putem observa cu usurintă atunci când copiii 

il folosesc. Nu e o idee bună să-i luam copilului un computer numai al lui sau să-l lăsăm să-l 

folosească in camera lui, la vârste mici pentru că, atunci  ar putea viziona anumite site-uri sau 

interacționa cu diferite persoane fără ca noi sa aflăm. 

2. Verificăm sectiunea History (istoric) a computerului. Dacă copilul încearcă să 

ascundă ceva, s-ar putea să stie cum să steargă căutările recente. Dar ,dacă noi stim când a 

folosit computerul, putem observa perioadele de timp lipsă din sectiunea History si il putem 

confrunta cu ce am găsit (sau m-am gasit). 

3. Instalăm un software care să blocheze accesul la un conținut neadecvat copiilor. 

Există și variante gratuite de software care să funcționeze ca un filtru pentru inlăturarea site-

urilor destinate adulților. 

4. Vorbim cu copilul si stabilim limite. Aceste reguli pot rezolva adesea o problemă 

inainte ca ea să apară. 

5. Petrecem timp in mediul online împreună cu copilul si il lăsăm pe el să preia 

explorarea virtuală. Vizităm unele site-uri educative pentru copii. Le va ține minte si va sti unde 

să caute data viitoare când noi suntem prea ocupați să stăm lânga el. 

6. Ii spunem  că, si alti oameni folosesc internetul asa cum o facem noi si ii explicam  

că e greu să ne dăm seama daca toti acei oameni spun adevarul sau mint când vorbesc despre 

ei inșiși sau când afirmă un lucru. 



 

7. Ii spunem  să nu dea nimănui din mediul online adresa de acasă, numerele de telefon 

ale părinților sau rudelor, să nu trimită poze cu el si să nu se întâlnească cu cineva necunoscut 

din acest mediu fără permisiunea noastră. 

8. Încurajăm copilul să aibă un comportament responsabil, cuviincios, inclusiv în 

mediul online, să nu transmită vulgarităţi, ameninţări sau injurii. 

În concluzie, mediul online este una dintre cele mai mari minuni ale epocii noastre, care 

poate fi prietenos sau un duşman al copiilor. Internetul este  indispensabil vietii moderne. Insă, 

tot aici, fluxul de informatie este urias si imposibil de controlat in totalitate, ceea ce, uneori, se 

poate traduce prin probleme pentru noi si copiii noștri dacă nu intervenim la timp. 
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PRINCIPII CONTABILE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
Peșteleu Diana-Maria 

 

 

Contabilitatea în învățământul preșcolar este definită ca activitatea specializată în 

măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii, precum și rezultatelor obținute din activitatea instituțiilor publice. Conform art. 2 din 

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ea 

trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea 

informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare 

la activitatea desfășurată, atât pentru cerințele interne, cât și pentru utilizatorii externi: 

Guvernul, Parlamentul, investitorii prezenți și potențiali, creditorii, clienții și alți utilizatori 

(organismele financiare internaționale). 

Potrivit acelorași reglementări și prevederilor art. 74 din Legea finanțelor publice nr. 

500/2002, cu modificările și completările ulterioare, contabilitatea publică include: 

1. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor 

și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar; 

2. Contabilitatea Trezoreriei Statului; 

3. Contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să 

reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și excedentul sau deficitul 

patrimonial. 

Planul de conturi cuprinde: 

● conturi bugetare – pentru reflectarea încasării veniturilor și plății cheltuielilor și 

determinarea rezultatului execuției bugetare (excedent sau deficit). Contabilitatea veniturilor și 

cheltuielilor bugetare se realizează cu ajutorul unor conturi speciale, deschise pe structura 

clasificației bugetare în vigoare. Acestea asigură înregistrarea veniturilor încasate și a 

cheltuielilor plătite, potrivit bugetului aprobat, și furnizează informațiile necesare întocmirii 

contului de execuție bugetară și stabilirii rezultatului execuției bugetare; 

● conturi generale – pentru reflectarea activelor și pasivelor instituției, a cheltuielilor și 

veniturilor aferente exercițiului, indiferent dacă veniturile au fost încasate iar cheltuielile plătite, 

pentru determinarea rezultatului. 

Deși contabilitatea în învățământul preșcolar se organizează conform unui plan de 

conturi distinct, cu particularități atât în ceea ce privește structura conturilor, cât și funcționarea 

acestora, la baza contabilității în învățământul preșcolar stau reguli și norme comune cu cele 

ale contabilității generale, și anume: 

● se folosesc modele de registre contabile și formulare comune privind activitatea financiară și 

contabilă; 

● modelele bilanțurilor contabile și planurile de conturi sunt stabilite de același organ, respectiv 

de Ministerul Finanțelor Publice, existând o concepție unitară în materie; 

● funcționarea acesteia se face obligatoriu după anumite reguli și metode, astfel: 

 conducerea contabilității în partidă dublă. Unele excepții permise pentru anumite 

instituții publice care au dreptul să organizeze contabilități în partidă simplă (consiliile 

locale) nu infirmă regula; 

 înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor de încasări 

și plăți în mod simultan, în debitul unor conturi și în creditul altora; 

 stabilirea totalului sumelor debitoare și creditoare, precum și a soldului final al fiecărui 

cont; 



 

 întocmirea cel puțin lunar a balanței de verificare, ce reflectă egalitatea între totalul 

sumelor debitoare și al celor creditoare și totalul soldurilor debitoare și al celor creditoare 

ale conturilor; 

 prezentarea lunar, trimestrial, anual a execuției finale a veniturilor încasate și plăților 

efectuate, precum și a excedentului sau deficitului bugetar. 

Principiile aplicabile contabilității în învățământul preșcolar 
Ca și în cazul contabilității generale, contabilitatea în învățământul preșcolar trebuie să 

asigure o imagine fidelă cu privire la situația execuției componentelor bugetului general 

consolidat, a informațiilor solicitate pentru necesitățile proprii ale instituțiilor publice și a celor 

pe care aceasta le furnizează organelor cu prerogative în materie. 

În acest sens, contabilitatea în învățământul preșcolar trebuie să respecte, cu bună-credință, 

regulile și normele unitare, general valabile, ale contabilității generale, precum 

și principiile acesteia, și anume: 

 Principiul prudenței – nu admite subevaluarea veniturilor și supraevaluarea 

cheltuielilor în procesul de întocmire a bugetelor și mai ales în cel de execuție. Acest principiu 

al contabilității în învățământul preșcolar trebuie să se manifeste îndeosebi în ceea ce privește 

corecta evaluare și înregistrare a drepturilor bugetare pe care le au instituțiile publice și 

componentele bugetului general consolidat. 

 Principiul permanenței metodelor – impune continuitatea regulilor și normelor 

privind modul de evaluare a veniturilor și criteriile de stabilire a creditelor bugetare, asigurându-

se comparabilitatea în timp a informațiilor referitoare la structura bugetelor mai ales de la un 

exercițiu bugetar la altul. 

 Principiul continuității activității – presupune că instituția în învățământul preșcolar 

își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau de reducere 

semnificativă a activității, iar dacă ordonatorii de credite au luat cunoștință de unele elemente 

de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea sa de a-și continua 

activitatea, acestea trebuie prezentate în notele explicative. 

 Principiul contabilității pe bază de angajamente – determină începerea execuției 

bugetare la o anumită dată, încheierea ei la o altă dată precisă și, în consecință, neadmiterea ca 

în această perioadă să se înregistreze venituri și să se efectueze cheltuieli care aparțin altor 

exerciții. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului, putând fi denumit și al 

adaptabilității informației contabile la sistemul execuției bugetare folosit, „de gestiune” sau „al 

exercițiului”. 

 Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii – se referă la 

necesitatea ca posturile de activ și cele de datorii să fie evaluate separat. 

 Principiul necompensării – în contabilitatea publică își găsește expresia cea mai largă 

prin aceea că nu pot fi efectuate plăți direct din încasări, toate veniturile se înregistrează în buget 

și pentru orice cheltuială există obligația unei aprobări. Unele excepții de la această regulă, mai 

ales în cazul fondurilor din mijloace extrabugetare și speciale, nu infirmă principiul general. 

 Principiul intangibilității bilanțului de deschidere – impune ca bilanțul de deschidere 

pentru fiecare exercițiu financiar să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar 

precedent. 

 Principiul comparabilității informațiilor – presupune ca elementele prezentate să dea 

posibilitatea comparării în timp a informațiilor. 

 Principiul materialității sau al pragului de semnificație – are în vedere ca orice 

element care are o valoare semnificativă să fie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, 

iar elementele cu valori nesemnificative, dar care au aceeași natură sau funcții similare să fie 

însumate și prezentate într-o poziție globală. Un element patrimonial este considerat 

semnificativ dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor 

financiare. 



 

 Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) – 

impune aceleași reguli ca în cazul contabilității generale, adică informațiile contabile prezentate 

în situațiile financiare trebuie să fie credibile și să respecte realitatea economică a evenimentelor 

sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică. 

În conformitate cu actele normative românești, începând cu anul 2006, instituțiile în 

învățământul preșcolar au aplicat principiul contabilității de angajamente, adică recunoașterea 

operațiunilor patrimoniale pe bază de angajamente, care presupune că efectele tranzacțiilor și 

ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când acestea se produc, și nu pe măsură ce 

numerarul sau echivalentul său este încasat ori plătit, și sunt înregistrate în evidențele contabile 

și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente. 

Situațiile financiare întocmite potrivit principiului amintit oferă informații nu numai 

despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, ci și despre 

resursele și obligațiile de plată viitoare. Acesta se bazează pe independența exercițiului, care 

prevede că toate veniturile și cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se 

ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor. 

În concluzie, contabilitatea în învățământul preșcolar se aseamănă în multe privințe cu 

contabilitatea generală, mai ales sub aspectul regulilor și principiilor de bază, dar are și 

deosebiri multe și esențiale față de aceasta, având în vedere specificul funcționării conturilor 

instituțiilor publice: felul în care acestea se evidențiază, constituirea veniturilor publice și 

efectuarea cheltuielilor, dar mai ales modul lor de închidere la sfârșitul exercițiului bugetar. 

Aceste diferențe sunt rezultate din însăși existența și funcționarea statului prin intermediul 

instituțiilor publice specializate în furnizarea serviciilor, astfel încât să asigure nevoile sale de 

a acoperi acele activități specifice lui și absolut indispensabile membrilor societății. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN FORMAREA ELEVILOR 

Prof. Pop Maria 

Școala Gimnazială „Emil Drăgan”, Ungheni 

 

 

„Scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acționeze și să 

gândească independent și care, în același timp, să vadă în slujirea comunității realizarea 

supremă a vieții lor”. (Albert Einstein) 

Educația a fost, este și va fi un element fundamental pentru societate, prin urmărirea 

funcțiilor de formare și informare.  

În viața cotidiană, asupra oamenilor, influența educațională este alcătuită permanent 

din: educația formală și nonformală. Ele pot acționa concomitent, succesiv sau complementar, 

în forme variate. Unele acționează spontan (accidental), altele au un caracter organizat 

provenind din partea școlii sau din partea altor factori (familia, alte instituții etc).  

Termenul „educație formală” își are originea în cuvântul latinesc „formalis” care 

înseamnă „organizat”, „oficial”. Educația formală este educația instituționalizată, realizată în 

cadrul sistemului de învățământ. Ea se realizează în funcție de planuri, programe și manuale 

școlare, permite asimilarea sistematizată a cunoștințelor și facilitează dezvoltarea unor 

capacități, a unor deprinderi și aptitudini necesare pentru acomodarea și integrarea treptată a 

elevilor în societate.  

Termenul „educație nonformală” își are originea în latinescul „nonformalis” care 

înseamnă înafara unor forme organizate, formale. Educația nonformală cuprinde activitățile 

facultative sau opționale organizate în afara sistemului formal. Activitățile nonformale se 

realizează fie în instituții tradiționale (familia, case de cultură, muzee, teatre, cinematografe, 

formații cultural-artistice) fie prin intermediul mass-media.  

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care 

pot participa elevii în afara programului şcolar. 

“Activitățile extrașcolare se referă la acele activități extracurriculare realizate înafara 

mediului școlar, înafara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de 

elevi sau a mai multor instituții de învățământ sau alte forme de învățământ organizate sau 

tolerate”.[4] 

Activitățile extrașcolare sunt activități nonformale cu caracter facultativ și deschidere 

spre inovație și experiment. Copii sunt mai receptivi la genul acesta de activități datorită 

neobligativității participării lor, a cadrului diferit și a modului de lucru. Prezența la aceste 

activități este permisivă, fără obligativitate ceea ce duce mai aproape de un învățământ 

vocațional. Toleranța și gradul de participare sunt legate direct de nevoile, dorințele, motivațiile 

și înzestrările (genetice sau dobândite) elevilor.  

Activitățile extrașcolare contribuie la dezvoltarea aptitudinilor, competențelor și 

deprinderilor și eventual la completarea lacunelor, toate acestea ducând la lărgirea orizontului 

de cunoaștere, la formarea unor atitudini pozitive față de învățare și la creșterea performanțelor 

școlare.  

Impactul psihologic asupra dezvoltării psihice a elevilor este unul benefic pentru că 

promovează activităţi care pun în valoare toate aspectele pozitive ale personalităţii elevilor, 

susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, oferind cele mai eficiente modalități de 

formare a caracterului elevilor.  

Activitățile extrașcolare oferă o îmbinare armonioasă între cunoștințele teoretice și cele 

practice, ajutând elevii să găsească strategii și rezolvări ale problemelor cu care se confruntă.  



 

Activitățile extrașcolare dezvolă o gândire critică și autocritică și ulterior o atitudine cât 

mai transparentă privind gestionarea actelor decizionale realizându-se astfel o simbioză între 

componenta cognitivă și cea comportamentală.  

Activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine determinând creșterea 

sentimentului de împlinire. Trezește interesul , curiozitatea și dorința de succes. Au rolul de a 

valorifica timpul liber într-un mod plăcut. Prin acest gen de activități are loc o cunoaștere mai 

bună a elevilor.  

Activitățile extrașcolare dezvoltă spiritul de cooperare și munca în echipă care pe termen 

mediu și lung sunt benefice proiectelor și relațiilor interumane.  Activitățile extrașcolare 

antrenează elevii în activități cât mai bogate și variate cu multiple facilități în domeniul 

integrării elevilor în mediul școlar.  Activitățile extrașcolare trebuie să se realizeze după 

obiective clare, bine stabilite și ancorate în realitate. Realizarea acestor activități depinde de 

cadrul didactic, de talentul sau, de dragostea față de copii, de modul creator de abordare prin 

punerea în valoare a resurselor.  

Din seria activităților extrașcolare amintim: excuriile tematice, vizitele, concursurile 

școlare, cluburile tematice, cluburile de dezbateri, activitățile sportive sau de protecție a 

mediului înconjurător, etc. Toate acestea însă trebuie făcute în concordanță cu mediul social, 

cu cerințele comunității locale și nu în ultimul rând cu cerințele ce presupun o integrare 

armonioasă în societatea actuală la toate nivelurile. Majoritatea copiilor, la ora actuală, rămân 

în mediul din care au provenit ceea ce necesită o atenție deosebită în alegerea acestor activități 

pentru o integrare cât mai ușoară.  

 

1.EXCURSII TEMATICE 

Excursiile tematice au un caracter interdisciplinar, realizează îmbinarea cunoștințelor 

acumulate la diverse discipline din mediul formal și nonformal. Elevii ar trebui implicați activ 

la propria formare. În același timp din grija față de mediu și față de resurse (limitate) trebuie 

formată o atitudine pozitivă față de elementele care susțin viața pe pământ ca o activitate 

pozitivă și imperativă.  

 

2. VIZITELE 

Vizitele oferă elevilor prilejul de a observa, comunica și de a analiza obiectele și 

fenomenele în starea lor naturală, procesele de producție în desfășurarea lor și valorile de artă 

și istorie indispensabile unei formări armonioase al spiritului și dorinței de cunoaștere a 

copilului. În același timp vizitele stimulează activitatea de învățare, întregesc și desăvârșeșc 

cunoștințele acumulate în timpul lecțiilor din cadrul educației formale, precum și a celei 

nonformale. Stimularea elevilor se face prin laude și evaluări pozitive ale activităților acestora. 

 

3. CONCURSURILE ȘCOLARE 

Concursurile școlare motivează elevii să studieze mai mult pentru a obține rezultate mai 

bune. Încrederea elevilor crește o dată cu spiritul de competitivitate. Concursurile școlare dau 

ocazia de a demonstra ceea ce au învățat și vor fi un ghid în orientarea școlare și profesională a 

copiilor.  

În general elevii care participă la olimpiade și concursuri doresc performanțe în 

domeniul  respectiv,vor să se depășească pe ei înșiși și pe alții, să progreseze, să-și învingă 

temerile, frustrările, iubesc competiția și doresc să rezolve situațiile problematice noi. Pentru 

acești copii ancorarea în viața și problemele în viața de adult este mult mai facilă.  

 

 

4. CLUBURILE TEMATICE, CLUBURILE DE DEZBATERI, ACTIVITĂȚILE 

SPORTIVE SAU DE PROTECȚIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR  



 

Cluburile tematice urmăresc dezvoltarea spiritului de cooperare și totodată 

responsabilizarea copiilor în activitățile susținute ca apoi aceste atitudini să fie perpetuate și să 

ducă la formarea unui individ conștient și responsabil. 

Dezbaterile sunt una dintre cele mai importante forme de educație nonformală care îi 

ajută pe elevi să gândească și să nu memoreze, să argumenteze și să nu recite, să analizeze, să 

contraargumenteze în loc să accepte. Prin dezbateri se dezvoltă gândirea critică, capacitatea de 

a argumenta și de a vorbi în public și stimulează spiritul de competiție și echipă. Dezbaterile 

urmăresc crearea unei societăți formată din indivizi cu un simț civic, tolerant foarte bine 

dezvoltat.  

Activitățile sportive au ca principal beneficiu relaxarea psihică a copiilor după un 

program intelectual destul de încărcat. Execițiile fizice colective încheagă grupurile participante 

și constituie un mod excelent de socializare, pe diverse teme, la alegerea lor și nu impuse.  

Activitățile privind protecția mediului sunt indispensabile în conștientizarea copiilor că această 

planetă este casa și viitorul lor. Acțiunile de cosmetizare a naturii nu trebuie privite de copii ca 

fiind o „muncă de gunoier” ci unele care ne facilitează sau chiar le va salva viața pe termen 

lung.  

Se pot ivi situaţii în care activităţile extrașcolare pot duce la o supraîncărcare a 

programului copilului care pot genera stări de anxiatate, oboseală având ca efect prin 

suprasolicitarea psihică posibila cădere psihică a copilului.  

Alegerea numărului și a activităților extrașcolare trebuie făcută cu mare responsabilitate 

pentru a nu ajunge în situațiile amintite mai sus. Programarea zilnică a activităților copilului 

trebuie făcută cu răbdare și măiestrie în așa fel încât acesta să nu se plictisească, să nu fie obligat 

să participe la activități care nu îl reprezintă și în primul rând să-i confere acestuia o stare de 

relaxare și echilibru. „Dincolo de toate obstacolele, nu trebuie să avem în vedere doar activitatea 

în sine, ci și natura particulară a experienţei individuale a elevului”.[3] 

În acest sens conlucrarea profesor-părinte este esențială astfel încât toate activitățile 

copilului să poată fi corect monitorizate (în școala de către profesor iar acasă de către părinte). 

Printr-o bună comunicare a acestor factori decizionali se poate stabili un program optim cu 

rezultate benefice maxime. 

Elevii au nevoie ca, pe lângă variatele cunoștinţe dobândite în diverse domenii de studiu, 

să se desăvârșească emoţional și comportamental. 

Procesul educațional implică o îmbinare armonioasă între educația formală și 

nonformală și tinde ca acestea să se completeze reciproc pentru a conduce la un rezultat 

favorabil pentru elevi. Educația formală are de câștigat dacă integrează într-un mod creativ 

influențele educației nonformale. 

Profesorul are prin aceste tipuri de activități posibilitatea de a-și cunoaște elevii, să-i 

dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal 

„pregătirea copilului pentru viață”.  „Să nu-i educăm pe copii noștii pentru lumea de azi. 

Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi 

vremea lor. Atunci sa-i învățăm să se adapteze” (Maria Montessori). 

Înainte de toate profesorul are datoria dă fie creativ, să ducă în fața elevilor activități 

școlare și extrașcolare care să le stârnească curiozitatea, interesul, imaginația și dorința de a 

participa necondiționat la desfășurarea acestora.  
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COMPONENTA EMOȚIONALĂ A CREATIVITĂȚII 

Teodora Felicia Popa 

Latura emoțională pare a fi o trăsătură de bază a psihologiei umane‚ cu numeroase 

implicaţii în relatiile interpersonale, în mediile educaţionale, de business si leadership. 

Inteligența emoțională e minunată, e temelia a ceea ce suntem, ființe vii, ființe emoționale 

înainte de toate. E vorba de capacitatea noastră de a ne înțelege și gestiona emoțiile astfel încăt 

să ne controlăm căt mai bine si să ne consumăm emoțiile negative. Mai întâi emoțiile ne 

invadează , apoi gândurile, în baza cărora acționăm; iar gândurile nu pot fi strunite dacă emoțiile 

nu sunt gestionate corespunzător.  

Copilul creativ e în mod clar copilul inteligent emoțional, copiii aflându-se în faza 

incipientă a învățării gestionării acestor emoții. Dacă comportamentul e ajustat în copilărie, 

dacă se discută pe baza a ceea ce li se întâmplă, de ce anume fac ceea ce fac si cum se simt ei, 

emoțiile încep să se manifeste conștient și eficient. Toate smart device-urile care sunt folosite 

de catre copii/tineri respectiv pc-uri, tablete, telefoane smart sau smart tv-uri, nu fac decât să îi 

întrerupă mereu, să le distragă atenția cu diverse mesaje, reclame, anunturi, stiri, și astfel 

multitudinea de informații le consumă toată atenția. Sunt bulversați atât emoțional cât și 

informațional, iar creativitatea are mult de suferit, ca urmare a acestor stimulente care perturbă 

atenția în mod continuu urmând ca reacția copiilor si a adolescenților să fie furia emoțională 

imediată. Pentru dezvoltarea creativității ar fi de dorit concentrarea totală, fără distractori, cu 

un sentiment de bine și focusarea pe sarcina de lucru în sine. Pentru o atenție sporită se pot 

încerca tehnici de mindfulness, inducerea stării de calm care îi va face și pe alții să se simtă 

calmi, deoarece emoțiile sunt contagioase.  

Crearea noului presupune pasiune și implicare în activitatea creativă. Adaptarea creativă 

naturală pare a fi singura posibilitate a omului de –a ține pasul cu schimbarea lumii sale. În 

condițiile dezvoltării rapide și a progresului numai un popor creativ, adaptabil va putea fi 

competitiv. În educație se insistă pe formarea unor stereotipuri de persoane, cu accent  

preponderent pus pe o formare completă, multilaterelă, decât pe o gândire creativă – out of the 

box- sau pe originalitate. În majoritatea famiilor a fi creativ nu reprezintă o mândrie în sine ca 

aceea de-a fi în conformitate cu cerințele sociale. 

Creșterea importanței acordate creativității în plan individual dar și de grup sau în 

societate i-a făcut pe mulți autori să investigheze modalitățile de stimulare a creativității și să 

identifice factorii stimulativi și inhibitori ai acesteia. Persoanele  care demostrează un nivel 

ridicat al inteligentei emotionale par a fi înzestrate şi cu o creativitate sporită, conform studiilor 

de specialitate cele mai recente. 

Se crede că creativitatea ar fi un fenomen pluridimensional, în care joacă un rol atăt 

personalitatea şi stilul de gândire cît şi motivaţia şi modul de viaţă. În opiniile publicate în 

Journal of Educational Psychology, Thorens (1998) (7) ne oferă trei definiţii ale creativităţii: a) 

definiţia educaţională – creativitatea ca proces de anticipare a problemelor, lacunelor, 

elementelor omise, evenimentelor nedorite constând în ghicirea şi emiterea unor ipoteze cu 

privire la aceste deficienţe; b) definiţia artistică – creativitatea ca dorinţă, cunoaştere, 

contemplare, simţire vizuală şi olfactivă, cufundare în ape adînci, conectare la căldura şi lumina 

soarelui; c) definiţia corelată cu supravieţuirea, creativitatea fiind considerată ca abilitate a 

individului de a face faţă situaţiilor dificile. 

De fapt inteligenţa emoţională e un talent emoţional care ne spune cum să ne folosim 

abilităţile în cel mai bun mod şi cum să ne folosim raţionamentul în cea mai bună direcţie. Acest 

talent ne motivează să fim şi să acţionam mai creativ, să manifestăm conştiinţă de sine şi 

empatie, deoarece creativitatea e o bună strategie în găsirea unor modalităţi inovative de acţiune 

în diferite situaţii profesionale stresante, cum ar fi puterea de a face faţă emoţiilor negative şi 

de a le fructifica pe cele pozitive şi plăcute. 



 

Marea majoritate a studiilor de pînă acum au arătat o relaţie pozitiv semnificativă între 

creativitate şi inteligentă emoţională. Datorită multidirecţionalităţii acestui tip de inteligenţă şi 

efectelor sale în diferite domenii s-a studiat atît relaţia dintre inteligenţa emoţională şi succesul 

indivizilor (Goleman, 1995), performanţa personală (Goleman, 1995) dar şi dezvoltarea 

leadership-ul  (Higgs and Rawland, 2005). În studiul lor publicat în 2007, Emotional 

intelligence and emotional creativity, Ivcevic Z, Brackett MA and Mayer JD  este justificată în 

mod clar corelaţia pozitivă dintre creativitate şi inteligenţa emotională şi faptul că emoţiile joacă 

un rol important în facilitarea creativităţii. Creativitatea este asociată imaginaţiei, chiar dacă 

mecanismul infrastructurii de relaţionare nu poate fi descifrat in mod clar, ci doar avand ca bază 

studii de corelare a celor două aspecte în discuţie, cu toate acestea reiese în mod clar faptul că 

fiecare aspect al creativităţii are la bază jocul emoţiilor specific inteligenţei emoţionale. 

Capacitatea de a stăpîni şi recunoaşte emoţiile demonstrează abilitatea de aplicare a acestor 

emoţii în vederea facilitării gîndirii creative. Astfel emoţiile afectează sistemul cognitiv şi îl 

transformă. Aceste schimbări ne fac capabili a vedea problemele din diferite perspective şi 

abordarea lor în mod profund şi creativ. 

Blocajele creativității, conform autorului Mihaela Roco (2004) ar fi cele de factură 

emoțională, respectiv teama de a nu greși, cele de factură culturală cum ar fi dorința de 

apartenență la grup,  cele de factură perceptivă – sentimentul de absență a creativității, 

complexele personale, sentimentele de inferioritate sau de vinovație apărute în urma situațiilor 

traumatizante, toate acestea declansând stări involuntare de jenă sau inhibiție. 

Cultivarea abilităţilor emotionale este de dorit a se realiza pe tot parcursul vieţii. 

Creativitatea se sprijină pe componenta sa emoţională, dezvoltarea acesteia fiind considerată 

una din cele mai importante obiective ale educatiei şi instruirii. Inteligenţa emoţională, 

responsabilă de formarea unor atitudini si comportamente pozitive, reprezintă o premisă în 

antrenarea creativităţii, imaginaţiei, auto-cunoaşterii şi dezvoltării personale. 
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INTERDISCIPLINARITATEA –  

UN IMPERATIV AL SISTEMULUI EDUCAȚIONAL ACTUAL 
(PLEDOARIE PENTRU OPȚIONALELE INTEGRATE LA NIVELUL MAI MULTOR ARII 

CURRICULARE) 

Profesor Raluca Diana Răducanu 

Liceul Teoretic Jean Monnet, București 

 

 Analizând retrospectiv propria mea formare și carieră didactică, mi-am dat seama că nu 

am fost niciodată temătoare în fața schimbărilor, pe care le-am privit întotdeauna ca pe niște 

provocări cărora m-am străduit să le fac față. Cât de bine am reușit, o pot spune alții, dar pot 

afirma cu tărie că m-am implicat de fiecare dată cu întreaga mea capacitate intelectuală și 

afectivă. Experiența didactică de peste douăzeci de ani mi-a adus în față generații întregi de 

elevi, diferite unele de altele prin preocupări, prin aptitudini, prin interesul pentru disciplina pe 

care o predau, dar toți elevii mei au avut ceva în comun: curiozitatea de a afla și de a face mereu 

lucruri noi, inedite. Era, deci, inevitabil, să nu mă schimb odată cu ei.  

 Dar, în această etapă a carierei mele didactice, având în încadrare, după opt ani, o clasă 

a V-a, mi-am dat seama că nevoia de schimbare a mea, în calitate de profesor, este mai mare 

decât oricând. Am avut această revelație atunci când, într-o compunere pe care acești elevi au 

avut-o de redactat, cu titlul „Portretul profesorului ideal”, a revenit, în mod insistent ideea că 

acesta trebuie să aibă „dispoziția” de a se juca cu ei, de a face ca totul să pară un joc. Nu am 

considerat că este o dovadă de superficialitate sau un mod facil de a scăpa de responsabilitatea 

lecțiilor dificile, ci am considerat-o un mesaj prin care acești copii îmi solicitau, instictiv, să 

transform școala, orele de limba și literature română, în demersuri educaționale complexe, să îi 

pregătesc pentru viață. Mi-am propus, fără să ezit, să țin cont de această dorință și să găsesc o 

modalitate de a mă juca cu ei la fiecare oră.  

 Acesta a fost motivul pentru care mi-am dat seama că o strategie corectă din perspectiva 

noii formule curriculare care să mă ajute să descopăr noi tipuri de activități și să-mi permită 

integrarea jocului în demersul didactic, ar fi să caut resursele pe care alte discipline și chiar alte 

arii curriculare mi le-ar putea oferi .  

 Astfel, considerând că ora de consiliere și dezvoltare personală este deosebit de 

importantă în construirea profilului educațional al absolventului și în formarea competențelor 

generale ale acestuia, în vederea pregătirii acestuia pentru mediul social și profesional în care 

se va dezvolta în continuare, am căutat în această zonă elemente de interdisciplinaritate. Mai 

mult decât în timpul celorlalte ore de curs, în care accentul este, de regulă, pus pe achizițiile 

specifice fiecărei discipline, în orele de dezvoltare personală., accentul poate fi pus pe 

cunoașterea sinelui, a calităților și a defectelor personale, pe modul în care aceste din urmă pot 

fi ameliorate iar primele valorificate. Totodată, în aceste ore pot fi dezvoltate atitudini 

comunitare: voluntariat, compasiune, întrajutorare, încredere, colaborare etc. Sunt numeroase 

povestiri/filmulețe care să constituie puncte de plecare pentru ore. Acestea îi pun pe elevi în 

situații ipotetice și simbolice în care aceștia pot identifica valori și atitudini cu care să se 

identifice și în conformitate cu care să-și modifice comportamentul Totodată, copiii ajung să 

reflecteze asupra propriilor situații familiale, colegiale, comunitare, asupra propriei identități și 

a modului în care aceasta se construiește în cadrul discuțiilor care se dezvoltă în clasă pe 

marginea unei astfel de ipoteze. 

 Am descoperit, de asemenea, treptat, nu numai că metoda intuitivă, prin descoperire, 

folosește principiul fundamental al jocului: echilibrul între regulă și hazard, dar și că, prin 



 

această metodă, poți integra în demersul didactic, rând pe rând, toate competențele generale pe 

care trebuie să le formăm în cei patru ani, atât la orele de limba și literature română, cât și la 

orele de consiliere și orientare. Acest lucru se face în mod natural, neforțat și, mai ales, eficient. 

 În consecință, idealul educational spre care ne îndreptăm și anume un absolvent care se 

poate adapta și integra cu ușurință în mediul social în care va trebui să trăiască, este un tânăr 

care și-a dezvoltat în mediul școlar o personalitate puternică, flexibilă și care își gestionează în 

mod inteligent emoțiile, valorificând oportunitățile pe care le are. Este, totodată, un tânăr care 

dovedește empatie și toleranță față de cei din jur și care își poate câștiga încrederea, aprecierea 

și respectul celor din jur prin calități individuale. 

 Privind cu respnsabilitate și asumare ideea că școala este un laborator al vieții de adult, 

al vieții în societate, înțelegem că școala are obligația de a-i pregăti pe copii pentru ceea ce ei 

vor deveni, de fapt pentru ceea ce noi ne dorim ca ei să devină. Școala este, astfel, un „spațiu”al 

explorării, al căutărilor, al experimentării și al efectelor de catalizare. Având în vedere raportul 

dintre respectarea regulilor și tensiunea așteptării, a noului, a hazardului, procesul educațional 

seamănă cu ceea ce Johan Huizinga afirma că este jocul. Școala, și mai ales cursurile opționale, 

poate și trebuie să valorifice aceste caracteristici ale jocului, pentru că, „jucându-ne, învățăm 

cu încetul să devenim mari”(G. Liiceanu – Prefața la vol. Homo ludens de Johan Huizinga, 

p.12). Aspectul pedagogic cel mai important al legăturii dintre școală și societate, având ca liant 

jocul, este acela că fiecare copil învață să joace diferite roluri, pe care, ultrior, în viața de adult, 

să și le asume, să le interiorizeze, să le interpreteze în modul cel eficient pentru sine și pentru 

ceilalți și, în același timp, să nu se identifice cu niciunul dintre ele, să se poată elibera de oricare 

dintre ele atunci când acest lucru devine necesar propriei evoluții; altfel spus copilul învață în 

școală tehnici de adaptare și, implicit, de performare, în viața socială.  

 Părăsirea unui rol fără risc biologic pentru individ este o abilitate de viață care se 

formează în școală. 

 În același timp și la fel de importantă este responsabilitatea socială a rolului și a fiecărui 

rol asumat. 

 Pe de altă parte, trăim într-o societate informațională, ceea ce înseamnă că puterea este 

deținută de cel care deține informația și o poate folosi strategic. Altfel spus, să știi înseamnă nu 

numai să deții informații, ci și să știi să manipulezi ceea ce deții. Sistemul educațional actual 

este anacronic nu numai cu informația (a cărei cantitate și calitate depășește cu mult capacitatea 

de absorbție a curriculumului școlar), ci mai ales cu prelucrarea ei, creându-se o prăpastie între 

produsul sistemului educațional și dezvoltarea științifică și tehnică în care acesta trebuie să se 

integreze. Ca urmare, școala trebuie să se preocupe de formarea unor deprinderi și abilități de 

identificare și selecție a informației necesare într-un anumit moment, pentru un anumit scop, 

dintr-o cantitate uriașă și mai ales a unor abilități de gestionare a acesteia prin corelații și 

conexiuni, prin interferențe și interrelaționări.  

 Forța și energia unor asemenea abilități sociale sunt idealuri educaționale care nu pot fi 

atinse decât printr-o perspectivă diferită asupra principiilor demersului educativ în general și 

anume prin înțelegerea imperativului educaținal actual: abordarea inter- și transcurriculară a 

conținuturilor. 
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ENTROPIA – MĂSURA GRADULUI DE NEDETERMINARE 

 
Részeg Ildikó 

Director - Liceul Tehnologic Fogarasy Mihály – Gheorgheni 

 

 

 Proprietatea principală a evenimentelor aleatorii, este lipsa siguranţei depline în privinţa 

producerii lor, ceea ce creează o anumită nedeterminare în efectuarea experimentelor legate de 

aceste evenimente.  

 Pentru practică este important să fim în stare să evaluăm numeric gradul de 

nedeterminare al celor mai variate experimente, pentru a avea posibilitatea de a le compara din 

acest punct de vedere.  

 Considerăm nişte experimente care au k rezultate echiprobabile. Atunci, gradul de 

nedeterminare trebuie să fie o funcţie de numărul k. Ştim că, pentru k=1 această funcţie se 

anulează, deoarece nu avem nici un fel de nedeterminare, şi că ea trebuie să crească atunci când 

creşte numărul k.  

 Ca să putem defini cât mai complet această funcţie f(k) trebuie să-i impunem nişte 

condiţii suplimentare. Considerăm nişte evenimente independente  şi , adică experimente 

având proprietatea că aceea ce ştim despre rezultatul primului dintre ele nu schimbă de loc 

probabilităţile rezultatelor celui de al doilea.  

 Presupunem că experimentul  are k rezultate echiprobabile, iar experimentul  are l 

rezultate echiprobabile.  

 Vom considera experimentul compus , care constă în realizarea simultană a 

experimentelor  şi . Este natural să considerăm că gradul de nedeterminare al experimentului 

 este egal cu suma nedeterminărilor care caracterizează experimentele  şi . Şi deoarece 

experimentul  are, evident kl rezultate echiprobabile (acestea se obţin combinând fiecare 

dintre cele k rezultate posibile ale experimentului  cu cele l rezultate ale lui ), ajungem la 

următoarea condiţie pe care trebuie să satisfacă funcţia noastră f(k):  

f(kl)=f(k)+f(l) 

 Condiţia aceasta ne sugerează ideea de a adopta ca măsură a nedeterminării unui 

experiment cu k rezultate echiprobabile numărul log k, deoarece: 

log (kl)=log k +log l 

 Această definiţie a măsurii nedeterminări este în concordanţă şi cu condiţiile ca ea să 

fie nulă pentru k=1 şi să crească odată cu creşterea lui k.  

 Menţionăm că, alegerea bazei sistemului de logaritmi este aici ne esenţială, deoarece  

logbk=logbalogak 

trecerea de la un sistem de logaritmi la altul se reduce la înmulţirea funcţiei f(k)=log(k) cu un 

factor constant (modulul de transformare logba ), adică este echivalentă cu o simplă schimbare 

a unităţii cu care măsurăm gradul de nedeterminare. În aplicaţiile tehnice, se folosesc logaritmii 

cu baza 2, adică f(k)=log2k. Aceasta înseamnă că unitatea de măsură pentru gradul de 

nedeterminare este, în acest caz, nedeterminarea conţinută într-un experiment avânt două 

rezultate echiprobabile. Un exemplu pentru acest caz este experimentul constând în aruncarea 

unei monede şi stabilirea feţei care a apărut.  

 Unitatea pentru măsura nedeterminării se numeşte unitate binară sau diadică, iar uneori 

i se spune prescurtat bit.  

 În cele ce urmează, vom folosi tot timpul logaritmii zecimali, cu care suntem mai 

obişnuiţi altfel spus, ca unitatea a gradului de nedeterminare adoptăm nedeterminarea unui 

experiment cu 10 rezultate echiprobabile.  



 

 Tabela de probabilităţi a unui experiment k rezultate echiprobabile se prezintă în felul 

următor: 

 

rezultatele experimentelor A1 A2 … An 

probabilităţi 1/k 1/k … 1/k 

 

Deoarece nedeterminarea totală a experimentului este, conform convenţiei noastre, egală cu log 

k, putem socoti ca fiecare rezultat în parte, a cărui probabilitate este 1/k, introduce o 

nedeterminare egală cu 

  1/k log k =-1/k log 1/k  

Pentru un experiment  cu tabela de probabilităţi: 

 

rezultatele experimentelor A1 A2 … An 

probabilităţi p(A1) p(A2)  …  p(An) 

 

măsura nedeterminării este: 

-p(A1)log p(A1) - p(A2)log p(A2)-…- p(Ak)log p(Ak). 

Acest număr vom denumi ca entropia experimentului  şi vom nota cu H().  

 În cele ce urmează studiem proprietăţile entropiei H().  

Deoarece 0p(A)1, rezultă că log p(A) nu poate fi pozitiv, deci –p(A)log p(A) nu poate fi 

negativ, adică entropia H() nu poate lua valori negative. În cazul în care p(A) este foarte mic, 

atunci şi produsul p(A)log p(A) va fi foarte mic, deci –log p(A) va fi un număr pozitiv mare.  

 De aici rezultă că pentru p(A)0 produsul –p(A)log p(A) descreşte nelimitat, astfel ca 

0
0




)A(plog)A(p(lim
)A(p

 

În cazul contrar, când p(A) este foarte mare, adică apropiat de 1, termenul –p(A)log p(A) va fi 

foarte mic, deoarece log p(A) va tinde către 0, pentru p(A)1.  

 Dacă probabilitatea p(A) este egală cu unitatea, atunci log p(A)=0, şi deci avem  

-p(A)log p(A)=0. 

Dat fiind că -p(A)log p(A) este egal cu zero numai pentru p(A)=0 şi p(A)=1, este clar că entropia 

H() a experimentului  este egală cu zero, numai în cazul când una dintre probabilităţile p(A1), 

p(A2),…, p(An) este egală cu unitatea, iar toate celelalte sunt nule (ştiind că 

p(A1)+p(A2)+…+p(An)=1). Acest fapt concordă cu semnificaţia mărimii H()ca măsură a 

nedeterminării într-adevăr, numai în acest caz, experimentul nu conţine nici o nedeterminare.  

 Considerăm că printre toate experimentele având k rezultate, cel mai nedeterminat 

experiment este acela cu tabela de probabilităţi: 

 

rezultatele experimentelor A1 A2 … An 

probabilităţi 1/k 1/k … 1/k 

 

pe care-l vom nota cu 0 deoarece, în acest caz este cel mai greu să prevedem rezultatul 

experimentului. Aceasta corespunde faptului că experimentul 0 are entropia maximă dacă  

este un experiment arbitrar cu k rezultate A1, ..., Ak, atunci: 

H()=-p(A1)log P(A1) - p(A2)log P(A2)-…- p(Ak)log P(Ak) log k = 

=
k

log
k

...
k

log
kk

log
k

111111
 = H(0) 

egalitatea obţinându-se numai în cazul în care  

P(A1)= P(A2)=...= P(Ak)=1/k 



 

CA SĂ ÎNŢELEGEM CÂT MAI BINE CEEA CE AM ENUNŢAT MAI SUS 

REZOLVĂM O PROBLEMĂ:  

 

„Avem două urne cu câte 20 de bile fiecare. 

- prima conţinând 10 bile albe, 5 bile negre şi 5 bile roşii 

- al doilea conţinând 8 bile albe, 8 bile negre şi 4 bile roşii. 

Extragem câte o bilă din fiecare urnă. Care rezultat al acestor două experimente 

trebuie considerat ca fiind mai nedeterminat ?” 

 

REZOLVAREA PROBLEMEI:  

 

Pentru experimentul 1 (adică extragerea unei bile din prima urnă) avem următorul tabel de 

probabilitate:  

 

rezultatele experimentelor albă neagră roşie 

probabilităţi 

2

1

20

10
  

4

1

20

5
  

4

1

20

5
  

 

Pentru experimentului 2 avem: 

 

rezultatele experimentelor albă neagră roşie 

Probabilităţi 

5

2
 

5

2
 

5

1
 

 

Entropia primului experiment este:  

4

1

4

1

4

1

4

1

2

1

2

1
1 logloglog)(H   

H(1)0,4515 unităţi zecimale.  

 Iar pentru celui de al doilea experiment este:  

5

1

5

1

5

2

5

2

5

2

5

2
2 logloglog)(H   

H(2)0,4581 unităţi zecimale.  

De aceea, dacă vom evalua gradul de nedeterminare al rezultatului unui experiment prin 

entropia lui va trebui să considerăm că rezultatul celui de al doilea experiment este mai 

nedeterminată decât rezultatul celui dintâi, deci:  

H(1)H(2) 

 Primii paşi în direcţia introducerii noţiunii de entropie au fost făcuţi în 1928, de către 

inginerul american de telecomunicaţii R. V. Hartley, care a propus ca gradul de nedeterminare 

al unui experiment cu k rezultate diferite, să fie caracterizat prin numărul log k. Hartley îşi 

dădea seama că măsura gradului de nedeterminare pe care o propunea el, este foarte comodă în 

unele probleme practice, dar este puţin semnificativ în numeroase cazuri, deoarece ea nu ţine 

de loc seama de deosebirile calitative dintre rezultatele existente.  

 El credea că deosebirile dintre diversele rezultate sunt determinate în primul rând de 

„factori psihologici” şi de aceea trebuie luate în considerare numai de către psihologi şi 

nicidecum de către ingineri sau matematicieni. Greşeala pe care conţine punctul lui de vedere 

a fost arătată de C. E. Shannon, care a propus să se adopte ca măsură a nedeterminării 

experimentului , având rezultatele A1, ..., Ak, mărimea: 

H()=-p(A1)log p(A1) - p(A2)log p(A2)-…- p(Ak)log p(Ak) 

unde p(A1),...p(Ak) sunt probabilităţile diverselor rezultate.  



 

 Tot el a propus că această mărime să fie denumită „entropie”.  

 

 

CONCLUZII 

 

 

 Altfel spus după Shannon, rezultatului Ai al experimentului  trebuie să-i atribuim o 

nedeterminare egală cu -log p(Ai). Mai departe, ca măsură a nedeterminării întregului 

experiment se ia valoarea medie a nedeterminărilor diverselor rezultate, adică valoarea medie 

a valorilor aleatorii, care ia valorile   -log p(A1), ..., -log p(Ak), cu probabilităţile p(A1),...p(Ak), 

această valoare medie este tocmai H(). Deci misterioşii „factori psihologici” ai lui Hartley 

sunt luaţi aici în considerare cu ajutorul utilizării noţiunii de probabilitate, care este de natură 

pur matematică, mai exact statistică.  

Definiţia dată de C.E.Shannon, poate fi considerată ca măsură a nedeterminării, a 

incertitudinii, pe care o conţine un câmp de probabilitate finit, un experiment sau o variabilă 

aleatoare care pune în evidenţă un câmp de probabilitate finit corespunzător. 
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PROIECTE INTERNAȚIONALE – SUPORT ÎN BUNA PREGĂTIRE A FORȚEI DE 

MUNCĂ CALIFICATĂ 

 
Részeg Ildikó 

Director - Liceul Tehnologic Fogarasy Mihály – Gheorgheni 

 

 

Liceul Tehnologic Fogarasy Mihály este o școală cu tradiție îndelungată, fiind prima 

școală tehnică din Secuime. A fost înființată în 1784 ca școală de ucenici. 

Clădirea școlii a fost construită de Fogarasy Mihály, episcop al Transilvaniei și dată în 

folosință în anul 1876 cu destinația, mănăstire și școală de fete. Școala de ucenici, unică în 

regiune și-a găsit loc vizavi de mănăstire și școala de fete, până în anul 1944, unde a pregătit  

un număr de  4701 elevi cu profesia de pantofar, tâmplar, fotograf, ceasornicar, etc.  

După al doilea razboi mondial s-au mutat în clădirea construită de episcopul romano-

catolic Fogarasy Mihály. 

Între anii: 

- 1944-1974 a fost denumită Școală profesională, iar de pe băncile școlii au iesit peste 

10.000 de absolvenți cu diferite calificări în domeniile: tâmplar, strungar,  electromecanic, etc  

- 1974-1990 purta numele de Liceul Industrial Nr. 1 

- 1990-2012 Grup Școlar Industrial Construcții de Mașini 

- 2012 până azi, Liceul Tehnologic Fogarasy Mihály conform Hotărârii Consiliului 

Local nr. 163 din 2012, privind aprobarea schimbării denumirii Grupului Școlar Industrial 

Construcții de Mașini în Liceul Tehnologic Fogarasy Mihály, în amintirea episcopului 

Transilvaniei Fogarasy Mihály. 

Întreaga activitate a școlii este subsumată scopului principal, formarea personalitații 

elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoștințe de cultură generală si 

formarea de competențe profesionale care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în 

domeniul lor de pregătire, cât mai aproape de locul lor natal. 

Instituția noastră de învățământ are o experiență solidă în inițierea și implementarea de 

proiecte de parteneriat educațional, atât la nivel local, național cât și european. Avem o bună 

colaborare cu administrația locală; cu agenți economici, cu asociația de părinți; colaborarea cu 

alți parteneri sociali (organizația de tineret al Mun. Gheorgheni, cu biserica romano-catolică, 

ONG-uri, sindicat, poliția Mun. Gheorgheni, etc).   

Am derulat 17 proiecte Fără hotare -Határtalanul, finanțate de Surse Umane din 

Ungaria, la care între anii 2012-2019 au participat în jur de 700 de elevi în excursii de studiu la 

Gyor, Budapesta, Debrecen, Tokaj, Tatabanya și Szombathely. 

În cadrul acestora au fost realizate produse  și lucrări împreună cu școlile partenere. De 

exemplu, cu Gyor- secționarea unui motor Audi cu 16 supape, cu Debrecen un cub dintr-un 

,,șarpe” din lemn și din aluminiu, cu Budapesta ,,Prinde vulpea”- un radar cu ultrasunete, iar 

cu Tokaj au reconditionat o mașină de găurit 

Liceul Tehnologic Fogarasy Mihály a derulat proiecte europene începând cu anul 2006: 

- RO/2006/PL97198/E, Leonardo da Vinci, pentru 16 participati (8+8 în doi ani) în Budapesta, 

cu titlul  Studierea și aplicarea în practică a tehnicilor moderne în electronică, informatică și 

multimedia, BUGET 7697 EUR. 

- -LLP-LdV/IVT  /2009/RO/191-Mobilitate, flexibilitate în profesie pentru mecanici auto prin 

plasament transnational - 16  elevi, nivel 2 de calificare, domeniul mecanic, calificarea 

profesională mecanic auto, in Leipzig, Germania, BUGET 55.304,00 EUR 

- LLP-LdV/VETPRO/2009/RO/190 - Îmbunătățirea metodelor de predare în domeniul 

tehnologic- grup țintă  10 cadre didactice VET, in Leipzig, Germania, BUGET 24.860,00 EUR  



 

- LLP-LdV/IVT/2012/RO/024 - European Placements for Enhanced Learning Employability 

and Mobility of Romanian Teenagers- grup ținta 30 elevi (15 elevi in Montijo, Portugalia+15 

elevi in Leipzig, Germania), persoane aflate în formare profesională inițială, BUGET  

82.275,00 EUR 

- ERASMUS+/2014-1-RO01-KA102-000609-Dezvoltarea competențelor în sistem ECVET 

pentru acces pe piața muncii europene, în Consorțiu cu două licee din județ, pentru 65 de elevi 

din cele trei școli cu profesia de Tehnician operator tehnică de calcul respectiv Tehnician in 

prelucrarea lemnului nivelul 4 (30 elevi în Montijo, Portugalia+ 35 elevi în Wroclaw, Polonia), 

cu BUGET 146.845 EUR  

- ERASMUS+/2017-1-RO01-KA102-036859 cu titlul “ERASMUS+ACCES PE PIATA 

EUROPEANA A MUNCII ”, acesta se adresează unui grup țintă de  elevi din clasa a X-a liceu 

si școală profesionala (7+14 elevi in Wroclaw, Polonia), cu un BUGET 57.294,00 EUR. 

Relațiile cu agenții economici au ca obiectiv principal desfășurarea pregătirii practice a 

elevilor din cadrul învățământului profesional. Potrivit specializărilor aflate în oferta școlii, 

elevii își desfășoară pregătirea practică în unități economice din diferite domenii, unități cu care 

școala are contracte de parteneriat. 

În elaborarea Planului de Dezvoltare Europeană am plecat de la principalele obiective 

educaționale și de formare ale școlii noastre care vizează:  

- asigurarea dezvoltării personale și profesionale a elevilor astfel încât aceștia să devină cetățeni 

activi la nivelul comunității prin participare la viața activă, civică și profesională ; 

- asigurarea șanselor egale de acces în învățământul profesional și tehnic, precum și dezvoltarea 

profesională a fiecarui elev în funcție de aspirațiile și potențialul individual de învățare; 

- asigurarea condițiilor de calitate în organizarea și desfășurarea proceselor manageriale, de 

educație și formare profesională în școala noastră; 

- asigurarea șanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii unei 

calificări pentru care există oportunități de ocupare în meserii sau ocupații oferite de piața 

muncii locale, județene, regionale, naționale, precum și pentru continuarea învățării de-a lungul 

întregii vieți în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei bazate pe 

cunoaștere. 

În corelare cu Planul Local de Acțiune pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional 

și Tehnic Harghita 2011-2020, școala noastră a identificat principalele aspecte care necesită 

dezvoltare: 

- asigurarea calității în învățământul profesional și tehnic-prin implementarea Sistemului 

National de Asigurare a Calitații  în IPT  și de aici nevoia unei mai mari corelări a ofertei 

educaționale cu cererea existentă pe piața muncii, prin includerea calificărilor și specializarilor 

identificate ca  prioritati la nivel local; 

- asigurarea calității procesului de predare-învățare pentru a satisface ateșteptările și exigențele  

beneficiarilor interni și externi (elevi, părinți, profesori, angajatori), învățare centrată pe elev;  

- integrarea  elevilor cu cerințe educaționale speciale; 

- eficientizarea și optimizarea comunicării prin consilierul de informare si orientare 

profesională/diriginte. 

 Din analiza internă se relevă următoarele puncte slabe: lipsa motivației de învățare din 

partea elevilor, elevi cu medii foarte mici și cu un comportament destul de agresiv, elevii cu 

CES pentru care nu suntem pregătiți si nici nu avem destule informații pentru a ajuta și a învăța 

acești copii, elevi proveniti din medii sociale foarte sărace și susținerea lor prin intermediul 

unor fundații și ONG-uri; scăderea populației școlare. 

La  nivelul managementului: 

-deși avem contracte de colaboare cu o serie de agenți economici locali,din domeniul 

mecanicii auto, tâmplăriei, în special, acestea sunt firme mici, care nu au capacitatea de a primi 



 

decât un număr limitat de elevi în practică sau au deficiențe în ceea ce privește asigurarea 

tutoriatului și monitorizarea elevilor care își desfășoară stagiile de pregătire practică; 

-desfășurarea stagiilor de pregătire practică în atelierele și laboratoarele școlii, cu 

întreaga clasă, astfel încât contactul cu locul de muncă real, cu cerintele pieței muncii este 

inexistent. Totodată, gradul de uzură morală a dotării laboratoarelor și atelierelor școlii, nu 

motivează interesul elevilor pentru formarea profesională și nu asigură contextul necesar 

dobândirii competențelor tehnice și abilităților cheie solicitate de piața actuală a muncii. 

-deși avem experință în derularea de proiecte de mobilitate in domniul VET, acestea au 

fost reînnoite sub forma unor parteneriate stabilite încă din perioada programului LLP și au fost 

direcționate către țări central europene-Polonia,Ungaria,Germania, se impune o diversificare a 

culturii organizaționale și dezvoltarea unor abordări internaționale la nivelul întregii instituții 

de învățământ, plecând de la valorizarea și dezvoltarea parteneriatelor anterioare și a celui 

prezent, astfel încât să existe un contact cât mai direct cu alte spații culturale europene dar și cu 

cerințele pieței forței de muncă din domeniile formate în cadrul școlii 

Competența și expertiza profesorilor și a personalului reprezintă cel mai important 

factor pentru realizarea unei calități înalte în VET- de aici și nevoia de atragerea de cadre 

didactice foarte bine pregătite, capabile să obțină performanțe în specialitate, precum și de o 

mai mare motivare a acestora pentru implicare în realizarea unui învățământ de tip european 

prin participarea la proiecte de colaborare europeană, în condițiile în care aceeași analiză a 

mediului intern relevă: conservatorismul, rezistența la schimbare a unor cadre didactice; număr 

redus de cadre didactice cu competențe de comunicare în limbi de circulație internațională și 

existența unui procent ridicat de profesori suplinitori. 

La nivel curricular: 

 - deși pentru fiecare nivel de scolarizare, școala dispune de întregul material curricular, 

planuri de învățământ și programe școlare, iar  CDL-urile sunt elaborate în colaborare cu agenții 

economici locali, lispesc manualele de specialitate in limba maghiară; 

- la nivel de metodologie didactică se impune un accent mai mare pe dimensiunea 

interdisciplinară și pe studiul limbilor străine, 

Consolidarea noțiunii de internaționalizare este o preocupare la nivelul întregii instituții.  

În acest sens aspectele avute în vedere de echipa managerială a școlii sunt:  

- creșterea ratei de mobilitate în scop de învățare în rândul elevilor, care se confruntă cu 

obstacole de natura geografică, financiară sau socială; 

-îmbunătățirea pregătirii elevilor pentru piața muncii europeane (abilităților specifice 

calificării/specializării, competențe cheie: competențelor de comunicare în limbi străine,  

antreprenoriale)   

- transparența și recunoașterea calificărilor peste graniță;  

  -asigurarea de oportunități egale pentru toți elevii, creșterea egalității de șanse la un 

învățământ de calitate pentru elevii proveniți din medii dezavantajate cu scopul diminuării 

diferențelor de succes educațional și creșterii șanselor de  inserție pe piața europeană a muncii. 

Municipiul Gheorgheni este al treilea oraș al județului Harghita, după numărul de 

locuitorilor. În planul dezvoltării economice, județul Harghita ocupă o poziție modestă în raport 

cu celelalte județe ale țării, investițiile și competitivitatea constituind încă, elemente care trebuie 

îmbunătățite.  

Evoluția deficitului forței de muncă sugerează necesitatea formării profesionale în 

domeniile:  fabricarea produselor din lemn, construcții, mecanică și mai puțin în alte sectoare. 

Oferta noastră educațională este centrată pe aceste domenii cu forță de muncă deficitară. După 

cum reiese din analiza de nevoi care a stat la baza PAS, școala încearcă să ofere elevilor o bună 

pregătire profesională, are parteneriate cu agenții economici locali, însă convențiile de practică 

existente nu pot asigura cuprinderea tuturor elevilor din ciclul liceal și școală profesională în 

aceste unități economice de dimensiuni mici, centrate pe utilizarea tuturor resurselor umane în 



 

asigurarea producției proprii și mai puțin pe asigurarea tutoratului pentru elevii aflați în practică. 

Totodată aceștia preferă să lucreze cu elevi din anii terminali ai liceului sau a școlii profesionale 

care au deja cunoștințe și abilități de muncă în domeniile de specializare. În prezent, cea mai 

mare parte din elevi sunt pregătiți în atelierele și laboratoarele școlii, insuficient dotate pentru 

realizarea lucrărilor practice prevăzute în curriculum sau dotările existente sunt depășite moral 

și fizic, neasigurând nivelul de calitate al formării. 

Pentru școală, procurarea și asigurarea echipamentelor corespunzătoare noilor cerințe 

ale tehnicii moderne reprezintă o problemă dificilă, având în vedere lipsa resurselor financiare 

pentru dotare. De aceea, pentru o pregătire complexă, atractivă pentru cererea de pe piața 

muncii, este necesară organizarea stagiilor de pregătire practică pe parcursul formării 

profesionale inițiale atât la agenți economici din țară, cât și la agenți economici din alte țări, cu 

posibilitatea validării și recunoașterii competențelor profesionale dobândite.  

 Prin aceste proiecte, instituția noastră a reușit să contribuie la dezvoltarea economică a 

Bazinului Gheogheni, asigurând forță de muncă bine pregătită. 
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ALEGERI, COMBINĂRI DE METODE ȘI  

ADAPTABILITATE DIDACTICĂ 

 
Mirela Savin 

 

 

În prezenta lucrare, voi discuta despre alegeri, combinări de metode și adaptabilitatea la 

realitatea de la clasă. Astfel, plecând de la faptul că realizarea optimă a activităţii de predare – 

învăţare în vederea atingerii finalităţilor propuse presupune utilizarea unui sistem coerent de 

căi, mijloace sau proceduri de acţiune didactică, este clar faptul că între cele două tipuri de 

predare este nevoie de o adaptare a acestora la caracateristicile grupului de elevi. 

 Operând cu metodele de învăţământ zi de zi, ele devin pentru elevi moduri de a afla, de 

a cerceta, de a descoperi. Arată cum trebuie să se procedeze, cum să se predea şi cum să se 

înveţe cu bune rezultate. Alegerea şi combinarea metodelor reprezintă terenul pe care se poate 

afirma cel mai uşor creativitatea didactică. Metodele alese se folosesc combinate, în funcţie de 

trebuinţele şi interesele elevilor, în vederea asimilării temeinice a cunoştinţelor, a stimulării 

spiritului creativ. Astfel, elevul nu îndeplineşte doar rolul unui ,,receptor” de mesaje culturale, 

ci datorită metodelor folosite el este ajutat să se angajeze în acţiuni concrete, practice şi 

ştiinţifice. 

Dacă în societatea actuală, caracterizată de un progres accelerat şi de permanente mutaţii 

în sfera mentalităţilor, ştiinţele educaţiei tind să-şi redefinească statutul, iar şcoala trebuie să fie 

o instituţie adaptată unei societăţi în continuă şi mereu mai variată transformare, în calitate de 

dascăli, noi, astăzi, trebuie cu mijloacele de care dispunem la această oră, să-i determinăm pe 

elevii noştri să-şi însuşească atât noţiuni teoretice legate de această disciplină pe care o predăm, 

cât şi să-i formăm ca oameni care vor trăi într-o societate aflată  într-o continuă schimbare pe 

scena lumii. 

Interesul elevilor pentru lecţii creşte ori de câte ori sunt folosite astfel de metode în 

predare dar, nu trebuie să absolutizăm utilizarea acestora în detrimentul celor clasice. Sunt lecţii 

care, în mod cert, produc performanţe şcolare superioare numai cu ajutorul metodelor moderne, 

dar sunt şi lecţii în care prezenţa acestora nu este obligatorie. Dacă aruncăm o privire în trecut, 

observăm că se punea accentul pe reproducerea  informaţiei dobândite în clasă, iar învăţarea 

era „pasivă”, în prezent, se pune accentul tot mai mare pe diferite metode activ-participative de 

învăţare. Cu ajutorul acestora – complementare celor tradiţionale – se urmăreşte stimularea 

creativităţii elevului, a personalităţii acestuia.  

Se constată faptul că astăzi se pune accentul din ce în ce mai mult pe comunicare, o 

latură complementară literaturii. Trebuie să-i convingem pe elevii noştri de acest adevăr, găsind 

modalităţi diverse. Prin lectură putem ajungem la valori: estetice, etice, sociale, istorice, 

culturale, ştiinţifice. Acestea sunt valori care rezistă în timp, chiar dacă multe din aspectele 

prezentate în cărţile din programa şcolară au dispărut. Ca şi celelalte cunoştinţe umane şi 

metodele de predare – învăţare au evoluat, astăzi fiind preferate cele preponderent interactive, 

participative şi colaborative,  deci, centrate pe elev, în defavoarea celor centrate pe profesor.  

 Dintre metodele, pe care profesorul, cu precădere cel de limba română, le poate folosi 

în demersul său didactic, amintim: 

a) Brainstorming-ul – presupune formularea a cât mai multor idei ca răspuns la o situaţie 

enunţată, după principiul cantitatea generează calitatea. Se poate aplica atât la gramatică, cât 

şi la literatură sau comunicare. Această activitate presupune o serie de avantaje cum ar fi: 

implicarea activă a tuturor participanţilor, exprimarea personalităţii, eliberarea de prejudecăţi, 

exersarea creativităţii şi a unor atitudini deschise la nivelul grupului, dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecăruia şi, nu în ultimul rând, o ambianţă plină de 

prospeţime. Este o metodă care se poate folosi la începutul unei lecţii. 



 

b) Ştiu/ vreau să ştiu/ am învăţat – presupune împărţirea în grupuri mici sau cu întreaga clasă; 

se trece în revistă ceea ce ştiu deja elevii despre o anumită temă şi, apoi, se formulează întrebări 

la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie. 

c) Ciorchinele – metodă de predare-învăţare care încurajează elevii să gândească liber şi 

deschis, o modalitate de a construi asociaţii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor. 

În etapa finală a lecţiei, ciorchinele, poate fi reorganizat, utilizându-se anumite concepte 

supraordonate, găsite de elevi sau de profesor (nu trebuie totuşi neglijată corectitudinea 

informaţiilor). 

d) Turul galeriei – presupune evaluarea interactivă şi formativă a produselor realizate de 

grupuri de elevi. 

e) Cubul – presupune elaborarea unui subiect, a unei situaţii, a unei teme. Se realizează un cub 

pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, 

argumentează. 

Alături de aceste metode se poate utiliza şi calculatorul, partener în procesul de predare-

învăţare. Partea de teorie poate fi susţinută atât de vizual, cât şi auditiv. Pot fi urmărite filme 

ecranizate după operele literare studiate la clasă: „Baltagul”, „Moromeţii”, „Amintiri din 

copilărie”, ,,O scrisoare pierdută” etc.; poezii recitate chiar de autorii lor sau de către actori, 

audiţia unor texte povestite de mari autori ai literaturii noastre. Programul AEL oferă 

posibilitatea elevilor de a lucra fiecare cu calculatorul legat în reţea, atât în predare, cât şi în 

evaluare.  

Metodologia evoluează în timp ca răspuns la dinamica schimbărilor care au loc în cadrul 

procesului instructive-educativ. Calitatea unei tehnologii se măsoară în gradul de adaptare a 

acesteia la situaţiile şi exigenţele noi ale învăţământului contemporan. Este evident ca sistemul 

românesc de învăţământ trebuie să ţină seama de aspectele pertinente ale evoluţiei tehnologiei 

informaţiilor Este evidentă necesitatea accesului la informaţie, a utilizării calculatorului şi a 

Internetului în toate şcolile, măcar pentru asigurarea reală a şanselor egale în educaţie. 

Ideea care se degajă, din cele de mai sus, este aceea că există multe modalităţi de a 

dinamiza procesul de învăţământ şi de a înlătura conotaţia de dificultate pe care îl comportă 

termenul de educaţie şcolară.  

Este bine ca un profesor să cunoască şi să aplice un număr cât mai mare de metode 

didactice pentru a evita devalorizarea metodei prin repetiţie. Elemente de creativitate trebuie să 

fie mereu prezente. Metodele participative reclamă un număr mare de ore de pregătire a lecţiilor 

din partea profesorului, eforturi de proiectare, eforturi de timp, materiale mari şi măsuri speciale 

de diminuare a riscului de a apărea situaţii neprevăzute, care ar distruge întreaga activitate. De 

aceea profesorul trebuie să aibă mai multe alternative de abordare a lecţiei. Lecţia însăşi ar 

putea să fie simţită ca insuficientă pentru desfăşurarea corectă a scenariului didactic.  

Caracterul discontinuu al tipului de învăţare apare din cauză că tipul de învăţare 

participativ la şcoală este diferit de cel de acasă, care este individual şi reflexiv. Transpunerea 

conţinuturilor în jocuri şi abordări interactive poate accentua informaţii care nu sunt foarte 

importante, în schimb, se pot pierde informaţii din cauza imposibilităţii de a le integra în lecţie. 

Profesorul şi elevii nu se aleg unii pe alţii, iar preferinţele lor nu se află decât în mod întâmplător 

în concordanţă cu relaţiile instituţionalizate dintre ei. Cu toate acestea ei nu numai că urmează 

să conlucreze, dar vor trebui să conlucreze armonios. Pe de o parte, profesorului îi revine sarcina 

şi răspunderea integrării sale în clasa şi în colectivul de elevi pe care urmează să-l închege, iar, 

pe de altă parte, într-un colectiv format, profesorul devine unul dintre membrii acestuia  

îndeplinindu-şi funcţia din interiorul grupului. 

 Profesorul conduce şi decide, organizează, influenţează, consiliază şi controlează, 

apreciază şi îndrumă, este modele de conduită civică şi morală, este profesionist. El îşi exercită 

atributele şi calităţile asupra grupului şi asupra fiecărui membru al acestuia în parte pentru 

obţinerea succesului şcolar şi formare comportamentelor dezirabile, dirijează relaţiile 



 

interpersonale din grup pentru a asigura climatul psihosocial favorabil dezvoltării personalităţii 

elevilor şi pentru a îmbunătăţi relaţiile interpersonale. Metodele didactice bazate pe acţiunea 

elevilor (exerciţiul, lucrările de laborator, munca cu manualul, conversaţia, cooperarea, 

dezbaterea) ca şi cele bazate pe gândire şi limbaj interior (lectura, scrierea, elaborarea unor 

eseuri, compoziţii, reflecţia personală etc.) se dovedesc a fi deosebit de eficiente, ele 

valorificând potenţialul intelectual de învăţare şi de formare al elevilor. 

În concluzie, ca profesor de limba română trebuie să avem în vedere atât factorul uman, 

pentru că lucrăm cu sufletul, cu mintea elevului în formare, cu sentimentele, emoţiile acestuia 

pe care trebuie să le acceptăm, să le formăm. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

     

                                      
 

      DENUMIREA PROIECTULUI : UN MĂRȚIȘOR, ZÂMBITOR! 

 TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: EDUCAŢIE PENTRU 

DEZVOLTARE PERSONALĂ, EDUCAŢIE ARTISTICĂ, EDUCAȚIE 

ECOLOGICĂ;EDUCAȚIE FINANCIARĂ; 

 

 

 UNITATEA APLICANTĂ: Școala Gimnazială „ Vasile Goldiș” Alba Iulia  
 ECHIPA DE PROIECT:  Coordonator:  

prof. înv. primar Marinela Savu    

                                                  Membri : prof. înv. primar Delia Vîlceanu – director adjunct 

                                                            prof. înv. primar Raluca Hațegan 

                                                            prof. înv. primar Adriana Mailat   

                                                            prof. înv. primar Nicoleta Răbulea 

  ARGUMENT 
           An de an sărbătoarea de 1 Martie ne readuce speranţa, optimismul, credinţa în bine şi 

spor la toate. Din încleştarea frigului cu razele soarelui, a întunericului cu lumina, după 

ultimele zvârcoliri  din zilele babelor, învinge viaţa, primăvara, soarele. 

 Acest triumf al reînvierii şi regenerării nu putea fi invocat decât prin Mărţişor – pe 

care îl dăruim celor dragi la „ cap de primăvară”. 

 Şnurul alb şi roşu cu o amuletă (bănuţ, o scoică) îl legau părinţii la mâna copiilor, îl 

dăruiau flăcăii fetelor, îl schimbau fetele între ele cu sens de urare de noroc, de sănătate ca  „ 

argintul curat, ca piatra de râu, ca scoica din ape”. 

 Mărţişorul dăruit în zorii primei zile din Martie se purta 9-12 zile, uneori chiar până la 

vederea primului pom înflorit, apoi se atârna de ramurile înflorite, crezându-se că astfel va fi 

şi anul celui care l-a purtat. 



 

 Sunt frumoase tradiţiile româneşti de mărţişor pe care nu am vrea să le lăsăm să piară! 

Şi ne-am gândit că un bun început ar putea să fie derularea acestui proiect. 

                           Proiectul propus nu atinge doar obiective care se înscriu în sfera educaţiei estetice, ci şi 

a celei morale şi civice, dat fiind faptul că elevii vor vinde mărţisoarele  realizate, altor colegi 

din școală, părinților sau cadrelor didactice. Banii obținuți din vânzarea mărțișoarelor vor fi 

donați în scop caritabil unei asociații „Hospice Eliana”. Latura de educaţie ecologică a 

proiectului se va reflecta în realizarea mărțișoarelor utilizând materiale refolosibile și a unor 

felicitări ce vor fi oferite mămicilor, bunicilor, invitate la un program artistic, cu ocazia Zilei 

de 8 Martie. 

 

      SCOPUL PROIECTULUI: 

 

      Dezvoltarea capacităţii de valorizare si păstrare a tradiţiilor lăsate de înaintaşi referitoare la 

mărţisor de mărţişor, contribuind la dezvoltarea experienţei practice a elevilor din şcoala 

aplicantă, prin implicarea acestora în acţiuni plăcute şi constructive;cultivarea dorinţei de a 

trăi într-un mediu curat; Formarea unor valori morale precum: altruismul, perseverența, 

solidaritatea, responsabilitatea; Dezvoltarea unor competențe cheie, precum spiritul 

antreprenorial, competențe cultural- artistice; 

 

      OBIECTIVE GENERALE: 

 

      Dezvoltarea respectului pentru valorile umane ale culturii româneşti; 

      Dezvoltarea respectului pentru valorile tradiţionale ale creaţiei populare; 

      Dezvoltarea simţului artistic şi a spiritului practic; 

      Cultivarea dorinţei de a proteja si înfrumuseţa mediul înconjurător; 

 Implicarea familiilor elevilor în realizarea proiectului; 

 Realizarea transdisciplinarității privind valorificarea rezultatelor proiectului; 

 

 

      OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

      Culegerea şi valorificarea unor informaţii menite să păstreze şi să ducă mai departe tradiţiile 

şi obiceiurile legate de mărţişor. 

      Stimularea iniţiativei şi creativităţii; 

      Implicarea responsabilă a elevilor în acţiuni de protejare a mediului prin colectarea şi 

atribuirea de noi utilităţi unor obiecte; 

      Implicarea părinţilor în acţiuni derulate în cadrul proiectului; 

      Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea unei expoziţii 

cu vânzare; 

      Realizarea la sediul asociației partenere a unor activităţi cultural – artistice, de omagiere a 

fiinţelor care ne-au dat viaţă, precum și oferirea unei sume de bani în scop caritabil. 

 

      RESURSE : 

 

      Umane:  elevii cls. a IV-a C„ Step by Step”, precum și elevii cls. a III-a C „ Step by Step”, 

cadre didactice, părinţi; 

     Materiale: albume, Cd-uri, casete audio-video, materiale necesare realizării produselor finite, 

laptop, videoproiector, decorațiuni,etc.  

      De timp: martie 2020 

         



 

      DURATA : FEBRUARIE – MARTIE 2020 

                                                                        
 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

 

      Prezentarea proiectului    
      Lansarea proiectului -Popularizarea proiectului şi înscrierea claselor dornice să se implice; 

  Legenda mărţişorului; tradiţii de mărţisor -Lectura/audierea diferitelor variante ale legendei 

mărţisorului; discuţii, dramatizări, recitare de poezie tematică în scopul de a „lega” de sufletul 

copiilor frumuseţea obiceiurilor de mărţişor şi necesitatea de a le păstra şi transmite mai 

departe pentru conservarea valorilor tradiţiei româneşti;  

 

      Realizarea mărţişoarelor şi a felicitărilor -Procurarea de materiale şi realizare (în ateliere) 

a mărţişoarelor şi felicitărilor. Mărţişoarele vor fi realizate din absolut orice materiale şi vor fi 

în totalitate produsul activităţii elevilor; felicitările, pe lângă mesajul transmis celei mai suave 

fiinţe, vor conţine pe „spatele” felicitării , în partea de sus sau în partea de jos, un mesaj 

ecologic (economisirea resurselor, păstrarea curată a apelor, aerului, pădurilor, solului etc.). 

La realizarea mărţişoarelor  participă elevii în cadrul acţiunilor realizate la fiecare clasă. 

Pregătirea programului artistic  

         Elevii clasei aIV-a C „Step by Step”, organizați în echipe, pregătesc câte un moment artistic 

pe care îl vor prezenta în fața mamelor, bunicilor invitate cu ocazia Zilei de 8 Martie. 

 Diseminarea proiectului 
      Elevii şi cadrele didactice iniţiatoare vor vinde/ cumpăra mărţişoare şi felicitări  acţiunii. 

      Va fi analizat portofoliul proiectului, aspecte care vizează calitatea activităţii elevului, 

calitatea procesului de realizare a proiectului;  

      Se vor realiza panouri în incinta şcolii  cu cele mai frumoase mărţişoare/felicitări precum şi 

fotografii din timpul derulării proiectului--- „ Un mărţişor zâmbitor”. 

 

EVALUARE - CALITATE     
                  

      INDICATORI CARE VIZEAZĂ CALITATEA PROIECTULUI 
      Modul de concepere şi dezvoltare a proiectului; 

      Modul în care au fost valorizate în cadrul proiectului conexiunile transdisciplinare; 

      Acurateţea şi rigurozitatea demersului, corectitudinea realizării lui; 

      Calitatea materialului utilizat; 

      Creativitatea . 

 

INDICATORI CARE VIZEAZĂ CALITATEA ACTIVITĂŢII ELEVULUI, 

CALITATEA PROCESULUI DE REALIZARE A PROIECTULUI 
      Raportarea elevului  la tema proiectului; 

      Nivelul de performanţă la care se plasează elevul pe parcursul realizării proiectului; 

      Respectarea termenelor pentru fiecare etapă a proiectului; 

      Creativitatea elevilor reflectată în produse originale, dovadă a efortului sau a inspiraţiei 

personale. 

 

 



 

 
 

 

 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

ACTIVITĂŢII 

PARTICIPANŢI DATA/PE 

RIOADA 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE 

1. Prezentarea 

proiectului.Popularizarea 

proiectului şi înscrierea claselor 

dornice să se implice. 

Echipa de proiect; 

Cadre didactice dornice 

să se implice; 

Elevi.  

10.02.2020-

15.02.2020 

Amfiteatrul școlii 

2. Realizarea lucrărilor ( mărţişoare şi 

felicitări) 

Echipa de proiect 

Elevi implicaţi 

Cadre didactice 

18.02.2020-

27.02.2020 

Sala de clasă 

3. Târgul de mărțișoare Echipa de proiect 

Elevii celor două clase; 

Părinţi 

28.02.2020 

 

 

Amfiteatrul școlii 

4 

 

Expoziția de mărțișoare, felicitări 

și alte obiecte decorative 

Clasele participante 28.02.2020 

– 

07.03. 2020 

Sala de clasă 

5. Prezentarea programului artistic Cls. a –IV –a C „ Step by 

Step” 

09.03.2020 Cafeneaua „ Flori 

de mac” 

6. Diseminarea proiectului 

-Va fi analizat portofoliul 

proiectului, aspecte care vizează 

calitatea activităţii elevului, 

calitatea procesului de realizare a 

proiectului;  

- Se vor realiza panouri în incinta 

şcolii  cu cele mai frumoase 

mărţişoare/felicitări precum şi 

fotografii din timpul derulării 

proiectului--- „ Mărţişor …de 

suflet ” .  

Se va publica în presa locală un 

articol privind promovarea acestui 

proiect, avînd drept scop creșterea 

prestigiului unității de învățământ. 

Echipa de proiect 

Elevii celor două clase; 

 

10.03.2020-

31.03.2020 

 

Sala de clasă 



 

                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

The voices of Spring - Proiect eTwinning 

Exemple de bune practici 

 

 
 

Prof. înv. primar Socea Magelona  

Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare,, Mastacăn, Borlești, Neamț 

 

          Primăvara este anotimpul renașterii. Natura își recapătă forțele și revine la o viață nouă 

bucurând sufletele oamenilor cu minunatele sale frumuseți. Copiii își exprimă bucuria prin 

participarea la activitățile școlare și extrașcolare desfășurate pe parcursul acestui anotimp, prin 

realizarea unor lucrări cu această tematică bogată. În acest cadru, elevii clasei a II a, împreună 

cu d-na învățătoare Socea Magelona, de la Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare,, Mastacăn, 

comuna Borlești, jud. Neamț, s-au alăturat proiectului de pe platforma eTwinning,  ,,The voices 

of spring”.  

          Obiectivul principal al acestui proiect a fost de a crea felicitări de Paște, handmade și 

de a le trimite prin poștă către partenerii de proiect, din alte țări. Partenerii proiectului, cei care 

au primit plicurile cu lucrările copiilor, au creat o expoziție în școală. Elevii au aflat  însă și 

câteva informații despre tradițiile din alte țări, dintr-o scurtă prezentare despre Sărbătorile 

Pascale, trimisă de fiecare partener. 

          Obiectivele au fost realizate, deoarece toți participanții la proiect au creat felicitări de 

Paște pentru alți elevi, din întreaga lume, s-a pus în valoare creativitatea și imaginația elevilor, 

s-au dezvoltat abilitățile artistice, elevii au fost încurajați să devină prietenii celorlalți parteneri, 

la nivel global, au studiat cultura și tradițiile de Sărbătorile Pascale, din țările partenere, 

îmbunătățindu-și astfel competențele de comunicare, sociale, cognitive, artistice. 

          Toate felicitările de Paște au fost realizate manual, cu diferite materiale și în tehnici 

la alegere (desen, colorare, pictură, hârtie origami, markere, creioane colorate, etc.). Pe lângă 

acestea s-a adăugat și un scurt text despre tradițiile de Paști din țara fiecărui participant la proiect 

care conținea și urări de sărbători. 

           Proiectul a urmat un calendar, care a fost respectat încă de la început de către toți 

partenerii proiectului. 

 18-22 martie: prin intermediul uni colaj foto s-au prezentat țara, orașul fiecărui  

partener de proiect, unele locuri interesante, apoi, s-au transmis în Twinspace și  în Jurnalul de 

proiect;  

 25-29 martie: s-a creat un colaj foto despre școala și clasa fiecărui partener de proiect.  

Până pe 31 martie toți participanții la proiect au trimis și un e-mail inițiatorului de proiect, 

jurgutezzz@yahoo.com, cu numele coordonatorului de proiect, numele școlii și adresa lor, la 

care au ajuns felicitările prin poștă; 



 

 1-12 aprilie: elevii au pregătit felicitări de Paște și le-au trimis în țările partenere; 

 1-10 mai: s-a organizat o expoziție în fiecare școală și s-au creat colaje sau filme video  

despre cele mai memorabile momente ale proiectului. 

         În urma participării la proiect s-a constatat implicarea elevilor și dorința de 

cunoaștere, bucuria pentru crearea lucrărilor, emoțiile manifestate în colaborarea cu elevii din 

țările partenere.  

         Activitățile proiectului s-au realizat în anul școlar 2018-2019, a avut 25 de parteneri din 

țările Europei (Lituania, Grecia, Portugalia, Spania, Turcia, Ucraina, Polonia, Cehia, 

Macedonia) și a fost recompensat cu Certificatul de calitate. 

SOCEA MAGELONA – ROMÂNIA 

                                            
JURGITA   ASTRAUSKAITE – LITUANIA 

 

 



 

 
 

                     

   
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCEREA NOŢIUNII DE POTENŢIAL ELECTRIC PRINTR-O ABORDARE 

INTERDISCIPLINARĂ 

 

profesor fizică CĂTĂLINA STANCA 

 

     Lucrarea îşi propune introducerea uneia din noţiunile dificile ale electrostaticii, aceea 

de potenţial electric. Această afirmaţie se bazează pe faptul că, toate măsurătorile pe care le 

putem efectua permit determinarea variaƫiilor potenƫialului electric, dar nu permit determinarea 

potenţialului electric într-un punct. 

   Pentru o mai bună înţelegere, analiza propusă are în vedere analogia cu un câmp 

gravitaţional, mai cunoscut şi mai uşor de perceput.   

Capitolul 1. Energia potenƫială electrostatică şi potenƫialul electric  

       Forţele electrostatice şi cele gravitaţionale au multe asemănări. Cea mai importantă 

dintre ele este legată de faptul că ambele forƫe sunt conservative. Aşadar, trebuie să existe o 

energie potenţială electrostatică, asociată acestor forţe la fel ca şi în cazul forţelor gravitaţionale.   

 

Pentru a înţelege mai bine acest concept considerăm o sarcină de probă introdusă într-un câmp 

electric. Forţa care acţionează asupra ei face ca sarcina să se deplaseze în jos 0F q E . Dacă 

deplasăm sarcina în sus, forţa care acţionează asupra ei este în sens contrar, ceea ce înseamnă 

că lucrul mecanic al acestor forţe este negativ. 0L q Ed  . Folosind teorema de variaţie a 

energiei potenţiale pL E  observăm că valoarea energiei potenţiale electrostatice se 

modifică cu  0pE L q Ed     

Se observă că energia potenƫială electrostatică creşte, la fel cum creşte şi energia potenƫială 

gravitaƫională atunci când o minge este ridicată în câmp gravitaƫional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

(a) Deplasarea sarcinii de probă, în sus,                       (b) Deplasarea unei mingi, în sus, 

                 în câmp electric                                                        în câmp gravitaƫional  

 

          Este util să definim o mărime care să ne calculeze variaƫia energiei potenƫiale 

electrostatice a unităƫii de sarcină, numită variaƫie de potenƫial electric. 

0 0

pE L
V

q q


     ,  



 

 Unitatea de măsură a potenƫialului electric,  
SI

J
V V

C
  , poartă numele lui Alessandro 

Volta, cel care a construit prima baterie, un model simplificat al bateriei moderne 

 

 

Capitolul 2. Intensitatea câmpului electric şi variaƫia potenƫialului electric  

   Deplasând o sarcină de probă pe o distanƫă oarecare în direcƫia intensităţii câmpului electric, 

lucrul mecanic efectuat este 0L q E r  .  

 

Figura 2 Diagrama forţelor pe parcursul mişcării 

sarcinii de probă 

Pe baza definiƫiei 
0

L
V E r

q
                  

Aşadar, 
V

E
x





 

 Ca o regulă generală, potenƫialul electric descreşte dacă ne deplasăm în sensul intensităƫii 

câmpului electric. Potenƫialul electric scade când E şi r sunt în acelaşi sens, adică ambele 

sunt orientate în sensul pozitiv sau negativ al axei. 

 

 

 

 

 

Figura 3 Variaţia 

potenţialului electric cu 

distanţa pentru două plăci 

încărcate electric 

În imagine, intensitatea câmpului electrostatic este constantă, ceea ce face ca, potenƫialul 

electric să scadă uniform cu distanƫa (am stabilit arbitrar potenƫialul zero pe placa din dreapta).  

 Relaƫia de legătură ne arată că, 1 1
N V

C m
  

 

Capitolul 3. Potenƫialul electric al unei sarcini aflate în repaus 

    Dacă considerăm o sarcină de probă q0 plasată într-un punct P al câmpului electrostatic al 

sarcinii Q, putem observa că forţa care acţionează asupra ei este 0F q E unde E este 

intensitatea câmpului sarcinii Q în punctul P.  

 

 

 

                                                 Figura 4  

Diagramă care ilustrează deplasarea corpului de probă în 

câmpul electrostatic al sarcinii Q 

 

Lucrul mecanic al forţelor electrostice când sarcina q0 se deplasează între două puncte va fi  

 

2 2 2

0 0
12 2

1 21 1 1

1 1

4 4

Qq Qqdr
L dL q Edr

r r r 

 
     

 
    

 



 

Această relaţie dovedeşte că lucrul mecanic este proporţional cu sarcina de probă, fiind funcţie 

numai de distanţele OP şi OP1. Deci nu depinde de drumul urmat între P şi P1. Se dovedeşte din 

nou că  avem un câmp de forţe conservativ.  

 

             Prin analogie cu 12 0 1 2( )L q V V  putem defini potenƫialul electric al unei sarcini 

aflate în repaus 
4

Q
V

r
       

             Analog, energia potenƫială electrostatică a două sarcini electrice este 1 2

4
p

Q Q
E

r
    

Potenƫialul electric depinde de semnul sarcinii electrice.  

 În cazul unei sarcini pozitive, potenţialul electric este extrem de mare în apropierea sarcinii 

şi descreşte până la zero la distanƫe mari.  

 În cazul unei sarcini negative, potenƫialul electric este extrem de mic în apropierea ei şi creşte 

până la valori mari la distanƫă mare.  

 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 Distribuţia 

potenţialului electric  

               (a) corp 

încărcat pozitiv                                         

(b) corp încărcat negativ   

 

 

Capitolul 4. Suprafeţe echipotenţiale 

        Suprafeţele echipotenţiale sunt acele suprafeţe pentru care potenţialul electric este 

constant.  

Aceasta înseamnă că, între două puncte ale unei suprafeţe echipotenţiale diferenţa de potenţial 

este nulă.  

                                           

 

                                                          Figura 6  

Suprafeţele echipotenţiale ale unui corp încărcat cu sarcină 

pozitivă 

 

 

 Se observă intensitatea mare a câmpului electric din vecinătatea 

sursei, unde suprafeţele echipotenţiale sunt mai multe. De 

asemenea se vede cum câmpul electric este dirijat spre 

potenţiale descrescătoare. 

 Intensitatea câmpului electric este perpendiculară pe suprafeţele echipotenţiale. 

Suprafeţe echipotenţiale pentru anumite corpuri depind de caracteristicile corpului. 



 

 

Figura 7 Suprafeţe echipotenţiale pentru un câmp electric 

uniform 

Se observă că potenţialul electric descreşte de la 40V la 0V 

în sensul lui E . Aşadar, E indică sensul descreşterii 

potenţialului electric. 

 

Figura 8 Suprafeţe 

echipotenţiale 

pentru două sarcini 

electrice 

(a) două sarcini 

electrice identice 

pozitive            (b) 

două sarcini 

electrice egale în 

modul,  

                                                                                    

dar de semn contrar 

 

 (a) Se observă cum 

câmpul dintre cele 

două sarcini 

electrice este foarte slab, deoarece câmpul produs de o sarcină este practic anulat de câmpul 

produs de cealaltă sarcină. Aceasta face ca potenţialul electric între acestea să fie constant. 

 (b) Se observă cum câmpul electric dintre cele două sarcini este foarte puternic şi cum 

potenţialul electric variază rapid.  
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ELEMENTE DE MANAGEMENT APLICATE LA ELEVII CU ADHD 

Szabo Bernadette Beata 

 

 

             Activitățile desfășurate în orice domeniu trebuiesc organizate pentru a fi eficiente. 

Acest proces de organizare a unei activități se numește management. Activitățile instructiv-

educative desfășurate de cadrele didactice, ca orice activitate, se raportează la un ideal, scop. 

Pentru realizarea scopului, aceasta trebuie bine organizată, așadar putem vorbi de organizare, 

de un management  al educației la nivel național (conceput de Ministerul Educației), de unul la 

nivel local (desfășurat  de inspectorate), de un management la nivelul școlilor (pus în practică 

de directori) și de managementul clasei de elevi desfășurat de cadrul didactic ce activează la 

clasă.  

            Managementul clasei de elevi presupune mai multe demersuri. Primul  demers este cel 

de stabilire a scopului și a obiectivelor ce trebuiesc atinse. În funcție de acestea cadrul didactic 

planifică și organizează activitățile clasei școlare și extrașcolare (orarul). De asemenea, în raport 

cu obiectivele se planifică și se sctructurează unitățile de învățare, tipul lecțiilor, materialele 

didactice. Profesorul are sarcina de a crea un climat propice comunicării între elevi și între elev 

–profesor care stimulează la rândul lui actul învățării. Stabilirea canalelor de comunicare, a 

modalitatilor efective de transmitere și comunicarea propriu-zisă a informațiilor științifice este 

un alt rol extrem de impotant în managementul clasei cu incurajarea continuă a dialogului între 

participanții la instruire. Un alt demers organizatoric este coordonarea activităților instructiv-

educative ale clasei în funcție de obiectivele stabilite și îndrumarea elevilor prin corecturi, 

explicații și recomandări care susțin comportamentele elevilor. Motivarea elevilor prin întăriri 

pozitive și negative, verbale și nonverbal, consilierea acestora în activitățile extrașcolare, 

consilierea părinților precum și evaluarea activității elevilor sunt alte demersuri la fel de 

importante în obținerea unor rezultate optime. 

 Managementul clasei pentru copiii cu ADHD presupune aceleași roluri pentru cadrul 

didactic dar prezintă anumite particularități. Toți partenerii actului educațional se confrunta la 

un moment dat cu simptomele acestei tulburări comportamentale. Cercetările au și constatat în 

ultimii ani o creștere semnificativă a numarului de copii, adolescenți și adulți diagnosticați cu 

ADHD. Unele studii desfășurate în școlile din România releva faptul că o mare parte din 

personalul didactic nu este pregătit să lucreze eficient cu acești copii. 

           Dar ce este ADHD? ADHD este o afecțiune de tip neurobiologic prin care este afectată 

capacitatea individului de a-și inhiba comportamentul agresiv, de a-și controla nivelul activității 

și de a se concentra asupra sarcinilor de lucru. Așadar principalele simptome ale sindromului 

sunt lipsa atenției, hiperactivitatea și impulsivitatea. ADHD se manifestă sub trei forme. Tipul 

predominant este cel neatent care nu se poate concentra asupra sarcinilor de lucru și nu 

manifestă hiperactivitate. Dimpotriva copii ce se încadrează în acest tip de ADHD sunt apatici, 

lenți, visători și dezinteresați. Sunt ușor distrași de stimuli exterior, au dificultăți în ascultarea 

și urmarea instrucțiunilor cât și în finalizarea sarcinilor. Trec foarte ușor de la o sarcină la alta, 

sunt dezorientăți și munca  independentă e o mare provocare pentru acești copii. Se dovedesc 

incapabili să tolereze frustrarea deci sunt iritabili. 

Tipul predominant hiperactiv sau impulsiv se poate concentra asupra sarcinilor de 

îndeplinit dar reacționează agresiv și este extrem de agitat și active. Așadar are dificultăți în a 

se angaja în liniște în activități, își agită în continuu mâinile și picioarele, vorbesc excesiv. 

Timpul în care poate sta așezat este mult mai mic comparativ cu copiii de aceeași vârstă și care 

nu prezintă ADHD. De asemenea, copiii ce se încadrează în acest tip de ADHD acționează 

înainte de a găndi și răspund la întrebări inainte ca acestea să fie rostite în întregime. Apoi, au 

dificultăți în a-și aștepta rândul în timpul desfășurării unei activități. 



 

Însă cel mai des tip întâlnit este cel combinat la care se manifestă atât lipsa atenției cât 

și hiperactivitatea și impulsivitatea descrise mai sus la tipurile predominante. 

Cadrele didactice pot desfășura un management eficient al clasei cu elevi ce prezintă 

ADHD dacă înțeleg în primul rând manifestările specific și cauzele acestora. Diferența dintre 

managementul clasei cu copii fără ADHD și cel pentru clasele cu elevi care prezintă 

manifestările specific acestei tulburări constă în nevoile specifice al celor din urmă.  Acestea 

sunt nevoia de antrenare a atenției, de implicare în activitate, de relaxare, de orientare a 

surplusului de energie si de diminuare a impulsivității. Acestea se stabilesc în urma unor 

evaluări a cunoștințelor și deprinerilor de muncă intelectuală, a calităților și comportamentelor 

manifestate pentru fiecare elev in parte. Direcțiile pe care trebuie să se desfășoare un 

management eficient în clasa cu elevi ce prezintă ADHD sunt: învățare/elemente de curriculum, 

intervențiile comportamentale, acomodarea în clasă. 

            Cadrul didactic trebuie să țină cont de  nevoile specifice în demersul planificării și 

organizării activităților, stabilirea obiectivelor, în planificarea activităților, structurarea 

conținuturilor, în selectarea practicilor educaționale, a materialelor didactice și în evaluare. 

Activitățile de învățare trebuie să fie interesante, semnificative pentru a angaja elevul în 

învățare.Trebuie implicată activ imaginația elevilor pentru a se evita și elimina plictiseala. 

Lecțiile trebuie să fie bine planificate iar pauzele să fie organizate ca segmente de timp în care 

elevii se relaxează dar sunt și curioși să afle în ce activități vor fi implicate în reluarea activității.  

            Intervențiile educaționale pentru ameliorarea rezultatelor școlare și controlul 

comportamentului în clasă trebuie să fie clare, constante și făcute cu calm. Astfel elevii 

hiperactivi au nevoie de sarcini clar exprimate, limita de timp pentru rezolvarea acestora trebuie 

să fie clară, obiectivele trebuie exprimate clar elevilor. Sancțiunile și premiile acordate trebuiesc 

exprimate și ele clar elevilor înaintea începerii activităților și sunt reamintite frecvent. 

Educatorul trebuie să fie constant în regulile impuse tuturor elevilor și în acordarea 

stimulentelor și sancțiunilor. Rutina și regulile clare ajută la elaborarea unui program eficient 

de management al comportamentului. Consecințele comportamentelor negative sau pozitive 

trebuie să fie imediate și frecvente. Păstrarea calmului față de elev este cea mai dificilă condiție 

de îndeplinit indiferent de context și circumstanțe. Enervarea sau agitația educatorului sporește 

hiperactivitatea copilului și acentuează simptomele și efectele ADHD. Astfel în rolurile de 

coordonator, îndrumator al activităților clasei de motivator, consilier și evaluatoarele cadrului 

didactic este esențială capacitatea sa de a construi relații pozitive cu elevii, un climat prietenos 

bazat pe respect mutual și colaborare. Un asemenea educator este flexibil și înțelegător, știe să 

se adapteze situațiilor noi și să rezolve pozitiv situațiile conflictuale, să fie calm, constant, 

corect și echidistant în aplicarea regulilor.  Aceste deprinderi  ajută cadrul didactic să aplice 

planul managerial în cele mai bune condiții și cu rezultate cât mai bune.  

              Depriderile arătate se pot dezvolta prin modelarea unui limbaj respectuos, prin 

controlarea tonalității vocii și a limbajului corpului. Întâmpinarea elevilor și încheierea orelor 

cu un zâmbet și o atitudine pozitivă în fiecare zi poate atrage după sine același răspuns din 

partea elevilor și un climat cald și prietenos în timpul orelor. Dezvoltarea unei relății personale 

cu elevii conduc la crearea unei legături afective pozitive între educator și elevii cu ADHD și  

oferă posibilitatea unor intervenții punctuale la nevoie. Această legătură afectivă poate motiva 

elevul și mai mult în îndeplinirea sarcinilor sale. Comunicarea progreselor către elevi dezvoltă 

stima de sine a acestora care, de regula este foarte scăzută și care apoi încurajează elevul în 

eforturile sale educative. Trebuie evitate situațiile în care elevul este jenat sau se poate simți 

umilit, unele aspecte speciale fiind discutate în particular cu elevul. Cerințele și regulile se 

transmit  și se impun într-un mod în care se respectă personalitatea și demnitatea fiecărui elev. 

Educatorul trebuie să manifeste empatie și să răspundă nevoilor special ale elevilor. Păstrarea 

simțului umorului este la fel de importantă ca toate celelalte norme. 



 

             Este foarte important acomodarea în clasă  pentru elevii cu ADHD deoarece unii factori 

pot avea o mare influență în managementul comportamentului și îmbunătățirea rezultatelor 

școlare la acești copii. Elevul cu ADHD este așezat în banca într-un loc bine ales în funcție de 

mobilierul școlar și de aranjarea acestuia în sală. Elevul se așează într-un loc mai apropiat de 

cadrul didactic sau de elevii care manifestă  comportamente dezirabile. Elevii hiperactivi nu 

trebuie așezați aproape de surse de distragere a atenției (lângă ferestre). Modul în care sunt 

așezate băncile trebuie să afecteze pozitiv elevul cu ADHD.  Dacă băncile sunt așezate într-o 

structură circulară elevul va fi distras mult mai ușor. Pentru acești elevi se pot face arii de lucru 

(pupitre cubiculare) în care sursele vizuale de distragere a atenției să fie eliminate. Se pot lua 

pauze scurte pentru a se asculta o melodie, pentru a se combate plictiseală sau suprasolicitarea 

în clasă. Mai mult unii elevi lucrează mai bine pe un fond muzical discret decât fără muzică.În 

următoarele rânduri voi descrie niște propuneri  pentru  managementul  eficient  al  clasei  cu  

elevi – ADHD. 

             Regulile clasei sunt foarte importante, iar  Ștefan Popenici și colaboratorii ne propun 

câteva reguli. În primul rând educatorul trebuie să se limiteze la maxim 10 reguli, să țină cont 

de sugestiile elevilor, și să le explice motivele alegerii lor. Formularea lor trebuie să fie una 

pozitivă.  Acestea se reamintesc constant și se comunică părinților. Cadrul didactic constituie 

modelul de comportament pentru elevi și de aceea trebuie să fie primul care respectă regulile 

clasei. Aplicarea acestora trebuie să fie marcată pozitiv ca și progresele efectuate de cei care le-

au încălcat în trecut. Câteva exemple: „Fii respectuos cu cei din jur”, „Ce ție nu-ți place altuia 

nu-i face”, „Respectă colegii și ceea ce fac”, „Fii atent în clasă”, „Ascultă indicațiile și lucrează 

cu colegii tăi”, „Lucrează în liniște în clasă”, „Să înveți cât poți de bine”, „Vino pregătit la 

școală”. 

             Mediul clasei trebuie să fie bine structurat și să existe elemente de rutină ( un program 

clar și constant, reguli de comportament clare și vizibile).El trebuie să fie calm și previzibil. Să 

fie centrat pe întărirea comportamentelor dezirabile și descurajarea celor nedorite. Consecințele 

trebuie să fie corecte și să se aplice tuturor elevilor fără discriminare.  Mediul trebuie să fie 

flexibil și propice dezvoltării ideii de echipa, de colegialitate și de sprijin a elevilor în situațiile 

problemă. De asemenea să aibă standarde academice și comportamentale înalte pe care să le 

respecte toți. Mediul trebuie să încurajeze dezvoltarea abilităților de auto-organizare ale elevilor 

și exersarea lor atunci când un elev are nevoie de ajutor. Și nu în ultimul rând mediul trebuie să 

fie stabil emoțional și fizic pentru ca elevii să aibă curajul să greșească spunând ceva banal sau 

absurd ca apoi să învețe din greșelile lor; într-un cuvânt să îsi asume riscurile participării active 

la activitățile clasei. 

             Pentru acești elevi o recompensă foarte plăcută este pauza suplimentară de câteva 

minute, timpul liber în clasă, jocuri în clasă, reducerea temelor pentru acasă , timp suplimentar 

pentru terminarea unei teme sau scutirea de la o activitate sau temă. La fel de importantă este 

acordarea rolului de lider într-un joc educative în clasă, coordonarea în parteneriat cu cadrul 

didactic a unei activități, ocazia de a prezenta sau citi colegilor o poezie, poveste, compunere 

la alegerea elevului dar și acordarea primului loc la rand sau dreptul de a face prezența sau de 

a coordona unele activități ale colegilor. 

Dar nu mai prejos pentru elev este reducerea unei sancțiuni ca și accesul preferențial la 

unele mijloace didactice cum ar fi computer, cărți etc. De asemenea i se poate permite copilului 

să aducă anumite jucării sau alimente în clasă sau i se pot oferi cărți, reviste, caiete, creioane 

etc. 
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CREATIVITATEA DEZVOLTATĂ PRIN JOCURI DIDACTICE 

profesor Șlincu Doina-Gabriela 

Școala Gimnazială Nr.8 Suceava 

 

 

De cele mai multe ori se ignoră faptul că omul este, prin structura sa biologică, o fiinţă 

autocinetică şi că dreptul la mişcare nu poate fi abolit în nici un fel de norma didactică. În 

activitatea didactică nu trebuie ignorat raportul dintre evoluţia randamentului intelectual şi 

starea fizică generală. Creativitatea reprezintă un complex de aptitudini și însușiri psihice care, 

în condiții favorabile, generează produse noi și valoroase pentru societate sau pentru individ. 

Toți oamenii au un anumit nivel de creativitate. Cei mai mulți au un nivel de creativitate la nivel 

mediu. 

Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, 

stimulând iniţiativa si creativitatea elevului. Obiectivele instructiv-educative ale fiecărui obiect 

de studiu pot fi mai bine realizate prin utilizarea jocului. Acesta, prin natura sa, cuprinde o 

motivaţie intrinsecă de a mobiliza resursele psihice ale copiilor, de a asigura participarea lor 

creatoare, de a le capta interesul, de a-i angaja afectiv şi atitudinal. 

Elementele de joc: descoperirea, ghicirea, simularea, întrecerea, surpriza, aşteptarea vor 

asigura mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor soluţii, în rezolvarea unor probleme, 

stimulând puterea de investigaţii şi cointeresarea continuă.  

Jocul este foarte important, sub variatele sale forme, în dezvoltarea copilului, importanţe 

subliniate de numeroase teorii ale jocului din literatura pedagogică şi de locul acestuia în diferite 

sisteme de educaţie. Jocul are o valoare funcţională ce rezidă în faptul că el transpune simbolic 

copilul în rolurile adultului. De aici decurge importanţa îmbogăţirii impresiilor copiilor despre 

viaţa şi activitatea oamenilor dintr-o sferă largă, de domenii profesionale, accesibile înţelegerii 

lor. 

Copilul se joacă de-a ceea ce a văzut sau a auzit. Modelele de urmat pe care el le 

transpune în joc izvorăsc din realitatea apropiată, din viaţa şi activitatea adulţilor din preajma 

lui. Pe această cale îşi asimilează semnificaţia socială a rolurilor care îl aşteaptă în viaţă. 

Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine interesat de activităţile ce se desfăşoară, își descoperă 

propriile limite și învață să și le depășească. Datorită conţinutului şi modului de desfăşurare, 

jocurile didactice sunt mijloace eficiente de activizare a întregului colectiv al clasei, dezvoltă 

spiritul de echipă, de întrajutorare, formează şi dezvoltă unele deprinderi elementare şi de 

muncă organizată.  

Descoperirea didactică este o metodă euristică; presupune crearea condiţiilor de 

reactualizare a experienţelor, capacităţilor individuale şi desluşirea unor relaţii. În desfășurarea 

fiecărui joc didactic propus, se pleacă cu delimitarea a ceea ce este util, oportun să sesizeze 

elevul dirijat de profesor, lăsându-i acestuia să descopere prin proprie iniţiativă restul. 

Raţionamentele euristice sunt importante deşi nu dovedesc nimic. De asemenea, este important 

să ne clarificăm raţionamentele euristice, deşi în spatele fiecărui raţionament clarificat există 

multe altele care, uneori, chiar dacă sunt poate şi mai importante, rămân obscure. 

Jocurile didactice sunt un mijloc foarte important şi pentru realizarea sarcinilor educaţiei 

morale. Ele contribuie la dezvoltarea stăpânirii de sine, a autocontrolului, a spiritului de 

independenţă, a disciplinei conştiente, a spiritului colectiv şi a altor calităţi de voinţă şi de 

caracter. În joc copiii învaţă să se ajute unii pe alţii, să se bucure de succesele colegilor, să 

aprecieze nepărtinitor succesele altora. Aşadar, jocurile didactice exercită o influenţă pozitivă 

asupra întregii personalităţi a copilului. 

În activitatea didactică și nu numai, întâlnim următoarele tipuri de jocuri: 



 

- după conţinutul şi obiectivele urmărite: jocuri senzoriale (vizual-motorii, tactile, auditive), 

jocuri de observare a naturii (a mediului înconjurător), de dezvoltare a vorbirii, de asociere de 

idei şi de raţionamente, jocuri matematice, jocuri de construcţii tehnice, jocuri muzicale, jocuri 

de orientare, jocuri de sensibilizare (de deschidere), pregătitoare pentru înţelegerea unor noţiuni 

noi, jocuri aplicative, jocuri demonstrative, jocuri de creaţie, jocuri de fantezie, de memorie, 

jocuri simbolice, jocuri de îndemânare, etc; 

- după materialul folosit: jocuri cu materiale, jocuri fără materiale,  jocuri orale, jocuri cu 

întrebări, jocuri-ghicitori, jocuri de cuvinte încrucişate, etc; 

- după obiectul de învăţământ la care apare: jocul de citit, jocul de scris, jocul de socotit, de 

geografie, de istorie, de ştiinţe, de educaţie fizică, etc; 

- jocuri computerizate care pot fi folosite la clasă. 

Ele pot însoţi fiecare obiect de învăţământ, fiecare lecţie luând şi forma unor întreceri, 

concursuri între toţi elevii, între rânduri de bănci, grupe de elevi. 

 

Voi prezenta în continuare câteva jocuri didactice folosite pentru dezvoltarea 

creativităţii. 

Un tablou neterminat - Este un exerciţiu care vizează imaginaţia, creativitatea, cât şi inteligenţa 

şi abilitatea de a desena. Se prezintă o lucrare neterminată (sunt trasate doar câteva linii) şi se 

cere elevilor să o continue. 

 Jocurile de combinare - Sunt deosebit de atractive şi eficiente pentru dezvoltarea gândirii, 

independenţei şi originalităţii copiilor. De exemplu,combinarea unui personaj dintr-o poveste 

cu un alt personaj din altă poveste sau combinarea mai multor poveşti într-una singură, 

combinarea unor cuvinte aparent fără nici o legătură între ele, în aşa fel încât să formeze un 

text, combinarea  mai   multor probleme matematice, într-una singură. 

Creează un model - Este un joc ce urmăreşte inventivitatea, simţul măsurii, ritmul şi 

originalitatea. Se cere elevilor să folosească semnele: ∩, *, │, în orice poziţie, în orice ordine 

şi repetate de câte ori vor pentru a realiza un desen decorativ (friză, chenar sau un obiect astfel 

decorat). 

Steaua enigmelor - În mijlocul stelei se află scris titlul unui capitol sau al unei unităţi de 

învăţare. În vârful fiecărui colţ de stea sunt scrise, cu diferite culori, modalităţile de realizare, 

obiectivele unităţii fiind scrise în centru. Cu o altă culoare sunt scrise sarcini, întrebări pentru 

fiecare problemă pusă în discuţie. Elevii formează un număr de grupe egal cu colțurile stelei iar 

fiecare grupă îşi alege un astfel de colț cu  sarcina care i se potriveşte. 

Lanţul tematic – În acest joc, lanțul este o înşiruire de cuvinte în care noul cuvânt trebuie să 

înceapă cu ultima literă a cuvântului precedent. Dacă se alege un anumit domeniu, lanţul devine 

tematic( ex: lanţul apelor, lanţul scriitorilor, lanţul oraşelor, lanţul plantelor, etc) 

Jocul Kim - Dezvoltă memoria vizuală – grafică - serie de 8 – 12 obiecte sunt puse pe catedră 

şi se lasă un timp în câmpul vizual al copiilor, apoi se acoperă cu o pânză. Copiii vor desena 

toate obiectele pe care şi le amintesc. 

Serii de desene - Joc pentru dezvoltarea memoriei vizuale şi atenţiei. Se execută la tablă, sub 

ochii elevilor, o serie de desene şi, în timp ce atenţia copiilor este distrasă, se şterge unul sau 

mai multe. Elevii trebuie să identifice desenul sau desenele care au fost şterse. 

Cuvintele ascunse - Jocul se desfăşoară individual, în perechi, în grup, sub formă de concurs. 

Se dă un cuvânt. Elevii au sarcina de a găsi cuvintele ,,ascunse” în acesta. Câştigă elevul 

(perechea/grupul) care a găsit toate cuvintele sau cele mai multe cuvinte. Jocul se poate 

complica dacă pentru formarea noilor cuvinte, literele pot fi folosite în orice ordine. 

Ghiceşte urmarea – Jocul constă în  audierea unei  poveşti care este întreruptă de clinchetul 

unui clopoţel.Copiii trebuie să-şi imagineze întâmplările, continuând povestea. Acest joc 

dezvoltă atenţia şi perspicacitatea, conferă supleţe şi mobilitate gândirii. De asemenea, este 

eficient în formarea deprinderii de a asculta. 



 

Jocul punctelor—elevii trebuie să unească cele nouă puncte cu numai patru drepte fără să ridice 

creionul de pe hârtie şi fără să revină pe acelaşi traseu. 

 

    

 

          

 

  

 

 Gama jocurilor didactice este foarte variată. Imaginaţia cadrului didactic poate genera 

jocuri noi, dintre cele mai ingenioase, jocuri care vor avea ca scop dezvoltarea creativității 

tuturor celor implicați, fiind, de asemenea, și un mijloc de stimulare a energiilor cognitive. 

Jocurile pot avea puternic efect educativ deoarece cultivă încrederea în forțele proprii, dezvoltă 

spiritul de răspundere dar și spiritul de echipă. 

 Jocurile didactice cuprind cerinţe care contribuie la valorificarea creatoare a 

deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate, la realizarea transferurilor între acestea, la 

dobândire prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. Ele contribuie la dezvoltarea unei gândiri 

creatoare, la formarea priceperilor şi deprinderilor de activitate independentă. De aceea, metoda 

jocurilor trebuie să facă parte din strategiile didactice de predare-învăţare. 
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OBIECTIVELE PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE. 

MODALITĂȚI DE REALIZARE 

 
Profesor învățământ primar Șut Adriana Otilia 

 

În conformitate cu curriculum-ul de limba şi literatura română obiectivul central al 

acestui obiect de studiu, este dezvoltarea competenţelor elementare de comunicare, orală şi 

scrisă ale elevilor precum şi familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare de bază, 

semnificative din punct de vedere al vârstei cuprinse între 7-11 ani. Se urmăreşte totodată 

structurarea la elevi a unui ansamblu de atitudini şi motivaţii care vor încuraja ulterior studiul 

limbii şi literaturii române. 

 „În studiul limbii române la nivelul primar se disting două etape care se succed, dar care 

merg şi concomitent. În prima etapă, clasa pregătitoare-I-II, elevii operează cu noţiunile 

gramaticale fără să le denumească şi fără să le definească. Ei sunt familiarizaţi cu unele 

cunoştinţe pe cale oral practică, prin exerciţii de limbă, prin vorbire. În cea de a doua etapă, 

clasa III-IV, se însuşesc în mod ştiinţific noţiunile de limbă prin reguli şi definiţii. În acest scop 

se face apel şi la experienţa lingvistică dobândită în etapa oral-practică pe baza căreia elevii 

cunosc unele reguli şi definiţii gramaticale.” 

 O particularitate esenţială a învăţării noţiunilor de limbă, constituie reluarea pe un plan 

superior a celor învăţate anterior, fie că acest lucru s-a făcut pe cale oral-practică sau prin reguli 

şi definiţii gramaticale. Potrivit acestui sistem concentric, elevii îşi însuşesc noţiunile 

gramaticale şi îşi dezvoltă capacitatea de exprimare orală şi scrisă în mod gradat, adăugând 

mereu la ceea ce cunosc noi elemente de limbă. Astfel, încă din clasa pregătitoare elevii învaţă 

despre propoziţie pe cale oral practică, fără definiţii, pentru ca în clasa I-II să o definească, iar 

prin aplicaţii practice să cunoască şi unele norme de ortografie şi punctuaţie. Aceste exerciţii 

pregătesc copiii pentru învăţarea în clasa a III-a şi a IV-a a felurilor propoziţiilor şi a părţilor de 

propoziţie. 

 Noţiunile de limbă se învaţă în procesul exprimării, deci prin mijlocirea limbii, iar odată 

învăţate ele devin un instrument valoros al dezvoltării vorbirii elevilor. Cunoştinţele teoretice 

de limbă sunt înţelese şi asimilate temeinic numai atunci când devin operante, adică sunt 

folosite în practica exprimării. În acest fel ele au rolul de a controla, dirija şi regla exprimarea, 

ele reprezintă argumentul ştiinţific în motivarea sau susţinerea unei forme concrete practice de 

exprimare. Iată de ce una din preocupările majore ale învăţătorilor în activitatea la clasă, o 

constituie alegerea metodelor care să asigure participarea activă şi conştientă a elevilor în ce 

priveşte competenţa comunicativă. 

Aplicarea practică a metodelor depinde mai ales de nivelul învăţării realizate anterior şi 

de posibilitatea angajării elevilor în orice moment al actului cognitiv. Deoarece obiectivele din 

cadrul lecţiei sunt multiple, nu se recurge la o singură metodă; se utilizează mai multe 

asigurându-se creşterea randamentului muncii. De aceea, îmbinarea lor în procesul de 

învăţământ trebuie să se facă cu pricepere, în vederea asigurării unei învăţări active. 

 Trebuie alese deci, acele metode cu valenţe activ-participative sau trebuie găsite 

valenţele participative ale metodelor clasice. Metodele participative nu pot fi considerate decât 

ca reprezentând un nivel superior în spirala activizării. Deschiderea oferită de noul curriculum 

obligă şi la reconsiderarea celor clasice prin diversificarea procedeelor de aplicare, şi la 

reconsiderarea sistemului în care se utilizează, căci alegerea lor depinde de toate elementele 

implicate.  

Conversaţia euristică este o metodă dialogată, de incitare a elevilor prin întrebări şi are 

la bază maieutica socratică, arta aflării adevărului printr-un şir de întrebări propuse. Elevii sunt 



 

invitaţi să realizeze o incursiune în propriul univers cognitiv şi să facă o serie de conexiuni care 

să faciliteze dezvăluirea de noi aspecte ale realităţii. Întrebarea este începutul cunoaşterii şi al 

progresului cognitiv şi veritabila cunoaştere nu constă atât în răspuns cât în punerea permanentă 

a unor întrebări şi în urmărirea necontenită a unor răspunsuri care vor da naştere unor noi 

întrebări. Practica didactică actuală trebuie să instituie un dialog veritabil între participanţii la 

educaţie. Metoda conversaţiei socratice solicită inteligenţa productivă, spontaneitatea şi 

curiozitatea lăsând elevilor mai multă libertate de căutare. 

Ivirea unor întrebări nu este obligatoriu un semn al necunoaşterii. Dimpotrivă, prezenţa 

ei denotă că ceva din ceea ce se caută este anunţat prin chiar punerea întrebării. De altfel “când 

pui o întrebare - ne previne Constantin Noica - luminezi lucrurile.” Există un dinamism inerent 

în punerea întrebărilor. Ele se leagă, se cheamă şi se completează reciproc. O întrebare poate 

ascunde alte întrebări neformulate încă. De multe ori ne fixăm o întrebare, dar nu ştim care vor 

fi următoarele. Atunci când convertim unele întrebări de tip simplu sau reproductiv în altele 

complexe reproductiv-cognitive prin introducerea unor relativităţi (Ce se întâmplă dacă? Ce 

credeţi voi? Totuşi…dacă…? Nu cumva oare…?) se potenţează o platformă euristică necesară 

pentru personalizarea răspunsurilor. 

Problematizarea reprezintă una din cele mai utile metode prin potenţialul ei euristic şi 

activizator. Ea constă în crearea unor dificultăţi practice sau teoretice a căror rezolvare să fie 

rezultatul activităţii proprii de cercetare efectuate de subiect. Este o predare şi o instruire pe 

baza unor structuri cu date insuficiente. O situaţie problemă desemnează o situaţie 

contradictorie, conflictuală ce rezultă din trăirea simultană a două realităţi: experienţa anterioară 

(cognitiv-emoţională) şi elementul surpriză - necunoscutul, cu care se confruntă subiectul. 

Acest conflict incită la căutare şi descoperire, la intuirea unor soluţii noi, a unor relaţii aparent 

inexistente. 

Specificul acestei metode constă în faptul că învăţătorul nu comunică cunoştinţe gata 

elaborate, ci dezvăluie elevilor o problemă punându-i în situaţii de căutare şi descoperire. 

Recurgerea la această metodă implică respectarea anumitor condiţii: existenţa la elev a unui 

fond aperceptiv suficient; dozarea dificultăţilor; alegerea celui mai potrivit moment de plasare 

a problemei în lecţie; manifestarea unui interes real pentru rezolvarea problemei. 

Valoarea formativă a acestei metode este indiscutabilă: se consolidează structuri 

cognitive, se stimulează spiritul de explorare, se formează un stil activ de muncă, se cultivă 

autonomia şi curajul în afişarea unor poziţii proprii. Spre exemplu, problema vizând alegerea 

soluţiei corecte într-o succesiune de date poate fi enunţată astfel: „Aşezaţi următoarele cuvinte 

- noi, a, la, Bunicul, venit – astfel încât în propoziţie să se vorbească despre bunicul”. Această 

cerinţă e folosită doar pentru o parte dintre copiii clasei, iar pentru copiii mai buni se poate 

adăuga „…şi cuvântul bunicul să fie la sfârşitul propoziţiei”. 

Procedee de stimulare a creativităţii – dacă ar fi să căutăm sau să definim atributele 

omului în orice context de exigenţe, educaţia şi creativitatea nu pot lipsi. Se cunosc şi folosesc 

o mulţime de termeni asociaţi creativităţii, însă ea reprezintă un ansamblu de calităţi şi raporturi 

care duc la generarea noului, la originalitate. 

În educaţie s-a crezut mult timp că activitatea creatoare este apanajul exclusiv a unor 

oameni excepţionali, special înzestraţi. Pentru a contracara această idee este de ajuns să mergi 

într-o şcoală oarecare şi să observi mulţimea de idei dezvoltate de copii. Concluzia ar fi că 

fantezia lor reprezintă o garanţie perfectă că creativitatea o posedăm toţi încă din momentul 

naşterii. De aceea trebuie să le asigurăm tinerilor situaţii în care aceştia au şanse de succes, însă 

acesta nu vine de la sine, ci implică din partea acestora mult efort de muncă creatoare. 

Pentru dezvoltarea creativităţii le-am cerut elevilor să-şi imagineze fapte sau întâmplări, 

să schimbe finalul unei povestiri, să-şi imagineze dialoguri între personaje sau persoane diferite: 

„Continuaţi povestea şi spuneţi cum credeţi că s-au înţeles mai departe prinţul şi prinţesa” („O 

prinţesă adevărată”- clasa a III-a); „Imaginează-ţi discuţia dintre moşneag şi brad” („Vreau să 



 

trăiesc printre stele”- clasa a II-a); „Ce credeţi că a scris tatăl feciorilor?” („Tatăl şi feciorii”- 

clasa a II-a). 

Practica şcolară arată că nici o metodă nu poate fi utilizată ca o reţetă şi izolată, ci ca un 

sistem de procedee, acţiuni şi operaţii care se structurează într-un grup de activităţi, în funcţie 

de numeroşi factori, şi mai mult, orice cadru didactic tinde să-şi înscrie lecţia în repertoriul de 

operaţii logice de care este capabil elevul la diferite vârste. Asta, întrucât esenţa metodei de 

învăţare rezultă din esenţa înşişi a activităţii de învăţare ca formă specifică a cunoaşterii umane 

supusă în principiu aceloraşi legi ale cunoaşterii ştiinţifice. De notat că metoda reprezintă un 

anumit mod de a proceda care tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau 

mai puţin dirijat, mergând până la situaţii de cercetare, de urmărire şi descoperire a adevărurilor 

şi de raportare a lor la aspectele practice ale vieţii.  
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TERAPIA PRIN ARTĂ 

Tănasie Monica Petronela 

Terapia prin artă îl ajută pe copil să se înţeleagă pe sine, să se elibereze de anxietăţile şi 

tensiunile acumulate, să dezvolte abilităţi de comunicare şi să exerseze şi optimizeze propriile 

capacităţi de relaţionare cu ceilalţi copii şi cu adulţii, ajutând în final, la elaborarea unor strategii 

de rezolvare a conflictelor. Produsele activităţii “vorbesc” în locul copilului. Copilul cu autism 

şi sindrom Asperger învaţă să crească prin experienţă. Activităţile ce se vor desfăsura: 

Desenul şi pictura sunt utilizate pentru a ajuta copilul să devină conştient de sine, de 

existenţa sa în lume. Desenele pot fi folosite în moduri variate, cu scopuri multiple şi la diferite 

nivele. Prin intermediul picturii (inclusiv cea cu degetele) copilul îşi exprimă cu uşurinţă 

emoţiile. Simplul act de a desena fără intervenţie exterioară reprezintă o puternică exprimare a 

sinelui care ajută stabilirea identităţii persoanei şi este o cale de exprimare a sentimentelor. 

Modelajul oferă atât experienţe kinestezice, cât şi tactile. El pare să spargă adesea 

blocajele copilului, putând fi utilizat cu succes şi de cei care au mari dificultăţi în exprimarea 

sentimentelor. Copiii “supărati” pot simţi un sentiment al controlului şi stăpânirii de sine, prin 

intermediul lutului. Copilul agresiv poate folosi lutul pentru a-l lovi şi sfărâma. Lutul şi 

plastelina au si un efect benefic în sensul relaxării mâinilor, în urma realizării unor exerciţii 

specifice. 

Colajul ajută la eliberarea imaginaţiei şi poate fi utilizat ca exprimare senzorială şi 

emoţională, folosind diverse exerciţii. Ajută foarte mult şi în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 

motricităţii fine.  

Poveştile şi confecţionarea de măsti au rolul de a-l ajuta pe copil să asimileze experienţele trăite 

şi realitatea în general. Copilul învaţă să dea sens lumii din afara lui dar şi să-şi structureze 

gândurile. In concluzie, printre beneficiile art-terapiei se numără descoperirea propriilor 

capacităţi, a potenţialului de schimbare/dezvoltare armonioasă, capacitatea de a se exprima 

liber, dezvoltarea creativităţii, satisfacţia unui lucru făcut cu propriile forţe, acceptarea de sine, 

descărcarea tensiunilor, cunoasterea şi învăţarea unei game de abilităţi. 

Terapia prin artă ne poate ajuta considerabil, din cel puțin trei puncte de vedere. În 

primul rând, terapia prin artă reprezintă o formă distinctă de terapie care constă în folosirea 

creativității și a creației artistice ca formă de psihoterapie și că poate fi benefică tuturor 

destinată persoanelor în viata de zi cu zi. Altfel spus, terapia prin artă îi ajută pe oameni să 

își îmbunătățească starea de sănătate mintală prin intermediul creativității și al activităților 

care implică pictura, muzica, colajul, fotografia, sculptura sau olăritul . Terapia prin artă este 

utilizată în organizații nonguvernamentale, în spitale de boli psihice cronice și în cadrul 

facultăților – de teatru (ca art-terapie prin teatru) și asistență socială (ca parte a terapiei 

ocupaționale). 

     În al doilea rând, terapia prin artă nu trebuie să fie utilizată restrictiv .Ea poate fi  

benefică în consilierea de familie, pentru a face față pierderii unei persoane dragi, în tratarea 

problemelor comportamentale ale copiilor, în managementul stresului sau chiar în cazul 

persoanelor care au suferit leziuni traumatice la nivelul creierului. De asemenea, contribuie 

semnificativ la îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții persoanelor care participă 

la acest tip de terapie. 

 

     A fost demonstrat că terapia prin muzică reduce nivelul de anxietate și că joacă un 

rol critic în procesul de recuperare a sănătății mintale Rezultatele pozitive de sănătate ale 

persoanelor care beneficiază de terapie prin artă sunt și mai importante în rândul pacienților 



 

care suferă de boli cronice, cum ar fi stresul cronic sau depresia. În acest sens, terapia prin 

artă poate avea efecte pozitive și în ceea ce privește îmbunătățirea stării de sănătate a 

persoanelor care nu suferă de tulburări psihotice  

Persoanele care utilizează sau facilitează terapia prin artă, de la art-terapeuți la educatori, 

asistenți medicali, pedagogi, asistenți sociali sau traineri. reprezintă o resursă bună pentru 

toți profesioniștii care activează în domeniul terapiei prin artă.  

     În România, domeniul terapiei prin artă se află undeva la început de drum. Speranța  

mea este că terapia prin artă va trezi interesul specialiștilor din sănătate Metoda poate acționa 

ca adjuvant în îmbunătățirea calității vieții persoanelor care suferă de anunite afecțiuni 

medicale. 
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SPECIFICUL PREDĂRII ȘI ÎNVĂȚĂRII ÎN EDUCAȚIA INTEGRATĂ ȘI 

INCLUZIVĂ 

 
Teodorescu Anișoara 

 

 

 Învățarea reprezintă facilitarea dezvoltării armonioase a personalității individului, în 

strânsă corelație cu potențialul și aptitudinile acestuia. Variabilele sunt numeroase și sunt legate 

de cultura de proveniență, de mediul din care provine individul, de situația economică a 

momentului, alți numeroși factori.  

Modul în care individul prelucrează informaţiile generează şi tipurile specifice de 

învăţare: asociativă sau prin repetiţie.  Actul predării se poate desfăşura în numeroase variante, 

dintre care, cele mai răspândite sunt cea frontală şi cea colectivă.  

Predarea frontală se adresează întregii clase; activitatea profesorului este predominantă, 

iar cunoștințele sunt livrate nediferențiat. Acest tip de predare este util atunci când clasa este 

omogenă sau când se predau noțiuni fundamentale, se efectuează experimente, se încearcă 

formarea unor atașamente afective față de o idee. In cazul acestui tip de predare, însă, elevii 

lucrează individual, fără a exista posibilitatea de a învăța prin cooperare, iar între ei nu se 

stabilesc legături de interdependență.  

Predarea colectivă este tot o formă clasică de predare, ce presupune tratarea clasei de 

elevi ca pe un grup cu aceleași obiective, este generatoare de efecte de coeziune a grupului, iar 

elevii trebuie să progreseze pentru a atinge obiectivele propuse. Limitele acestui tip de predare 

se referă la uniformizarea elevilor.  

Predarea în grupuri mici sau microgrupuri este o activitate de predare ce prezintă 

numeroase avantaje de ordin practic și pedagogic.  Avantajele de ordin practic se traduc prin 

aceea că, la maturitate, în decursul carierei profesionale, individul va face parte și va lucra în 

echipă, iar acest tip de predare îi antrenează abilitațile necesare. Cele de natură pedagogică se 

referă la învățarea prin cooperare, care contribuie la imbunătățirea eficienței și a rezultatelor 

învățării.  

Predarea în perechi este o formă de predare în parteneriat: elevii cu performanțe mai 

ridicate devin mentorii elevilor cu performanțe mai scăzute, sau elevi de aceeași valoare 

lucrează împreună, corectându-se și stimulându-se reciproc. Este o formă de voluntariat din 

partea elevilor mai buni care lucrează cu cei cu performanțe mai scăzute. Combinarea acestor 

forme de predare se dovedește a fi foarte eficientă, deoarece efortul individual se combină cu 

cel de echipă, elevii au sentimentul apartenenței la un colectiv care împărtășește aceleași țeluri, 

devin mai responsabili pentru propria activitate, dar și pentru cea a grupului.  

Atât predarea în grupuri mici, cât și cea în perechi sunt forme de predare recomandate 

în colectivele incluzive, permițând profesorului să acorde timp elevilor cu CES fără a acționa 

în detrimentul celorlalți elevi. Copiii cu cerințe educative speciale beneficiază de explicații 

dedicate, ritmul de lucru este adaptat la nevoile lor, iar lucrând în perechi cu alți elevi, se vor 

simți acceptați.   

Învăţarea prin cooperare, este o formă superioară de interacțiune în contextul învățării, 

ce aduce beneficii pentru toți elevii colectivului.  În clasele incluzive, acest model de învăţare 

facilitează atitudinile de toleranţă şi acceptare a copiilor cu dizabilități, complementarizează 

modurile și treptele diferite de gândire, într-un climat afectiv plăcut și securizant.   

Învăţarea prin cooperare se organizează pe baza unor principii.  Elevii vor fi solicitați 

să lucreze pentru a atinge un obiectiv definit cu claritate. Prin urmare, rezultatele muncii lor 

reprezintă un succes colectiv, de echipă.  Responsabilitatea pentru rezolvarea sarcinilor este 



 

resimțită de către toți elevii.  Învățarea prin cooperare solicită formarea și dezvoltarea unor 

abilități de comunicare și relaționare 

Pentru formarea grupurilor de lucru, mobilierul clasei se rearanjează, creându-se spații 

de lucru potrivite fiecărei echipe. Distribuirea sarcinilor în cadrul grupului se poate face cu 

diferențierea în funcție de nivelul de cunoștințe și potențial individual.  În modelul actual de 

educație există, însă, numeroase bariere, mai ales atunci când în discuție se află pregătirea 

copiilor cu CES. Sunt semnalate două tipuri de bariere: în participare și legate de curriculum.  

Barierele în participare presupun accesul limitat al elevilor la educație din diferite motive:   

 elevii trebuie să renunțe la educație, pentru a-și sprijini familiile, prestând diferite munci  

 în zonele de proveniență nu există școli incluzive  

 în școlile din zonă, chiar dacă sunt acceptați, nu există personal calificat (profesori de 

sprijin, psiholog, logoped, asistent social, kinetoterapeut)  

 ethos-ul școlii nu este deschis spre înțelegerea culturii de proveniență a elevilor  

Barierele de curriculum sunt cele mai frecvente şi depind aproape în exclusivitate de  

disponibilitatea cadrului didactic de a adapta sau nu predarea.   

Printre barierele generate de curriculum se numără:  

 menținerea curriculum-ului de bază, nediferențiat, indiferent de stilul de învățare al 

elevilor  

 limbajul prea specializat, pe care elevul nu îl poate urmări  

 metode, mijloace și procedee necorespunzătoare  

 evaluarea nu se face în concordanță cu capacitatea de învățare a elevului, ci la nivelul 

întregii clase, iar metodele de evaluare folosite nu sunt adecvate 

Integrarea autentică a unui copil cu CES nu presupune doar că el este prezent în școala 

incluzivă, ci și că el este acceptat de ceilalți copii, cu care are raporturi corecte de socializare, 

iar procesul de învățământ presupune că el învață și se dezvoltă în condițiile potențialului său  

simultan cu colegii săi.   

Sistemul de educație în ansamblul său trebuie să se adapteze la toți indivizii, pornind de 

la premisa diversității acestora în comunitățile de proveniență. Incluziunea școlară este o treaptă 

spre incluziunea la nivelul societății. Indiferent de mediul de proveniență, toți copiii au dreptul 

la educație, iar școala este datoare să le-o ofere. 
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DESENUL SPONTAN –MODALITATE DE EXPRIMARE A COPILULUI 

 
Prof. Toda Ionela Maria 

 

     ,,Când copilul schițează sau pictează pe foaie (sau pe orice altă suprafață aflată la dispoziție), 

imaginația lui se colorează cu emoții. Prin urmele pe care le lasă, exprimă propriile sentimente: 

delicate, dacă folosește culori șterse; mai vivace sau violente dacă preferă nuanțele mai tari.”  

[1]    

 

  Copilul se naște cu o sensibilitate de natură ereditară care pe percursul evoluției sale se 

va dezvolta cu ajutorul educației și va fi influențată de mediul în care trăiește toate acestea dînd 

formula de expresie psihoplastică a fiecărei individualități. 

    Predispoziția psihoereditară a sensibilității se va afirma spontan pe aceasta putându-se 

baza un studiu de natura psihopedagocică eficient și util în cunoașterea personalității copilului. 

     Manifestările copilului încă de la cea mai fragedă vârstă, de a mâzgăli, de a trasa după 

contur, de a modela intră în cadrul firesc al dezvoltării sale, dovedind prezența simțului estetic 

și creativ dar și o sensibilitate psihică ușor influențabilă. 

     Pornind de la studiul expresivității elementelor de limbaj plastic (culoare, linie, 

formă), vom observa în fapt câteva caracteristici, și anume: 

-toți copiii, vopsesc, colorează, conturează; 

-toți copiii se folosesc de orice material sau instrument care oferă posibilitatea de a 

picta, ciopli sau modela; 

-copiii încep aceste activități încă de la vârsta antepreșcolară. 

      Nu trebuie însă ignorant sensul real al acestor manifestări spontane, deoarece aceasta 

oglindește de fapt dorința de comunicare a copilului încă înainte ca vorbirea să fie elementul 

principal al comunicării. 

 Revenind la studiul de față, întrebarea esențială care se pune, se referă la ce sunt, ce 

semnificație și mai ales ce valoare au aceste manifestări din prima copilărie și chiar de mai 

târziu. 

 Psihologii au ajuns la concluzia că nu sunt doar autoexprimări involuntare. Dacă ar fi 

așa, conceptul de ,,artă infantilă” cum impropriu i se mai spune, nu ar mai avea sens. 

   ,,Ca demers inerent formativ, orice act, chiar și cel de la 2-3 ani, este cu prioritate un act 

voluntar, cel puțin ca voință de a încerca acea facere, de a forma pentru a forma, și, mai ales, 

de a gândi forma în timpul activitîții de formare și nu—cum eronat s-a crezut ,,de pe 

margine”—de a fi anticipat pe de-a-ntregul, rațional și imaginativ, forma motivului subiectului” 

[2]. 

 Copilul, în străduința sa de a comunica, va folosi de multe ori tot ceea ce poate fi utilizat 

în trasarea unor forme, linii sau pete de culoare oprindu-se mirat chiar atunci cand va observa 

ca a reușit să realizeze ceva ce încă nici nu poate verbaliza.  

   Astfel, demersul pornit în acest mod, ca o tatonare liberă, spontană a materiei are 

menirea să incite fantezia comunicațională, să deblocheze forțele creatoare potențiale, să pună 

în mișcare spontaneitatea artistică dar și de a transmite anumite stări psihoemoționale interne 

ale copilului la care nu se poate accede în alt mod. 

 Vom avea acces liber la modul de a gândi și de a acționa al copilului doar observând și 

analizând cu atenție ceea ce el desenează. 

,,--Ce vrei să pictezi aici? 

--Cerul! 



 

--Cerul? Aici, deasupra soarelui? 

--Da, aici, fiindcă soarele e mai aproape…” se va justifica copilul cu o voce extrem de serioasă. 

    Importanța pe care copilul o dă anumitor elemente sau personaje din viața sa va fi 

implicit oglindită în ceea ce va desena, va picta sau va modela. 

Cu toate acestea conceptul de limbaj al artei copiilor nu se poate limita doar la semne și 

motive, la vocabular sau la o exprimare deficitară. Aparenta asemănare dintre vocabularul 

semnelor artistice și expresia plastică involultară a copilului poate fi distinsă în două sensuri: 

- ca deformare deliberată, în care se urmărește cu orice preț expresivitatea și 

transmiterea unor sentimente profunde (observabil în testul copacului, prin unduirea exagerată 

a acestuia—sugerând ideea de feminitate); 

- ca tușă spontană, întrebuințând modul de realizare pentru a încerca să sugereze și altfel 

mișcarea, momentul mișcării, diminuând de fapt rolul artei plastice în detrimentul exprimării 

spontane. 

 Trăsăturile commune în observarea copiilor și a desenelor acestora sunt: plăcerea 

culorii pure, coloritul de atmosferă vibrant, transparent, reprezentarea ludică—marcând, de 

fapt, candoarea vârstei--, crearea unei imagini-ogilndă a stării psihice prin care trece copilul la 

momentul respectiv. 

O dată cu apariția primelor reprezentări făcute de copil atât familia cât și cadrele 

didactice vor trebui să stimuleze aceste manifestări tocmai pentru a stabili valorile și necesitățile 

copilului, temerile sau dorințele sale cele mai ascunse. 

        Stimulând copilul în a crea acesta va descoperi imediat efectul benefic al cromoterapiei. 

Prin culoare, copilul își va exprima o parte imprtantă a trăirilor sale interne, permițând 

observarea temperamentului său, dar și a unor probleme de ordin social și chiar psihic. 

 [1] ( Desenele copilului tău interpretări psihologice, Evi Crotti, ed.Litera, București, 

2010, pag.23). 

 [2] Ion N. Șușală în cartea sa Culoarea cea de toate zilele (1982, pag.76). 
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UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN PREDAREA- ÎNVĂȚAREA- 

CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR 

 
Prof. Tepele Teodora Alina  

Liceul Teoretic Gabriel Țepelea Borod 

 
        

  În gândirea multor pedagogi, sociologi și oameni de cultură generalizarea utilizării 

tehnicilor moderne capătă un sens revoluționar, ca una din primele înnoiri ale practicii 

educaționale însăși R. Maheu remarca în acest sens că este ,,....din ce în ce mai evident că 

problemele extinderii educației sunt practic insolubile fără o adevărată revoluție în însăși 

tehnologia educației....fără introducerea unor tehnici și metode noi care să sporească 

eficacitatea mijloacelor folosite și în special randamentul profesorilor”.   

 Merită studiat și aprofundat impactul sistemului de învățământ cu mediul informatizat 

contemporan. Din acest punct de vedere, trebuie puse în evidență cel puțin două aspecte legate 

de necesitatea studierii în școală a informaticii, pe o parte, și de utilizarea calculatorului ca 

mijloc didactic, pe de altă parte. 

  Instruirea asistată pe calculator reprezintă o nouă formă sau metodă de concepere și 

realizare a  învățării, promovată în ultimele două decenii. 

 Am ales ca obiect de studiu un subiect din opționalul de geografie la clasa a IV-a. 

Menționez că acest subiect poate fi abordat și la clasele mai mici, respectiv la clasa a II-a și la 

clasa a III-a. Subiectul abordat a fost Bradul, iar denumirea activității – O călătorie în lumea 

științelor.    

 În mod concret le-am propus elevilor să facem o călătorie imaginară pe 

,,planeta’’fiecărei științe și a fiecărui obiect de studiu. Planetele propuse spre explorare au fost: 

geografia, științele, limba română, matematica, educația muzicală și educația plastică. 

 Pe calculator am avut inserate imagini animate și sonor sugestive pentru fiecare obiect 

de studiu. Imaginile s-au schimbat rând pe rând, pe măsura trecerii de la o știință la alta. 

 Apoi am început călătoria pe planeta științe, cu imaginea unui brad căruia elevii trebuiau 

să-i denumească părțile componente. Alte imagini redau cetina de brad; elevii trebuiau să spună 

că frunza bradului este sub formă de ac, iar floarea se numește con. De aici am dedus că bradul 

face parte din familia coniferelor. 

 La geografie am folosit ca imagine harta fizică a României. La matematică am prezentat 

pe monitorul calculatorului o problemă în care era vorba despre brazi, iar rezolvarea a fost 

făcută de către elevi, verificându-se apoi cu imaginea prezentată. La limba română am avut un 

text în care am prezentat câțiva scriitori care au scris poezii și povestiri despre brad. La educație 

muzicală am cântat cu elevii O, brad frumos. În sfârșit, la educația plastică elevii au avut de 

lucru sarcina de a desena și colora un brad din pădure și un brad de Crăciun. 

 Activitatea a fost antrenantă, si în același timp atractivă, pentru că a îmbinat imaginile 

pe calculator cu munca independentă a elevilor, sintetizată pe fișele de lucru individuale. 

Aprecierea este confirmată de rezultatele obținute după corectarea fișelor. 

 În concluzie, am constatat că formele moderne de evaluare permit valorificarea sub 

multiple forme a cunoștințelor acumulate în procesul de învățământ, stimulând conștientizarea 

cunoștințelor asimilate în cadrul mai multor ore de studiu de la școală. 

   

 Calitățile învățării asistate pe calculator au evoluat și au devenit evidente o dată cu 

evoluția ordinatoarelor. Calitatea serviciilor pedagogice furnizate de cele mai noi ordinatoare 

constă în: 



 

- Capacitatea de a furniza cu rapiditate și fără greș un volum mare de informații (de 

cunoștințe) bine sistematizate. 

- Posibilitatea de a furniza informațiile solicitate la un număr mare de educați (elevi, 

studenți, adulți în perfecționare), oferindu-le o asistență pedagogică de bună și foarte 

bună calitate: cunoștințe- aprecierea răspunsurilor- corectarea acestora. 

- Posibilitatea unei individualizări autentice a învățării și, prin aceasta, asigurarea 

succesului marii majorități a elevilor sau studenților, este mult sporită. ,, Asistența 

pedagogică” oferită de ordinator se adaptează ritmurilor fiecărui educat, furnizează 

soluții ajutătoare în funcție de natura greșelilor, fiind capabilă să întrețină un dialog cu 

cel care-i solicită sprijinul. 

  Instruirea asistată de calculator oferă șanse sporite ca profesorul să devină un adevărat 

educator: ghid și amator, evaluator și îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor              

superioare și a capacităților intelectuale. 

  Calculatorul poate îndeplini un șir de operații didactice importante: 

a) Oferirea de informații organizate conform programelor sau în funcție de cererile celui 

asistat; 

b) Chestionarea celui ce învață și identificarea lacunelor; 

c) Corectarea greșelilor și eliminarea lacunelor prin furnizarea de informații pertinente 

d) Controlul sistematic al cunoștințelor; 

e) Realizarea unor acțiuni de recapitulare a unor teme, a unor module sau a unor 

discipline;    

f) Exerciții de stimulare a creativității; 

g) Sprijinirea eforturilor de autoevaluare ale celui care învață; 

h) Calculatorul poate realiza  aceste operații pentru grupuri de elevi/studenți sau pentru 

fiecare elev/student. Astfel, se atinge un înalt nivel de individualizare a învățământului; 

în același timp, calculatorul poate fi programat și folosit astfel încât să fie util în situații 

educaționale foarte diferite: învățare în grupe mari, în grupe mici, studiul individual. 

i)  Ideile fundamentale care stau la baza instruirii programate sunt: 

j) Fragmentarea pe unități mici, pe pași, a cunoștințelorși dificultăților, în scopul de a 

oferi un număr cît mai mare de confirmări sau întăriri ale răspunsului corect; 

k) Participarea activă și conștientă; la fecare pas elevul se găsește în fața unei sarcini 

didactice de rezolvare; 

l) Acțiune inversă (retroacțiune), întărirea imediată a răspunsului dat; la fiecare pas elevul 

are posibilitatea să-și compare rezolvarea cu răspunsul corect; 

m) Respectarea particularităților individuale; parcurgerea programului de instruire fără 

bariere de timp; 

  În instruirea programată, învățarea are loc prin trecerea riguros programată de la o 

dificultate la alta și prin verificarea imediată a depășirii sau nedepășirii dificultății. Pentru 

fiecare pas elevul are la dispoziție, prin modul în care este asigurată învățarea, elementele 

necesare depășirii dificultăților. 

       Un pas cuprinde: informația (explicația), tema (problema) de rezolvat, locul pentru 

răspuns la tema dată. La pasul (secvența) următor se dă confirmarea răspunsului. Instruirea 

asistată de calculator este avantajoasă prin stringența logică a secvențelor pe care trebuie să le 

urmeze elevul în învățare, prin economia de timp în însușirea temeinică a unui volum de 

cunoștințe. 

  Învățarea asistată de calculator constituie un mijloc care îndeplinește două funcții 

importante: a) aceea de a asigura atingerea unor performanțe școlare superioare de către toți 

elevii sau studenții; b) aceea de a furniza întregului tineret o pregătire elementară în domeniul 

informaticii. 



 

Calculatorul devine un mijloc de instruire foarte prețios în funcție de calitatea programării (care 

este o acțiune logico-pedagogică) și de asocierea lui inteligentă cu alte mijloace sau forme de 

organizare a învățării: instruirea programată, televiziunea școlară etc. El trebuie folosit cu 

competență pedagogică, adică de acele persoane care cunosc specialitatea procesului instructiv-

educativ , care stăpânesc finalitățile și obiectivele educației, principiile, metodele și mijloacele 

didactice, caracteristicile psihologice diferitelor vârste ale celor care învață etc. 

 În instruirea asistată de calculator rolul esențial revine educatorului. Pe lângă o serie de 

avantaje, această modernă și eficientă formă de învățare are și anumite limite: 

- Individualizarea excesivă a învățării duce la negarea dialogului elev-profesor și la 

izolarea actului de învățare în contextul său psihosocial; 

- Segmentează și atomizează prea mult materia de învățat; 

- Duce prea mult la ,, tutelare”, dirijând pas cu pas activitatea mental a subiectului, și, prin 

aceasta, împiedicându-l să-și dezvolte capacitățile creatoare; 

 Avantajul utilizării calculatorului în procesul didactic constă în eficiența dovedită prin 

însușirea rapidă a cunoștințelor, dar și în faptul că asigură subiectului supus procesului de 

instruire o coordonare mai riguroasă a activității de învățare, dezvoltând în acelasi timp 

abilitatea de studiu individual. 

     Utilizat cu inteligență și competență pedagogică, calculatorul a dobândit locul pe care-l 

merită, instruirea asistată de calculator constituindu-se ca o componentă a informaticii și ca o 

modalitate modernă de concepere și realizare a învățării.  
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PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ 

Alina Voiculescu 

 

 
I. DATE GENERALE: 

1. Data:  

2. Modulul: Contabilitate 

3. Clasa: a XI – a , Învăţământ liceal 

4. Tema lecţiei: Utilizarea analizei contabile pentru înregistrarea în contabilitate 

5.Tipul lecţiei: Mixtă 

  

 

II. Unitatea de rezultate ale învățării vizată:  

 URÎ10 Înregistrarea operațiilor economico - financiare 

 Cunoștințe: 

10.1.1. Prezentarea conturilor specifice operațiilor economico - financiare 

10.1.2. Descrierea operațiilor economico – financiare și funcționarea conturilor 

Abilități: 

10.2.1. Identificarea conturilor, cu ajutorul planului general de conturi, în corelație cu operațiile 

economico – financiare desfășurate de entitate. 

10.2.2. Interpretarea informațiilor rezultate din documentele justificative ale operațiilor 

economico - financiare 

10.2.3. Aplicarea reglementărilor contabile privind înregistrarea operațiilor economico – 

financiare pe baza documentelor specifice 

10.2.4. Utilizarea unui raționament matematic în descrierea analizei și formulei contabile 

Atitudini:  
10.3.1. Manifestarea capacității de a reacționa rapid și eficient în selectarea conturilor specifice 

operațiilro economico – financiare 

10.3.2. Argumentarea într-un mod independent și riguros a înregistrărilor în conturi 

10.3.3. Asumarea, în cadrul echipei, la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de 

lucru primită. 

10.3.4. Manifestarea consecvenței în realizarea sarcinilor de lucru. 

Obiective operaționale: 

La sfârșitul orei toți elevii vor fi capabili să: 

 O.O1: definească analiza contabilă 

Obiectivul va fi considerat atins dacă toți elevii vor fi capabili să definească corect 

analiza contabilă 

 O.O2: enumere etapele analizei contabile 

Obiectivul va fi considerat atins dacă toți elevii vor enumera corect etapele analizei 

contabile 

 O.O3: caracterizeze etapele analizei contabile 

Obiectivul va fi considerat atins dacă toți elevii vor caracterzia cel puțin 2 din cele 4 

etape ale analizei contabile 

 O.O4: realizeze analiza contabilă a operațiilor economico – financiare 

Obiectivul va fi considerat atins dacă toți elevii vor realiza cel puțin o analiză contabilă 

 

 



 

 III. Resurse didactice: 

1. Forma de organizare: frontal, individual; 

2. Mediul de instruire: sală de clasă; 

3.Capacităti de învăţare: clasa este formată din 26 de elevi, toţi apţi de învăţare; 

4. Durata de instruire: 50 minute; 

5. Mijloace didactice: manualul, planşa, caietele. 

6. Metode de învăţământ: 

a) Expozitiv-euristice:conversaţia (introductivă, de comunicare, de sistematizare, fixare şi 

evaluare finală), dialog, asalt de idei; 

b) De cercetare-descoperire: descoperire deductivă 

c) Evaluativ-stimulative: apreciere verbală, chestionare orală. 

 

 

IV. BIBLIOGRAFIE: 

 Barna, A., Antohe, G., Curs de pedagogie – Teoria instruirii, curriculum-ului şi 

evaluării, Editura Logos, Galaţi, 2001; 

 Bădilă, Iuliana, Contabilitate- Auxiliar curricular clasa a XI-a, Editura Universității 

Lucian Blaga, Sibiu, 2018 

 Bădilă, Iuliana, Contabilitate – Auxiliar curricular clasa a XI – a – Caietul 

profesorului,Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2018 

 Standard de pregătire profesională, calificare: tehnician în activităţi economice, nivelul 

4, Anexa nr. 4 la OMENCS nr 4121/13.06.2016, CNPDÎPT 

 Curriculum pentru clasa a XI –a, ciclul superior al liceului, liceu tehnologic, calificarea: 

Tehnician în activități economice, anexa nr.1 la OMEN 3501/29.03.2018 

 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare, Aria curriculară Tehnologii 

 

 
Scenariu didactic 

1. Moment organizatoric – 1 minut 

Verificarea prezenței, ținutei elevilor, îndeplinirea condițiilor didactico-materiale 

necesare desfășurării lecției 

2. Captarea atenției – 2 minute 

Enunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor operaționale, cu scopul asigurării unui 

caracter conştient al învăţării. 

3. Reactualizarea cunoștințelor și realizarea legăturilor tip ”ancoră” – 13 minute 

Se v-a folosi metoda „SPUNE-MI MAI MULT”, este un joc de recapitulare care se 

joacă cu clasa întreagă. Se împarte clasa în două grupe. Fiecare grupă va desemna un 

reprezentant . Acesta va extrage dintr-un bol 4 bilete. Pe fiecare bilet este o întrebare. 

Profesorul adresează întrebările pe rînd, fiecărei grupe. Răspunsurile elevilor sunt 

punctate conform fişei de evaluare. Este declarată câştigătoare grupa care a obţinut cel 

mai mare punctaj. Acest joc simplu este un început antrenant şi folositor al lecţiei 

următoare. 

4. Organizarea și desfășurarea activității – 32 minute 

Enunţarea titlului lecţiei noi “Utilizarea analizei contabile pentru înregistrarea în 

contabilitate” 

Prezentarea ideilor principale ale lecţiei cu ajutorul planşei, solicitarea elevilor de a-şi 

însuşi informaţiile. 

Distribuirea fişei de lucru, solicitarea elevilor de a rezolva fişa de lucru şi anunţarea 

timpului de lucru; 

Discutarea fişei de lucru; 



 

5. Concluzii – 2 minute 

Aprecieri globale asupra lecţiei 

Aprecierea gradului de realizare a competentelor  specifice 

Notarea a 2-3 elevi dacă este cazul, motivând notarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODE INOVATIVE DE PREDARE-ÎNVᾸŢARE IN VIITOAREA CLASᾸ 

DIGITALᾸ 

 
Zăbavă Marioara 

 

 

Trăim într-o societate în care tehnologiile digitale și-au pus amprenta asupra noastră. 

Este un lucru benefic, dacă există un echilibru în urma folosirii acestor tehnologii. Datoria 

noastră ca și profesori, este de a ghida , de a încuraja elevul să  utilizeze aceste tehnologii, 

benefice în dezvoltarea laturii profesionale si personale. Atât profesorul cât si elevul, este 

necesar să privească în aceeași direcţie și să conștientizeze că următorul pas pe care îl fac este 

« pentru sine  »,  nu pentru oamenii din jur.  

În perioada 6-11 iulie 2020, am participat la cursul de formare « STIMULATING 

CREATIVITY AND INNOVATION IN THE CLASSROOM, MOBILE DEVICES IN 

EDUCATION », organizat de CREF Sesimbra, Portugalia, din cadrul proiectului ERASMUS 

care a primit finanţare din partea Comisiei Europene anul trecut.  

Obiectivul acestui curs a fost implementarea unor strategii didactice moderne care să 

determine un proces instructiv-educativ modern și care să prevină rezultatele scăzute la 

invăţătură și abandonul școlar. De asemenea, elevii vor fi motivaţi să înveţe mai mult, să 

descopere soluţii, să exploreze prin joc diferite situaţii cu care se confruntă. În contextul actual, 

ne dorim să fim mai buni oraganizatori, mai pregătiţi, mai toleranţi, mai inovativi, și nu în 

ultimul rând să ne străduim să trezim intereseul elevilor pentru a-i ajuta să înveţe în fiecare zi. 

Este important ca elevul să înţeleagă conţinutul lecţiei, dându-le exemple din viaţa reală și 

încurajându-i cu ideile lor. 

În urma participării la acest curs de formare, am descoperit strategii de învăţare activă 

care să amelioreze competenţele numerice necesare în predarea limbii franceze la clasă sau 

online, utilizarea unor platforme și instrumente educaţionale adaptate în contextul actual, dar și 

lucrul individual sau în echipă, privind conceperea unor activităţi creative și inovative. 

Conceptul de STEAM (Ştiinţe,Tehnologie, Inginerie și Artele Matematicii) reprezintă 

o îmbinare a disciplinelor permiţând elevilor să întrebe și să caute raspunsuri doar cu 

curiozitatea lor naturală.  Acest concept, contribuie la îmbunătătirea motivaţiei elevilor si la 

dezvoltarea abilităţilor necesare pentru obţinerea și menţinerea unei profesii in secolul XXI. Cu 

ajutorul abordării STEAM, sălile de clasa pot fi transformate într-un mediu creativ pentru elevi 

și cadre didactice. Proiectele vor fi realizate împreună cu alţi profesori care predau discipline 

diferite, la baza cărora va sta investigaţia. Scopul acestui proiect  este de a motiva elevii să 

interacţioneze cu comunitatea locală, cu diferite instituţii, cu parinţii, cu diferiţi profesori din 

școală cât și cu echipele de elevi. Proiectul se poate derula pe parcursul unui an școalar, iar 

grupele de elevi se vor întâlni într-un laborator amenajat cu echipamente de ultimă tehnologie 

și vor face schimb de experienţe, dezvoltând planul de idei propus la începutul anului școlar. 

Îmbinând teoria cu aplicaţia practică, elevul se apropie mai mult de nevoile societăţii actuale. 

John Dewey, însuși un pragmatist, a crezut în îmbinarea disciplinelor și în a permite 

copiilor să întrebe și să caute răspunsuri doar cu curiozitatea lor naturală. Așa cum mulţi 

profesori au putut să constate în școala gimnazială, elevii cred în mare masură că punerea de 

întrebări indică lipsa de înţelegere, nu curiozitatea. Această acumulare a cunostinţelor în 

categorii care nu se conectează este, în final, dăunătoare pentru elevii noștri, deoarece în lumea 

reală, toate acestea se îmbină. Cercetătorul care poate folosi știinţele și matematica pentru a 



 

crea un nou tratament pentru maladie este necesar să-și folosească, de asemenea, abilităţile de 

design pentru a-și imagina și vizualiza opera2. 

 

Acest concept, STEAM, încurajează curiozitatea naturală, dezvoltă abilităţi si 

competenţe digitale, stimulează creativitatea elevului oferindu-i posibilitatea de a se ancora în 

lumea reală și de a interacţiona cu grupul ţintă. 

Aplicaţiile prezentate la curs ne-au oferit informaţii necesare pentru crearea unor 

activităţi de învăţare-predare-evaluare,  pe care elevii să le parcurgă cu ușurinţă în timpul orelor 

de curs. Rolul acestor instrumente este de a permite utilizatorilor să interacţioneze cu un grup 

ţintă în timp real. Printe aceste aplicaţii, cităm: ActiveInspire, Mentimeter, Doodle, Quizizz, 

Socrative, Kahoot, Autocollage, FlippingBook, Word Art, Clips, Bookcreator, Learning 

designer, Prezi, Popplet, Duolingo, Quizlet, SMSGenerator, QR Code Treasure Hunt 

Generator, Edmodo, Edpuzzle, Storybird, Wevideo. 

FlippingBook, pune accentul pe imaginaţia și creativitatea elevilor, astfel ei, reușind să 

îmbine competenţele digitate cu cele ale unui povestitor. Elevul va transforma o poveste într-o 

călătorie interesantă. Se pornește de la o idee, pe care prima echipă o dezvoltă, urmând ca cea 

de-a doua echipă să o continue. Rând pe rând, echipele își schimbă locurile, se transformă în 

simpli povestitori șlefuind cuvintele și respectând cerinţele unei naraţiuni: introducere, cuprins 

si concluzie, iar la final, fiecare echipă își imaginează un titlu care să fie inspirat din povestea 

lor. 

O altă activitate care poate fi aplicată de către profesor elevilor, este atunci când aceștia 

sunt acasă. Este o metodă de relaxare, numită „ le miroir”,  în care elevul merge să privească la 

fereastră, urmând să redacteze o compunere despre ceea ce vede. 

Învăţământul de astăzi își propune să fie inovativ, creativ,  să tragă un semnal de alarmă 

în ceea ce priveste eduacţia elevilor, să modifice curriculum unitar prin care se înţelege rutina 

cursurilor care are ca finalitate o examinare publică. În consecinţă, elevii se pregatesc pentru a 

avea rezultate bune și pentru promovarea examenelor. Viata nu este doar despre examene, ci 

despre valori si atitudini, despre cum gândesc, ceea ce simt și cum se comportă în societate. Le 

va fi de folos paginile reţinute pe de rost la o disciplină in ceea ce privește formarea 

personalităţii tinerilor, a celor care vor participa activ la cerinţele societăţii actuale? Un elev 

care a avut rezultate bune la școală își dorește să se angajeze, dar este timid și nu se poate integra 

în colectivitate sau altul care nu a avut acces la tehnologia informaţiei și i se cere întocmai 

cunoștinţe despre folosirea calculatorului. „Omul trebuie să fie in centrul educaţiei și să 

perceapă că este necesar să se actualizeze cu integrarea tehnologiei”.3 

În ceea ce privește evaluarea sincronă, în sistem digital, se poate realiza in timpul orelor, 

dându-le linkul, fie trimiţându-le ulterior, după ce am predat linkul către un test. Prin această 

metodă, putem observa în timp real ierarhizarea punctajelor elevilor, fără ca ei sa le cunoască. 

Aici sunt relevante cohortele, pentru că astfel se va putea lucra diferenţiat cu elevii.  

Este vremea să mai dăm o filă în dicţionarul evaluarii, înlocuind foaia albă pentru testare 

cu o imagine plină de culoare, veselă, care să-i atragă pe elevi și care să-i facă să se simtă cat 

mai confortabil. În conceperea uni test, putem avea  mesaje esenţiale care să-i încurajeze pe 

elevi si care să le dea incredere în forţele proprii: 

„Salut! Te rog să privești acest test ca pe o provocare.” 

„Ce zici, mai știi că............” 

„Cine crezi că va castiga?” 

                                                 
[2] https://www.eduvolt.ro/blog/eduvolt-blog-steam/eduvolt-blog-ro/ 

 
 
[3 ] Dr. Ditoiu, Cristian „ Cursul în format eLerning EduMagic de soluţii inovatoare pentru invăţarea la clasă și la 

distanţă”, 2020 
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„Este esenţial: Este necesar să ai încredere in forţele proprii.” 

În contextul actual, școala românească trebuie să se concentreze asupra dezvoltării 

sistemului de valori, abilităţilor practice, explorarea universului și a naturii, folosirea 

tehnologiei la clasă, derularea unor activităţi în aer liber, precum si încurajarea elevului de a fi 

autonom si creativ. 

Calitatea unui profesor din zilele noastre, rezultă din faptul ca el trebuie să fie cat mai 

creativ avand în vedere multitudinea de materiale pe care le deţine ca sursă de inspiraţie: cărti, 

biblioteci digitale, traininguri, cursuri online, seminarii si conferinţe, burse și cursuri de 

perfecţionare în străinatate, resurse de pe Internet, dar și accesul la workshop-uri live sau online. 

De asemenea, un profesor trebuie să știe să comunice cu elevii săi la scoală, dar si în 

afara ei, să fie înţelegător, să găsească metode de predare atractive, să fie exigent, dar in limite 

rezonabile, să fie cu simţul umorului, să manifeste preocupare pentru problemele personale ale 

elevilor, să se straduiască să organizeze ieșiri cu elevii pentru a le putea descoperi și alte laturi, 

iar regulile pe care le stabilește pentru elevi să fie respectate și de el însuși. Profesorul trebuie 

să răspandească în jurul său dragoste, bunătate, blândeţe, respect, admiraţie, sinceritate, cinste 

faţă de elevii săi. El are menirea de a educa, de a învăţa, de a se perfecţiona tot timpul, de a 

oferi o bogată învăţătură sufletească și de a-i ajuta pe elevi să-și creeze propria lor imagine4. 

Alexandra K. Trenfor afirma: „Cei mai buni profesori sunt cei care îţi arată unde trebuie 

să cauţi, dar nu vă spun ce să vedeţi”.5  

Daca ne îndreptăm către o altă perspectivă a profesorului, el poate să aibă mai multe 

avantaje in urma participării la un curs de formare într-o altă ţară. Pe lângă aspectele menţionate 

mai sus, abordăm în câteva rânduri, o altă latură care face referire la interculturalitate și anume, 

interacţiunea dintre două culturi, România și Portugalia. 

Odată ce ajungi în Portugalia, ești impresionat de ospitalitatea localnicilor, de 

gastronomia diversificată și de diversitatea culturală. Unul dintre simbolurile naţionale din 

Portugalia este Cocoșul din Barcelos, aducător de noroc și care simbolizează triumful dreptăţii. 

Portugalia rămâne o ţară frumoasă, cu opt secole de istorie, cu oameni simpli si calmi, 

cu un amestec fericit de popoare, culturi si obiceiuri, în care tradiţionalul local se îmbină cu cel 

al vizitatorilor. Glasul pescărușilor, mireasma florilor sunt la fel și pe meleagurile noastre, dar 

oamenii rămân diferiţi prin cultura si tradiţiile lor. 

Pășind în ţara natală, ești conștient de înmagazinarea unei experienţe de neuitat care te 

înnobilează și care te determină să dorești cu ardoare să o impărtășești și oamenilor dragi din 

jurul tău. 

Maria Montessori afirma: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această 

lume nu va mai exista cand ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. 

Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”6  
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ANALIZA GRADULUI DE SATISFACȚIE AL ELEVILOR PRIVIND UTILIZAREA 

METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE 

Prof. Zokorias Carmen Gabriela 

 

UTILIZAREA METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE 

Folosirea metodelor activ-participative în procesul educațional este ceea ce elevii și 

cadrele didactice își doresc, deoarece activează diferite abilități ale elevilor iar rezultatul este  

înțelegerea teoriei prin aplicarea acesteia și atingerea obiectivelor lecției.  

În cadrul învățământului profesional, la clasa a X-a, profil comerciant-vânzător, modulul 

Protecția consumatorului am realizat un studiu comparativ privind parcurgerea conținuturilor 

folosind metodele tradiționale și metodele moderne de predare-învățare-evaluare.  Am realizat 

fișe de documentare pentru fiecare lecție, fișe de lucru și de evaluare, utilizând exclusiv 

metodele moderne precum: Metoda cubului, metoda Știu-Vreau să știu-Am învățat, Tehnica 

Lotus, proiectul, portofoliul etc... 

ANALIZA GRADULUI DE SATISFACȚIE AL ELEVILOR 

La sfârșitul anului școlar am aplicat un chestionar pe elevii supuși studiului, de la 

învățământul profesional. Acesta cuprinde un număr de 9 întrebări, prima fiind cea care arată 

măsura în care elevii sunt interesați de rezultatele școlare și se constată că 4 dintre elevii 

chestionați au declarat că pentru ei nu contează succesul școlar, aceștia fiind identificați și prin 

răspunsurile la restul întrebărilor. 

 
Fig.1.  Răspunsuri la întrebarea nr.2  

 

Se observă că 50% dintre elevii chestionați apreciază că orele sunt eficiente atunci când 

profesorul foloseste metode prin care elevii să înțeleagă lecția. (Fig.2.) 

 
       Fig.2.  Răspunsuri la întrebarea nr.3  

 

Răspunsurile la întrebarea nr. 4 demonstrează utilitatea fișelor utilizate, deoarece 

majoritatea elevilor doresc ca orele să fie abordate într-un mod cât mai practic-aplicativ, fiind 

unul dintre obiectivele stabilite pentru această studiu. 
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 Fig.3. Răspunsuri la întrebarea nr. 4  

 

Conform răspunsurilor la întrebarea nr.5 (Fig.4.), 80% dintre elevi apreciază orele în care 

sunt folosite metodele activ-participative de predare-învățare-evaluare. 

 

 
            Fig.4. Răspunsuri la întrebarea nr.5 

 

Fișele de lucru au fost proiectate pentru a fi rezolvate atât individual, cât și pe perechi sau 

în grup, astfel modul de organizare a răspuns tuturor preferințelor elevilor, cum rezultă din 

răspunsurile la întrebarea 6, prezentate în tabelul următor. 

Întrebarea 6. Care dintre următoarele forme de organizare vă atrage mai mult? 

Variante de răspuns Număr de răspunsuri Procent 

Lucrul individual 7 17.5% 

Lucrul în perechi 24 60% 

Lucrul în grup  9 22.5% 

TOTAL 40 100% 

Tabel 1.  Răspunsuri la întrebarea nr.6 din chestionar 

 

Din analiza răspunsurilor la întrebarea nr. 7 rezultă că 70% dintre elevii la care am folosit 

metodele moderne apreciază că orele au fost atractive, chiar foarte atractive. 

Lecțiile preferate de elevi au fost cele în care am folosit elemente vizuale, studii de caz 

reale și cele referitoare la salariați.  

Mai mult de jumătate dintre elevi sunt satisfăcuți în proporție de peste 70% de modul cum 

au fost organizate orele din cadrul modului “Protecția consumatorului”, atât din punct de vedere 

al conținuturilor cât și din punct de vedere al metodelor utilizate. 

 

IMPLICAȚII ALE CHESTIONARULUI 

 

Întrebările și variantele de răspunsuri din chestionar au fost concepute ținând cont de 

nivelul de pregătire al elevilor, aceștia fiind cuprinși în cadrul învățământului profesional.  
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Elevii au fost entuziasmați să răspundă la întrebările din chestionar, de faptul că feed-

back-ul lor este luat în considerare. 

Majoritatea elevilor chestionați au fost mulțumiți de modul de organizare al orelor din 

cadrul modulului și au apreciat faptul că prin fișele de lucru, de aprofundare, recapitulare și 

evaluare utilizate au reușit să-și fixeze noțiunile, să le înțeleagă și să le poată aplica. 
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