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PROFESORUL – EVALUATOR ADAPTAT INOVAȚIILOR 

 
 

APETREI Maria-Petronela 

 

 

Ideea de reformă s-a conturat în învăţământul românesc în urma unor analize la diferite niveluri, 

în care s-au aplicat criterii diversificate. Obiectivele vizate sunt aceleaşi, dar formulate acum în 

termeni inediţi. Astfel se creează confuzii, opoziţii, intoleranţe. 

 La nivelul mentalităţilor, schimbarea se face lent şi anevoios. Cei implicaţi direct în 

activitatea didactică au reprezentări dintre cele mai convenţionale în ceea ce priveşte organizarea 

şi desfăşurarea acesteia. Elementele de noutate pătrund suficient de greu în sistem. Alţi factori 

care pot influenţa implementarea noului sunt familia şi mediul social, care au propria 

reprezentare în ceea ce priveşte şcoala şi educaţia. 

Profesorii înşişi au reacţii diferite faţă de schimbare. În practica obişnuită, putem identifica 

următoarele roluri: 

Victima pare a formula raţionamentele: “De ce mi se întâmplă tocmai mie?” sau “De ce nu pot 

rămâne lucrurile aşa cum sunt?”. Subiectul este rezistent la schimbare, manifestă furie sau 

deprimare, se izolează şi nu solicită niciodată ajutor. 

Criticului îi aparţin raţionamentele: “În trecut nu a funcţionat. Nu cred că va funcţiona acum.” 

sau “Mă îndoiesc că se vor aduce îmbunătăţiri”. Subiectul încearcă să argumenteze nereuşita 

schimbării, minimalizează efectele pozitive ale acesteia. 

Spectatorul pare a formula raţionamentele: “Dacă ignor schimbarea, va dispărea de la sine” sau 

“Nu mă antrenez în schimbare până nu mă asigur că nu există riscuri, aştept până se netezeşte 

calea.”. Subiectul evită implicarea direct, aşteaptă să fie constrâns, condus. 

  Exploratorul pare a spune: “Aceasta este ocazia să fac lucrurile altfel, să-mi optimizez 

activitatea.” Subiectul încearcă să atenueze reacţiile negative, validează motivele schimbării, se 

face util în implementare, găseşte oportunităţi de ameliorare, creează emulaţie în cadrul grupului 

căruia aparţine. 

În domeniul educaţiei, se conturează o altă ierarhie a calităţilor personale, pe care profesorul 

trebuie să le demonstreze: flexibilitate, abilitate de a comunica, perseverenţă, loialitate şi respect 

faţă de ceilalţi, capacitate de a gestiona stările conflictuale şi de criză. Printre rolurile asumate de 

profesorul eficient (controlor, organizator, sufleur, participant, resursă, tutore), se numără şi 

acela de evaluator. În această calitate, el organizează activitatea, în scopul obţinerii de feedback 

şi, pe baza unor descriptori de performanţă, operează ierarhizări în cadrul colectivului de elevi. 

De asemenea, profesorul acţionează pentru a-i corecta pe elevi (răspunsuri, atitudini, mod de 

gândire etc.). Profesorul-evaluator este o ipostază binecunoscută, necesară şi benefică, atunci 

când principala sa preocupare este obiectivitatea, nu limitează creativitatea şi nu timorează. 

Evaluarea performanţelor realizate de elevi, în urma unor activităţi şcolare şi extracurriculare, 

rămâne, de multe ori, în faza de notare (analitică sau holistică, globală). Pentru notarea analitică 

este necesară determinarea principalelor performanţe pe care elevul trebuie să le evidenţieze prin 

răspunsul său la fiecare item, pentru ca, apoi, să se atribuie un punctaj şi, în cele din urmă, să se 

obţină nota (sau scorul). Dezavantajul principal al acestei strategii constă în imposibilitatea de a 

prevedea toate răspunsurile corecte care pot veni din partea elevilor. La limba şi literatura 

română,de exemplu, nu există răspunsuri “fixe”, ci foarte multe răspunsuri corecte neanticipate. 

Varietatea răspunsurilor se datorează capacităţilor intelectuale şi de efort diferite, interesului 

manifestat pentru disciplina respectivă în general sau atracţiei pentru temă, autor, particularităţi 
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stilistice. Răspunsurile variate se datorează şi unor posibilităţi speciale de a-şi exercita gândirea, 

unor moduri de a gândi (asa cum au fost sesizate de către E. de Bono, în cadrul pălăriilor 

gânditoare). 

Grila de notare prestabilită se poate situa în interiorul unui mod de a gândi sau al altuia, 

determinând, astfel, o ierarhizare: pălăria albă, reprezentând gândirea obiectivă, preluarea neutră 

de informaţii, primeşte notă pentru vehicularea informaţiilor; pălăria roşie, semnificând gândirea 

condusă de sentimente, presentimente, emoţii, primeşte notă pentru implicarea şi pentru 

comunicarea reacţiilor; pălăria galbenă, echivalând cu gândirea pozitivă, constructivă, primeşte 

notă pentru enunţarea unor căi de analiză şi de interpretare. În cazul gândirii negatoare, 

distructive, simbolizată de pălăria neagră, este evaluată combativitatea. Gândirea novatoare, 

creatoare aparţine pălăriei verzi şi este notată pentru originalitate, iar, pentru sistematizare, 

speculaţia ideilor, organizare, este notată pălăria albastră, adică gândirea sintetică, speculativă, 

evaluativă. 

Esenţa modificărilor în evaluarea la limba şi literatura română constă în transparenţa criteriilor 

folosite, realizată prin structurarea unor grile de control şi de evaluare consonante. Evaluarea 

textelor finite presupune elaborarea unor grile structurate în funcţie de parametrii speciei, dar şi 

în funcţie de o serie de criterii generale. Aceste criterii presupun cele trei dimensiuni ale 

componentei verbale a competenţei de comunicare şi trebuie să vizeze, în plus, conţinutul şi 

estetica textului scris: 

• Criteriul conţinutului; 

• Criteriul pragmatic sau discursiv; 

• Criteriul structurii textuale; 

• Criteriul lingvistic; 

• Criteriul estetic. 

Transpunerea acestor criterii în grile de control şi de evaluare se realizează prin transcrierea lor 

sub forma unor obiective / parametrii de evaluare. Evaluarea textelor finite presupune şi prezenţa 

unui dialog dintre profesor şi elev, care se concretizează mai ales sub forma adnotărilor. 

În privinţa evaluării procesului scrierii, didactica a conturat şi modalităţi de evaluare alternative. 

Dintre acestea, putem reţine portofoliul, cadru generos care poate proba drumul parcurs de elev 

în două moduri: 

a) prin reunirea textelor definitive, texte elaborate într-o perioadă îndelungată de timp; 

b) prin reunirea variantelor tranzitorii. 

De aici, şi două tipuri de portofolii şi deci două modalităţi de notare distincte: prima ia în calcul 

textele finite şi cuantifică procesul din perspectiva lor; cea de a doua modalitate presupune 

realizarea unor portofolii cu două compartimente (ciorne şi variante finale) şi permite notarea 

tuturor paşilor redactării. 

Fişele de autoevaluare sunt modalităţi de realizare a unui demers reflexiv care permite elevului 

să înţeleagă paşii parcurşi, să-şi numească realizările şi neîndeplinirile, să încerce să găsească 

soluţii, să-şi construiască singur strategii. 

 În orele de scriere, reflecţia poate lua şi forma discuţiei cu întreaga clasă. În acest caz, 

retrospectiva nu mai vizează evaluarea, ci evidenţierea obiectivelor activităţii şi fixarea paşilor 

parcurşi. De exemplu, pentru o activitate care a constat, în principal, în redactarea a două scrisori 

ce transmiteau acelaşi mesaj unor cititori cu statut diferit, după scrierea şi citirea textelor, 

discuţia cu clasa s-a orientat asupra evidenţierii diferenţelor dintre texte. Dintre întrebările care 

au structurat discuţia, enumerăm: ”Există diferenţe între textele voastre?”, “ Care sunt ele?”, “ La 
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ce se referă ele: la lungimea textului, la organizarea lui, la limbajul folosit?”, “Care au fost 

factorii care au determinat aceste diferenţe?” etc. 

 Concluziile unor asemenea discuţii-formulate de elevi şi / sau reformulate de profesor 

sunt, în esenţă concluziile lecţiei şi ele au calitatea de a fi rezultatul reflecţiei elevilor, reflecţie 

substanţială, întrucât este realizată pe marginea propriei lor activităţi de scriere. 
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CONFESIUNILE UNUI MANAGER DE PROIECT ERASMUS+  ÎN TIMP DE 

PANDEMIE 
 

Mariana BANU 

 

 

1. SPERANȚE LEGATE DE PROIECTUL ”DASCĂLI IMPLICAȚI, ELEVI 

TOLERANȚI” 

 

 Oportunitatea oferită de Programul Erasmus+ KA1 Educație școlară a venit în iunie 2019 

cu vești bune pentru Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu ”Ghermănești-Snagov, județul Ilfov. 

Era al treilea an în care am depus, plini de speranță și entuziasm, un proiect având ca obiectiv 

principal reducerea fenomenului de bullying din școală. De data aceasta am și câștigat. Probabil 

că ne durea atât de mult acest fenomen încât nu a fost prea greu să transmitem ceea ce simțeam. 

Câștigarea finanțării a însemnat un pas înainte în demersul nostru de a identifica metode noi de 

cunoaștere și control a fenomenului de bullying, care, din păcate, este tot mai des întlnit în toate 

școlile, nu numai în România. 

Și…am început experiența. Aveam de organizat formarea pentru 7 cadre didactice . Patru dintre 

ele urmau să participe în Barcelona la cursul ”Conflict Management,Emotional Intelligence and 

Bullying Prevention” organizat de Europass Teacher Academy la Barcelona, în noiembrie 2019, 

iar 3 cadre didactice , în martie 2020, la Bologna, la cursul ”Diversity in the classroom”.Primul 

flux, organizat la Barcelona, a fost un succes. Ne-am întors entuziasmate (la curs au participat 

două învățătoare și două profesoare de gimnaziu). Din acest grup am făcut parte și eu, ca 

profesor, director, președinte consiliu de administrație. Obiectivul nostru principal era să aflăm 

cum se gestionează fenomenul de bullying în școlile din alte țări din UE, care sunt factorii 

principali care conduc la acest fenomen, cum putem reduce acest fenomen și  să ne documentăm 

pentru elaborarea  unei oferte curriculare  pentru învățământul primar și pentru învățământul 

gimnazial. Interacțiunea cu participanții din Cehia, Slovacia, Italia , Grecia a fost benefică pentru 

noi toți. Am aflat că suntem  în acceași situație, că pe toți ne afectează, fie că suntem români, 

greci, slovaci, italieni, spanioli etc. Pe lângă competențele dobândite prin participarea la curs, am 

descoperit  multe despre noi ca oameni, ca profesioniști, despre pasiunile nostre, despre 

interesele culturale, obiceiuri culinare. Reținerea că nu putem comunica destul de bine în limba 

engleză a fost repede depășită și am ajuns în curând să-i învățăm pe colegii noștri de curs colinde 

de Crăciun(era sfârșit de noiembrie și , firesc, ne făceam planuri pentru sărbătorile de iarnă, chiar 

dacă eram în Barcelona). Așa am descoperit în tradițiile noastre multe elemente comune cu cele 

ale grecilor. A urmat întorcerea în țară. Entuziasmul de a împărtăși colegilor de cancelarie, în 

Consiliu Profesoral, la cercul pedagogic al profesorilor de limba română din județul Ilfov, la 

cercul pedagogic al învățătorilor, a fost molipsitor  pentru colegii care nu au participat la această 

experiență. Chimia care s-a creat între participanții la acest flux ne-a ajutat să elaborăm programe 

școlare pe tema bullyingului, atât pentru învățământul primar (”EU și tu în școala prieteniei”) , 

cât și pentru învățământul gimnazial( ”Fii prietenos!”). Părinții și elevii au apreciat conținutul 

programelor proaspăt elaborate și Consiliul de Administrație a aprobat să fie studiate la două 

clase de învățământ primar și una de învățământ gimnazial.  

Și se studiază…Iată câteva instantanee din timpul orelor. 
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Fig.1. Joc de rol din timpul unei ore din cadrul opționalului ”Fii prietenos!” 

 

 
Fig.2. Produse la sfârșitul  unei ore din cadrul opționalului ”EU și tu în școala prieteniei” 

 

 

2. TEMERI LEGATE DE PROIECTUL ”DASCĂLI IMPLICAȚI, ELEVI 

TOLERANȚI” 
 

Din păcate, tocmai când trebuia organizat cel de-al doilea flux, în Bologna, pentru alte 3 colege 

cadre didactice, s-a declarat pandemie de Covid 19. Infomațiile din media erau alarmante, dar 
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organizatorii de cursuri din Bologna scriau că totul este în regulă  A urmat o perioadă intensă în 

care grija pentru proiect se împletea cu teama pentru sănătatea, chiar viața fiecăruia dintre colegii 

care ar fi trebuit să plece în Italia, cu teama pentru sănătatea celor dragi, cu faptul că oricare 

dintre cei cu care interacționai ar putea fi posibili purtători ai nefastului virus. Împreună cu 

echipa de implementare a proiectului am hotărât să prelungim durata proiectului și să ne oferim 

timp de reflecție pentru demersurile din următoarea perioadă, până în iunie 2022. 

Ce a urmat? Firma de asigurări pentru biletele de călătorie nu a fost de acord să returneze banii 

de transport pentru că zborul a avut loc , chiar dacă nu au fost pasageri. Din fericire, noile 

reglementări ale Erasmus+ incadrează la eligibile, din sprijin organizational, astfel de situații, cu 

condiția să demonstrezi că ai făcut toate demersurile posibile pentru recuperarea banilor, 

Perioada de pandemie, prelungită mult peste orizontul nostru de așteptare, ne-a oferit multe 

lecții, uneori amare. Din teamă pentru sănătatea lor, două dintre colegele selectate ca beneficiari 

pentru mobilitatea din Bologna s-au retras și echipa de implementare a proiectului a fost nevoită 

să reia procedura de selecție. Iar acum, în prag de organizare a celui de-al doilea flux,  imi fac 

griji pentru starea de sănătate și bugetul colegei care a optat să participe la mobilitate în baza 

testului PCR negativ.  

Deși orice ieșire în străinătate a colegilor  ar trebui să fie o împlinire și motiv de bucurie pentru 

mine ca manager, grija pentru sănătatea și siguranța lor mă copleșește și mă obligă să fiu 

precaută, să anticipez cât mai multe posibilități de risc și să stau cu emoții până la reîntoarcerea 

lor în țară. Sper ca mobilitatea să fie un succes, iar colegele să se întorcă în școală pregătite să 

demostreze tuturor cum trebuie valorificată diversitatea culturală din sala de clasă și cum să 

implicăm elevii în activități menite să le sporească toleranța față de colegii de clasă și de școală. 
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ȘCOALA DIGITALĂ..... SAU CUM POATE FI MAI BINE? 

 
BOGOS Tibor 

 

 Educația la domiciliu - o provocare pentru copii, părinții, profesori. În acest articol, am 

rezumat care sunt lucrurile de bază  care cred că  vor ajuta să facă  învățarea online să 

funcționeze. 

 Când a devenit clar că școlile vor trebui să treacă la educația digitală de moment la 

altul, aplicațiile, platformele și ideile mai interesante  au început imediat să apară în diferitele 

grupuri de Facebook create pentru această situație. Cu toate acestea, pentru ca o întreagă 

comunitate școlară să își transfere rutina zilnică dintr-o prezență personală în spațiul online, este 

nevoie, în primul rând, de claritate și o bază solidă. Într-adevăr, într-o situație tensionată, riscăm 

să ne pierdem focusul, de aceea trebuie să ne străduim și mai mult să structurăm și să consolidăm 

valorile de bază cu care lucrăm și cu care învățăm. 

 

Găsim o platformă unică 

 

 De ce este necesar acest lucru mai presus de orice? Pentru că, fără ea, va fi haos. Dacă 

fiecare profesor începe să utilizeze o aplicație / canal diferit, un copil poate obține un impuls pe 

până la 5-6 forumuri diferite pe zi, ceea ce este imposibil de gestionat pentru copil și părinții săi, 

le impune doar o povară suplimentară. Este important să oferim sprijin familiilor acum în 

utilizarea sistemului pe care îl folosim. Să ajutăm părinții, să le oferim îndrumări, să încercăm să 

facem platforma prin care se desfășoară predarea uniformă cât mai simplă la nivel de școală. De 

exemplu, Google Classroom ajută la această unificare, permițând păstrarea comunicarea într-un 

context relativ restrâns. Prima perioadă este despre a se obișnui cu ea - toată lumea se 

familiarizează cu tehnicile și instrumentele utilizate, toată lumea  învață  modul în care 

funcționează comunicarea în spațiul online. Când a devenit clar, într-o zi de vineri, că trebuie să 

trecem la învățarea la distanță, o echipă de patru persoane a început imediat să lucreze cu cadrele 

didactice  pentru a pune bazele profesionale și tehnice, astfel încât să putem începe să învățăm 

împreună la începutul săptămânii următoare. 

 

Menținerea comunicării cu copiii ... 

 

 Poate că aceasta este una dintre cele mai grele părți ale carantinei. Rutina zilnică 

obișnuită a copiilor s-a încheiat, deoarece colegii, prietenii cu care obișnuiau să se joace, să 

studieze în fiecare zi, sunt acum fizic complet izolați unul de altul. Acesta este motivul pentru 

care păstrarea comunicării este deosebit de apreciată acum. La noi, copiii încep în fiecare zi cu 

un așa-numit cerc conversațional în care toată lumea poate spune cum se simte, ce gânduri îl 

macină, ce i s-a întâmplat cu o zi înainte; am încercat ca această rutină să o păstrăm și în spațiul 

online, ca elevii noștrii să nu simtă că suntem departe. Dimineața când începe programul, copiii 

sunt încântați să se vadă pe ecran, sunt elevi care stau acolo înainte de a începe și se uită când se 
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pot conecta la chatului video. Există exerciții de dimineață obișnuite comune,  dar au fost 

exemple de sărbători online, de zile de naștere, prânzuri comune, gustări sau doar povestiri de 

dimineață pentru cei mici. Acum cel mai important lucru nu este ca elevul să învețe acest lucru 

sau altul, ci să se obișnuiască cu situația schimbată și să aibă experiențe pozitive în învățarea 

online. În caz contrar, vom pierde atenția și motivația foarte curând. 

 

... și cu părinții 

 

 În această situație, este foarte important să întărim legătura cu comunitatea de părinți. 

Unul dintre cele mai importante principii ale noastre este că în școlile noastre, familiile formează 

o comunitate strânsă, iar profesorii lucrează cu părinții pentru fericirea copiilor lor. În această 

situație tensionată, păstrarea acestei comunități, stabilirea unor relații și mai strânse cu părinții, 

este deosebit de importantă. De exemplu, am ținut prima noastră întâlnire cu părinții , care a fost 

o experiență interesantă pentru întreaga echipă. În mod surprinzător, are și o putere de construire 

a comunității atunci când toată lumea folosește aceeași platformă tehnologică, astfel încât părinții 

și profesorii să se poată ajuta reciproc cu probleme tehnologice. Pentru a sprijini acest lucru, am 

creat un grup de asistență tehnică pe Facebook pentru părinți, unde pot pune întrebări în mod 

specific despre utilizarea Google Classroom. De asemenea, este interesant de văzut în acest fel, 

cum pot învăța profesorii unii de la alții, de la părinți sau chiar de la elevi. În primele zile, s-a 

întâmplat ca unul dintre profesorii noștri „să se așeze” pentru o lecție pe care colegul său a ținut -

o copiilor și părinților. 

 

Profesorul este un mentor care susține învățarea autodirijată 

 

 La școala noastră, de la început unul dintre elementele de bază este să învățăm copiii să 

învețe. Adică îi încurajăm să învețe singuri. Una dintre cele mai importante abilități din secolul 

XXI este considerată adaptabilitatea (pe care o practicăm cu toții în situația actuală). Dar știm cu 

toții că adaptabilitatea necesită recunoașterea, evaluarea, tragerea concluziilor și  învățarea 

singur. Profesorul mentor îi ajută pe copii să își formuleze propriile obiective și să lucreze 

singuri în vederea atingerii lor. Ca și în învățarea cu prezența fizică, și în mediul online învățăm 

pe baza așa-numitul modelul GROW. (Goal, Reality, Options, Will). Mentorul și mentoratul său 

discută în mod regulat care sunt obiectivele individuale (de exemplu, pentru a ajunge la sfârșitul 

capitolului 5 din cartea citită în termen de două săptămâni / a face o prezentare despre sistemul 

digestiv uman), mentorul monitorizează sitauția în care se află copilul în  învățare, examinează 

împreună ce decizii trebuie luate pentru a realiza obiectivele și împreună determină ce va face 

copilul pentru a atinge obiectivul stabilit. Toate acestea pot fi transferate și în spațiul online. 

Acum am încorporat timpul zilnic de mentorat în agenda online, timp în care profesorul urmează 

calea de învățare a copilului într-o conversație individuală. 

 Pe lângă acestea, responsabilitatea profesorilor nu este doar de a sprijini elevii, 

deoarece părinții s-au trezit și ei într-o situație neobișnuită și au preluat anumite responsabilități 
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de predare în învățarea online. După cum am menționat mai sus, am ținut primele noastre ședințe 

cu părinții online și suntem în contact permanent cu aceștia, nu numai în privința problemelor 

tehnice, ci și în încercarea de a oferi sprijin emoțional în comunitatea noastră (elevi-profesori-

familie). Desigur, este de asemenea important să-i ajutăm la temele în care este necesară o 

prezență personală a părinților lângă copii. (în special în clasele primare în care învățarea 

autodirecționată nu s-a dezvoltat încă). 

 

Reguli comune, structură comună 

 

 Definirea,clarificarea și depunerea principiilor comune este esențială pentru ca o 

comunitate să lucreze bine împreună. Comunitățile profesor-părinte-copil din fiecare dintre 

școlile noastre își stabilesc  propriile reguli. Acum, aceste reguli au trebuit refăcute pentru 

predarea în mediul online și este necesară o nouă agendă care creează o altă cronologie comună 

între profesori și familii, decât cea cu care eram obișnuiți. Aceasta  trebuie coordonată, respectată 

pentru toată lumea și nu este ușor. 

 

 

Bibliogarfie 

 
1. https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/digitalis-oktatasi-ter 
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DEZBATERE VERSUS EVALUARE LA ORELE DE CURS 

 
Prof. Aurora CIACHIR 

Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci”, Sectorul 3, București  

 

 

Toată această perioadă complexă din ultimii doi ani școlari a presupus multă determinare, 

atât din partea profesorilor cât și a elevilor. De aceea, adaptarea a trebuit să se producă din 

ambele părți, iar ceea ce fiecare dintre noi consideram a fi ceva firesc în privința evaluării, acum 

a devenit puțin schimbat. Poate ne întrebăm ce legătură există între dezbatere și evaluare? La o 

primă vedere nu prea observăm acest liant, însă, pe parcursul susținerii orelor în sistem de 

conferință, am început să întrezărim relația dintre acestea. 

Predau Religie și Educație Socială, iar ceea ce vreau să arăt în acest articol este faptul că 

o simplă dezbatere, uneori „provocată” de elevi, mai ales pe parcursul orelor online, se poate 

finaliza printr-o evaluare orală, chiar sumativă, pentru ambele materii. În privința Religiei, mi-

am expus de multe ori punctul de vedere referitor la promovarea unei evaluări stimulative și nu 

bazată pe cunoștințe sau exclusiv pe dobândirea de competențe. Iar dacă în Programele școlare 

regăsim acele competențe de comunicare, digitale etc., nu este firesc să taxezi un elev atunci 

când are anumite lacune legate de acestea, ori diverse alte lipsuri. Prin prisma sa, Religia 

reprezintă o apropiere de sufletul omului, iar în acest caz, al elevului. Orele desfășurate sunt o 

oportunitate pentru profesor de a-și cunoaște cât mai bine elevii, de a le da sfaturi pentru viață, 

indiferent de vârsta acestora. Programa școlară este astfel structurată, încât aproape orice temă se 

pretează unei asemenea abordări. De aceea, aș dori să exemplific anumite aspecte, pe care le-am 

întâlnit în predarea diferitelor teme și cum partea practică, aplicabilitatea în viața cotidiană, poate 

fi un punct de sprijin pentru cadrul didactic, în a-i face pe elevi să îndrăgească materia și să nu 

participe la ore doar din inerție.  

Pregătirea orelor destinate marilor Sărbători creștine reprezintă pentru profesorul de 

Religie un prilej de a împărtăși copiilor acea bucurie a Sărbătorii, pe care cei mai mulți, o vor 

regăsi și în atmosfera de acasă. Totodată, prin profesorul de Religie, copilul va  înțelege de ce 

Nașterea Domnului, respectiv, venirea lui Dumnezeu pe pământ s-a petrecut în natura atât de 

dragă Acestuia. Nu puține au fost dățile când la ore aveau loc serbări, pe care copiii, părinții și 

profesorii le pregăteau cu minuțiozitate. Indiferent de clasa la care are loc această activitate, 

elevii sunt încântați mereu de acest subiect, chiar dacă se reia an de an. La clasele mai mici nici 

nu se poate concepe să nu discutăm despre Crăciun, iar pentru clasele mai mari este un adevărat 

prilej de introspecție, în care să analizăm cum putem dobândi smerenia și cum îi putem face pe 

cei de lângă noi să se bucure, cu adevărat, de acest moment sfânt. În Programa școlară de 

gimnaziu regăsim la clasa a V-a tema Relația dintre Sărbătorile religioase și alte sărbători. În 

tradiția poporului nostru, acestea se împletesc foarte frumos, mai ales dacă ne referim la cele 

două mari aniversări legale, dar și legate: Sfântul Apostol Andrei (30 Noiembrie) și Ziua 

Națională a României (1 Decembrie). Copilul va înțelege că pentru poporul român Sărbătoarea a 

fost mereu împletită cu activitatea religioasă. Astfel, aceste perioade sunt  presărate cu 

evenimente, fiecare cu o însemnătate deosebită. Nu pot fi trecute neobservate, sub nicio formă, 

aceste momente, indiferent dacă activitatea didactică se desfășoară online sau în clasă, în format 

fizic. În cazul parcurgerii unei asemenea teme, trebuie avut în vedere și  momentul unei pregătiri 
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mai în detaliu, ca de exemplu: drumul străbătut de Sfântul Apostol Andrei până în Schytia Minor 

(Dobrogea de astăzi), cu o paralelă foarte frumoasă referitoare la drumul lung al poporului român 

parcurs până la Marea Unire. În manualul de Clasa a V-a există o interesantă aplicație, cu o 

Diagramă Fishbone, care evidențiază exact acest drum al poporului român și străduința spre 

Marea Unire. Diagrama este realizată printr-o grafică deosebită și de aceea mi se pare relevant să 

o prezint la acest punct. ¹ 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 1 

 

Mă întorc acum la ideea prezentată mai sus, și anume legătura dintre dezbatere și 

evaluare. În contextul unei asemenea teme interdisciplinare, a sărbătorilor laice și religioase, 

elevii aduc în discuție diferite aspecte, legate de împrejurările istorice și nu numai. De cele mai 

multe ori când am predat această lecție s-a ajuns la discuții legate de situația actuală din țara 

noastră: dacă mai există patriotismul din secolele trecute sau dacă originea creștină a poporului 

român are legătură exclusivă cu Sfântul Apostol Andrei? Iar aceste discuții au generat dezbateri, 

deoarece uneori se punea problema sacrificiilor poporului român și a necesității acestora. Este 

realmente foarte greu să explici unor elevi de clasa a V-a, de la care pornește de cele mai multe 

ori această temere, că nu contează câte eforturi și sacrificii faci, atâta timp cât sunt pentru neamul 

tău. În contextul societății actuale, este dificil pentru aproape oricine, cu atât mai mult pentru 

copiii de vârsta lor, să înțeleagă importanța valorilor morale și a patriotismului. Cu toate acestea, 

am fost aproape de fiecare dată surprinsă de câtă profunzime au dat dovadă în abordarea 

subiectului. Și în acest context, cum să nu transformi dezbaterea într-o evaluare cu felicitări, cum 

să nu notezi maxim în catalog ceea ce ar putea desemna, pe lângă cunoștințe, chiar formarea de 

competențe de comunicare? Religia, și chiar Educația Socială, pe lângă multe alte aspecte, 

presupune formarea de caractere, a unui spirit civic și dezvoltarea unei empatii pe care elevii și 

le-au arătat pe deplin. 

În acest context, al implicării sufletești, sunt extrem de bine venite, pe lângă temele 

obligatorii din Programa școlară și unele care se realizează în cadrul orelor aflate la dispoziția 

profesorului. Pentru a veni în întâmpinarea cadrelor didactice voi expune, pe înțelesul copiilor, o 

scară a virtuților. Este foarte important ca aceștia să înțeleagă că cea mai de sus virtute este 

DRAGOSTEA. Fără acesta, scara se poate prăbuși, temelia ei va deveni șubredă și va eroda toată 

structura. Virtutea o poți câștiga, dar o poți și pierde, fiindcă atunci când rămâne nedezvoltată 

dispare. Este ca un dar sau un talent, pe care dacă nu îl cultivăm vom avea neplăcuta surpriză să 

observăm chiar pierderea lui. Bineînțeles, că această tematică nu o poți aborda așa, fără legătură 

cu vreo lecție sau capitol parcurse. De aceea, voi da un alt exemplu, din manualul de clasa a III-

a, care prezintă pe scurt, la Recapitulare, lecțiile parcurse, făcând o trimitere la celebra lucrare, a 

Sfântului Ioan Scărarul, din secolul al VII-lea, Scara. Este o excepțională paralelă, având în 

vedere lecțiile studiate în capitolul respectiv, și anume despre importanța adevărului, a ascultării 
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și a împlinirii faptelor bune, precum și despre rolul blândeții, bunătății, răbdării și respectului în 

viața noastră. Iar concluzia ar fi că este nevoie de un efort susținut pentru a rămâne mereu pe 

calea binelui.² Și cum să rămânem pe această cale, dacă nu prin cultivarea virtuților și urcarea pe 

această scară, până în vârf, la Dragoste, pe care să o păstrăm în sufletul nostru, să le-o cultivăm 

copiilor, care la rândul lor să o dăruiască tuturor celor din jur? Este esența întregii tematici a 

orelor de religie, care poate fi prezentată în cel mai frumos mod cu putință, prin exemple 

concrete de întrajutorare, de respect și bunăcuviință. Și totul plecând de la frumoasele teme pe 

care le-am parcurs. Iată cum dezbaterea încununează lecțiile, chiar și la clasele mici. În această 

logică și abordare, analiza se va finaliza tot printr-o notare maximă. Fiindcă nici nu ar putea fi 

altfel atunci când copiii de clasa a III-a îți enumeră virtuțile prezente pe această scară. Din 

moment ce le-au reținut și dau chiar exemple de manifestare a lor este clar că le-au și dobândit. 

Este rolul nostru, al profesorilor, pe lângă cel al părinților, să îi convingem să le păstreze și să le 

dezvolte în suflețelele lor pline de emoție și curăție. Voi încerca mai jos o reprezentare a acestei 

scări, bineînțeles nici pe departe atât de reușită ca în manualul de clasa a III-a.  
Fig. 2 

 Spuneam la început că aceste dezbateri se generează uneori mai ușor în online, poate și 

pentru că elevii devin oarecum mai îndrăzneți. Dar nu este o regulă. În sala de clasă, față în față, 

expunerea argumentelor și prezentarea unor motivații devine cu atât mai interesantă și 

captivantă. Vom constata cu plăcere că elevii sunt dezinhibați și motivați când îi lași să își 

expună punctele de vedere și când observă că părerile lor devin surse pentru discuții interesante. 

Această dorință de susținere a propriilor opinii devine o componentă esențială a competențelor și 

pe Educație Socială. Vreau să subliniez, că ambele materii predate de mine permit structurarea în 

acest mod, a expunerii de păreri, a susținerii de opinii sau a prezentării unor situații concrete de 

viață. Bineînțeles că nu toate domeniile permit o asemenea abordare, mai ales prin prisma 

faptului că unele presupun rezolvarea constantă de exerciții sau probleme și un timp de lucru 

aproape zilnic, mai ales din partea elevilor. Este însă de remarcat, că indiferent dacă la materia 

respectivă se pot dezvolta sau nu discuții tematice, cei mai mulți profesori consideră esențial ca 

elevii să-și exprime părerile și participă cu sfaturi importante în momentul generării unor 

dezbateri. Timpul atât de prețios din cadrul orelor de curs este gestionat mereu în favoarea 

copiilor, ceea ce reprezintă un lucru demn de remarcat în rândul majorității cadrelor didactice. 

Este meritul tuturor celor implicați în procesul educațional. Un atu pe care l-am câștigat, cu greu, 

în ultimii ani. Să-l păstrăm și să-l dezvoltăm, indiferent de situația școlară ce va urma: prezență 

fizică la ore sau cursuri online. 

Dragostea   

 

Răbdarea 
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Legendă 

 
Fig. 1: Diagramă Fishbone. 

Fig. 2: Scara virtuților.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

ABORDAREA ENUNȚURILOR CARE CONȚIN NEGAȚII 

 
Prof. CRACANĂ Dumitru 

Colegiul Economic „O.Onicescu” Botoșani 

 

      Încă de la nivel de gimnaziu, majoritatea covârșitoare a rezultatelor matematice sunt 

construcții „pozitive”, întregul demers științific autorizat de căutare/cercetare finalizându-se cu 

afirmații consistente, substanțiale: identificăm când un număr se divide cu 3, când două 

triunghiuri sunt congruente, neexplorând profesionist situațiile de nedivizibilitate sau cele de 

necongruență. Se lasă „logicii bunului simț” cazuistica acestora cu riscul de a provoca false 

probleme ca aceea de determinare a vitezei întunericului… 

      În cazul echivalenţelor, riscul greşelii nu este atât de mare întrucât elevul manipulează  destul 

de eficient negaţia reciprocei: pentru a arăta că un triunghi nu este dreptunghic, va invalida 

relaţia „pătratul unei laturi este egal cu suma pătratelor celorlalte două laturi”. Nu aceeaşi 

limpezime de justificare va întâlni atunci când va trebui să arate că o funcţie nu admite 

primitive... O serie întreagă de proprietăţi precum comutativitatea, tranzitivitatea inoculează 

minţii elevului un „bun simţ” destul de lejer asimilat şi foarte periculos generalizat: pornind de la 

fireasca implicatie „ a b şi b c a c   ”, va răspunde isteţ că „ dacă a b şi b c atunci 

a c ”, eroarea provenind de la generalizarea tranzitivităţii unei negaţii. O altă „extindere” 

periculoasă este aceea de a atribui proprietăţi unui întreg pe baza proprietăţii comune a părţilor 

constitutive: „suma a două numere pare este număr par” sau „ dacă funcţia  f este pozitivă pe 

 ,a b  şi pe  b,c  atunci este pozitivă şi pe      , , ,a b b c a c  ”, afirmaţii care sunt adevărate. 

Generalizarea lor ca principiu de gândire conduce la neadevăruri grosiere: „suma a două impare 

este impar”, „suma a două funcţii discontinue este funcţie discontinuă”, etc. Aceste generoase 

generalizări/extinderi benevole conduc la gratuităţi logice chiar dacă nu se operează cu antinomii 

par-impar sau continuu-discontinuu: „dacă funcţia  f este crescătoare pe  ,a b  şi pe  b,c  atunci 

este crescătoare şi pe      , , ,a b b c a c  ”(fals). 

      Judecând după forma de apariţie a enunţului, putem identifica: 

a) negaţii explicite: 1)a  directe- „ să se arate/demonstreze că nu...”; 

                                2 )a utilizând prefix de negaţie: „neinversabil”, „incompatibil”, „iraţional” 

b) negaţii implicite, deductibile: „ \ Ba A ” ( aparţine lui A dar nu aparţine lui B) , „să se arate 

că are soluţie unică”. 

Aşa cum mulţi elevi ştiu, aceste enunţuri se abordează utilizând metoda reducerii la absurd: se 

presupune contrariul, se prelucrează ipotezele până se ajunge la o contradicţie. Se poate ajunge la 

un fals matematic ( de ex. „1 2 ”) sau se contrazice o ipoteză a problemei. Urmează de aici că 

presupunerea făcută este falsă. 

Vom încerca să exemplificăm astfel de enunţuri din variantele de subiecte de la examenul 

naţional de bacalaureat din perioada 2009-2021. 

1)a Negaţii explicite, directe 
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Încă din 2015, se observă apariţia unor astfel de enunţuri în subiectele pentru examenele de 

BAC cu scrierea îngroşată a cuvântului « nu » pentru a atrage atenţia candidaţilor. 

 „Se consideră polinomul 3 24 2f X X mX    , unde m este un număr real. Pentru 

8m  , arătaţi că polinomul f  nu are toate rădăcinile reale” (Bacalaureat 2015, 

M_mate-info, var.3, sub. II.2.c.). 

Sugestie de rezolvare: 

Presupunem prin reducere la absurd că toate rădăcinile 1 2 3, ,x x x  sunt reale. Evident, rădăcinile 

 nu pot fi nule iar  numărul 2 2 2

1 2 3x x x   ar trebui să fie un număr strict pozitiv. Dar, 

2 2 2 2 2

1 2 3 1 22 4 2 8x x x S S       =0 ceea ce este absurd. Contradicție cu realitatea matematică că 

o sumă de reale strict pozitive furnizează un total strict pozitiv. 

 „Se consideră polinomul 34 6f X X m   , unde m este un număr real. Demonstraţi 

că, oricare ar fi numărul real m, polinomul f nu se divide cu polinomul 2 1X X  ”. 

(Bacalaureat 2018, M_şt-nat, var.2, sub. II.2.b.). 

Sugestie de rezolvare: 

Presupunem prin reducere la absurd că 2 1X X  divide polinomul f. Urmează că   0f   , 

oricare ar fi  o rădăcină complexă a lui 2 1X X  . Cum 2 1 0     deducem  3 1   

(rădăcina cubică a unității) urmând că   4 1 6f m     . Egalitatea   0f   devine 

4 6 0m   adică 6 4m   care are natură complexă. Contradicție cu ipoteza enunțului că m 

este număr real. 

 „Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 2 1x y x y   . Arătaţi 

că legea de compoziţie “ ” nu admite element neutru.” (Bacalaureat 2020, 

M_tehnologic, var.1, sub. II.2.c.). 

Sugestie de rezolvare: 

Presupunând contrariul, nu găsim element neutru la stânga. 

2 )a Negaţii explicite, cu prefix de negaţie 

 „Se consideră funcţia :f NN,   3 1f x x  . Să se demonstreze că funcţia f este 

neinversabilă” ( variante Bacalaureat 2009, MT1, var.69, sub. I.2.). 

Sugestie de rezolvare: 

Analog, presupunând prin reducere la absurd că ar fi inversabilă, înseamnă că va trebui să fie 

surjectivă, adică imaginea funcției să fie întregul N. Ori, se observă că funcția atinge doar 

elemente de tipul 3 1,k k N, evitând elementele de tipul 3k sau 3 2k  . 

 „În mulțimea R[X] se consideră polinoamele 4 3 2 1f X X X X      și 
2 1g X X   . Să se demonstreze că dacă y este rădăcină a polinomului g, atunci f(y) 

este irațional ” (Bacalaureat 2009, M2, var.19, sub. II.2.c.). 

Sugestie de rezolvare: 

Presupunem prin reducere la absurd că f(y) este rațional. Cum y este rădăcină a lui g deducem că 
2 1 0y y    adică 2 1y y  . Observăm că y este număr irațional. Calculând  f y obținem 

  4 3 2 1f y y y y y     , adică   2 2( 1) 1f y y y y y      de unde, folosind succesiv 

relația 2 1y y  , obținem   6 4f y y  . Dacă această expresie ar fi rațională, ar urma că și y 

ar fi rațional, ceea ce este absurd. 
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b) Negaţii implicite, deductibile 

 „Pe mulţimea    0, \ 1G    se consideră operația 3ln yx y x . Să se demonstreze că    

x y G , pentru   ,x y G  ” (Bacalaureat 2009, M2, var.52, sub. II.2b.). 

Sugestie de rezolvare: 

Faptul că  0,x y  se observă direct, întrucât  0,x  . Pentru a arăta că    0, \ 1x y  , 

adică 1x y  , vom proceda prin reducere la absurd. Presupunând că 1x y  obținem 3ln 1yx   

de unde rezultă 1x  (absurd) sau 3ln 0 1y y    iarăși, absurd. 

 „Se consideră aC, 1 2 3, ,x x x C rădăcinile ecuației 3 22 2 0x x x a    . Să se arate 

că, pentru orice aR, ecuația are o singură rădăcină reală” ( variante Bacalaureat 

2009, MT1, var.6, sub. II.2.b). 

Sugestie de rezolvare: 

Asociind funcția continuă :f RR,   3 22 2f x x x x a    ,cum    lim lim ,
x x

f x f x
 

    

deducem existența a cel puțin o soluție. Presupunând că ar avea mai multe soluții, cum funcția 

este și derivabilă, ar însemna că derivata lui f ar schimba semnul pe domeniul de definiție. Ori, 

  2' 3 4 2f x x x    care păstrează semn constant pe R. Absurd. 

Recomandare: 

-„Bine, bine, facem presupunerea la absurd și până unde mergem??”- întreabă temător un elev 

precaut și bine intenționat. Întrebarea lui este justificată: nu putem prevedea lungimea lanțului de 

raționamente, și nici tipul contradicției la care se va ajunge: un fals matematic general sau 

contrazicerea unei ipoteze... I  se poate răspunde: „ÎNDRĂZNEȘTE! Păstrează aproape toate 

ipotezele enunțului și dezvoltă raționamentul...Pregătește-te să obții contradicția!”. 

 

Pentru „imunizarea” în abordarea enunțurilor care conțin negații, propunem un întreg test, care 

să respecte structura actuală: 

 

 

Variantă  subiect de  Bacalaureat având toate enunțurile cu negații 

 

SUBIECTUL I 

1. Arătați că numărul  
2

10 5 1 2 5    nu este divizibil cu 5. 

2. Se consideră funcția  :f RR,   2 ,f x x x m m   R. Determinați o valoare mR\Q 

pentru care graficul funcției f nu intersectează axa .Ox  

3. Determinați mR pentru care ecuația  2

2log 1 3m x   nu are soluții întregi. 

4. Într-o urnă sunt: 10 bile care nu sunt albastre, 14 bile care nu sunt roșii și 16 bile care nu sunt 

galbene. Calculați probabilitatea ca extrăgând o bilă din urnă, aceasta să nu fie nici roșie, nici 

galbenă. 

5. Determinați mR pentru care punctele  1,2A  ,  1, 1B  ,  , 2C m m  nu sunt coliniare. 

6. Arătați că pentru orice număr real a , nu există un triunghi isoscel care să aibă laturile de 

lungimi respectiv 2 ,a a 2,a  3a . 
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SUBIECTUL  al  II-lea 

1. Se consideră matricea  
1 1

3 2

a
A a

 
  

 
 și sistemul de ecuații 

 1 2

3 2 1

a x y

x y

    


 

 unde a

este un număr real. 

  a) Arătați că    det 2 1 1tA A    nu este pătrat perfect.  

  b) Demonstrați că matricea 
1

2
A
 
 
 

 nu este inversabilă. 

  c) Determinați valorile întregi ale lui a pentru care soluțiile sistemului  0 0,x y  să nu fie ambele 

întregi. 

 

2. Pe mulțimea  0,M   se definește legea de compoziție 
2

xy
x y

x m y
 


 unde  mR. 

  a) Determinați valorile reale ale lui m pentru care legea nu este comutativă. 

  b) Pentru  1m  arătați că legea nu admite element neutru. 

  c) Demonstrați că pentru 1m   nu există o funcție :f    0, 0,   ,  f x ax b  , ,a bR 

pentru care      f x y f x f y   pentru orice  , 0,x y  . 

 

SUBIECTUL al  III-lea 

 

1. Se consideră funcția  : 0,f  R,   2

2
ln 2f x x

x
   . 

  a) Arătați că  2021f   nu este număr natural. 

  b) Să se demonstreze că nu există nicio tangentă la graficul funcției care să fie paralelă cu 

dreapta y x . 

  c) Arătați că ecuația   1f x    nu are nicio soluție reală. 

2. Se consideră funcția :f  R R,  
2

2, 0

1, 0

x
f x

x x

 
 

 

. 

  a) Să se arate că funcția f  nu admite primitive pe R. 

  b) Demonstrați că nu există o valoare naturală  n  pentru care  
1

2

n

x nf x e dx e . 

  c) Arătați că orice primitivă G  a funcției  : 0,g  R,     lng x f x x  nu are două puncte 

de inflexiune. 
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ASPECTE ALE INTEGRĂRII COPIILOR CU CES  ÎN ROMÂNIA 

 
CRĂCIUN Teodora 

 

O etapă de preocupări mai intense, în legătură cu educaţia specială a copiilor deficienţi 

sau având anumite dificultăţi şcolare şi probleme de adaptare, începe după cel de-al doilea război 

mondial, în strânsă legătură cu acţiunea de lichidare a analfabetismului din ţara noastră, cât şi în 

contextul intensificării, pe plan internaţional, a preocupărilor pentru dezvoltarea reţelei de 

instituţii speciale destinate handicapaţilor. Tendinţa de creştere şi intensificare a acestei reţele se 

accentuează în anii 60. 

Şcolile speciale din România au aparţinut reţelei de învăţământ public, cu o structură şi o 

organizare de tip şcolar, urmărind obiective instructiv-educative comune cu cele ale şcolilor 

obişnuite. Ele nu au fost izolate de comunitate, desfăşurând în acest mod o educaţie fără un 

caracter exagerat segregat. 

Până în prezent, în România au existat – şi continuă să mai existe, deşi prezintă o 

accentuată tendinţă de transformare – trei tipuri de instituţii scolare speciale  pentru copii, 

adolescenţi şi tineri cu deficienţe mintale: 

1) Şcolile speciale  cu opt clase, pentru copii cu debilitate mintală propriu-zisă – astfel 

spus, pentru copii cu deficienţă mintală moderată şi uşoară – având un nivel de dezvoltare 

intelectuală cuprins între C.I. = 50 – 65, ceea ce înseamnă o întârziere în dezvoltare de 

aproximativ de 2,5 – 5 ani, la vârsta cronologică zece ani.  

În şcolile speciale , întreg procesul de instruire şi educaţiea şcolarilor cu handicap mintal 

a fost şi trebuie orientat în continuare, corectiv – formativ sau terapeutic. În acest tip de şcoli, 

paralel cu activitaţile şcolare obişnuite, se desfăşoară şi activităţi specifice de terapie complexă, 

organizate în cabinete de profil, fie individual, fie cu grupuri restrânse de elevi având tulburări 

asemănătoare. 

2) Căminele – şcoală, al doilea tip de isntituţie scolară specială separată, tot cu opt clase, 

dar pentru copii şi adolescenţii cu deficienţă mintală severă, având un coeficient de dezvoltare 

intelectuală cuprins între C.I. = 35 –49, având o întârziere de 5,1 – 5,5 ani, la vârsta cronologică 

de zece ani. Sub aspect curricular, căminul şcoală nu poate fi comparat cu nici un ciclu al 

învăţământului obişnuit, conţinuturile sale trebuind să fie mult simplificate şi, adesea, 

diferenţiate, de la caz la caz, în raport cu caracteristicile concrete ale dezvoltării fiecăruia dintre 

elevii asistaţi. Se pune accentul pe activităţi de terapie complexă, pe formarea deprinderilor de 

autoservire şi de conduită corespunzătoare, pe socializare şi pe formarea deprinderilor de muncă 

manuală elementară. 

3. Şcolile profesionale speciale – instituţii scolare separate pentru adolescenţi şi tineri cu 

deficienţe mintale relativ compensate în etape anterioare de şcolarizare. De regulă elevii acestor 

şcoli profesionale sunt absolvenţi ai şcolilor speciale sau ai căminelor – şcoală. 

La absolvirea şcolii profesionale speciale, tinerii cu handicap, mai mult sau mai puţin 

compensat au şansa găsirii uni loc de muncă în meseria respectivă. 

Sunt semnalate, frecvent, situaţii în care efectivele de elevi din cele trei tipuri de institutţii 

şcolare speciale descrise nu corespund, în întregime, profilului acestor instituţii, fiind vorba de 

prezenţa unui procent destul de mare de copii, adolescenţi şi tineri cu deficienţe mintale lejere şi 

cu pseudodeficienţe. 
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In aceste condiţii este evidentă necesitatea unor exigenţe sporite în evaluarea şi orientarea 

spre instituţiile de învăţământ special separat a copiilor pentru care părinţii, sau chiar şcolile 

obişnuite solicită sau propun o astfel de orientare . 

În perioada actuală, bazându-se pe promovarea drepturilor omului, pe principiile 

normalizării, integrării, egalităţii, educaţiei pentru toţi, şi pe direcţiile integratore ale dezvoltării 

societăţii, apar şi se implementează forme de educaţie integrată.  

La noi în ţară, aceste forme de educaţie integrată au existat încă din anul 1924 când în 

Legea Invăţământului se prevedea posibilitatea infiinţării, chiar în cadrul şcolilor generale 

obligatorii, a unor “clase diferenţiate pentru înapoiaţi mintal; pentru copii cu sănătate şubredă, 

asociali şi vicioşi, orbi şi surdomuţi”[1]. 

Probabil, aceasta a fost prima menţiune, într-un document oficial de importanţă naţională, 

referitoare la organizarea unor structuri şcolare (clase) diferenţiate pentru copii cu probleme, în 

însăşi structura şcolii de masă ,deci forme integrate, chiar dacă atunci ele nu purtau această 

denumire. 

Mai târziu, însă, adică în perioada anilor 60 – 70, în Bucureşti şi în alte câteva oraşe mai 

mari ale ţării, au fost organizate, cu caracter experimental, clase diferenţiate, numite de 

recuperare. 

Rezultatele obţinute în acea perioadă la clasele de recuperare a demostrat că aşteptările 

specialiştilor nu au fost confirmate, mare majoritate a elevilor implicaţi nereuşind să recupereze 

decalajul, adică rămânerea în urmă la învăţătură, pentru care au fost orientaţi spre clasele 

diferenţiate. 

Clasele de recuperare nu se mai organizează astăzi în mod oficial, deşi, imediat după 

1989, s-au semnalat unele încercări de reactivare a acestei practici. Acest lucru reflectă existenţa, 

în teren, a unor nevoi de abordare diferenţiată a copiilor cu probleme de învăţare şi de adaptare. 

O experienţă de educaţie integrată, pe deplin reuşită şi cu nuanţe de originalitate în şcoala 

românească, o reprezintă şi centrele logopedice interşcolare. Acumulând o experienţă de aproape 

patru decenii şi ajungând la un număr total de peste trei sute în întreaga ţară, ele deţin un loc bine 

determinat în sistemul măsurilor de prevenire şi combatere a insuccesului şcolar la numeroşi 

elevi, ale căror nevoi speciale de educaţie terapeutică rezultă din prezenţa unor tulburări evidente 

de limbaj.  

Trebuie subliniat faptul că participarea copiilor cu tulburări de limbaj la activităţile de 

terapie specifică, desfăşurate la centrele logopedice, s-a refăcut, chiar de la în fiinţarea lor, fără 

scoaterea copiilor respectivi din programul obişnuit al grupelor preşcolare sau al claselor din care 

făceau parte, cu multă discreţie şi fără “etichetări”[2]. 

Suntem convinşi că tocmai aceste caracteristici au făcut ca participarea copiilor la 

activităţile specifice de terapia limbajului să nu stârnească nici un fel de reacţii negative din 

partea colegilor, a cadrelor didactice sau a altor persoane. De un asemenea “tratament” ar trebui 

să beneficieze orice copil cu probleme de învăţare şi adaptare – inclusiv, orice copil cu deficienţe 

– integrat în şcoala de masă. 

Patru decenii la rând, centrele logopedice interşcolare au jucat un rol important în 

prevenirea orientării spre şcoli speciale ajutătoare a unui număr mare de copii, mai ales din 

clasele primare care, pe fondul tulburărilor de limbaj necorectate la timp, pot contracta uşor 

întârzieri în dezvoltarea intelectuală, fiind astfel confundaţi cu deficienţii mintal. 

Instrumentul principal pentru realizarea educaţiei integrate a tuturor copiilor cu CES îl 

reprezintă ŞCOALA INCLUZIVĂ. 
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``Ideea şi practica educaţiei speciale integrate, a promovării şcolilor incluzive, sunt 

puternic sprijinite de organismele specializate ale ONU - UNESCO, UNICEF, etc., 

considerându-se ca educaţia împreună a tuturor copiilor de vârstă şcolară, fără discriminări de 

orice fel, reprezintă un indiciu al preocupării pentru respectarea drepturilor fundamentale ale 

copilului, un indiciu al aplicării principiilor democratice în învăţământ``.[3] 

Cea mai răspândită formă de integrare in şcolile obişnuite - mai ales la nivelul 

grădiniţelor şi al claselor primare - a unor copii cu debilitate mintala uşoară, cu falsă debilitate 

mintală, cu deficienţe fizice, cu tulburări de limbaj, sau cu alte abateri de la parametrii normali ai 

dezvoltării şi ai invăţării, o constituie integrarea spontană. Acest tip de integrare este puţin 

eficient în sensul recuperării copiilor cu CES, dar benefic în ceea ce priveşte integrarea lor 

socială, aceeptarea de către ceilalţi, etc. 

Pentru reuşita educaţiei integrate trebuiesc respectate câteva principii: 

 principiul iniţierii măsurilor de integrare cât mai de timpuriu posibil, chiar de vârsta (ante) preşcolară; 

 principul adaptărilor şi diversificării curriculare, astfel încât şcoala să poată răspunde, prin conţinuturi şi 
solicitări flexibile, nevoilor reale de instruire şi educare ale fiecărui şcolar, inclusiv ale celor cu deficienţe 
evidente, dornici să înveţe împreună cu ceilalţi copii; 

 principul îmbinării activităţilor obişnuite de instruire şi educare cu programe corectiv – formative 
individualizate, chiar “personalizate”; 

Formele de educaţie integrată aplicate in ţara noastră nu vor putea implica în acest proces 

toate categoriile de copii cu tulburări, mai ales a copiilor cu tulburări grave, severe, asociate, etc. 

Aceşti copii au nevoie de un ajutor specializat, atenţie permanentă, spaţii şi ateliere 

protejate pe care numai educaţia specială le poate oferi. Fară a-i segrega, fară a-i izola de lume şi 

de viaţa socială, trebuie să le oferim alternative de educaţie care să corespundă nevoilor lor foarte 

speciale. 

Şcolarizarea diferenţiată, dar specializată şi individualizată a copiilor cu deficienţe grave 

este benefică atât copiilor cât şi părinţilor acestora, care, de cele mai multe ori trăiesc in condiţii 

precare şi nu au o situaţie economică atât de bună încât să poată oferi copilului lor educaţia şi 

condiţiile corespunzătoare particularităţilor lor. 
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LECṬIA PANDEMIEI: ONLINE, HIBRID, ONSITE 

 
CRĂCIUN-ȘTEFĂNIU Antoanela-Alina 

 

 

 

CINCI TREPTE 

 

In perioada martie 2020 – iunie 2021, invațământul  românesc a parcurs un proces de 

transformare accelerată, arzând etape care ar fi trebuit să se intindă, in mod firesc, pe unul sau 

mai multe decenii. Cum in evoluția culturii române acest fenomen nu este singular, explicat fiind 

de Eugen Lovinescu în Istoria civilizației române moderne [1] prin teoria  sincronismului, ne-am 

aflat in fața unei alegeri inevitabile׃ adaptarea la formele de educație ale secolului XXI. 

Cum am perceput eu, ca profesor de gimnaziu și liceu,care a lucrat cu clasele aVa, aVIa, a 

VIIIa si aXIIa, dar și ca metodist, aceasta perioadă atipică pentru sistemul nostru de invățământ? 

Au existat mai multe etape care au marcat în mod diferit procesul educativ și pe actorii lui ׃ 

elevi, profesori, părinți. 

O primă etapă ( martie-aprilie 2020) a fost cea a blocajului în fața unui    pericol  iminent. 

Atunci am simțit că sunt pe cont propriu, că existența mea ca om si ca profesor este amenițată, 

singurele resurse fiind cele interioare. Am descoperit că un hobby pe care nu am avut niciodată 

timp să îl practic este colacul meu de salvare. Sănătatea mentală a fost cea care a contat cel mai 

mult în această perioadă. A trebuit să îmi păstrez echilibrul, dorința de viață și să nu cedez psihic 

în fața pericolului prezentat pe toate canalele media cu asupra de măsură. 

A doua treaptă (aprilie- iunie 2020) a marcat revenirea la ore, după vacanța de primâvară. 

Învățământ online, prea puțin reglementat, totuși un pas înainte  Colegii de cancelarie au tatonat 

diverse platforme ׃ Zoom, Google Classroom, Schoolology, am început sa discutăm între noi 

despre activități sincrone și asincrone, elevii au fost introduși pe clase în Google Classroom și, 

prin intermediul Adservio,  am reușit să lucrăm pe Zoom și  Cisco Webex. 

 Pentru mine a urmat o perioadă de familiarizare cu aceste platforme si de utilizare mai 

intensă a platformei Adservio, pe care lucram deja de aproape zece ani, pentru activitățile 

asincrone. Elevii mi-au fost cea mai importantă resursă ׃ nativi digitali, care trăiesc în mediul 

virtual cel puțin la fel de mult ca în cel real, ei m-au ajutat să descopăr Kahoot (o mină de jocuri 

educaționale), să-mi fac cont pe liveworksheets ( unde se pot concepe , prelua și aplica foarte 

ușor teste online). Deci a fost un proces de învățare  accelerată, din mers, de pe Youtube, de la 

colegi și, deseori, de la elevi. Cred ca am și greșit mult am citit aproape 3000 de mesaje cu teme 

ale elevilor pe Adservio și, încercînd să dau feedback fiecăruia în parte, ajunsesem la un nivel de 

surmenaj aproape periculos.  

Vacanța de vară a fost mai mult decât binevenită. Mi-a adus timpul necesar pentru pregătire. 

Mi-am propus să învăț să predau online la modul profesionist și am început o goană după 

informații, webinarii, cursuri, conferințe. Evident, calitatea lor varia foarte mult, unele au fost o 

risipă de timp și de bani, dar simțeam că riscul inadaptării mă pândea și că deschiderea, depășirea 

zonei de confort sunt esențiale. Am „ furat meserie” întrebînd pe fiul meu, student la informatică, 

pe profesorii mai tineri, pe foștii și actualii mei elevi. 

Atunci am descoperit lecția acestei pandemii pentru mine, ca profesor și ca adult în al 

cincilea deceniu de viață׃ deschiderea, adaptarea la secolul XXI, la lumea generațiilor Z si 



26 

 

Alpha pentru care tehnologia digitală este innăscută. Cred că experiența trăită în această perioadă 

este o ilustrare a conceptului de adaptare dezvoltat de Jean Piaget in Le comportement, moteur de 

l′ếvolution [2]׃ Structurile conceptuale pe care le considerăm a fi „ cunoaștere ” sunt produsele 

unor cunoscători activi care își adaptează gândirea pentru a se potrivi constrângerilor pe care le 

experimentează. Pandemia ne-a oferit suficiente constrângeri pentru a ne forța să producem 

cunoaștere în domeniul educației . 

Ca orice proces de schimbare , însă, acesta a implicat disconfort psihic, teama de nou, uneori 

spaima că nu voi putea face față avalanșei de informații, uneori confuze, greu de sistematizat și, 

mai ales, dificil de selectat pe criterii de valabilitate, de utilitate și valoare educațională. Dar 

aveam sentimentul că nu mai plec la luptă cu măinile goale în anul școlar ce urma să înceapă în 

septembrie 2020.  

Deși în august se discuta despre redeschiderea școlilor cu prezență fizică și pregătirile vizau 

mai ales securitatea elevilor și a profesorilor în școală ( distanțarea băncilor, trasee speciale, 

pauze la intervale diferite pentru clase), eu simțeam că mai rezonabil ar fi fost să dotăm sălile de 

clasă și să pregătim profesorii pentru cursuri online.  

A patra etapă ( septembrie- noiembrie 2020) a fost de departe cea mai dificilă din punctul 

meu de vedere. Școala hibrid ar fi trebuit pilotata  în perioada aprilie- iunie 2020 pentru a i se 

observa eficiența. Din punct de vedere sanitar, cred că orele pe grupe, cu maximum 15 elevi în 

clase și păstrarea distanței de 1,5m , au fost o soluție bună. Intr-adevăr, puțini elevi s-au 

îmbolnăvit la școală în aceasta perioadă. Dar socializarea, dorința absolut normală a copiilor de a 

se juca, de a se apropia unii de alții nu putea fi controlată în stil lagăr dincolo de ușa clasei și , cu 

atât mai puțin, dincolo de poarta școlii. 

Din perspectiva procesului educativ, sistemul hibrid a fost mai puțin eficient decât cel online. 

Am observat acest eșec din prima săptămână . În primul rând, clasele noastre nu dispuneau decât 

de o tehnologie rudimentară,  cu care încercam să oferim soluții de avarie. Copiii din online 

vedeau doar porțiuni de tablă, pe care profesorul scria cu creta ca în secolul al XIX lea, nu 

auzeau vocea acestuia decăt dacă stătea nemișcat în fața laptopului. Despre expresie, mimică nici 

nu putea fi vorba, masca fiind necesară pentru contactul cu grupa aflată în clasă. Prin urmare, 

nici cei din bănci nu puteau avea acces la o comunicare firească, având în fața lor un profesor 

imobil, legat de laptopul de la catedră,  care nu se putea apropia de ei, nu le putea verifica sau 

atinge caietele și lucrările. În plus, este imposibil să fii atent și să lucrezi simultan online si onsite 

, două tipuri de predare foarte diferite. Mă întrebam dacă un medic ar putea consulta în același 

timp doi pacienți, unul aflat în fața lui, în cabinet, celălalt în online sau la telefon. Sau dacă un 

funcționar ar putea lucra simultan cu publicul la ghișeu și cu cetățenii de pe un site unde i se 

adresează întrebări sau petiții. 

Evident, terminam orele cu o profundă insatisfacție, conștientă fiind de ineficiența predării 

hibrid și surmenată psihic și fizic în urma efortului de a vorbi cu masca 5-6 ore pe zi, cât mai tare 

și clar pentru a putea fi înțeleasă și de copiii din online, nu doar de către cei din clasă. Elevii erau 

și ei debusolați. Știți ce inseamnă să stai, copil fiind, în fața unui ecran 6-7 ore zilnic și să nu vezi 

, auzi, pricepi ce se întâmplă în clasă? Să fii spectator, dar să nu ai acces decât la frânturi de 

lecție? 

Am asistat, ca profesor metodist , atât la lecții online cât și la lecții hibrid pe parcursul anilor 

2020-2021 Cele din urmă sunt mai întotdeauna o adaptare nereușită a metodelor clasice , de 

lucru față în față , ineficiente pentru elevii care „ participau” din online. Am trăit cea mai 

frustrantă experiență, având și eu acces doar parțial, mereu întrerupt, la lecțiile susținute din 

sălile de clasă.  Atunci am empatizat cu elevii care îmi spuneau cât de inutile și chinuitoare pot fi 
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orele în fața ecranului. Căt de ușor poate fi pierdută atenția, ratată comunicarea și chiar 

participarea lor la ore. 

 A cincea etapă - cursurile online ( noiembrie 2020- martie 2021) s-au desfășurat cu 

majoritatea claselor de gimnaziu și liceu, cu excepția anilor terminali, care au participat în fizic 

la ore pe tot parcursul  semestrului al II-lea din acest an școlar .Deja știam să folosesc metode 

specifice, platforme diverse, breakout rooms pentru lucrul pe grupe și perechi, padlet, 

mentimeter, kahoot , liveworksheets, lucrări și fișe de lucru cu autocorectare. Mă simțeam mai 

stăpână pe procesul acesta, munca mea era mai eficientă, nu mai corectam zile în șir teste, 

evaluarea era mult mai simplă , ca și comunicarea online cu grupe, clase și elevi individuali.  

 

REVENIREA 

 

După vacanța de primăvară din anul 2021, ne-am întors în școală, ne-am reluat orele onsite, 

iar achizițiile pe care le-am făcut în cele cinci etape anterioare le-am integrat în procesul de 

educație în mod firesc. Am sentimentul unui câștig, al unei evoluții în plan cognitiv și tehnologic 

. A fost un proces dur, de adaptare forțată la secolul XXI, dar revenind în clase am descoperit 

laptopuri conectate la monitoare, camere performante , ecrane mari pe care putem lucra eficient 

cu manualele și multe alte resurse digitale. Am simțit că lucrurile s-au mișcat în sfârșit. Dacă ar 

intra în clasă Creangă sau Dickens nu ar mai recunoaște același mobilier cu bănci și tablă pe care 

îl aveam de sute de ani.  

 Cred că era timpul să ne „updatăm”, să conviețuim cu elevii noștri în mediul online pe 

care aceștia îl stăpânesc și să nu mai încercăm să îi păstrăm forțat în epoca victoriană prin 

procesul de învățământ. Pe de altă parte, consider că nevoia de socializare a copiilor și 

adolescenților cu care lucrăm nu poate fi împlinită în condițiile școlii online.Desigur, relațiile 

dintre ei sau cele dintre profesori și elevi sunt susținute de mediile de socializare, dar ne-a lipsit 

tuturor un element esențial – comunicarea non-verbală și para-verbală, apropierea fizică. Totuși, 

dacă pornim de la ideea că ne aflăm temporar în această constrângere, eu cred că putem merge 

mai departe învățînd din experiența școlii în pandemie. 
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IMPORTANŢA ŞI ROLUL EDUCAȚIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ȊN CREŞTEREA ŞI 

DEZVOLTAREA FIZICĂ ARMONIOASĂ A CORPULUI 

 
GHILE Aurelian Ovidiu 

 

 

Menţinerea unei stări optime de sănătate precum şi favorizarea proceselor de creştere şi 

optimizare a dezvoltării corporale a copiilor sunt primele două obiective generale ale educaţiei 

fizice şi sportului. Cu alte cuvinte, educaţia fizică şi sportul sunt direct răspunzătoare de creşterea 

normală şi dezvoltarea armonioasă a tinerilor. 

Educaţia fizică, ca latură componentă a conceptului general de educaţie, şi-a asumat 

dintotdeauna ca obiectiv principal „ASIGURAREA EVOLUŢIEI ARMONIOASE 

DEZVOLTĂRII FIZICE”, a tinerei generaţii. 

Dezvoltarea fizică armonioasă a corpului a preocupat permanent fiinţa umană. MENS 

SANA IN CORPORE SANO (minte sănătoasă în corp sănătos) sau KALOSKAGATHON (om 

frumos şi bun) reprezintă idealuri care apar în palestrele greceşti respective în termele romane 

înca din antichitate. 

Un corp dezvoltat armonios asigură un suport material optim pentru manifestarea 

eficientă şi evoluţia tuturor funcţiilor organismului şi dă un aspect estetic plăcut persoanei, iar 

acest fapt oferă numeroase avantaje în relaţionarea socială. 

Datorită unei mari explozii a dezvoltării tehnologice din ultimii ani, s-a produs la nivelul 

societăţii, o diminuare a ponderii exerciţiului fizic în activitatea zilnică a individului, generând 

tendinţe de supraalimentaţie, sedentarism şi nu în ultimul rând creşterea numărului cazurilor de 

copii cu boli cardiace şi obezitate. 

În acest sens, educaţia fizică, are o importanţă deosebită, încă de la vârstă fragedă în 

formarea copiilor, formându- le treptat o „ATITUDINE DE RESPONSABILITATE FAŢĂ DE 

PROPRIA SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTARE”, care este una din finalităţile învăţământului din 

România. 

Creşterea reprezintă un proces de acumulare şi amplificare cantinativă care poate fi 

măsurat şi controlat (greutate, înălţime) [1]. 

Prin creştere şi dezvoltare înţelegem un proces dinamic şi complex de fenomene 

biologice, parcurse de corpul copilului de la naştere până la maturitate. Aceste două elemente, 

deşi sunt diferite, se manifestă concomitent în procesul evoluţiei biologice [2]. 

Dezvoltarea reprezintă, sub calitativ, un ansamblu de modificări morfo- funcţionale ale 

ţesuturilor, precum şi o perfecţionare progresivă a aparatelor şi sistemelor. 

Noţiunea de dezvoltare fizică, corectă şi armonioasă include: 

a) favorizarea proceselor naturale de creştere şi dezvoltare a organismului copiilor, care 

să conducă la evoluţia normală a indicilor morfologici şi funcţionali; 

b) dezvoltarea armonioasă a tonicităţii şi troficităţii tuturor grupelor şi lanţurilor 

musculare 

c) creşterea stabilităţii şi mobilităţii articulaţiilor în scopul asigurării funcţiei lor complete; 

d) educarea reflexului de atitudine corectă a corpului (globală şi segmentară), în poziţii statice 

cât şi în mişcare; 

e)  prevenirea instalării unor atitudini deficitare sau a unor deficienţe fizice; 

f)  corectarea atitudinilor deficiente şi a deficienţelor fizice de grad uşor [3]. 
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Creşterea şi dezvoltarea sunt condiţionate de o serie de factori. Pe de- o parte ereditatea 

ca şi factor intern pe de-o altă parte intervin condiţiilor de viaţă, de mediu şi solicitările la care 

este expus organismul, reprezentând factori externi. Totodată atât creşterea cât şi dezvoltarea 

corpului sunt condiţionate de alimentaţie, digestie şi absorbţie. 

Creşterea somatică este direct răspunzătoare de sporirea masei, formei şi funcţiei 

ţesuturilor şi organelor. Cunoaşterea stadiului de creştere şi dezvoltare, precum şi evoluţia 

acestora pe tot parcursul anilor se realizează cu ajutorul examenului somatoscopic şi 

antropometric. 

Examenul  somatoscopic reprezintă o inspecţie vizuală a corpului şi la nevoie o 

examinare clinică, prin care se urmăresc aspecte generale sau de ansamblu ale întregului corp, 

precum şi detalii ale fiecărei regiuni şi ale fiecărui segment în parte, în vederea depistării 

eventualelor deficienţe fizice. În timpul examinării, ţinuta vestimentară a copiilor va fi sumară, 

pentru a se putea observa în detaliu fiecare parte a corpului. Rezultatele examinării vor fi trecute 

în fişe speciale, colective sau individuale, precum şi în fişa medicală a copilului. Examenul 

somatoscopic cuprinde două momente: 

 examenul somatoscopic global; 

 examenul somatoscopic segmentar [4]. 

 examenul antropometric furnizează date obiective asupra dezvoltării prin măsurarea 

directă a unor dimensiuni corporale. Măsurătorile trebuie să fie efectuate în aceleaşi 

condiţii. 

Modelul absolventului a patru clase de învățământ primar, trebuie să prezinte o 

dezvoltare fizică corectă și armonioasă, să stăpânescă bazele motricității generale, să execute 

corect și cu eficiență crescută deprinderile motrice de bază și utilitar- aplicative (mers, alergare, 

săritură, aruncare, prindere, cățărare, târâre și transport de greutăți), să perceapă corect și cu 

ușurință componentele spațio- temporale, să aibă conștiința posibilităților sale de acțiune, să 

stăpânescă un sistem minimal de mijloace (exerciții de dezvoltare fizică, jocuri), cunoștințe și 

priceperi de ordin organizatoric, pe care să le folosească în activitatea de joc din timpul liber și în 

cadrul celorlate forme de practicare a exercițiilor fizice. De asemenea, el trebuie înzestrat cu 

cunoștințe și deprinderi de igienă elementară individuală și cu obișnuința de a le aplica în 

practicarea sistematică a exercițiilor fizice. Absolventul învățământului primar trebuie să fie un 

participant activ la acțiunule sportive și turistice de masă și prin întreaga conduită să dovedească 

interes și dragoste pentru activitatea motrică organizată . 

Exercițiile fizice în școală se practică sub mai multe forme, și anume: sub forma unor 

activități desfășurate în regimul zilei de școală care sunt cuprinse în planul de învățământ cu 

referire la lecția de educație fizică și cercul sportv. 

Activitățile de timp liber desfășurate de către elevi au un rol foarte important și cuprind 

activitatea sportivă de masă: 

- competițională (campionatul școlii, campionate școlare, cupe tradiționale, crosuri etc.); 

- necompetiționale (serbări școlare, excursii, drumeții, tabere, etc.); 

- activitatea sportivă de performanță (activitatea în școli și clase speciale, activitatea în 

asociații și cluburi sportive). 

Lecția constituie forma de bază a organizării procesului instructiv-educativ  deoarece prin 

generalizările metodice pe care le cuprinde, stabilește un sistem de cerințe didactice științific 

fundamentate, capabil să orienteze activitatea de predare a profesorilor în vederea obținerii unei 

eficiențe maxime. La clasele primare lecția de educație fizică prezintă următoarele elemente: se 

desfășoară sub aspectele conținutului și metodicii generale, pe baza unei programe ofociale de 
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specialitate; este condusă de un specialist cu studii superioare corespunzătoare; se desfășoară 

într-un timp bine precizat de orarul unității din care fac parte subiecții; se desfășoară cu colective 

de subiecți relativ omogene ca vărstă și particularități; fiind cuprinsă în planul de învățământ este 

obligatorie atât pentru profesor, cât și pentru elevi; toate celelalte forme se pot desfășura numai 

datorită conținutului și efectelor acestuia; în lecție se învață majoritatea deprinderiolr și 

priceperilor motrice, se însușesc exercițiile pentru dezvoltarea fizică, etc., toate acestea se 

transformă în celelalte forme de organizare, existând posibilitatea logică ca ele să se 

perfecționeze. 
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JOCURILE DE MIŞCARE (JOCURILE DINAMICE) 

 
Ghile Luminiţa Maria 

  

 Jocurile în care rolul mişcărilor este clar exprimat poartă, în general, denumirea 

convenţională de „jocuri de mişcare” (jocuri dinamice). 

 Jocul de mişcare este o variantă a activităţii de joc. Baza ei o constituie diferitele acţiuni 

motrice active, motivate de un subiect (temă, idee) şi parţial îngrădite de reguli. Totodată, ele 

urmăresc învingerea, în condiţii mereu schimbătoare ale mediului de joc, a diferitelor dificultăţi 

sau obstacole ivite în calea atingerii scopului propus [1]. 

 Ȋn mod deosebit ele au o mare influentă, structură preponderant motrică, care se 

defășoară sub formă de înrecere, provoacă buna dispoziţie tuturor celor care se angajează cu 

toată plenitudinea forţelor în obţinerea succesului [2].  

 Jocurile de mișcare se caracerizează printr-un conţinut simplu, cu reguli puţine și ușor de 

înţeles, bine precizate, cu sau fără obiecte de joc, constituind principalul mijloc de activitate a 

participanţilor pentru îndeplinirea unor obiective instrucţionale cu caracter motric. 

Importanţa jocurilor de mișcare (dinamice) rezultă, în primul rând, din particularităţile 

acestora: 

• activitate naturală care izvorăşte din trebuințele fireşti de mişcare şi de manifestare a 

calităţilor fiinţei umane; 

• activitate  liberă în care primează dorinţa şi nevoia omului de a se juca; 

• activitate spontană care reiese din trebuinţele şi tendinţele fiinţei umane, ca şi din 

modalităţile de a le satisface; 

• activitate atractivă care determină stări afective pozitive şi satisfacţii; 

• activitate totală care angajează fiinţa umană în integralitatea sa, cu toate funcţiile 

psihice, cognitive, afective, volitive, motrice, etc.; 

• activitate dezinteresată cu scop în sine însăşi, urmărind numai satisfacerea unor 

trebuinţe; 

• activitate recreativă compensatorie, prin care fiinţa umană caută destindere şi distracţie 

[3]. 

Clasificarea jocurilor de mișcare după criteriul sarcinilor didactice vizate (secondate de 

criteriul organizatoric și de ambianţă) arată în felul următor (V. Epuran, 1973): 

a) Jocuri de mișcare pentru formarea și perfecţionarea deprinderilor de bază și 

aplicative; 

b) Jocuri de mișcare pentru formarea și perfecţionarea deprinderilor motrice specific 

ramurilor sportive (handbal, baschet, fotbal, etc.); 

c) Jocuri pentru educarea sensibilităţii motrice și a calităţilor motrice de bază; 

d) Jocuri pentru educarea unor funcţii și procese psihice. 

Reguli fundamenale în utilizarea jocurilor de mișcare (dinamice): 

1. Respectarea legităţilor care acţionează în învăţare în general: 

 de la cunoscut la necunoscut; 

 de la ușor la greu; 
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 de la simplu la complex; 

 nu pot fi utilizate șafete, întreceri concursuri pe fondul unor deprinderi nefondate sau în curs de 

formare; 

 respetarea lucrului analitic succedat de cel aplicativ și numai după aceea a exersării în context 

argonistic (de întrecere). 

2. Ȋn utilizarea jocurilor de mișare (dinamice) trebuie să pornim de la nivelul de dezvoltare psiho-

motrică a colectivului cu care se lucrează (respectând particularitâţile de vârstă și de sex): 

 respectarea principiului accesibilităţii (prin cunoașterea posibilităţilor, a fondului motric 

aperceptiv, a calităţilor și limitelor copiilor care compun colectivul); 

 utilizarea (în paralel cu accesibilitatea) a criteriilor de adaptare a mijloacelor (jocuri de 

mișcare/dinamice) la necesităţile dezvoltării psiho-motrice a copiilor. 

3. Cunoașterea profundă a efectelor jocurilor de mișcare (dinamice) pentru a le utiliza în strictă 

concordanţă cu necesităţile colectivului (fond motric sărac, dezvoltare fizică deficitară, lipsa 

deprinderilor motrice de bazăsau nivelul scăzut al acestora, etc.); 

4. Valorificarea optima instructivă și educativă a imensului potential și a polivalenţei jocurilor de 

mișcare (dinamice) prin: 

 accent pe formarea deprinderilor motrice de bază (mers, alergare, sărituri, aruncare-prindere); 

 accent pe formarea calităţilor motrice de bază (viteză, îndemânare, rezistenţă, forţă,). 

5. Stimularea calităţilor moral-volitive (voinţă, perseverenţă, respect pentru partener-adversar-

arbitru, etc.) prin utilizarea mijloacelor specifice muncii educative (aprobare-dezaprobare, 

îndemn și încurajare, laudă și reproș sau sancţiune, etc.: 

 Dezvoltarea initiativei, spiritului organizatoric, etc.; 

 Dezvoltarea atenţiei, memoriei și în general a calităţilor și cunștinţelor intelectuale; 

6. Respectarea principiului utilităţii și atractivităţii jocului de mișcare (dinamic); 

7. Alternarea jocurilor de mișare (dinamice) cu alte mijloace ale învăţării jocurilor; 

8. Alte principii și reguli pe care le elaborează însuși profesorul sau le sugerează copiii [4]. 

Regulile determină în cadrul fiecărui joc elementele cele mai constante în aşezarea 

jucătorilor şi cele mai tipice în deplasarea acestora, precizează caracterul comportării, drepturilor 

şi obligaţiile jucătorilor, stabilesc mijloacele de conducere a jocului, procedeele şi condiţiile de 

stabilire a rezultatului. Acest lucru nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune manifestarea unei 

activităţi creatoare din partea jucătorilor şi folosirea iniţiativei personale pe măsura capacităţilor, 

dorinţelor şi intereselor fiecăruia. 

Jocurile se folosesc în toate verigile sistemului nostru de educaţie fizică și sport, alegerea 

și metodica predării lor fiind în funcţie de sarcinile și particularităţile realizării procesului 

pedagogic adaptat specificului activităţii, fiind folosite deopotrivă în fiecare din momentele 

lectiei. 

Se folosesc curent și în cadrul lecţiilor obligatorii de educaţie fizică, unde rezolvă într-o 

măsură însemnată sarcinile diferitelor părţi ale acestora, și anume: 

-jocuri de atenţie, de grupare și regrupare, care se încadrează în sarcinile primei etape a 

părţii pregătitoare se urmărește și perfecţionarea deprinderilor motrice de bază); 

-jocuri pentru perfecţionarea deprinderilor motrice de bază, care se încadrează în sarcinile 

părţii fundamentale; 

-jocuri liniștitoare, care se încadrează în sarcinile părţii de încheiere.  

Trebuie să acordăm o urmărire atentă a desfășurării jocului pentru corectitudinea 

execuţiei copiilor și respectarea regulilor. 

Depistarea greșelilor tipice de execuţie. 
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Observarea comportării și particularităţilor de manifestare a elevilor, sancţionându-i pe 

cei care contravin [5]. 

„Jocul, ca şi distracţiile, impregnează întreaga viaţă, fiind domeniul particularizării 

expansiunii personalităţii şi a forţelor ei, dar şi a disponibilului de trebuinţe culturale şi sociale” 

[6]. 
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3. https://edict.ro/jocurile-de-miscare-numitor-comun-al-educatiei-fizice-de-ieri-si-de-azi/; 

4. Călin Roman, Francisc Biro, Jocuri pentru iniţere în handbal, Editura Universităţii din Oradea, Oradea 2003; 
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IMPORTANȚA LECTURII PENTRU  FORMAREA ADULTULUI  DE MÂINE 

 

Prof. Olga Lupu 

Şcoala Gimnazială „Ion Bojoi” Flămînzi 

                    Citește mult, ca Dumnezeu să-ți limpezească mintea. 

                                                                         Părintele Dionysio 

 

Lectura  este un proces cognitiv complex de decodare a simbolurilor cu scopul de a 

construi sau de a deriva sens și înțelegere. Lectura dezvoltă limbajul, este folosită pentru 

comunicare, în schimbul de informații și idei. Interacțiunea dintre text și cititor este modelată de 

cunoștințele, experiențele, atitudinile și limba comunității de unde provine cititorul, de 

poziționarea lui din punct de vedere cultural și social. Procesul de lectură necesită o preocupare 

continuă care se dezvoltă și rafinează în timp. În plus, cititul necesită creativitate și analiză 

critică.  Lectura nu are reguli concrete. Ea permite cititorilor să își creeze propriile interpretări. 

Acest proces de interpretare permite o explorare profundă a textelor.  Cititorii folosesc o 

multitudine de strategii de lectură pentru a-i ajuta în procesul de decodare și de înțelegere.   

Gustul pentru lectură se formează și dezvoltă în familie, apoi la şcoală. Lectura cultivă la 

elevi dragostea pentru patrie şi popor, pentru adevăr şi dreptate, pentru muncă şi cinste, pentru 

modestie şi generozitate, principii morale care vor fi convertite în deprinderi şi fapte morale. 

Lectura este o cale conştientă şi sigură pentru exprimarea cu claritate şi precizie a ideilor proprii. 

Atunci când un copil citeşte un text, o carte, atât părinţii, cât şi educatorii trebuie să-l provoace să 

povestească, să comenteze anumite aspecte, să aprecieze ceea ce l-a impresionat. În felul acesta 

se realizează  primul exerciţiu de formare a judecăţii estetice. 

Lectura îi apropie pe copii de realitate, permiţând largi perspective către cunoaşterea altor 

forme ale ei. Prin lectură elevii  îşi formează capacitatea de a surprinde, de a descoperi 

conţinuturi şi forme ale realităţii, exprimate printr-o multitudine de modalităţi de expresie, de a le 

asocia cu altele. Atunci când citim o povestioară, un text, copiii sunt vrăjiţi, sunt purtaţi de 

aceasta pe ,,tărâmul minunat al cunoaşterii”. Dascălul are datoria să îndrume paşii elevilor  pe 

acest nou drum, plin de neprevăzut. El este cel care, prin intermediul cărţii, face cunoscute 

copiilor muzicalitatea, farmecul deosebit al limbii române, interesul pentru nou. 

Elevii trebuie să formuleze întrebări  după parcurgerea textelor, pe care să le adreseze 

colegilor, să folosească cuvinte noi şi expresii artistice în contexte variate, să redea prin cuvinte 

proprii conţinutul textelor citite, să recunoască ilustraţiile care înfăţişează personaje sau scene, să 

le aşeze în ordinea desfăşurării faptelor. 

A citi este o artă. Pentru  a înţelege ideile dintr-un text este  necesar să ne concentrăm 

foarte mult atenţia pentru a citi corect şi a prinde exact sensul enunţurilor,  să avem un interes 

deosebit pentru descoperirea unor lucruri necunoscute anterior. 

Cartea este o sursă de cunoştinţe, de sfaturi şi de trăiri emotive. Atunci când citim o carte, 

un text, gândim, ne amintim ce am învăţat, comparăm vechile cunoştinţe cu cele noi, sintetizăm 

ceea ce citim, apreciem în ce măsură ne-a plăcut sau nu. Elevii trebuie să înţeleagă că nu 

contează viteza cu care citim, ci înţelegerea textului, memorarea unor elemente esenţiale, 

reproducerea lor. Cititorul trebuie să descopere profunzimea ideilor, stilurile utilizate.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbol
https://ro.wikipedia.org/wiki/Informa%C8%9Bie


35 

 

 Lectura este fundamentală pentru dezvoltarea intelectuală a copilului, contribuie la 

îmbogăţirea lexicului acestuia. Prin lectură se lărgeşte aria de informare a elevilor, creşte 

interesul pentru cunoaşterea realităţii, cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice, cultivarea 

sentimentelor, convingerilor, comportamentelor morale, dezvoltarea gustului estetic, îmbogăţirea 

şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii creative, formarea idealurilor etice şi estetice, 

dezvoltarea capacităţii de a gândi, şi de a se exprima în conexiuni interdisciplinare. 

Pentru creştini, cartea de căpătâi este Biblia sau Sfânta Scriptură. Ea este cea mai 

răspândită carte de pe pământ şi cea mai importantă, deoarece conţine Cuvântul lui Dumnezeu 

revelat. 

Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndemna să citim cu luare aminte textele biblice: „Să nu citiţi 

literele în chip simplu, ci să cercetaţi ideile. Dacă cineva se opreşte numai asupra cuvintelor şi nu 

cercetează mai mult decât cele scrise, multe greşeli va săvârşi”  

Sf. Maxim Mărturisitorul ne învaţă că se cuvine să citim Sfânta Scriptură cu smerenie, ca 

pe Cuvântul lui Dumnezeu, cerându-I mai întâi ajutorul ca s-o înţelegem şi având dorinţa caldă 

de a ne lumina fiinţa prin cuprinsul ei.  

 Biblia pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă, este fără erori şi oferă 

încredere totală.  Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de 

profeţii descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informaţiilor istorice la 

care ea face apel, şi prin verificarea lucrurilor care ţin de ştiinţă pe care ea le relatează. În Epitola 

către Timotei se  spune că Biblia este “inspirată” de Dumnezeu. 

            Trebuie să citim şi să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător şi pentru că 

natura umanităţii nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era şi la 

momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorinţele şi 

natura omului nu se schimbă. Poţi afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că indiferent 

dacă vorbim despre relaţii individuale sau la nivel de societate, "nu este nimic nou sub soare" și 

că în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei şi fericirii însă în tot felul de locuri 

greşite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun şi plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii 

desăvârşite. Sfinta Scriptură, Cuvântul Său revelat, sunt atât de importante încât Iisus a spus 

despre ele: "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu" 

(Luca 4:4). Cu alte cuvinte, dacă vrei să îţi trăieşti viaţa din plin aşa cum intenţionează 

Dumnezeu, ascultă şi ţine seama de Cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a 

mânca! 

           Trăim într-o lume care abundă în învăţături false. Biblia ne oferă abilităţile de a separa 

eficient adevărul de minciună. În Evanghelia lui Ioan, Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubeşte, 

motiv pentru care ne-a dăruit această carte de neprețuit. Sfânta Scriptură a influenţat profund 

lumea, fiind o neîntrecută carte de pietate, de îndrumare sufletească, de îndemn spre iubire de 

oameni şi de Dumnezeu, spre agonisirea păcii interioare şi a  bucuriei veşnice. 

           Sfântul Ioan precizează faptul că „nici o vreme nu este piedică pentru citirea 

dumnezeieştilor Scripturi; acest lucru poate fi săvârşit nu numai acasă, ci şi când mergem în 

piaţă, şi când călătorim, şi când ne aflăm în compania multora”. Ne recomandă să nu neglijăm 

citirea dumnezeieştilor Scripturi, ci să le citim des, indiferent dacă noi cunoaştem sau nu 

înţelesul Scripturilor. Citind continuu vom reuși să ţinem bine minte ce citim; adeseori ceea ce 

nu putem înţelege ce citim astăzi, vom putea dintr-o dată înţelege mâine, dacă revenim şi citim, 

pentru că bunul Dumnezeu ne luminează pe nevăzute mintea. 

Lectura din Sfânta Scriptură nu se face oricum, ci presupune să ne încordăm mintea, să ne 

adunăm gândurile şi să alungăm din suflet orice gând lumesc.   
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            În concepţia patristică, de la cititorul Sfintei Scripturi se cer o seamă de virtuţi 

pregătitoare: inima curată, conştiinţă trează, gând bun, liniştit, cinstit şi drept, lipsă de 

prejudecăţi, de viclenie şi de ambiţii deşarte. (Matei 5, 8).  

           Ritmul lecturii nu trebuie să fie torenţial, deoarece nu se doreşte doar citirea cantitativă, ci 

lectura meditativă. Ritmul precipitat al lecturii textelor sfinte îi întunecă frumuseţea şi îi închide 

cărările înţelegerii ei aprofundate. Prima treaptă a aprofundării Sfintei Scripturi va consta în 

citirea ei zilnică.   

           Sfânta Scriptură este o colecţie de cărţi ce se adresează tuturor credincioşilor în scopul 

„dobândirii vieţii veşnice”(Ioan 5, 39). De aceea Biblia este cea mai citită carte din toată 

literatura lumii. Vorbind despre hrana sufletului, Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că 

pasiunea pentru citirea dumnezeieştilor texte este adevărata hrană sufletească zilnică. Ceea ce 

este hrana pentru trup, aceea este învăţătura cuvintelor dumnezeieşti pentru suflet. Citirea Sfintei 

Scripturi este „o necesitate naturală a sufletului omenesc. Dragostea pentru sfintele texte şi 

dorinţa de a le citi şi medita trădează de fapt un suflet iubitor de Dumnezeu şi sănătos din punct 

de vedere spiritual: „după cum foamea este o dovadă a sănătăţii trupului, tot astfel dragostea de 

cuvintele duhovniceşti este o dovadă a sănătăţii sufleteşti” (Omilia 2, 1 la Isaia). 

            Într-adevăr, oricine poate ușor realiza că Biblia este o adevărată hrană sufletească pentru 

cel ce o caută şi o citeşte cu credinţă, căci aduce nespus de multe bunătăţi sufleteşti. Citind cu 

luare aminte dumnezeieştile Scripturi, ne vom  îmbogăţi şi cunoştinţele, Dumnezeu ne luminează 

mintea, ne lămureşte cugetul. 

            Sfântul Ioan Gură de Aur numeşte Sfintele Scripturi şi leacuri duhovniceşti, care 

tămăduiesc păcatele sufletului omenesc. De asemenea medicamente avem nevoie pentru a 

vindeca păcatele săvârşite, cât şi pentru a împiedica săvârşirea celor viitoare. Accentuând 

foloasele religioase, morale şi sociale rezultate din această frumoasă îndeletnicire, Sfinții Părinți 

adresau un apel stăruitor creştinilor să citească Sfânta Scriptură, spunând „să ne apropiem deci 

cu dragoste de Cărţile Sfinte, că acest studiu perseverent risipeşte tristeţea, aduce bucurie, 

distruge viciul, înrădăcinează virtutea şi, în zgomotoasa vâltoare a activităţilor şi lucrărilor 

omeneşti, nu vă părăseşte în faţa valurilor acestei mări înfuriate. (Omilia  II-a despre Eutropiu, 

1). 

          Sfânta Scriptură ne luminează viaţa, ne înalţă duhovniceşte, previne primejdiile, ne scapă 

de gândurile rele şi mută cugetul spre cer . 

Superioritatea Sfintei Scripturi şi valoarea sa cultural-educativă au fost recunoscute direct sau 

indirect de către umanitate. Scopul ei principal este de a ne arăta căile prin care putem să ne 

mântuim sufletul, scopul esenţial al omului pe pământ. Prin lectura ei, sufletul se înalţă către 

Dumnezeu.  

  Sfânta Scriptură este cartea religioasă a creştinilor pentru creştere spirituală şi morală, 

pentru mântuire. 

            Lectura biblică ne întărește în viața duhovnicească. Credința însăși apare din citirea și 

ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Fiecare carte duhovnicească ne oferă ceva nou în 

cunoașterea lui Dumnezeu.  
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CE SE POATE INTAMPLA IN CAZUL UNUI RAPORT DE EXPERTIZA 

CONTABILA IN SITUATIA IN CARE CONTABILUL SPUNE MAI MULT DECAT I 

SE CERE? 

                                  
Expert contabil, MOROIANU Silviana 

 
1. Potrivit art. 330 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu 

modificările și completările ulterioare, „Când, pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, 

instanța consideră necesar să cunoască părerea unor specialiști, va numi, la cererea părților ori 

din oficiu, unul sau 3 experți. (..)”. Concret, instanţa încuviinţează efectuarea unei expertize de 

către un expert contabil atunci când este necesară lămurirea unor împrejurări de fapt. 

  

2. Potrivit art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările și completările ulterioare, „Asupra 

constatărilor, concluziilor, opiniilor şi recomandărilor sale, expertul contabil întocmeşte 

raport.”. Concret, având în vedere competenţa profesională atesată legal, expertul are obligaţia 

de a lămuri împrejurările de fapt, aşa cum au fost formulate de instanţă. 

 

3. Potrivit art. 336 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu 

modificările și completările ulterioare, „Constatările și concluziile motivate ale expertului 

(..)  vor fi consemnate într-un raport scris (..).” 

 

4. Potrivit art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de 

expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, cu modificările și completările ulterioare, „Raportul 

de expertiză cuprinde: a) partea introductivă, în care se menţionează organul care a dispus 

efectuarea expertizei, data la care s-a dispus depunerea acesteia, numele şi prenumele 

expertului sau ale experţilor, specialitatea acestuia/acestora, data întocmirii şi finalizării 

raportului de expertiză, obiectul acesteia şi întrebările la care expertul sau experţii urmează să 

răspundă, bibliografia pe baza căreia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat 

la aceasta au dat explicaţii în cursul lucrărilor la care au fost convocate; b) descrierea 

operaţiunilor de efectuare a expertizei, obiecţiile sau explicaţiile părţilor, precum şi analiza 

acestor obiecţii ori explicaţii pe baza celor constatate de expert sau de specialist; c) concluziile, 

care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului sau a specialistului asupra 

obiectului expertizei. ” 

  

5. Conform Standardului profesional nr. 35 emis de CECCAR, „Expertul contabil trebuie să 

efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu 

conştiinciozitate, devotament, corectitudine şi imparţialitate Expertizele contabile trebuie să le 

fie utile celor care le-au solicitat. Concluziile expertului contabil trebuie să fie formulate ţinând 

seama de legislaţie, de reglementările în domeniu precum și de obiectivele stabilite de 

beneficiarul expertizei contabile. ” 

  

6. Potrivit principiului calităţii, expertizele contabile trebuie documentate şi argumentate 

ştiinţific. Evenimentele şi tranzacţiile prezentate în raportul de expertiză trebuie probate cu 

documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivul 

stabilit de instanţa de judecată, fără ca expertul să emită judecăţi de opinie personală. Astfel, 

http://lege5.ro/Gratuit/gezdinzsgi/ordonanta-nr-65-1994-privind-organizarea-activitatii-de-expertiza-contabila-si-a-contabililor-autorizati
http://lege5.ro/Gratuit/gyztaojsg4/legea-nr-134-2010-privind-codul-de-procedura-civila
http://lege5.ro/Gratuit/hezdsmju/ordonanta-nr-2-2000-privind-organizarea-activitatii-de-expertiza-tehnica-judiciara-si-extrajudiciara
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expertul contabil judiciar nu trebuie să prezinte în raportul de expertiză contabilă judiciară mai 

mult decât se cere. Expertul trebuie să formuleze răspunsure clare şi fără echivoc, cu respectarea 

legislaţiei aplicabile, care să lămurească pe deplin împrejurări de fapt formulate de instanţa de 

judecată. Concret, angajarea şi efectuarea expertizei presupune comportament profesional 

adecvat din partea expertului, conform cu reglementările aplicabile, normele de conduită şi 

principiile fundamentale, orice altă manifestare nefiind potrivită şi pe cale de consecinţă 

sancţionată. 

  

7. În cazul unei raport de expertiză contabilă, în situaţia în care expertul contabil spune mai mult 

decât i se cere, potrivit Standardului profesional nr. 35 emis de CECCAR, „orice întindere sau 

divagaţie a expertului asupra unor puncte pe care instanţa nu le-a stabilit, este neavenită, iar 

instanţa o poate, şi de regulă, o sancţionează cu ignorarea sa. ”. Concret, în raportul de 

expertiză, expertul trebuie să invoce numai evenimentele şi tranzacţiile care pot fi justificate cu 

documente şi care au legătură de cauzalitate cu obiectivele dispuse de organul de judecată, fără 

alte intervenţii personale. 

  

Temei legal aplicabil expertizelor contabile 

 

Standardul profesional nr. 35 emis de CECCAR – Experizele contabile 

 

Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi, cu modificările și completările ulterioare 

 

Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și 

extrajudiciară, cu modificările și completările ulterioare 

 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare 

 

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare 

 

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare 

Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România, elaborat de IFAC 

 

Decretul nr. 79/1971 privind expertiză contabilă şi expertiză tehnică (în vigoare de la 15.04.1971 

până la 25.01.2000) 
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http://lege5.ro/Gratuit/hezdsmju/ordonanta-nr-2-2000-privind-organizarea-activitatii-de-expertiza-tehnica-judiciara-si-extrajudiciara


40 

 

 

 

 

O ACTIVITATE CU IMPACT DEOSEBIT ASUPRA ELEVILOR 

RUSU Mariana 

 

   Încă de când omul se naşte, se joacă. Se joacă pentru a învaţa diferite mişcări motrice, se 

joacă pentru a-şi însuşi diferite deprinderi, se joacă pentru a învaţa limba mamă, se joacă atunci 

când merge la grădiniţa, de aceea consider că jocul este o metodă didactică impetuos necesară în 

predarea- învaţarea- evaluarea unei limbi moderne, în speţă- limba engleză. 

         Deşi unii profesori văd această activitate ca pe un consumator de timp sau ca pe o activitate 

distractivă, jocul are un rol crucial în predarea oricarei limbi străine, nu doar pentru că asigură 

momente de bucurie şi relaxare, dar încurajează, deasemenea, utilizarea limbii moderne într-o 

manieră creativă şi comunicativă. Jocul didactic este metoda care constă în a plasa elevii " într-o 

situaţie ludică cu caracter de instruire". Învătarea care implică jocul devine plăcută şi atrăgătoare, 

se face într-o atmosferă de bună dispoziţie şi destindere. 

         Este deasemenea important de reţinut faptul că activitatea ludică stimuleaza interesul şi 

poate fi o tehnică motivaţională de apreciat, deoarece în timpul jocului copiii se străduiesc mai 

mult,  ceea ce le atrage interesul pentru învăţarea, exersarea şi redarea limbii. 

         Un alt element de apreciat în ceea ce priveşte impactul jocului asupra activităţii de învăţare 

este acela că teama elevilor privind învaţarea şi redarea limbii străine se diminuează. În timpul 

orelor de limbă străină, elevii se simt stresaţi, deoarece ei cred că trebuie să stăpânească limba 

ţintă şi vor fi criticaţi dacă vor strecura greşeli - însă în ajutorul profesorului vine : jocul. Jocul 

este cel care reduce anxietatea elevilor, creşte încrederea în sine şi astfel ei vor exersa noile 

competente într-un mod liber şi dezinvolt. 

             În opinia lui Crookall, în timpul activităţilor ludice, elevii şi profesorul îşi schimbă 

rolurile, iar elevii încep să aiba un rol activ în procesul de învăţare, ceea ce îi ajută să îşi 

direcţioneze singuri propiul lor proces de învăţare. 

             În concluzie, rolul acestei lucrări , pe de-o parte este acela de a demonstra importanţa 

jocului, care stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de 

responsabilitatea ce şi-o asumă; exersează capacităţile de analiză şi de luare a deciziilor oportune 
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la momentul potrivit, stimulând iniţiaţiva tuturor elevilor implicaţi în sarcină; asigură o mai bună 

punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în variate contexte şi 

situaţii; asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate 

în sistemul noţional, devenind asfel operaţionale; asigură un demers interactiv al actului de 

predare-învăţare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare 

elev, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestuia; descurajează 

practicile de speculare sau de învăţare doar pentru calificativ. 

           Pe de altă parte rolul profesorului în pregătirea- aplicarea şi evaluarea acestei activităţi, 

pentru că adevăratul educator nu se limitează numai la pregătirea jocului, lăsându-l ulterior să se 

desfăşoare la voia întâmplării. Dacă un profesor le aruncă o minge copiilor îndemnându-i să se 

joace şi se retrage apoi pentru a citi ziarul, nu va reuşi să valorifice resursele educative ale 

jocului. O influenţă multilaterală exercită numai jocul organizat, pe care cadrul didactic îl 

urmăreşte atent, uneori participând în mod direct. Jocul este un divertisment numai pentru copii, 

profesorul trebuie să-l trateze, însă, ca pe o activitate plină de răspundere. 

           Şi nu în ultimul rând, scopul acestei lucrări este acela de a constitui un material didactic 

folositor, inspiraţional atunci când profesorul doreşte să aducă ceva nou la clasă şi să elaboreze 

un set de propuneri şi recomandãri metodice în acest sens. 
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ACTIVITATEA LA CLASĂ PE TIMPUL PANDEMIEI 

 
ȚIȚEI Cristina 

 

Începând cu luna Martie, anul 2019 și până la sfîrșitul anului școlar în Iunie,2021 

activitatea profesorului din cadrul oricărui nivel de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, 

liceal, universitar) a fost dominată de un ansamblu virtual de programe, aplicații și instrumente 

ce au facilitat comunicarea la distanța cu educabilii. Începuturile educației la distanță au marcat o 

nouă eră pentru învâtâmântul modern, momentul în care toți profesorii au fost nevoiți să se 

acomodeze cu sistemele de operare la distanță pentru a ajunge în casele fiecărui elev, fie doar 

virtual. Transpunerea conținuturilor educației prin intermediul tehnologie a devenit o nouă 

provocare pentru fiecare dintre cadrele didactice din toate țările, sistemele și nivelele de 

învățământ. Indubitabil tehnilogizarea educației era tot mai promovată și se pusese de mult timp 

un accent deosebit pe incorporarea diverselor aplicații și programe  virtuale în activitatea de la 

clasă, însă momentul în care toată activitatea a fost mutată online a fost unul istoric. Atât 

profesorii au fost nevoiți să învețe utilizarea acestor programme ci deopotrivă elevii/studenții cât 

și părinții/turorii și supraveghetorii acestora. Utilizarea jocurilor educaționale virtuale, tablelor 

virtuale cât și testelor virtuale era o opține nu foarte utilizată de profesori la clasă datorită 

faptului că nu existau resursele materiale necesare pentru o astfel de activitate. Activitatea 

virtuală din timpul pandemiei a schimbat întru totul mechanismele de transmitere a conținuturilor 

educaționale.  

Proiectarea activităților educative pe timpul pandemiei, în mediul online era supusă unor 

noi reguli care includeau un timp mai restrîns pentru activitatea de predare propriu-zisă, un 

conținut informativ restrîns și concis, o evaluare bazată pe poze trimise de părinți sau cu ajutorul 

unor teste virtuale (mijloace digitale : Vboard, Youtube, Google Quiz, Wordwall, Vocaroo, 

Google Classroom, Google maps, Jamboard, Google slides) 

În cele ce urmează, prin prisma proriei experiețe doresc să împărtășesc cu voi un model 

de proiectare pentru o astfel de activitate de predare, în exclusivitate online. 

 

                                ȘTIINȚELE NATURII-PROIECTAREA ATIVITĂȚII 

DATA: 04.03.2021 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa 

CLASA: a III-a C 

PROPUNĂTOR: Înv. Ţiţei Cristina 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţele naturii 

DISCIPLINA: Ştiinţele naturii 

UNITATEA DE ÎNVĂTARE: Caracteristici ale lumii vii 

SUBIECTUL LECŢIEI : Corpuri.Caracteristici și proprietăți 

TIPUL LECŢIEI: Dobândire de noi cunoştinţe 

DURATĂ:40 minute 

COMPETENŢE SPECIFICE 

1.1.Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii 
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1.2. Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese 

3.2. Observarea consecințelor propriului comportament asupra mediului înconjurător; 

manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural;  

4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple;  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 La sfârşitul activităţii didactice, toţi elevii vor fi capabili: 

O1– să identifice  corpurile cu viaţă şi fără viaţă pe baza cunoştinţelor dobândite; 

O2 – să indice asemănǎri şi deosebiri între corpurile cu viaţă şi fără viaţă; 

O3 – să identifice proprietatile corpurilor dupa forma,culoare;; 

O4 – să grupeze corpurile cu viaţă şi fără viaţă apelând la cunoştinţele însuşite la lecţie, 

dar şi în viaţa personală; 

O5- să indice asemănări şi deosebiri între corpurile prelucrate şi neprelucrate pe baza 

însuşirilor acestora; 

O6- să completeze enunţurile lacunare cu cuvinte potrivite pentru a obţine propoziţii 

adevărate ; 

O7 - să stabilească valoarea de adevăr a unor enunţuri date;  

O8- să aplice noile cunostinte în rezolvarea diferitelor exercitii. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

• Metode şi procedee:  conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea, munca 

independent, diagram Venn.  

• Forme de organizare: frontală, individuală. Mijloace didactice: caietele elevilor, 

tabla virtuală, manualul digital, fișa de lucru digitală, panoul digital 

     BIBLIOGRAFIE: 

*Ministerul Educației Naționale, ” Programa școlară pentru disciplina Științe (clasa a III-

a – a IV-a), aprobată prin ordinul ministrului  Nr. 5003/02.12.2014 

*Ştiinţe ale naturii- manual pentru clasa a III-a/ Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă/ Anița 

Dulman/ Otilia Brebenel- Editura Intuitext, București 2016 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

SECVENŢELE 

INSTRUIRII 

Ob. 

Op. 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI DEMERSUL DIDACTIC 

1.Moment 

organizatoric 

 

  Se   asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei. 

   

3.Captarea 

atenţiei 

5’ 

  Cerceteaza si descopera! 

  Descopera numele unor corpuri in tabel.(anexa nr.1) 

 

5.Anunţarea 

subiectului şi a 

obiectivelor 

lecţiei 

2’ 

  Se anunţă tema şi  obiectivele lecţiei. 

-Astăzi, la ora de ştiinţe, vom învăţa despre corpurile cu viaţă şi fără viaţă. 

    Se scrie  titlul pe tabla digitală, cât şi în caiete elevilor. 

Se folosește tabla virtuală Vboard.ro.  

6.Dirijarea 

învățării 

15’ 

 

 

 

 

 

Se expun informațiile pe tabla virtuală. 

Toate lucrurile și ființele,elementele din jurul nostru poartă denumirea de 

corpuri. Toate corpurile sunt alcatuite din materie .Materie înseamnă orice 

ocupă un loc în spațiu.   
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O1 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

O3 

      Se prezintă diferite imagini cu corpuri fără viaţă. Li se cere elevilor să 

identifice diferite corpuri. Apoi li se cere să precizeze din ce materiale sunt 

realizate şi de către cine. Se trage concluzia că aceste corpuri sunt corpuri fără 

viaţă. Acestea raman neschimbate daca nu actioneaza nimic asupra lor. Se dau 

şi alte exemple de corpuri fără viaţă. 

      Se prezintă diferite imagini cu corpuri cu viaţă. Li se cere elevilor să 

precizeze unele caracteristici ale acestor corpuri. Cu ajutorul elevilor se 

evidenţiază însuşirile acestor corpuri: se nasc, respiră, se hrănesc, cresc, se 

înmulţesc şi mor.  

   În timp ce se completează schema online (anexa nr.2) se vor purta discutii. 

 
 

    Găsiți câte trei adjective pentru fiecare însușire dată:culoare,  formă   

,mărime,    gust ,   miros      alte însușiri.   

    Corpurile pot avea forme,culori,dimensiuni diferite. 

Prin ce se aseamana corpurile?Prin ce se pot deosebi ele? 

    Corpurile se aseamănă sau se deosebesc după aspectul lor: culoare, 

dimensiuni(lungime, latime, inaltime, grosime), forma,intrebuintare sau dupa 

materialul din care sunt realizate.   

     Unele corpuri îți pot schimba culoarea și forma ca urmare a creșterii și a a 

acțiunii omului asupra lor. 

      

 Materialele.naturale sunt corpuri asupra cărora omul nu a intervenit si se 

gasesc in natura; 

Exemple: apa, aerul, lemnul, cărbunele, sarea, metalele, nisipul, petrolul . 

Trebuie să avem grijă de mediul înconjurător pentru a trăi sănătos şi pentru a nu 

epuiza materialele naturale.  

 Materialele.prelucrate sunt transformate de catre om din materialele 

naturale.De ex.din fructele prelucrate obtinem compot,gem,dulceata,iar 

din carnea prelucrata obtinem diferite mezeluri. 

      Omul foloseste diferite materiale pt.a fabrica lucrurile de care are 

nevoie.Hartia si panza sunt materiale artificiale,facute de om,iar lemnul sau 

nisipul sunt materiale naturale folosite de om. 

 

      Este expus un filmulet care-i va ajuta pe elevi să înțeleaga mai bine noile 

informații. https://www.youtube.com/watch?v=sNsier8csWs   
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Pe tabla virtuala sunt scrise urmatoarele versuri:  

Mărul este roșu, 

Oranj portocala, 

Galbenă lămâia 

Verde este iarba. 

Albastru e cerul 

În mijloc de vară 

Și violet e violeta 

Cu a sa petala. 

Ai o culoare sau mai multe culori preferate? Încearcă să găseşti cât mai multe 

corpuri cu aceste culori! 

  Exista 7 culori fundamentale: rosu, portocaliu,galben,verde,albastru,indigo și 

violet.Aceste culori pot fi observate în curcubeu.  

 

7.Obţinerea 

performanţei 

3’ 

 

 

 Arăt elevilor o serie de propoziţii iar ei trebuie să decidă dacă sunt adevărate 

sau false, joc online creat cu ajutorul aplicației Wordwall. (Anexa 3) 

Link: https://wordwall.net/resource/11896865/stiinte-alege-bifeaz%c4%83-

r%c4%83spunsul-corect 

1. Alege/ bifează răspunsul corect: 

 De ce hainele oamenilor nu sunt de hârtie? 

… pentru că ar fi prea rezistente; 

… pentru că elevii şi-ar face temele pe ele; 

… pentru că nu protejează bine corpul omenesc; 

…. pentru că ar fi prea mult alb în jurul nostru. 

 De ce încălţămintea nu este din fier? 

… pentru că ar face prea mult zgomot când copiii ar juca fotbal; 

… pentru că ar fi prea uşoare; 

… pentru că ar fi prea ieftine; 

… pentru că nu ar fi confortabile. 

 De ce nu mănâncă oamenii carnea crudă? 

… pentru că îi dor dinţii; 

… pentru că s-ar supăra Grivei; 

… pentru că nu ar fi gustoasă. 

 De ce clădirile nu sunt construite din carton? 

… pentru că nu ar fi rezistente; 

… pentru că ar fi prea uşoare; 

… pentru că nu sunt suficienţi arbori; 

… pentru că oamenii ar folosi pereţii la împachetat cărţi şi jucării. 

 

Foarte bine ! V-ati descurcat excelent pana aici! 

Sa vedem in continuare! 

- Joc „Ghiceste corpul ! Se distribuie elevilor o schema/link de joc pe baza 

căreia ei trebuie să ghiceasca corpul, online tot cu ajutorul aplicației Wordwall.  

https://wordwall.net/resource/11896095/stiinte-corpuri-03042021 
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8.Încheierea 

lecţiei 

 Apreciez modul general al comportamentului și conduita elevilor din timpul 

orei. 

Voi propune ca temă experimentul de la pagina 8 din manual de Științe. 
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MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI ȘI PROFESORUL- MANAGER 

 
Prof. dr. VÎRTAN Mariana Simona  

 

 

 Se spune despre meseria de profesor că este singura dintre meserii care cere posesorului 

ei competență maximă, dăruire și umanism deoarece în nicio alta nu se lucrează cu un material 

mai prețios, mai complicat, și mai sensibil decât este omul în devenire, copilul, elevul de azi, 

adultul de mâine.  

 Înainte de a deveni managerul clasei de elevi, profesorul bun, adevăratul profesor, este 

omul care înțelege că învățarea este un proces continuu în care se implică activ pentru a evolua, 

mai întâi el ca apoi să îi ajute pe elevi să evolueze. Același profesor bun și adevărat este nu 

autoritatea deținătoare a adevărului absolut ci mentorul care știe să așeze, individual, în procesul 

de învățare fiecare elev, ținând cont de particularitățile fiecăruia, de stilurile distincte de învățare, 

de capacitățile și priceperile elevilor săi. Profesorul-manager este varianta șlefuită a cadrului 

didactic capabil să fixeze învățarea în preajma lui ,,cum gândește elevul” fără a-și canaliza 

energia și activitatea impunând elevilor ce să gândească.  Profesionalizarea carierei didactice 

pornește astfel de la convingerea că profesorul cunoaște și se raportează, clipă de clipă, la 

standardele profesionale pe care i le solicită mediul în care activează, pentru a-și face meseria așa 

cum trebuie. Activitatea didactică se fundamentează așadar pe o serie de ,,competenţe şi 

cunoştinţe asimilate în diferite moduri, care implică o formare profesională având la bază un 

model profesional riguros elaborat.”[1]         

 The European Network on Teacher Education Policies, ENTEP, a elaborat un profil al 

profesorului-manager, profesorul bun ale cărui calități esențiale au fost reformulate de către 

Liliana Ezechiel în lucrarea ,,Calitate în educație. O abordare pragmatică”[2]. Conform acestui 

profil uman, profesional, european profesorul ideal să deține o identitate europeană, pe lângă 

identitatea naţională, aderă și respectă valorile transnaţionale, își deschide mintea spre tot ceea ce 

este nou și modern, are cunoştinţe despre contextul european, vede și promovează valorile şi 

politicile educaţionale naţionale în relaţie cu cele europene, aderă la multiculturalismul european, 

creează relaţie pozitivă cu propria cultură, este, în permanență, deschis deschis și acceptă şi alte 

manifestări cu caracter cultural, deține diverse competenţe de a utiliza alte limbi europene, 

manifestă profesionalismul cu specific european;  aderând la ideea de cetăţenie europeană și, nu 

în ultimul rând, deține măsura calităţii europene.     

 Raportat la reţeaua europeană a politicilor care conturează formarea profesorilor, aceasta 

propune un set de competențe ale profesorului-nou, deschis, ale managerului clasei de elevi, 

rintre care amintim câteva mai relevante: 

 -folosește metode şi strategii de predare adecvate particularităţilor individuale/ de grup, 

scopului şi tipului lecţiei, 

 -stăpânește concepte şi teorii moderne de comunicare: orizontală/verticală; complexă 

totală (ectosemantică); multiplă; diversificată şi specifică, 

 -manifestă comportament empatic şi „orientării helping”, 

 -deține diferite roluri specifice profesiei de cadru didactic, 

 -manifestă o conduită (auto)reflexivă asupra activităţilor didactice/pedagogice proprii,  

      -își însușește competențe de tip organizaţional. [3] 
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 Cunoscând cele două direcții prin care se construiește procesul educaţional cea instructiv-

educativă și cea managerială, profesorul-manager coordonează o activitate complexă, proiectată, 

organizată, dar și corectă, ,,condusă potrivit unor principii de eficienţă şi succes, cu ajutorul unei 

metodologii praxiologice specifice”[4], profesorul poate activa procesul managerial folosindu-se 

de diferitele sale accepțiuni: cea lineară, respectând proiectarea iniţială, situaţională, fiind capabil 

să se adapteze continuu la situaţiile noi, cea corectivă, reluând rezultatele și prelucrându-le în 

scopul reabilitării lor, cunoscând cauzele şi găsind soluţiile, alternative, potrivite și eficiente. 

Capacitatea sa de a folosi aceste tipuri de construcţie managerială face posibilă eficientizarea 

procesului educaţional.   

 Literatura de specialitate prezintă activităţile manageriale de bază ale cadrului didactic 

din diverse perspective. O abordare complexă, din perspectiva activităţii de la clasă, este 

conturată de Iucu, R., [5]             Acesta insistă asupra următoarelor funcţii/roluri manageriale ale 

cadrului didactic: 

-planificarea; 

-organizarea: pregătirea materialelor, dinamica activităţilor educaţionale, analiza temporalităţii 

didactice; 

-decizia educaţională; 

-controlul şi evaluarea; 

-consilierea.  

 Pornind de la prima dintre ele, planificarea, educatorul realizează atât evaluarea iniţială a 

resurselor (materiale, didactice, ergonomice, sociale), cât și a nivelului la care se află elevii săi,  

hotărăște care sunt conţinuturile adecvate prin care construiește competențele prevăzute în 

programă, și își fixează direcţiile metodologice pe care le va aborda în demersul didactic, 

manageriază timpul necesar, apoi evaluează punctele slabe, riscurile, formulând decizii și soluții 

necesare, pentru activitățile pe care le coordonează. Astfel profesorul manager dezvoltă o 

comunicare deschisă cu elevii folosindu-se de mijloace formale, nonformale și informale drept 

contexte de învățare activă, își tratează diferențiat elevii, în funcție de capacitățile, priceperile, 

aptitudinile și deprinderile pe care aceștia le dețin, asigura contexte pentru dezvoltatra spriritului 

creativ, dezvoltând parteneriate educaționale, conduce acțiuni ameliorative în situații impuse. 

 Cea mai activă și mai importantă dintre funcţiile cadrului didactic-manager este 

organizarea. Privită din perspectivă duală: învăţare organizată şi partener în procesul educativ, 

această funcție îi permite cadrului didactic-manager și organizator al învăţării, să faciliteze 

transmiterea de informaţii, antrenând componenta cognitivă, favorizând eedback-ul, motivaţia, 

interesul, și activând stimularea.Profesorul trebuie să activeze pozitiv autoritatea, să permită 

cooperarea, să fixeze particularitățile individuale ale fiecărui elev, pe care trebuie să îl îndrume. 

Această organizare a clasei se face în general din postura de diriginte. Din această postură ca 

manager al clasei profesorul coordonează un echilibru autoritatea sa putere dare și 

responsabilitățile celor două părți împlicate în actul instructiv- educativ, responsabilizează și 

uneori situațional, delegă sarcini.        În ceea 

ce privește controlul și îndrumarea, literatura managementului general identifică diverse  

,,metode pentru dirijare, conducere şi coordonare”[6] Unele dintre acestea pot fi adaptate în 

managementul educaţional, la clasă: conducerea prin motivație, prin excepție, prin proiecte, 

delegare, cooperare sau alternative. Prin intermediul lor se dezvoltă deopotrivă gândirea critică, 

se creează diversitatea, se evită devierile comportamentale, elevii se adaptează repede și rezolvă 

situaţii-problemă. Evaluarea managerială realizată de către profesor este folosită ca un 

instrument de optimizare, implică o corectare a deciziile anterioare, aprecierea, stimulează 
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corecţia și înfăptuiește imaginea de ansamblu prin orientarea spre rezultate.   

     Ultima dintre ele, decizia este poate cea mai importantă 

dintre funcțiile deținute de cadrul didactic-manager. În sistemul de învăţământ, decizia este 

funcția care are cel mai înalt grad de complexitate, fiind responsabilă cu conturarea/formarea 

omului. Deciziile și consecințele lor influenţează personalitatea viitorilor adulți, elevii care sunt 

în formare. Din cauza rolului lor reglator, deciziile nu pot și nu trebuie să aibă caracter arbitrar ci 

trebuie să fie rezultate ale proceselor logice aducând cu sine beneficii și înfăptuiri pozitive. 

  Într-o imagine de ansamblu privit, profesorul-manager modern este purtător de iniţiativă,  

este factor motivațional pentru elevii săi, prin activitățile pe care le desfășoară, facilitator al 

soluționării conflictelor, factor de prevenire a acestora, dar mai presus de toate este omul care 

acționează în spiritul binelui comun, promovând o serie de valori pe care le poate insufla și 

transmite educabililor. Profesorul-manager este cel care creează un climat favorabil desfășurării 

procesului didactic prin armonizarea tuturor detaliilor care îl constituie.  

 Conform lui Liviu Antonesei [7] profesorul se poate transforma pe sine într-un model 

dacă stăpânește cele cinci tipuri de competenţe:  

-competenţa naturală: pregătirea de specialitate şi cultură generală;  

-competenţa psihopedagogică, bun transmiţător către beneficiarii educaţiei;  

-competenţa psiho-afectivă şi de comunicare, structurale ale personalităţii profesorului;  

-competenţa morală;  

-competenţa managerială cu rol în fixarea și eficientizarea organizării şi conducerii activităţilor, 

proceselor, și colectivelor de elevi. 
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