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Din nou la şcoală! 

 

Fiecare început de an școlar este un prilej de bucurie pentru 

copii, părinți și cadre didactice. 15 septembrie, așteptat cu nerăbdare și 

emoție deopotrivă de profesori și elevi, marchează importanța educației 

în societate. Momentul este pus în evidență în fiecare unitate de 

învățământ cu credința că anul școlar ce abia a început, va fi mai bun 

decât cel încheiat.Eforturile depuse de cadrele didactice pentru a 

corespunde exigențelor educaționale actuale s-au regăsit  în rezultatele 

de la concursurile școlare la care au participat elevii pregătiți de ei. 

Pentru profesori , școala înseamnă autoinstruire, formare continuă, 

dăruire. Înseamnă ore petrecute în fața calculatorului pentru realizarea 

planificărilor, pentru întocmirea orarelor, pentru realizarea portofoliilor 

tematice.  Le mulțumim tuturor cadrelor didactice  pentru efortul depus în 

colaborarea cu instituția noastră, Casa Corpului Didactic Neamț, pentru 

participarea la cursurile de formare continuă, pentru implicare alături de 

elevi în realizarea parteneriatelor pentru derularea activităților metodice, 

științifice și culturale.  Îi asigurăm că în  personalul de la Casa Corpului 

Didactic vor găsi întotdeauna specialistul bine pregătit, vor găsi  un 

sprijin, o îndrumare, un prieten și le urăm:  

Mult succes, din nou la școală! 

Cu drag 

Director CCD Neamț 

Profesor Florentina Vasiliu Moise 
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DIFERENŢIEREA ȘI PERSONALIZAREA ACTIVITĂŢILOR CU 

PREŞCOLARII 
 
  

Educatoare CARAIMAN IONELA – LAURA 
GPN/Şcoala Gimnazială ,,Carmen Sylva”, Horia, judeţul Neamţ 

 
 

Tot ceea ce se 
întâmplă în jurul nostru invită 
la o revalorizare a locului 
educaţiei în contextul vieţii 
contemporane. Pe de o 
parte, este din ce în ce mai 
acută nevoia de a oferi 
individului instrumente reale 
de a se înţelege pe sine şi 
pe de altă parte, pentru o 
mai bună convieţuire într-o 
lume complexă. 

Educaţia diferenţiată 
şi personalizată a copiilor 
poate fi unul dintre 
răspunsurile şcolii la 
problematica complexă 
anterior schiţată. 

Dacă pentru mult timp 
copilul trebuia să se 
adapteze grădiniţei sau 
şcolii, în zilele noastre este 
din ce în ce mai evident că 
grădiniţa şi şcoala trebuie să 
se adapteze nevoilor 
specifice şi particularităţilor 
copilului. Abordarea 
diferenţiată aduce în discuţie 
adaptarea învăţământului la  
particularităţile psihofizice ale 
copilului, ceea ce presupune 
o foarte bună cunoaştere a 
copilului în ceea ce priveşte 
temperamentul, priceperile şi 
deprinderile, interesele, 
potenţialul intelectual, 
trăsăturile de personalitate, 

etc. Pe de altă parte, dincolo 
de aceste caracteristici 
individuale, educatorii trebuie 
să cunoască ereditatea 
socio-culturală pe care 
copilul o aduce din familie. 

La nivelul sistemului 
educaţional, demersul 
didactic tradiţional dominant 
era caracterizat de predarea 
frontală prin  utilizarea 
aceloraşi metode de  lucru  şi 
sarcini  pentru  toţi copiii, fără  
a se ţine seama  de 
particularităţile individuale.  
Această corelare 
necorespunzătoare între 
volumul, gradul de 
complexitate a cunoştinţelor, 
metodele de învăţare şi 
particularităţile socio-
emoţionale şi cognitive ale 
copiilor poate avea drept 
consecinţă demotivarea şi 
apoi insuccesul şcolar şi 
chiar social, pe termen lung. 

Respectarea 
diferenţelor individuale duce 
la crearea unor situaţii de 
învăţare care să permită 
copiilor progresul pe căi 
diferite, pentru realizarea 
aceloraşi obiective. Definitor 
pentru progresul copiilor este 
modul în care aceştia 
conectează informaţiile şi 
procesele psihice specifice 

învăţării. Implicarea unei 
multitudini de procese 
psihice potenţează 
caracterul formativ al 
demersuluie ducaţional şi 
creează condiţiile favorabile 
pentru activitatea ulterioară 
de învăţare.  

Ca proces, învăţarea 
implică o serie de 
componente psihice, diferite 
de la un copil la altul. Drept 
urmare, organizarea 
situaţiilor de învăţare 
urmează să asigure condiţii 
favorabile activităţii de 
învăţare ca proces complex 
de informare şi formare,de 
asimilare a cunoştinţelor şi 
dezvoltare a componentelor 
structurale  ale personalităţii 
umane. Aceasta  implică 
crearea situaţiilor de învăţare 
care să determine o 
participare activă a copilului 
în procesul de învăţare prin 
interacţiuni directe. 

Teoria inteligenţelor 
multiple formulată de 
Gardner argumentează ceea 
ce se constată, de altfel, în 
viaţa cotidiană: avem stiluri 
de învăţare distincte, ceea 
ce solicită o abordare 
diferită, individualizată, pe 
durata întregului proces de 
educaţie şi formare. În 
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sprijinul abordării diferenţiate 
a copiilor vin atât Convenţia 
Internaţională privind 
Drepturile Copilului, cât şi 
Declaraţia Universală a 
Drepturilor  Omului şi Legea 
Învăţământului, dar şi alte 
documente elaborate de 
diverse forumuri 
internaţionale. Declaraţia 
Universală a Drepturilor 
Omului prevede că 
„învăţământul trebuie să 
urmărească dezvoltarea 
deplină a personalităţii 
umane şi întărirea 
respectului faţă de drepturile 
omului şi libertăţile 
fundamentale. El trebuie să 
promoveze înţelegerea, 
toleranţa, prietenia între 
toate popoarele şi toate 
grupurile rasiale sau 
religioase, precum şi 
dezvoltarea activităţii 
Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru menţinerea păcii“ (art.  
26). Conform Legii 
Învăţământului, „statul  
promovează principiile 
învăţământului democratic şi 
garantează dreptul la 
educaţia diferenţiată, pe 
baza pluralismului 
educaţional“ (art. 5). Toate 
acestea exprimă dreptul 
recunoscut al fiecărui individ 
de a fi tratat în aşa fel, în cât 
să se asigure o dezvoltare 
armonioasă a personalităţii 
sale, în funcţie de 
dominantele sale de 
personalitate. 

,,Învăţarea 
individualizată poate fi 
definită ca acţiunea cadrului 
didactic în  

direcţia proiectării şi realizării 
activităţii didactice/educative 
în funcţie de particularităţile 
biopsihosocioculturale ale 
fiecărui copil. Aceasta se 
realizează prin 
individualizarea obiectivelor, 
a mijloacelor de învăţământ 
şi a metodelor de predare – 
învăţare – evaluare – 
autoevaluare” (Cristea, S., 
2002). 

Premise ale învăţării 
individualizate: 

1. Dreptul de a fi 
diferit sau dreptul la 
diversitate este un drept 
fundamentalal omului. 

2. În activitatea de 
învăţare, între copii există 
diferenţe semnificative de 
ritm, volum, profunzime şi 
stil. 

3. Egalitatea şanselor 
în ceea ce priveşte educaţia 
trebuie să se instituie prin 
recunoaşterea şi respectarea 
diferenţelor de capacitate 
înnăscută şi dobândită. 

4. Egalitatea accesului 
la educaţie presupune o 
şcoală adaptată posibilităţilor 
aptitudinale şi nevoilor 
fiecăruia. 

Sensuri majore ale 
conceptului de educaţie 
centrată pe copil:  

,,Centrarea procesului 
educaţional asupra copilului 
presupune preocuparea 
permanentă a educatorilor 
pentru cunoaşterea copilului 
ca individualitate şi 
adaptarea programelor de 
formare la profilul individual 
al subiectului supus 

educaţiei” (A. Glava, C. 
Glava, 2002).  

Fiecare copil 
reprezintă o provocare 
pentru educatoare,de a găsi 
soluţii, de a răspunde 
nevoilor afective, de 
cunoaştere, de acţiune şi de 
afirmarea individualităţii. 
Centrarea pe copil poate fi 
considerată o cale de 
abordare a procesuluie 
ducaţional ce are ca finalitate 
valorificarea optimă a 
acestuia ca subiect al 
învăţării. Centrarea pe copil 
este o abordare complexă, 
ce necesită  construirea  în  
timp  real  a  unei experienţe  
de  învăţare  pozitive  şi  
semnificative,  într-o  relaţie 
democratică. 

La modul dezirabil, o 
activitate educaţională este 
centrată pe copil dacă: 

- se bazează pe 
cunoaşterea de către 
educatore a caracteristicilor 
tuturor copiilor din grupă şi a 
potenţialului real al acestora; 

- valorifică superior 
acest potenţial; 

- porneşte de la 
nevoile şi interesele specifice 
ale copilului; 

- vizează dezvoltarea 
de competenţe şi asimilarea 
de conţinuturi specifice; 

- implică activ copilul 
în planificarea, realizarea şi 
evaluarea activităţilor; 

- reprezintă o 
experienţă de învăţare 
pozitivă; 

- permite transferul la 
alte situaţii educaţionale 
formale sau nonformale. 
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Strategiile de predare 
centrate pe copil au ca punct 
central facilitarea învăţării, a-
l ajuta pe copil să se 
dezvolte, să înregistreze 
progrese. De aceea, 
strategiile didactice se aleg şi 
în funcţie de caracteristicile 
specifice ale fiecărui copil, de 
stilul de învăţare, profilul 
inteligenţelor multiple, dar şi 
de tipul de învăţare adecvat. 

Învăţarea prin 
cooperare: 

A învăţa să cooperezi 
reprezintă o competenţă 
socială indispensabilă în 
lumea actuală şi care trebuie 
iniţiată de la cele mai fragede 
vârste. Indiferent de 
sintagma preferată – fie 
învăţarea prin cooperare, 
colaborare, învăţare 
colaborativă – avem în 
vedere aceeaşi realitate, 
adică o situaţie de învăţare 
în care copiii lucrează 
împreună, învaţă unii de la 
alţii şi se ajută unii pe alţii. În 
acest fel, prin interacţiunile 
din interiorul grupului îşi 
îmbunătăţesc atât 
performanţele proprii, cât şi 
ale celorlalţi membri ai 
grupului. 

Rezultatele 
cercetărilor arată că acei 
copii care au avut ocazia să 
înveţe prin cooperare, învaţă 
mai repede şi mai bine, reţin 
mai uşor şi privesc cu mai 
multă plăcere învăţarea 
şcolară. Prin accentul pus 
deopotrivă pe competenţe 
academice şi competenţe 
sociale, metodele de 
învăţare prin cooperare îi 

ajută pe copii să relaţioneze 
şi să-şi dezvolte abilităţile de 
a lucra în echipă. Copiii se 
familiarizează cu diferite 
roluri. În grupurile 
cooperative, fiecare copil are 
o responsabilitate specifică, 
fiecare copil trebuie să fie 
antrenat în realizarea 
proiectului comun şi nici unul 
nu are voie să stea deoparte. 
Succesul grupului depinde 
de succesul în muncă al 
fiecăruia.  

Caracteristicile 
învăţării prin cooperare: 

1. Scopul învăţării prin 
cooperare este de a face din 
fiecare membru al grupului o 
individualitate mai puternică,  
prin  valorificarea  
potenţialului  fiecărui individ  
şi  de  a întări acest potenţial  
prin  crearea  de contexte 
interactive reale. 

2. Învăţarea prin 
cooperare ar trebui să 
funcţioneze continuu, ca şi 
matrice a modului de 
învăţare. 

3. Deviza învăţării prin 
cooperare: învăţaţi 
împreună, aplicaţi singuri! 

4. Învăţarea prin 
cooperare cere ca 
educatoarea să structureze 
grupul cu mare atenţie, astfel 
încât copiii să conştientizeze 
că: 

a) reuşesc împreună; 
b) îi ajută şi 

încurajează şi pe alţii să 
reuşească; 

c) sunt responsabili 
pentru îndeplinirea muncii ce 
le revine; 

d) trebuie şi sunt 
capabili să-şi formeze 
capacitatea de a relaţiona şi 
de a fi un membru util în 
cadrul grupului; 

e) pot îmbunătăţi 
performanţa grupului, 
discutând despre modul de 
funcţionare a grupului. 

Numeroase cercetări 
arată că învăţarea prin 
cooperare sporeşte 
randamentul procesului de 
învăţare, îmbunătăţeşte 
memorarea şi creaţia, 
generează relaţii pozitive 
între copii, dezvoltă 
sănătatea psihică şi 
respectul faţă de sine. De 
asemenea, este un act de 
descoperire şi reflecţie 
pentru copii şi educator, 
precum şi o resursă 
importantă pentru acesta în 
proiectarea şi derularea 
procesului didactic. Cu toate 
acestea, este nevoie să 
pregătim cu atenţie 
activităţile de învăţare şi să 
analizăm realist 
caracteristicile copiilor. 
BIBLIOGRAFIE: 

 Revista ,,Învăţământul 
preşcolar”, nr. 3 – 4, 
2003 

 Revista ,,Învăţământul 
preşcolar”, nr. 1 – 2, 
2004 

 Dinu, M., 
,,Fundamentele 
comunicării 
interpersonale”, 
Editura Big All,  
Bucureşti, 2005 
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IMPLICAŢII  DEONTOLOGICE ALE RELAŢIEI  PROFESOR –ELEV 

 

Prof.Înv.Primar, PÎCĂ DESPINA 
Școala Gimnazială Nr.1 Pildești 

 

 
Cercetări din domeniul 

social au evidenţiat faptul că 
reuşitele şcolare ale elevilor 
sunt influenţate de abilităţile 
şi caracteristicile înnăscute, 
originea socială, diferenţele 
între atitudinile culturale şi 
valorile la care se referă 
familiile copiilor, gradul de 
structurare a vieţii de familie, 
tipul autorităţii parentale, 
mobilitatea socială, însă în 
literatura de specialitate, s-
au făcut mai puţin referiri la 
modul în care relaţiile socio-
afective stabilite în mediul 
educaţional, inclusiv relaţiile 
afective profesor-elev, elev-
profesor influenţează 
performanţele 
şcolare/academice ale 
educaţilor cu efect de 
optimizare/diminuare a 
acestora . 

Teoria ataşamentului, 
modul în care individul se 
raportează la imaginile 
parentale şi modelele 
parentale explică în esenţă 
natura relaţiilor socio-
afective, relaţia profesor-
elev, elev-profesor reeditând, 
la un alt nivel, relaţia părinte-
copil.  

 Prin experienţele de 
afecţiune constantă şi 
sensibilitate trăite în 
interacţiune cu o alteritate 
semnificativă, se dezvoltă un 

ataşament securizant, 
caracterizat prin încredere şi 
credinţă în celălalt. În 
contrast, ataşamentul 
insecurizant caracterizat de 
preocuparea anxioasă de a 
dezvolta o relaţie de 
apropiere cu celălalt  sau 
lipsa de încredere, se 
dezvoltă ca răspuns la 
repetatele experienţe de 
respingere. Teoriile 
ataşamentului  
argumentează că odată 
format la copil modelul intern 
de raportare la ceilalţi este 
dificil de modificat modul de 
interpretare a experienţelor 
cu celălalt, în perioada 
adultă. De asemenea, au 
fost realizate studii 
longitudinale asupra relaţiilor 
de ataşament din copilărie 
până la maturitate 
(Bretherton, 1985) şi 
problematica ataşamentului 
în adolescenţă. De exemplu, 
Gold şi Yanof (1985), 
Armsden şi Greenberg 
(1987) au investigat relaţiile 
stabilite de adolescente cu 
mamele lor şi cu prietenele 
de aceeaşi vârstă. 
Concluziile relevă faptul că 
un nivel ridicat de afecţiune 
raportat în relaţia cu mama 
se corelează pozitiv cu 
nivelul de intimitate în 
relaţiile de prietenie (P. M. 
Barrett, J. Holmes). Putem 

infera că relaţiile pe care le 
vor construi adolescenţii cu 
dascălii lor vor purta 
amprenta 
securităţii/insecurităţii 
relaţiilor trăite cu părinţii. 
Elevii cu un ataşament sigur 
faţă de părinţi raportează 
siguranţă de sine, altruism, 
au credinţe pozitive despre 
lumea socială şi îi investesc 
pe cei din jurul lor cu 
încredere. În contrast, elevii 
cu un stil de ataşament 
anxios manifestă 
neîncredere în sine, sunt 
negativi şi nesiguri în 
interacţiunile sociale, sunt 
mai predispuşi în a interpreta 
evenimentele ambigue ca 
ameninţări şi au tendinţa de 
a gândi că sunt mai 
predispuşi la a trăi astfel de 
evenimente nefericite în 
comparaţie cu ceilalţi. 

Cât priveşte raportarea 
profesorului la elev, s-a 
dovedit importanţa unui 
climat lipsit de tensiuni care 
stimulează încrederea în 
propriile forţe şi lasă câmp 
liber de manifestare 
creativităţii. În acest sens, 
profesorii prietenoşi, veseli, 
sociabili, entuziaşti faţă de 
profesia şi materia pe care o 
predau, cu stabilitate 
afectivă, capabili de a oferi 
dragoste, înţelegere, suport, 
grijă pot crea un climat 
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favorabil învăţării şi pot 
influenţa opţiunile 
profesionale ale tinerilor. 
Educaţia a oferit cele mai 
spectaculoase şi mai 
consistente rezultate ale 
valorificării autoconfirmării 
profeţiei prin intermediul 
efectului Pygmalion 
(Rosenthal, Jacobson, 1968) 
care înfăţişează cum 
deschiderea profesorilor, 
aşteptările lor pozitive, 
implicarea intensă în relaţie 
pot genera un efect benefic 
la nivelul performanţelor 
şcolare ale educaţilor. 

  Capacitatea de a 
construi şi menţine relaţii 
bazate pe respect şi 
sentimente pozitive fără a 
depăşi graniţele decenţei, 
reprezintă o trăsătură 
indispensabilă unui eficient 
cadru didactic. 

Deontologia educaţiei 
ca problematică morală 
complexă ne obligă însă să 
spunem că, pusă foarte 
simplu, întrebarea” de ce să 
integram” este rareori 
argumentată altfel decât prin 
a reduce distanţa sau a evita 
segregarea, ceea ce este 
destul de puţin. Cei care 
susţin integrarea o fac din 
considerente mai mult 
umanitare: să nu se facă nici 
un fel de discriminare la nici 
un fel de nivel de vârstă între 
persoane. Părerile asupra 
integrării sunt însă diferite. 
Semnificativă este nevoia de 
a adapta şcoala astfel încât 
copilul să poată fi transferat 
de la specialistul defectolog 
la profesorul clasei. Numai 

când putem asigura 
accesibilitatea informaţiei şi 
interacţiunea interpersonală, 
ne putem aştepta ca 
scopurile umanitare să fie 
respectate în mod real. 

Personalitatea 
profesorului şi competenţa 
sa sunt factori decisivi în 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ, 
proiectarea instrumentelor 
de evaluare, pentru 
raportarea adecvată a 
rezultatelor evaluării, 
conştientizarea efectelor 
deciziilor de evaluare şi 
asumarea responsabilităţilor 
privind necesitatea 
transparenţei şi a 
documentării . Subliniem 
atitudinile necesare de 
implicare şi de disociere ale 
profesorului pentru medierea 
acestui proces şi 
permanenta lui 
(re)direcţionare în scopul 
optimizării personale şi 
profesionale, motivării 
elevilor, facilitării comunicării 
şi accesului acestora la 
sens, transmiterii valorilor şi 
pregătirii pentru viitor.  

Nu serveşte la nimic să-
l înveţi pe copil ceva ce 
stadiul de dezvoltare nu-i 
permite să înţeleagă., 
Intervenţia profesorului 
trebuie să se situeze în zona 
proximă de dezvoltare  
pentru a fi eficientă. Pentru a 
fi un bun mediator şi 
evaluator, profesorul trebuie 
să intervină astfel încât să 
provoace la copil un conflict 
cognitiv. 

 Profesorul este cel 
care deţine controlul asupra 
modului cum, când şi din ce 
se realizează evaluarea şi 
respectă principiile codului 
deontologic în exercitarea 
profesiei, adoptând un 
comportament moral faţă de 
colegi şi angajându-se faţă 
de elevi, profesia didactică şi 
comunitatea şcolară şi 
socială. 

 
 
Bibliografie:  

1. Bontaş I, Tratat de 
pedagogie, ed. ALL, 2007, 
(ediţia a VI-a revizuită şi 
adaugită; 

2. Cucoş C, Pedagogie, 
ed. Polirom, 2002, ediţia a II 
a revizuită şi adaugită; 

 
 3.Cojocaru Venera-

Mihaela, Fundamentele 
pedagogiei. Teoria şi 
metodologia curricumului. 
Texte şi pretexte, ed. V& 
Integral, Bucureşti, 2008. 
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STRATEGII DE COMUNICARE UTILIZATE ÎN CLASELE DE ELEVI 

CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE 
 
  

Profesor Metodist MIOARA ROȘU 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

Motto :  
"Toţi trăim sub același cer, dar nu toți avem acelaşi orizont." 

Konrad Adenouer 

 
  

 Peste tot în jurul 
nostru întâlnim oameni cu 
deficienţe.Îi percem  şi îi 
catalogăm imediat ca fiind  
diferiţi. Percepţia diferenţei  
generează automat 
reticenţă.  Atunci când 
acceptăm că suntem unici 
trebuie să acceptăm că 
unicitatea poate lua şi astfel 
de forme,  consecinţă a 
interacţiunii întâmplătoare, 
sau nu,  a eredităţii cu 
mediul. Persoanele cu 
deficienţe, au şi ele,la rândul 
lor, păreri în ceea ce priveşte 
impedimentul lor: unele îl 
consideră dezastru, iar altele 
un simplu inconvenient. 
          Prezenţa copiilor  cu 
cerinţe educaţionale speciale  
alături de ceilalţi copii  în 
şcoli  reprezintă o provocare 
atât pentru colectivul de elevi 
cât şi pentru cadrele 
didactice, managerii sau 
decidenţii din domeniul 
educaţional. Toate şcolile au 
capacitatea de a face 
trecerea de la sistemul clasic 
de învăţământ la sistemul 

integrat, numai că această  
trecere   se face diferit pe 
baza unor strategii care 
presupun transformări 
organizatorice, modificări 
structurale, adaptarea 
intervenţiei psihopedagogice, 
schimbări curriculare, 
selectarea metodelor 
utilizate în funcţie de 
obiectivele fixate, adoptarea 
unor proceduri de evaluare 
clare şi precise.Politica 
incluziunii se sprijină pe 
acele activităţí  care cresc 
capacitatea şcolii de a 
răspunde diversităţii 
elevilor.Practicile şcolare,  
care reflectă politicile şcolii,  
înseamnă lecţii care răspund 
diversităţii elevilor, iar 
aplicarea lor presupune 
stăpânirea, de către cadrul 
didactic, a  unor  strategii de 
comunicare  adaptate 
situaţiilor concrete de lucru. 
Dacă plecăm de la premisa 
că nu toţi copiii de aceeaşi 
vârstă au acelaşi potenţial de 
învăţare, atunci trebuie să 
acceptam că intervenţiile 
educaţionale personalizate 

reprezintă baza oricărui 
demers educativ.  
Intotdeauna aşteptările 
privind participarea elevilor la 
lecţii trebuie corelate cu 
interesele şi cerinţele 
individuale.   
    Din categoria copiilor cu 
C.E.S (cerinţe educative 
speciale) fac parte atât copiii 
cu deficienţe propriu zise, cât 
şi copiii fără deficienţe, dar 
care prezintă manifestări 
stabile de inadaptare la 
exigenţele şcolii. Din această 
categorie fac parte: copiii cu 
handicap asociat,  copiii cu 
deficienţe mintale, 
comportamentale (tulburări 
de conduită, hiperactivitate 
cu deficit de atenţie-ADHD, 
tulburări de opoziţie şi 
rezistenţă),  copiii cu 
deficienţe senzoriale şi fizice 
(tulburări vizuale, tulburări de 
auz, dizabilităţi mintale, 
paralizia cerebrală  copiii cu 
tulburări afective, emoţionale 
(anxietatea, depresia, 
mutism selectiv, atacul de 
panică, tulburări de stres 
posttraumatic, tulburări de 
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alimentaţie: anorexia 
nervoasă, bulimia nervoasă, 
supra-alimentarea),  copiii cu 
dificultăţi de cunoaştere şi 
învăţare (dificultăţi de 
învăţare, sindromul Down, 
dislexia, discalculia, 
dispraxia),  copiii cu 
deficienţe de comunicare şi 
interacţiune (tulburări din 
spectrul autistic, sindromul 
Asperger, întârzieri în 
dezvoltarea limbajului). 
    Integrarea  copiilor cu 
cerinţe educaţionale speciale 
în şcoli  se poate realiza în   
diverse moduri: clase 
diferenţiate integrate în 
structurile şcolii obişnuite, 
grupuri de câte doi-trei copii 
deficienţi incluşi în clasele 
obişnuite, integrarea 
individuală a acestor copii în 
aceleaşi clase obişnuite.  Cât 
priveşte organizarea 
grupurilor de lucru la nivelul 
clasei, în vederea atingerii 
obiectivelor lecţiei, profesorul 
trebuie să cunoască foarte 
bine  capacitatea şi stilul de 
muncă, echilibrul afectiv – 
emoţional,  comportamentul 
în cadrul colectivului, 
atitudinea faţă de sine şi faţă 
de ceilalţi  ele elevilor astfel 
încât integrarea elevilor cu 
C.E.S. să fie optimă, iar 
rezultatele lucrului în echipă 
să fie satisfăcătoare. 
       Ca să poţi discerne, 
atunci când  lucrezi cu un 
astfel de colectiv eterogen, 
ce strategii educaţionale 
trebuie să adopţi trebuie mai 
întâi să-ţi cunoşti elevii. Ideal 
ar fi ca pentru fiecare elev cu 
cerinţe educaţionale speciale  
să găseşti, structurate în 
dosare personale,  concluzii 

ale cadrelor didactice care 
au lucrat cu ei, dar şi 
concluzii medicale atunci 
când deficienţele sunt 
depistate şi analizate de 
specialişti (psiholog, 
logoped). Comunicarea 
scrisă şi verbală cu toate 
persoanele care alcătuiesc 
„lumea” copilului cu 
deficienţe devine obligatorie. 
In absenţa unui astfel de 
demers totul este 
improvizaţie cu consecinţe  
asupra evoluţiei relaţiilor  
interpersonale la nivelul 
clasei, şcolii, familiei.  Şcoala 
este un mediu important de 
socializare. Dacă tehnicile de 
comunicare ale profesorului 
nu sunt clare şi specifice, 
dacă profesorul nu este 
pregătit să lucreze cu o clasă 
vie, dinamică,  generatoare 
de  situaţii neprevăzute, 
dacă răbdarea, înţelegerea  
şi  toleranţa nu fac din 
bagajul zilnic al profesorului, 
sau dacă nu stăpâneşte 
tehnicile prin care să 
transfere aceste principii de 
viaţă colectivului cu care 
lucrează atunci   
nemulţumirile, insatisfacţiile, 
conflictele  vor contura 
distinct  tabloul general al 
unei ore de curs.  
Consolidarea  unei motivaţii 
puternice care susţine efortul 
copilului în munca de 
învăţare,  asigurarea unei 
corespondenţe corecte  între  
solicitările formulate de 
şcoală şi posibilităţile 
copilului de a le rezolva, 
comunicarea cu psihologul  
şi logopedul, conlucrarea, 
funcţionarea ca o echipă  al 
cărei nucleu central este 

copilul cu C.E.S. poate 
conduce în final la integrarea 
şcolară a copilului.  
Obţinerea  unor rezultate 
vizibile, cu aceşti copii, 
necesită  demersuri 
suplimentare  celor realizate  
cu întreaga clasă. 
Comunicarea este esenţială, 
iar încrederea în relaţia 
profesor- elev, poate fi 
consolidată doar printr-o  
reală cunoaştere reciprocă. 
Doar printr-o comunicare 
corect direcţionată poate fi 
încurajat sprijinul şi 
cooperarea colegilor, poate fi 
încurajată independenţa, 
autonomia personală. 
Folosirea frecventă şi  
corectă a sistemului de 
recompense, laude, 
încurajări astfel încât cel mai 
mic progres să fie evidenţiat 
şi să se constituie într-o 
ancoră pentru activităţi 
viitoare coroborată cu 
stabilirea unor sarcini  care 
să fie fragmentate  în sarcini 
mai mici, realizabile, poate 
oferi şi apoi întări  
sentimentul  plăcut al reuşitei 
în ceea ce fac. Elaborarea 
unor programe individuale de 
lucru dublate de folosirea 
unui limbaj simplu accesibil 
nivelului lui de înţelegere   
pot  integra activitatea 
copilului cu C.E.S. în 
activitatea didactică curentă 
şi pot genera sentimentul 
contribuţiei concrete la 
rezultatele  grupului,  ale 
clasei căreia îi aparţin.   De 
asemeni, orice tentativă de 
comunicare a elevului 
trebuie încurajată, iar 
tendinţa de critică venită   din 
partea celorlaţi colegi, 
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descurajată, în sensul că  
poate fi comentată  acţiunea  
şi nu personalitatea elevului. 
Profesorul  va avea o mimică 
binevoitoare şi o atitudine 
deschisă.  
          Toate aceste 
demersuri pot fi posibile doar 
dacă orice activitate 
didactică este bine  
planificată, organizată şi 
structurată pentru a elimina  
treptat toate  barierele din 
calea învăţării.  
          O comunicare bine 
condusă şi bine intenţionată 
poate dezvolta un mediu 
afectiv pozitiv în care elevii 
să poată discuta despre 
dificultăţile pe care le 
întâlnesc, în activităţile lor 

zilnice,  şi să poată avea  
curaj să ceară ajutor. 
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TEORIE ŞI REALITATE 

 
Prof. CHIRIAC LILIANA 

Şcoala Gimnazială, Comuna Secuieni 
 
 
Analiza culturii şi a 
climatului 
organizaţional 

Cultura 
organizaţională poate fi 
definită ca reprezentând 
„ansamblul de tradiţii, 
valori, proceduri, concepţii 
şi atitudini care creează 
contextul activităţii în 
organizaţie.”(McLean şi 
Marshall, 1993). Ea mai 
poate fi definită ca un 
ansamblu de convingeri şi 
aşteptări comune 
membrilor unei organizaţii, 
care produc norme de 
natură să modeleze 
comportamentul membrilor 
sau grupurilor, care fac 
parte din 
aceasta.(Ch.Conrad).  

Deşi se bucură de o 
mare „popularitate” printe 
manageri, sub aspect 
practic, analiza culturii 
organizaţionale nu este 
deosebit de utilă în practica 
organizaţională. Chiar si 
prin cele mai rafinate 
proceduri de analiză a 
culturii organizaţionale, nu 
se poate trasa decât un 
profil al organizaţiei sau se 
poate identifica tipul de 
cultură dominant existent 
în acesta, eventual, tipul de 
cultură dorit de diferitele 
categorii de personal. 
Cultura organizaţională 

este extrem de rezistentă 
la schimbare.        

Putem avea o 
descriere a dominantelor 
acesteia în instituţie fără a 
avea certitudinea că vom 
putea schimba ceva, 
nefiind deloc uşor să 
schimbăm această 
realitate. Doar identificarea 
unor strategii de schimbare 
organizaţională în direcţia 
dorită de noi (trebuie să 
decidem şi spre ce model 
al culturii organizaţionale 
vrem să ne îndreptam, 
dacă este el adecvat 
organizaţiei, care sunt 
avantajele şi dezavantajele 
aduse de acesta etc.) şi 
aplicarea lor cu 
consecvenţă timp de câţiva 
ani, pot duce la 
oschimbare semnificativă 
la nivelul culturii 
organizaţionale. De cele 
mai multe ori rezistenţele la 
schimbare (individuale sau 
colective) sunt mult mai 
puternice decât nevoia de 
schimbare organizatională. 

Elementele 
climatului organizaţional 
sunt primele care surprind 
schimbarea, atât cea 
superficială legată de 
incidente sau crize 
organizaţionale, cât şi cea 

profundă dată de schimbări 
strategice planificate sau 
de evoluţiile constante şi 
îndelungate a politicilor şi 
practicilor organizaţionale. 
Mai întâi schimbarea este 
sesizată printre elementele 
climatului organizaţional 
după care, dacă este 
consistentă şi definitivă, 
afectează elementele 
culturii organizaţionale. 

Mai mulţi analişti au 
încercat, prin analize 
riguroasem,să facă o 
distincţie clară între cultură 
şi climat organizaţional 
(Schneider, 1990; Denison 
1996, Payne R. L, 2000 
etc.) şi nu au reuşit în 
acest demers. Aceşti autori 
au ajuns la concluzia este 
dificil să se facă o distincţie 
clară între studiile vizând 
cultura organizaţională şi 
cele vizând climatul 
organizaţional datorită 
obiectului de studiu comun 
(mediul social 
organizaţional), 
conţinuturilor 
asemănătoare 
(dimensiunile vizate de 
analiză organizaţională) şi 
metodologiilor similare. 
Autorii menţionaţi au 
concluzionat ca există o 
mare similitudinea între 
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dimensiunile folosite de 
cele două tipuri de studii, 
că şi  că definiţiile culturii şi 
climatului organizaţional au 
un grad mare de 
suprapunere şi 
ambiguitate. 

Conform opiniilor 
formulate de Pitariu H. D şi 
Budean A. D. (2007), 
climatul organizaţional se 
referă mai degrabă la 
suma percepţiilor 
membrilor unei organizaţii 
cu privire la politicile, 
practicile şi procedurile 
formare şi informale în timp 
ce cultura organizaţională 
se bazează pe convingerile 
şi valorile membrilor unei 
organizaţii, construite în 
timp de membrii unei 
organizaţii.  

Între cele două – 
climatul şi cultura 
organizaţională – sunt 
câteva elemente de 
similitudine: se referă 
ambele la mediul social 
intern al unei organizaţii; 
reflectă impactul pe care îl 
are organizaţia asupra 
membrilor ei; vizează 
ambele concepte 
multidimensionale 
stratificate (uneori nefiind 
clar daca o anumită 
dimensiune aparţine 
climatului sau culturii 
organizaţionale), pot fi 
probate ambele atât prin 
metode cantitative 
(chestionare) cât şi 
calitative (interviuri, 
observaţii etc.) de analiză 
organizaţională (Pitariu H. 
D şi Budean A. D. 2007). 

Dacă cultura 
organizaţională se referă 
mai mult la aspectele 
stabile, care dau impresia 

de continuitate 
„personalităţii” unei 
organizaţii, climatul 
organizaţional descrie 
starea de spirit de moment 
a angajaţilor, atitudinile, 
opiniile şi credinţele lor 
„aici şi acum”. Atunci când 
evaluăm satisfacţia în 
muncă, nivel de implicare, 
identificarea cu firma, 
temerile sau speranţele 
angajaţilor, evaluăm nu 
atât cultura organizaţională 
cât climatul organizaţional. 
Deşi nu întotdeauna putem 
face o distincţie clară între 
cele două dimensiuni 
merită reţinut faptul că, în 
timp ce cultura 
organizaţională vizează în 
special aspectul valoric şi 
elementele de continuitate 
(norme scrise şi nescrise, 
simboluri, ritualuri, etc.) 
climatul organizaţional se 
referă în special la aspectul 
atitudinal şi la credinţele, 
opiniile şi sentimentele 
angajaţilor într-un anumit 
moment a vieţii unei 
instituţii. 

În mod categoric 
între cele două aspecte 
organizaţionale (climat şi 
cultură) există şi alte 
distincţii evidente: in timp 
ce cultura organizaţională 
este indusă în cea mai 
mare parte prin socializare 
şi învăţare organizaţională 
(noul întrat în organizaţie 
învăţând care sunt valorile 
dominate, ce nu este 
permis sau ce este tolerat, 
ce trebuie sa facă pentru a 
fi simpatizat sau a avea 
succes etc.), climatul 
organizaţional este mai  
degrabă o reflectare a 
reacţiilor individuale, 

formulate ad-hoc faţă de 
politicile, procedurile sau 
deciziile organizaţionale, 
exprimând ceea ce este 
vizibil în mediul 
organizaţional, ceea ce 
iese la suprafaţă în 
reacţiile, evaluările sau 
opiniile dominate ale 
angajaţilor. 

Analiza climatului 
organizaţional reprezintă o 
descriere şi /sau o 
evaluare a procedurilor, 
strategiilor şi relaţiilor 
organizaţionale aşa cum 
sunt ele percepute de 
angajaţi plasaţi în 
departamente diferite, în 
posturi ierarhice diferite.  
Analiza climatului 
organizaţional ne permite o 
sondare a stării de spirit şi 
percepţiilor a angajaţilor 
dintr-o organizaţie, 
percepţii determinate de 
modul în care funcţionează 
organizaţia respectivă. 

Spre deosebire de 
analiza culturii 
organizaţionale, analiza 
climatului organizaţional 
oferă satisfacţia de a 
obţine date utile, relevante 
pentru realitatea imediată, 
date care au aplicabilitate 
practică, ajutând la 
optimizarea activităţii, 
eficienţei şi satisfacţie 
angajaţilor.  

Mai mult, concluziile 
unor astfel de analize dau 
un caracter de obiectivitate 
deciziilor legate de 
personal, eliminând mare 
parte din incertitudinea 
care afectează 
managementul 
organizaţional.  

Analiza climatului 
organizaţional  permite o 
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identificare a elementelor 
observabile ale culturii 
organizaţionale, a ceea ce 
este vizibil ca manifestare 
din ceea ce reprezintă 
“personalitatea” unei 
organizaţii. Deşi este 
descris prin intermediul 
percepţiilor si evaluărilor 
colective, climatul 
organizaţional nu este o 
subspecie a culturii 
organizaţionale. Cultura 
organizaţională se refera la 
elemente de profunzime, 
constante, greu de 
schimbat, bine ancorate în 
mentalitatea angajaţilor 
unei organizaţii în timp ce 
climatul organizaţional 
vizează elementele de 
suprafaţă, reacţiile, opiniile 
şi predispoziţiile 
comportamentale ale 
membrilor unei organizaţii 
legate de probleme sau 
contexte organizaţionale 
specifice,  fluctuate. Prin 
analiza climatului 
organizaţional surprindem 
mai degrabă manifestăril 
vizibile, de suprafaţă a 
„personalităţii” unei 
organizaţiei 

Analiza climatului 
organizaţional ne apropie 
şi de ceea ce ar putea fi 
evaluare a gradului de 
satisfacţiei profesională/ în 
muncă, fără a se limita la 
cesta. Un set de întrebări 
solicitând exprimarea 
gradului de mulţumire 
/nemulţumire sau 
satisfacţie/ insatisfacţie al 
angajaţilor faţă de 
realitatea organizaţională, 
poate să se apropie de 
ceea ce numim evaluarea 
satisfacţiei angajaţilor şi 
poate fi inclus într-un 

chestionar de analiză a 
climatului organizaţional 
(ca unul din factorii distincţi 
al acestuia). Dacă setul de 
întrebări se referă la 
proceduri, strategii, relaţii 
sau atitudini care există 
într-un colectiv sau 
organizaţie, solicitând 
evaluarea lor sub aspectul 
incidenţei /frecvenţei, 
atunci vorbim de o 
evaluare a climatului 
organizaţional şi nu de o 
exprimare a satisfacţiei în 
muncă. 

 
Dimensiuni ale 

culturii organizaţionale 
Specialistul Geert 

Hofstede (1996), deşi nu a 
oferit un model în 
accepţiunea curentă a 
acestui  termen, a 
identificat 5 dimensiuni 
după care se poate 
identifica o cultură 
organizaţională. Fiecare 
dintre cele 5 dimensiuni 
constituie, în fond, o axă 
(un interval continuu) care 
este mărginită la ambele 
capete de anumite forme 
ale dimensiuni care se 
situează în opoziţie. Cele 5 
dimensiuni (intervale 
continue) luate de 
Hofstede în considerare 
sunt:  
1. Dimensiune 
individualist/colectivism 
(individualism vs. 
colectivism);  
2. Dimensiunea privind 
distanţa (gradul de 
apropiere) puterii;  
3.Dimensiunea privind 
gradul de evitare a 
incertitudinii (ridicat vs. 
scăzut);  

4. Dimensiunea privind 
caracterul masculin/feminin 
(masculinitate vs. 
feminitate);  
5. Dimensiunea privind 
orizontul de timp a 
orientărilor/abordărilor 
(orientarea pe termen lung 
vs. orientarea spre termen 
scurt).  
 
1. Dimensiune 
individualist/colectivism 
(individualism vs. 
colectivism) 

Această dimensiune 
se referă la raporturile 
individului (angajatului) cu 
restul oamenilor (restul 
angajaţilor).Anumite 
organizaţii apreciază 
individualismul ca o 
valoare pozitivă, altele 
promovează colectivismul 
(opusul individualismului).  
În organizaţii în care 
predomină individualismul, 
legăturile dintre angajaţi săi 
sunt reduse. În organizaţie, 
se consideră normal, ca şi 
cutumă sau tradiţie, ca 
fiecare să-şi urmărească în 
special propriile interese, 
indivizilor (angajaţilor) 
acordându-li-se o mare 
libertate de alegere a 
direcţiilor şi activităţilor.  În 
schimb, într-o organizaţie 
în care primează valorile 
legate de colectivism (de 
grup), angajaţii şi grupurile 
de angajaţi conlucrează şi 
cooperează frecvent între 
ei, iau în comun decizii, 
participă în comun la 
diferite acţiuni şi activităţi. 
În general, în organizaţiile 
care promovează 
colectivismul,ca şi valori 
culturale, acţiunile 
personalul iau în 
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considerare interesele 
celorlalţi sau ale grupului 
din care fac parte. De 
asemenea, în timp ce în 
organizaţiile care 
promovează 
individualismul cuvântul 
"EU" predomină în abordări 
şi comportamente, în 
organizaţiile care 
promovează colectivismul 
cuvântul "NOI" este 
considerat o abordare 
normală şi firească.  În 
organizaţiile cu o cultură 
care promovează 
colectivismul se pune 
accentul extrem de mult pe 
apartenenţa la organizaţie 
(sau grup), crearea 
sentimentului că angajaţii 
aparţii organizaţiei, 
dezvoltarea în rândul 
membrilor organizaţiei a 
sentimentului că ei sunt 
componentă activă şi 
importantă în organizaţiei 
(fără de care organizaţia 
moare).  În schimb, în 
organizaţiile care 
promovează 
individualismul, identitatea 
este centrată pe individ, se 
pune accent pe iniţiativă şi 
realizare individuală în 
detrimentul colaborării, se 
încurajează o anumită 
independenţă "afectivă" a 
indivizilor faţă de 
organizaţie.  
 
 2. Dimensiunea privind 
distanţa (gradul de 
apropiere) puterii  

 Această 
dimensiune este o 
transpunerea, la nivel de 
organizaţie, a elementelor 
de distanţă sau apropiere a 
putere ce se manifestă la 
nivel de ţară (evident la 

nivelul organizaţiei această 
dimensiune are o altă 
conotaţie).  În acest sens, 
o societate care încercă să 
reducă cât mai mult 
inegalităţile legate de 
putere, repartiţia resurselor 
şi bogăţiilor, este 
considerată ca posedând o 
cultură cu distanţa puterii 
reduse. În schimb, o altă 
societate ca 
instituţionalizează o 
diferenţă şi distribuţie 
inegală ridicată privitor la 
putere, repartiţia resurselor 
şi bogăţiilor, şi care nu 
încercă să le diminueze, 
este considerată ca având 
o cultură cu o distanţă a 
puterii mare.  Dimensiune 
legată de distanţa puterii la 
nivel de organizaţie ia în 
considerare gradul de 
centralizare a autorităţii, 
procesul de coordonare şi 
luare a deciziilor, nivelul 
libertăţilor decizionale ale 
subalternilor, intensitatea 
relaţiilor ce se manifestă 
între subalterni şi şefi. 
Astfel, în organizaţiile  
unde cadrele de conducere 
deţin puterea fără a o 
deroga (chiar şi parţial) 
subalternilor; unde există 
un grad ridicat de 
centralizare (lipsa 
libertăţilor de acţiune şi 
decizie) în organizaţie; 
unde procesul decizional 
este unilateral fără 
acceptul consultărilor; unde 
stil de conducere autoritar; 
unde nivelul de încredere 
şi colaborare între şef şi 
subalternii lui este redus, 
cultura organizaţională se 
caracterizează prin o 
distanţă mare a puterii. În 
schimb, în organizaţiile cu 

un grad redus de distanţă a 
puterii, managerii vor 
promova o reducere a 
distanţei ierarhice faţă de 
subalterni, preferând să 
colaboreze şi să îi implice 
pe aceştia în procesele 
majore de luare a deciziei 
(sau derogări sau 
transferuri parţiale de 
responsabilităţi de la şefi la 
subalterni).  
 
3.Dimensiunea privind 
gradul de evitare a 
incertitudinii (ridicat vs. 
scăzut)  

 Aceasta 
dimensiune se referă la 
modul în care organizaţiile 
privesc şi tratează 
incertitudinile. Orice 
organizaţie, în definitiv, se 
confruntă în activităţile lor 
cu diferite incertitudini, şi 
încercă, pe cât se poate, 
să le evite. Cu toate 
aceste, nu toate 
organizaţiile încearcă să 
evite incertitudinile în 
acelaşi grad. În acest sens, 
sunt organizaţii care 
încercă să evite într-un 
grad ridicat incertitudinile şi 
sunt organizaţii care au un 
grad scăzut de evitarea 
incertitudine.  În organizaţii 
cu o puternică evitare a 
riscului, stabilirea de reguli 
şi reglementări ale 
activităţilor sunt, în fapt, 
modalităţi concrete prin 
care acestea îşi propun să 
lupte cu incertitudinea.  De 
asemenea, managementul 
din organizaţiile cu un grad 
ridicat de evitarea 
incertitudinilor este orientat 
spre activităţi de 
previzionare (activităţi 
legate de prevederea şi 
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identificarea de probleme 
în viitor pentru a face 
posibilă din timp rezolvarea 
lor) şi planificare pentru a 
reduce riscul apariţiei de 
incertitudini.  În schimb, în 

organizaţiile cu un grad mic 
de evitare a incertitudinii 
activităţile de planificare 
strategică, previziune şi 
planificare, control şi 
coordonarea proceselor nu 

sunt bine definite, 
activităţile, în general, atât 
de conducere cât şi de 
execuţie fiind extrem de 
ambiguă.  

 
Caracteristicile organizaţiilor cu un grad redus şi ridicat de evitarea 
incertitudinilor 

Grad redus de evitarea incertitudinilor Grad ridicat  de evitarea 
incertitudinilor 

Incertitudinea este inerentă în viaţă, 
trebuie acceptată relativ uşor, fiecare zi 
trebuie "luată" aşa cum se derulează  

Incertitudinea este inerentă în viaţă, dar 
trebuie percepută ca o ameninţare 
continuă cu care trebuie şa te lupţi 

Timpul este considerat ca ne având nici o  
valoare 

Timpul însemnă bani 

Stresuri uşoare şi mai puţin intense Stresuri şi anxietăţi mari şi extrem de 
intense 

Munca intensă nu este considerată o 
virtute 

Disponibilitate pentru munca intensă este 
o  
condiţie importantă pentru supravieţuire  

Comportamentul agresiv este respins Comportamentul agresiv este acceptat  

Se pune accent pe relativism şi empirism Se manifestă o puternică necesitate 
pentru lucruri şi aspecte standardizate 
sau reglementate  

Se consideră normal să apelezi la cât 
mai puţine reguli cu putinţa 

Se consideră normal şi necesar existenţa 
de reglementări şi reguli scrise  

Managementul orientat spre sarcină Managementul orientat spre rezultate 

Se exercită preponderent funcţia 
managerială  
de comandă 

Se exercită preponderent funcţiile 
manageriale  
de previziune, planificare strategică şi 
control 

 
4. Dimensiunea privind caracterul masculin/feminin (masculinitate vs. 
feminitate)  

 Această dimensiune are în vedere modul de comportament al organizaţiei 
după caracterul masculin/feminin. Sunt organizaţii care au un comportament 
masculin şi sunt organizaţii care au un comportament feminin.  Organizaţiile de tip 
masculin tind să pună accent pe valori cum ar fi subordonarea, respectarea strictă a 
unor reguli, indiferenţa faţă de alţii, abordări dominante şi pe poziţii de forţă, alegerea 
confruntărilor directe.  De asemenea organizaţiile de tip masculin frecvent asumă 
diferite riscuri iar cât dau greş nu îşi recunosc (asumă) vina.  În schimb, organizaţiile 
de tip feminist, valorile dominante se referă la cooperarea între oameni, conservarea 
mediului şi al resurselor, stabilitate şi armonie, orientat spre aprobarea celor oropsiţi 
sau umiliţi. În general, organizaţiile feministe promovează o viziune mai idilică vis-a-
vis de viaţă şi cea ce trebuie să însemne frumos. Cu toate aceste, organizaţiile de tip 
feminist nu îşi asumă riscuri dar nici greşeli. 
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Caracteristicile organizaţiilor de tip feminitate/masculinitate 

Organizaţii feministe Organizaţii masculine 

Bărbaţii nu ar trebui să domine, ei ar 
trebui să îşi asume rolurile de "pălmaşi".  
 

Bărbaţii sunt cei care domină şi creează 
lucrurile cele mai măreţe şi 
spectaculoase. Femeile trebuie să se 
supună bărbaţilor 

Ar trebui ca cele 2 sexe să fie 
reprezentate egal  

Bărbaţii ar trebui să domine  

Calitatea vieţii este importantă Performanţa este cea ce contează în 
viaţă  

Caracter mai împăciuitor Caracter mai dominant de impunere a 
propriei viziuni  

Munceşti pentru a trăi Trăieşti pentru a muncii 

Oamenii şi mediile sunt importante Bani şi bunurile sunt importante 

Interdependenţa constituie un ideal Independenţa constituie un ideal  

Serviciile asigură motivarea Ambiţia reprezintă forţa motrice a acţiunii 

Se manifestă simpatie pentru cei "necăjiţi Se manifestă admiraţie faţă de realizatorii 
de succes  

Ce este mic şi lent reprezintă "frumosul Ce este mare şi rapid reprezintă 
"frumosul" 

Nu prea se asumă riscuri Frecvent se asumă riscuri 

Când greşesc nu îşi asumă greşeala Când greşesc nu îşi asumă greşeala 

Preferă confruntări indirecte Preferă confruntări directe 

Dezamorsarea conflictelor prin mediere Dezamorsarea conflictelor prin impunere 

În plan managerial, predominanţa dimensiunii de masculinitate sau feminitate 
se reflectă, după unii autori (Ovidiu Nicolescu, 2005) în special în modul de 
exercitate a funcţiei de previziune, antrenare şi organizare. Abordarea managerială 
tinde să fie autoritară, iar subordonarea ierarhică litera de lege în organizaţii. Astfel, 
în cazul preponderenţei masculinităţii, managerii tind să promoveze cu prioritate 
strategii şi politici ofensive, agresive focalizate asupra exploatării oportunităţilor 
oferite de mediul ambiant. În schimb, în organizaţiile în care predomină feminitatea 
se utilizează adesea strategii centrate pe firmă, mai puţin ofensive, respectiv 
implementarea treptată a strategiilor şi politicilor, în viziune "step by step" (pas cu 
pas), toate acestea fiind caracterizate de un dinamism echilibrat.  În aceste 
organizaţii se realizează frecvent un echilibru între ierarhie şi cooperare, problemele 
climatului de muncă şi relaţiile dintre angajaţii fiind tratate cu maximă prioritate. 
Managementul este, preponderent, de tip democratic,rolul şi importanţa managerilor 
fiind moderate.  
 
5. Dimensiunea privind orizontul de timp a orientărilor/abordărilor (orientarea 
pe termen lung vs. orientarea spre termen scurt). 

Orientarea pe termen lung se caracterizează prin perseverenţă, organizarea 
relaţiilor pe baza de documente organizatorice şi supervizarea funcţionării acestora şi 
nu în ultimul rând promovarea abordărilor privind "cumpătarea şi deţinerea 
sentimentului de ruşine" (Ovidiu Nicolescu, 2005).  În schimb, orientarea pe termen 
scurt se manifestă prin: accent pe siguranţă şi stabilitate, respect faţă de tradiţie şi 
reciprocitate în saluturi,favoruri şi cadouri.   
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Caracteristicile orientărilor pe termen scurt şi lung 

Termen scurt Termen lung 

Respect pronunţat faţă de tradiţii                                                                 Adaptarea tradiţiilor la contextul modern 

Respectarea obligaţiilor sociale şi a 
statutului, indiferent de preţ  

Respectarea obligaţiilor sociale şi a 
statutului, între anumite limite  

Cotă mică de economisire a resurselor,  
reflectată în funduri reduse pentru 
investiţii  

Cotă mică de economisire a resurselor, 
reflectată în funduri reduse pentru 
investiţii  

Oamenii aşteaptă să obţină rapid 
rezultate 

Oamenii manifestă perseverenţă în 
obţinerea de rezultate pe termen lung  

 
Abilităţi organizaţionale şi interpersonale 
Legat de cultura organizaţională, un alt rol al  managerilor este de a susţine, 

sau dezvolta acest tip de cultură. În acest sens, odată apărută şi stabilită cultura 
organizaţională în organizaţie, rolul managerilor este să se folosească de 4 forţe (cu 
caracter de instrument) pentru susţinerea acesteia. . Aceste 4 forţe care menţin în 
viaţă o cultură organizaţională sunt (Yoash Wiener, 1988):  

1. Procesul de selecţie a angajaţilor 
 În mod normal, procesul de selecţie a angajaţilor are ca scop identificarea, 

selectarea şi angajarea celor mai pregătiţi indivizi pentru o anumită activitate. În 
schimb, de multe ori, managerii iau în considerare în angajarea unui individ nu numai 
nivelul de pregătire deţinut de candidaţi, dar şi anumite aspecte care ar facilita 
integrarea mai rapidă a acestor în organizaţie (aderarea mai rapidă la cultura 
organizaţională). 

2. Acţiunile managerilor de vârf 
 Managerii din vârful ierarhiei organizaţiei au o influenţă simbolică asupra 

organizaţiei. Acţiunile şi atitudinea managerilor generali, managerilor executivi, 
managerii de departamente, sunt îndeaproape observate de restul membrilor 
organizaţiei pentru a identifica care sunt comportamentele acceptate în organizaţie, 
respectiv care sunt modalităţile şi abordările acceptate de rezolvare a organizaţiei.  

3. Socializarea 
Oricât de bine pregătiţi sunt indivizii nou angajaţi, ei nu sunt pe deplin integraţi 

in cultura organizaţională. 
4. Folosirea corespunzătoare a recompenselor şi pedepselor 
Modul de aplicare a recompenselor şi a pedepselor în cadrul unei organizaţii trimit 

un mesaj puternic angajaţilor. Angajaţii, în general, tacit şi fără să o arate, observă 
cam toate evenimente care se întâmplă în jurul lor.  

Există multe cazuri în care cultura organizaţională nu aparţine managerilor, în 
întregime, ci aparţine angajaţilor din subordine lor. În multe cazuri, managerii au 
numai un rol în crearea culturii, restul angajaţilor fiind cei care şi-au adus ce mai 
mare contribuţie la creionarea şi implementarea caracteristicilor culturii.  
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ANEXE:Exemple de proceduri de evaluare a climatului organizaţional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indiferent cât de bine funcţionează o firmă /instituţie este posibil ca uneori să apară probleme, blocaje, 

dificultăţi. Vă rugăm să vă referiţi la astfel de posibile probleme (chiar dacă ele apar foarte rar sau 

accidental) şi să completaţi tabelul de mai jos, descriind problema, sugerând sau numind posibile cauze, 

descriind soluţii de rezolvare obişnuite şi soluţii ideale etc. 

 
 

Descrierea problemei  
O problemă este /poate fi …. 

Cauze ale problemei 

Ea apare din /datorită… 
Soluţii curente  

De obicei o rezolvăm … 
Soluţii  dorite /ideale 

Ce mai bine ar fi dacă… 

1. 

 

 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

 

 

   

3. 

 

 

 

 

 

   

 

     Departamentul /Secţia _____________________________________   
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Chestionar CO (partea I.) 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Gândiţi-vă la firma /instituţia în care lucraţi. Care sunt primele 3 cuvinte care vă vin primele în minte? 
 

  
  

2. Care credeţi că sunt atuurile, punctele tari ale firmei /instituţiei în care lucraţi ? 
(Care sunt aspectele pozitive, avantajele, realizările care fac ca instituţia să meargă bine?) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Care credeţi că sunt slăbiciunile, punctele slabe ale firmei /instituţiei în care lucraţi ? 
(Care sunt problemele, dezavantajele, dificultăţile care fac ca instituţia să nu meargă atât de bine cum ar putea?) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

4. Cum credeţi că vor evolua lucrurile în următorii ani în firma /instituţia în care lucraţi ? 
(Ce se va schimba şi în ce sens se va schimba, atât în interior cât şi în relaţiile cu clienţii şi /sau colaboratorii?) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

5. Care credeţi că ar putea fi ameninţările, problemele care ar putea apărea în viitor ? 
(Într-o viziune pesimistă, ce s-ar putea întâmpla astfel încât lucrurile să meargă mai rău, să regreseze ?) 

 

 

 

 

 

6. Care credeţi că ar fi oportunităţile, şansele care ar putea apărea în viitor şi pe care firma /instituţia ar putea să le 

fructifice ? (Într-o viziune optimistă, ce s-ar putea întâmpla astfel încât lucrurile să meargă mai bine, să evolueze pozitiv ?) 

 

 

 

 
 
 

7. Pe Dvs. personal, ce anume v-ar stimula, ce v-ar face să munciţi mai bine, să fiţi mai eficient şi mai mulţumit?      

   (Vă rugăm să le descrieţi în câteva cuvinte) 

 

 

 

 
8. Exprimându-vă la modul general  
Dvs. sunteţi cel mai mulţumit de  

   şi cel mai nemulţumit de   

 

Echipa noastră realizează un studiu referitor la opiniile angajaţilor din firma /instituţia în care lucraţi. Acest 

studiu are ca obiectiv principal consultarea angajaţilor cu privire la acele aspecte ale activităţii care 

interesează întregul colectiv, pentru o mai bună organizare şi pentru pregătirea unor stagii de perfecţionare a 

personalului . 
 

Puteţi să vă exprimaţi sincer punctele de vedere, opiniile, sugestiile întrucât nu vă veţi semna pe acest 

chestionar. Noi vă asigurăm confidenţialitatea şi în studiu vom prezenta toate rezultatele în comun, fără a 

preciza nume sau funcţii /posturi.  
 

Contând pe SINCERITATEA, INTELIGENŢA şi SPIRITUL DVS. DE ANALIZĂ vă rugăm să răspundeţi la 

întrebările acestui chestionar. VĂ MULŢUMIM ! 
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ECO 
Evaluare a Climatului Organizaţional 
Acest chestionar vizează evaluarea unor dimensiuni ale climatului 

organizaţional din această firmă /instituţie, evaluare realizată de către angajaţii 
acestei firme /instituţii. Acest chestionar nu vizează evaluarea angajaţilor sau a 
personalităţii acestora, ci evaluarea „personalităţii” firmei /instituţiei şi a 
gradului de „sănătate” a acesteia. Acest obiectiv poate fi atins doar prin 
consultarea angajaţilor şi prin evaluările obiective realizate de aceştia şi prin 
sistematizarea acestor evaluări. 

 

Rolul chestionarului este de “filtrul”, “interfaţa” între angajaţi şi conducere. 
Cu ajutorul lui puteţi să vă exprimaţi sincer punctele de vedere, opiniile, 
sugestiile fără a risca ca acesta să deranjeze pe cineva sau să vă creeze 
probleme, deoarece: 
a) nu vă veţi semna pe acest chestionar; 
b) vă asigurăm confidenţialitatea (la chestionarele individuale au acces numai 

operatorii noştri); 
c) concluziile finale vor face referire la întregul colectiv, fără a preciza nume 

sau funcţii /posturi.  
 

Pentru a completa acest chestionar, vă rugăm 
1. Citiţi descrierea fiecărei dimensiuni evaluate. 
2. Citiţi fiecare din cele 7 afirmaţii şi evaluaţi în ce măsură le consideraţi 

adevărate sau sunteţi de acord cu ele. Marcaţi opinia dumneavoastră, bifând 
sau încercuind una din cifrele de pe scala alăturată.  

3. Citiţi fraza concluzivă şi realizaţi evaluarea generală. 
4. Oferiţi sugestiile dumneavoastră pentru îmbunătăţirea situaţiei /condiţiilor 

legate de dimensiunea vizată (sunt importante sugestiile dumneavoastră 
dacă doriţi îmbunătăţirea situaţie existente). 

 

 Vă sunt clare instrucţiunile de completare, le cunoaşteţi în detaliu? 
 

ÎN FOARTE MICĂ        în mică        în măsură         în mare         ÎN FOARTE MARE 
MĂSURĂ          măsură           medie             măsură             MĂSURĂ 

 
1                    2                   3                   4              5                      

 

A. Sarcina: modul de definire a sarcinilor şi obiectivelor, atât la nivelul întregii organizaţii 
cât şi pentru fiecare angajat în  parte (obiective clare). 

                      În foarte     În foarte 
                                                                                                                                            mică măsură         mare măsură 

 

1. Sarcinile mele sunt clare, bine definite. 

2. Fiecare dintre colegii mei ştie foarte bine ce are de făcut, care le 
sunt sarcinile profesionale. 

3. Ştiu ce trebuie să urmăresc astfel încât munca mea sa fie în acord 
aşteptările conducerii firmei /instituţiei. 

4. Şeful meu direct ştie, punct cu punct, care sunt sarcinile fiecărui 
subaltern. 

5. Fac de toate, nu am sarcini foarte bine definite. 

6. Aş vrea ca sarcinile mele sa fie mai bine definite. 

7. Unii dintre colegii mei nu ştiu exact care obiectivele pe care trebuie 
să le urmărească pentru a avea un randament maxim. 

În concluzie,sarcinilor şi obiectivelor în cadrul acestei firme 

1     2     3     4     5     

1     2     3     4     5     

 

1     2     3     4     5      

 

1     2     3     4     5      

 

1     2     3     4     5      

1     2     3     4     5     

 

1     2     3     4     5      
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/instituţii sunt bine definite (obiective clare). 
 

ÎN FOARTE MICĂ        în mică        în măsură         în mare         ÎN FOARTE MARE 
MĂSURĂ          măsură           medie             măsură             MĂSURĂ 

 
1                    2                   3                     4                     5          

Sugestiile mele vizând îmbunătăţirea modului de definire a sarcinilor (cu referire 
la locul meu de muncă, colectivul în care lucrez sau întreaga firmă /instituţie) sunt 
următoarele: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________- 
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STILURI DE CONDUCERE ŞI COMUNICARE MANAGERIALĂ 

 
  

Prof. MACSIM GABRIELA 
Școala Gimnazială, Comuna Văleni 

 

 
 

 

Tot  Managementul 
educaţional are în vedere 
realizarea obiectivelor 
strategice şi operaţionale ale 
instituţiei şcolare, 
îndeplinirea misiunii şcolii, 
expresie a viziunii, ethosului 
şi culturii organizaţionale.  

Este necesară, nevoia 
de formare continuă, având 
în vedere tendinţa mondială 
de profesionalizare a 
managerilor şcolari. 

Stilul autoritar-opresiv 
este cel în care cuvântul 
cheie este supunerea; liderul 
poate avea o competență 
profesionala scăzută în 
domeniul respectiv. 
Comunicarea manageriala 
are loc numai pe verticala, 
de sus in jos. În schimb, se 
va dezvolta comunicarea 
neoficiala între angajați, cu 
rolul de „sabotare“ a șefului 
autoritar. 

         Stilul autoritar-
obiectiv este cel în care 
cuvântul-cheie este 
competența. Liderul nu are 
disponibilitate pentru relații 
personale; el privește 
rezultatele în mod obiectiv și 
organizează cu precizie 
procesul de producție. Acest 

tip de lider se implica extrem 
de mult în activitate și de 
aceea nu deleagă 
autoritatea. Se situează la o 
oarecare distanță de 
colectiv, deci se vor stabili 
relații separate conducător - 
fiecare membru al echipei; 
această caracteristică se 
completează cu faptul ca îi 
privește pe angajați ca pe 
niște instrumente. 
Comunicarea manageriala 
se desfășoară tot de sus în 
jos, dar nu mai exista 
atmosfera de ostilitate din 
cazul anterior. 

Stilul democrat-
consultativ are ca termen 
cheie relațiile umane. În 
acest caz, funcția de 
conducere se îmbină cu 
funcția de execuție; 
consultările cu membrii 
grupului de muncă sunt. 
Sunt folosiți motivatorii de 
ambele categorii (extrinseci 
și intrinseci), iar autoritatea 
se deleagă într-un mod 
cunoscut de către angajați. 
Fluxul comunicării 
manageriale are și sensul de 
jos în sus iar angajații 
participă parțial la decizie. 

Stilul democrat-
participativ are ca termen 
cheie atașamentul față de 

organizație. Liderul e mai 
curând un mediator-
organizator al grupului de 
muncă și al procesului de 
discuție/decizie; de fapt, 
echipa este cea care ia 
decizia, în problemele care o 
privesc. Predomina relațiile 
și comunicarea neoficiala; 
liderul intervine când apar 
conflicte, pentru a împăca 
părțile adverse. Se folosesc 
motivatorii intrinseci, iar cei 
care greșesc sunt ajutați de 
ceilalți angajați să se 
corecteze. Autoritatea se 
deleagă adesea, nu într-un 
mod clar. Este stilul de 
comunicare manageriala cel 
mai generos.  

Stilul permisiv 
(laissez-faire), ce are ca 
termen cheie structura 
prestabilită. Liderul are rol de 
reprezentare în exterior a 
organizației și de simbol al 
organizației pe plan intern. El 
se mărginește în a furniza 
materialele informative 
angajaților și a anunța 
momentul de început și de 
sfârșit al unei sarcini. Acest 
stil de conducere poate 
funcționa pe o organigramă 
clară, cu poziții, modalități de 
realizare a sarcinilor, sistem 
de sancțiuni și recompense 
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foarte clar. Comunicarea 
manageriala este 
predominant de jos în sus și 
intermitentă, iar între angajați 
nu poate fi stabilit un profil 
clar al comunicării. 

 
Legătura între stilul de 

conducere și eficiență                                                                                         
                Stilul 

autoritar este cel în care 
angajații nu sunt consultați 
aproape în nici o privința la 
luarea hotărârilor, iar în cazul 
în care li se da o sarcină nu 
sunt întrebați cu cine ar dori 
să lucreze. 

                 Stilul 
democratic este cel în care 
angajații sunt consultați în 
luarea hotărârilor, iar daca li 
se dă o sarcină li se permite 
sa-și aleagă colaboratorii.  

                 c) Stilul 
permisiv este cel în care 
predomina rutina, angajații 
nu sunt consultați dar nici nu 
se iau hotărâri importante, 
iar activitățile „merg de la 
sine”.  

 
Legătura stil-eficiență 
• pe termen 

scurt, liderii care au avut un 
stil de conducere democratic 
sau autoritar au obținut o 
productivitate bună de la 
angajați, pe când liderii cu 
stil permisiv au obținut o 
productivitate slabă. 

• Satisfacția 
angajaților este mai ridicată 
în cazul stilului democratic, 
angajații fiind mai prietenoși 
și mai orientați spre grup;  

•  în cazul stilului 
de conducere autoritar, se 

înregistrează conflicte în 
colectivul de lucru și un stres 
mai pronunțat (agresivitate 
ascunsa);  

• eficienta stilului 
autoritar se menține numai 
dacă e completată cu un 
control sever; atunci când 
liderul autoritar părăsește 
locul de munca, lucrul 
încetează, ceea ce nu s-a 
întâmplat cu grupurile 
experimentale conduse 
democratic sau laissez-faire.  

 
Stiluri EFICIENTE: 
• Stilul metodic 

(apelează la metode 
moderne de management, la 
ştiinţă, tehnologie  şi 
inovare); 

• Stilul umanist 
(acordă prioritate resurselor 
umane, ceea ce garantează 
eficienţa); 

• Stilul tehnicist 
(acordă prioritate producţiei, 
dar într-o manieră 
fundamentală căutând 
totdeauna soluţii raţionale 
pentru probleme tehnice; 
subalternii înţeleg caracterul 
de necesitate al măsurilor 
adoptate); 

• Stilul moderat 
(echilibru între producţie şi 
cerinţele oamenilor, 
colaborând cu subalternii). 

 
Stiluri INEFICIENTE: 
• Stilul 

dezinteresat (indiferenţi faţă 
de producţie, faţă de oameni, 
faţă de rezultate) ceea ce 
conduce la pierderea 
interesului oamenilor pentru 
producţie; 

• Stilul 
paternalist (managerul 
exagerează preocuparea 
pentru oameni, asemănător 
celui întâlnit în relaţia părinţi 
– copii, acest stil reduce 
interesul participativ al 
subordonaţilor şi îi 
desresponsabilizează);  

• Stilul abuziv 
(centrează interesul spre 
producţie, faţă de 
subordonaţi fiind distant sau 
chiar dezinteresat; el poate 
genera tensiuni şi conflicte, 
datorită rezistenţei tacite a 
subalternilor faţă de 
solicitările exagerate); 

• Stil indecis 
(managerul –  bazat pe 
exagerarea echilibrului între 
cele două categorii de 
interese – rezultate şi 
oameni; manifestă prudenţă 
exagerată; lipsă de fermitate 
în decizie).  

 
            Relaţionarea 

eficientă a managerului 
şcolar în mediul educaţional 
sau în afara acestuia este 
garantată de dezvoltarea şi 
capacitatea de a folosi, în 
rezolvarea problemelor, 
următoarele categorii de 
competenţe: 

 competenţe de 
comunicare şi relaţionare; 

 competenţe 
psiho-sociale; 

 competenţe de 
utilizare a tehnologiilor 
informaţionale; 

 competenţe de 
conducere / coordonare şi 
organizare; 
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 competenţele 
de evaluare; 

 competenţele 
de gestionare şi administrare 
a resurselor; 

 competenţe 
care vizează dezvoltarea 
instituţională; 

 competenţele 
care vizează self-
managementul 

În domeniul procesului 
educaţional  

 munca în 
echipă pentru proiectarea, 
implementarea, evaluarea 
curriculum-ului naţional şi a 
curriculum-ului la decizia 
şcolii; 

 respectarea 
intereselor, opţiunilor 
elevilor; 

 realizarea unei 
diagnoze corecte; 

 cunoaşterea 
culturii organizaţionale; 

 rezolvarea 
conflictelor; 

 formarea şi 
motivarea personalului 
didactic; 

 monitorizarea 
procesului de învăţământ; 

 realizarea 
parteneriatului cu familia şi 
cu întreaga comunitate. 
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STILURI DE CONDUCERE 

 
  

Prof. MOLCĂLUȚ FLORENTINA GEORGETA 
Școala Gimnazială "Prof. Gheorghe Dumitreasa"Girov 

 
 

 
 
 
 

 Stilul de conducere 
este considerat " o variabilă 
continuă care se manifestă 
ca interacțiune a tendințelor 
dominante de comportament 
și de atitudine ale 
managerilor " (Dicționar de 
psihologie socială - Editura 
științifică și enciclopedică, 
București, 1981).  

Stilul managerial este 
modalitatea prin care 
managerul aplică principiile, 
în prezintă obiectivele, ia  
deciziile, previne și rezolvă 
conflictele. 

Stilul de conducere 
utilizat de un manager are la 
bază un cumul de se calități 
profesionale, valori, credințe 
și trăsături de personalitate, 
elemente specifice culturii 
organizaționale care 
încurajează sau 
descurajează anumite 
abordări. 

Stilul  de lucru diferă 
de la un manager la altul, ca 
urmare a diferenţelor de 
personalitate şi cunoştinţelor 
de specialitate. 

Un stil managerial 
depinde de mai mulţi factori: 

• mediul extern  
• misiunea 

organizației  
• caracteristicile 

personalului-cadre didactice 
și elevi; 

• experiența 
managerului  

În literatura de 
specialitate, cea mai 
cunoscută clasificare a 
stilurilor de conducere este 
aceea care distinge între 
modelul autocratic, cel 
democratic şi cel de tip 
”laissez-faire”. 

Conducătorul care 
practică un STIL 
AUTOCRATIC: 

• stabilește 
politicile, modul de lucru și 
sarcinile; 

• ia decizii fără a 
se consulta cu ceilalți. 

• acest stil 
conduce la un nivel ridicat de 
rezistență și nemulțumire din 
partea subordonaților. 

• stilul este 
indicat în situaţiile de criză și 
când situația este urgentă. 

• se 
caracterizeaza prin rigiditate 
si centralizarea autoritatii,  

• concentreaza 
puterea, dreptul la luare a 

deciziilor si de control si isi 
asuma intreaga 
responsabilitate;  

• pune ac¬cent 
pe autoritatea formală pentru 
a obtine ascultare si a 
determina comportamentul si 
actiunile acestora.  

Stilul autocratic, bazat 
pe recompense si pedepse 
este tipic negativ, producand 
insatisfacție la nivelul 
subordonatilor si efecte 
contraproductive pentru 
activitate: delasare, lipsa de 
implicare, randament scazut, 
parasirea organizatiei. In 
mod obisnuit, oamenii nu 
agreeaza stilul autoritar, 
indeosebi in forma sa 
extrema, cand produce 
teama si frustrare. De aceea, 
permanentizarea acestui stil 
este contraproductiva, prin 
implicatiile sale negative. 
(sursa: 
http://www.rasfoiesc.com/bu
siness/management/STILUL-
DE-CONDUCERE33.php)  

Conducătorul care 
practică un STIL 
DEMOCRATIC: 

• stabilește 
politicile organizației în 
cadrul unui proces colectiv; 
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• este interesat 
de ideile și perspectivele 
subordonaților referitoare la 
obiective și activități 

• stilul este 
apreciat de angajați, asigură 
stabilirea unor relaţii de bună 
colaborare şieficacitatea 
activității.  

• deoarece 
consultarea necesită timp, 
nu este recomandat 
pentrusarcini urgente. 

• ia in 
consideratie motivatia 
comportamentului uman in 
munca in echipa  

•  respecta 
pozitia psiho-sociala a 
individului in cadrul grupului.  

•  acorda o mare 
incredere subordonatilor,  

• foloseste 
delegarea de autoritate si 
responsabilitate  

• antreneaza 
colaboratorii in procesul 
decizional.  

• Apreciază și 
stimulează capacitatea 
creativa a subordonatilor,  

• se urmareste 
valorificarea competentelor 
si favorizarea dezvoltarii 
personalitatii subordonatilor. 

• Predomina 
preocuparile pentru 
realizarea obiectivelor fara a 
neglija problemele 
subordonatilor.  

• se orienteaza 
spre membrii grupului,  

• urmareste o 
modelare reciproca a 
comportamentului in relatiile 
cu colaboratorii,  

• cultiva ordinea 
și disciplina colectivă 
simultan cu creativitatea 
individuală, 

• combate 
birocratismul și adoptă o 
atitudine flexibilă în locul 
celei riguros rigide,  

Conducătorul care 
practică stilul ”LAISSEZ-
FAIRE”: 

• nu se implică în 
luarea deciziilor decât dacă i 
se cere; 

• lasă angajaților 
întreaga libertate de decizie 
şi de acţiune; 

• nu se 
interesează de desfăşurarea 
activităţii acestora. 

• stilul este 
indicat atunci când echipa 
este capabilă și motivată, în 
alte condiții fiind complet 
ineficient. 

• nu se implică în 
activitatea grupului,  

• dă 
subordonaților un grad înalt 
de independență și îi lasă să 
se organizeze singuri. 

• este mai mult 
un inregistrator de rezultate, 
iar rolul sau este in primul 
rând să faciliteze operațiunile 
grupului, furnizându-i 
informații și să asigure 
contactul cu mediul exterior. 

 
În urma 

experimentelor sale, Lewin a 
descoperit că cel mai eficace 
este stilul democratic. 

În contextul 
managementului participativ 
se recomandă  stilul 
democratic, deoarece: 

• membrii 
grupului înţeleg problemele, 
acceptă sau chiar susţin 
decizia liderului; 

• când 
subordonaţii înţeleg şi 
apreciază procesul prin care 
se ia decizia ei pot să îi 
determine şi pe cei care nu 
sunt de acord cu decizia să o 
accepte; 

• managerul şi 
subordonaţii pot să 
reconcilieze părerile 
divergente asupra 
obiectivelor. 

(sursa:http://mentorat
urban.pmu.ro/sites/default/fil
es/ResurseEducationale/Mo
dul%207%20Management%
20educational.pdf) 
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 PROIECTUL THESAURUS LA FINAL 

 
  

Profesor  Metodist ELENA-ROXANA IRINA 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

 

 
 

Proiectul Thesaurus, 
parteneriat pentru învățare 
Grundtvig "Thesaurus- 
Treasury for Adult 
Education",www.adult-
education.ro , s-a finalizat la 

data de 31 iulie 2015. 
În luna iulie 2015, a avut loc 
ultima reuniune de proiect, la 
Universitatea din  Patras 
(The Graphics, Multimedia & 
GIS Laboratory), Grecia.  
În cadrul reuniunii au fost 
prevăzute o serie de ateliere 
de lucru, vizite de studiu, 
cursuri de formare, seminarii 
de formare, seminarii 
științifice, după cum 
urmează: 
În cadrul Seminarului 
internațional Thesaurus-
Adults learnes partenerhip, 
fiecare coordonator/membru 
echipă de proiect a prezentat 
o lucrare științifică cu tema 
centrală Învățarea la adulți, 
cu aplicarea metodologiei 
speciale rezultate din 
desfășurarea parteneriatului 
Grundtvig "Thesaurus": 
terapiile ocupaționale bazate 
pe folosirea tradițiilor în 
activități de învățare care a 

implică atât noile tehnologii, 
cât si limbile moderne. 
Fiecare partener a pregătit 
un program de formare și a 
susținut o sesiune de 
formare,în cadrul întâlnirii, 
folosindu-se LMS. Tema 
centrală a constituit-o 
tradițiile, fapt pentru care, 
echipa Asociației Magister 
Educationis Neamț a 
prezentat o secvență de 
formare din cadrul cursului 
Traditional Romanian 
wedding. 
Componenta de monitorizare 
activități, la nivelul 
proiectului, s-a evidențiat 
prin prezentarea unui raport 
de implementare a 
proiectului la nivelul fiecărei 
instituții implicate în proiect, 
în cei doi ani în care s-a 
desfășurat, respectiv 2013-
2015. Astfel, partenerii au 
prezentat filme documentare, 
imagini surprinse în timpul 
desfășurării activităților, 
prezentări ppt, afișe, pliante, 
postere, softuri educaționale. 
Workshopurile de formare cu 
tradiții și obiceiuri grecești au 
introdus partenerii în lumea 
mitică a vechii Grecii. 
Dansurile cu specific local, 
producerea săpunului 
Knossos din ulei de măsline, 

prepararea brânzei Feta sunt 
doar câteva din atelierele la 
care am participat cu toții, cu 
deosebit interes. 
Vizitele de documentare au 
avut loc la Muzeul 
Arheologic din Patras, la 
fabrica de rahat-loukoumia 
din Koulou, la o fabrică 
locală de vin, Achaia Clauss, 
precum și la  Muzeul 
Olympia.  
  Dintre rezultatele 
proiectului Thesaurus, 
amintim: bloguri, suporturi de 
curs, cursuri, metodologii, 
dicíonare, site, pagină 
facebook, workshopuri, 
conferințe online, ateliere de 
formare online, simpozioane 
internaționale, regionale, 
participări la festivaluri, 
ateliere de formare, 153 
filme documentare, lucrări 
științifice, toate acestea 
putând fi accesate pe site-ul 
proiectului www.adult-
education.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adult-education.ro/
http://www.adult-education.ro/
http://www.adult-education.ro/
http://www.adult-education.ro/
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Acest proiect a fost finanţat 
cu sprijinul Comisiei 
Europene. Această 
publicaţie (comunicare) 
reflectă numai punctul de 
vedere al autorului şi 
Comisia nu este 
responsabilă pentru 
eventuala utilizare a 
informaţiilor pe care le 
conţine. 
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EUROPE FOR INCLUSION  
 
 

 Prof. DIANA – ELENA CHIȚU 
Școala Gimnazială ”I.I. Mironescu” Tazlău 

 
 
 

  
 În perioada 2014 – 
2017, la Școala Gimnazială 
”I.I. Mironescu” Tazlău se 
desfășoară proiectul 
Erasmus Plus – parteneriate 
strategice în domeniul 
școlar, proiecte între școli, 
acțiunea KA2: 2014 – 1 – 
IT02 – KA201 – 003491_5 
Europe for Inclusion. Acest 
parteneriat are ca țintă 
dezvoltarea de inițiative care 
să promoveze incluziunea 
socială și bunăstarea tinerilor 
prin îmbunătățirea 
competențelor cheie la 
școală, precum și revizuirea 
și întărirea profesiei de cadru 
didactic. 
 Dorim să elaborăm un 
Protocol organic pentru 
incluziunea tinerilor cu nevoi 
speciale în școlile implicate 
cu scopul de a schimba 
atitudini, abordări și 
metodologii. Proiectul implică 
o examinare detaliată a 
modului în care pot fi 
depășite obstacolele în calea 
învățării și implicării active a 
fiecărui elev. Parteneriatul 
funcționează având ca și 
cadru științific propunerea 
pentru dezvoltarea școlii 
incluzive definită în lucrarea 
Index of Inclusion de Booth 

și Ainscow, publicată în 
2000. 
 Parteneri în acest 
proiect ne sunt școli din 
Sassari - Italia, Cenon - 
Franța, Jieznas - Lituania, 
Drusti - Letonia, Leszno - 
Polonia, Coimbra – 
Portugalia și Șanliurfa – 
Turcia. Menționăm că școlile 
din Letonia și Franța s-au 
alăturat echipei noastre care 
a dezvoltat în perioada 2012 
– 2014 proiectul Comenius 
Global Poverty and Us. 
 În primul an de proiect 
am desfășurat activități atât 
la nivel de local, cât și 
internațional. Proiectul a fost 
lansat odată cu începerea 
anului școlar 2014 – 2015, a 
urmat crearea unui colț 
Erasmus+ în școală, 
alegerea propunerii proprii 
pentru logo, aplicarea de 
chestionare pentru 
colectarea de date specifice, 
votarea de către elevi a 
variantei finale de logo care 
să însoțească toate 
materialele și documentele 
parteneriatului.  
 În ianuarie 2015 cinci 
cadre didactice din școală 
(Diana – Elena Chițu, 
Gabriela Bordea,  Daniela 
Manolachi, Elena – Carmen 
Ionescu și Daniela Petruț) au 
participat la primul 

eveniment de predare – 
învățare – training organizat 
de partenerul italian din 
Sassari, Primo Circolo 
Didattico San Donato. Am 
aflat informații valoroase 
despre lucrul cu elevii cu 
cerințe speciale în cadrul 
cursurilor desfășurate în 
cinci zile pe tema ”How can 
we improve our teaching 
methods to make students 
with disgraphy, dislexia and 
discalculity more successful 
in our schools?”  
 A urmat în martie 
2015 să fim organizatorii 
primei întâlniri transnaționale 
de proiect, la care au 
participat reprezentanții 
tuturor partenerilor. Pe lângă 
ședințele specifice în care 
am discutat aspecte 
organizatorice, de 
management și 
implementare, am considerat 
oportună desfășurarea unor 
lecții demonstrative 
interactive la care să 
participe musafirii noștri. 
Astfel, cadre didactice și 
elevi din școală au fost 
gazde și model pentru grupul 
european. Lecțiile 
demonstrative au fost 
organizate la grupe de 
grădiniță de către prof Elena 
– Carmen Ionescu (dactilo-
pictură – Efecte de 
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primăvară), Daniela Petruț 
(jocuri didactice – 
Matematică), Daniela 
Vadana (aplicație – tablou de 
primăvară) și Carmen - 
Elena Purcariu (activitate 
practică – lipire – Zâna 
primăvară), la clase primare 
de prof Gabriela Bordea 
(activitate integrată – 
Comunicare în limba română 
și Arte vizuale), Daniela 
Manolachi (Matematică), 
Florinela Dogariu 
(Matematică), Septimiu 
Florean (activitate integrată – 
Matematică, Muzică, Abilități 
practice), la clase gimnaziale 
de prof Angelica Florean 
(Limba franceză), Monalisa 
Lupu (Chimie), Alina Barcan 
(Geografie), Diana – Elena 
Chițu (Limba engleză). De 
asemenea, musafirii au avut 
ocazia să asiste la activitatea 
”La fête de la Francophonie” 

organizată în instituția 
noastră în fiecare primăvară, 
ca tradiție, de dna. prof. 
Angelica Florean. Din partea 
comunității locale am avut 
sprijinul direct al directorului 
Caminului Cultural ”I.I 
Mironescu” Tazlău, dna. 
Adriana Boboc și a dnei 
Nicoleta Negreanu, profesor 
de chitară clasică la Liceul 
Victor Brauner Piatra Neamț, 
care s-au implicat activ în 
susținerea activităților de la 
ciclul preșcolar.    
 În mai 2015 
partenerul din Leszno, 
Polonia, Szkola Podstawowa 
nr 7 im. Wojska Polskiego w 
Lesznie,  a organizat cel de-
al doilea eveniment de 
predare – învățare – training, 
”Practical trainings and 
methods: How to preactically 
work in classes with mixed-
up abilities: concentration, 

memory and attention”. Din 
partea Școlii ”I.I. Mironescu” 
Tazlău au participat cinci 
cadre didactice (Diana – 
Elena Chițu, Daniela Petruț, 
Alina Barcan, Codruț Filip 
Ioan Macovei și Daniel 
Vasile Miron).   
  Suntem siguri că 
implementare proiectului va 
fi fructuoasă pentru toți 
actorii implicați și vor aduce 
un plus de valoare instituției 
noastre.  

 

Acest proiect a fost finanțat 
cu sprijinul Comisiei 
Europene. Această 
publicație (comunicare) 
reflectă numai punctul de 
vedere a autorului și Comisia 
nu este responsabilă pentru 
eventuala utilizare  
informațiilor pe care le 
conține.  
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INNOVATION DE PRATIQUES DIDACTIQUES POUR UNE 

EDUCATION HUMANISTE MODERNE 
Parteneriat strategic Erasmus + K2 

  
 

Informatician Dorin Davideanu 
 Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

Proiectul 
INNOVATION DE 
PRATIQUES 
DIDACTIQUES POUR UNE 
EDUCATION HUMANISTE 
MODERNE se desfășoară 
timp de doi ani (01.09.2015 – 
31.08.2017), fiind coordonat 
de către Liceul Teologic 
Ortodox ”Cuvioasa 
Parascheva” din Mănăstirea 
Agapia.  

Pe data de 
01.09.2015 a început, în 
Liceul Teologic Ortodox 
”Cuvioasa Parascheva” din 
Mănăstirea Agapia și în 
instituțiile partenere – I.S.”A. 
Zoli”, Italia, Atri, I.S.”J. 
Verne”, Madrid, Spania, 
Casa Corpului Didactic 
Neamț, Piatra Neamț, 
Asociația Children Forever, 
Piatra Neamț, derularea 
proiectului INNOVATION DE 
PRATIQUES DIDACTIQUES 
POUR UNE EDUCATION 
HUMANISTE MODERNE, 
proiect nr. 2015-1-
RO01KA201-015266. 

Parteneriat 
strategic Erasmus+ K2, 
acest proiect care își 
propune realizarea unui 
schimb de bune practici 
educaționale între mai multe 

tipuri de actori educaționali: 
3 licee din Spania, Italia și 
România, 2 centre de 
formare pentru adulți din 
spațiul european din Polonia 
și din România. Centrul de 
formare  din Polonia este un 
ONG care va face schimb de 
bune practici cu cel din 
România. Activitățile pe care 
le vor desfășura partenerii au 
scopul de a moderniza și 
armoniza la nivel european 
ofertele educaționale ale 
instituțiilor și organizațiilor 
implicate. 

Proiectul propune 
3 tipuri de activități care au 
ca obiective ameliorarea 
competențelor profesionale 
(realizare de auxiliare 
didactice digitale, interactive, 
interdisciplinare și 
transnaționale precum și de 
utilizare a metodelor 
didactice moderne) ale 
profesorilor de discipline 
umaniste din liceele 
umaniste, formarea unor 
competențe cheie pentru 
elevi (competențe lingvistice 
și competențe de 
comunicare), armonizarea 
unei strategii educaționale la 
nivel zonal care să facă 
joncțiunea între educația 

formală și cea non-formală. 
Aceste obiective vor fi 
realizate printr-o serie de trei 
cursuri de formare în spațiul 
european, două schimburi de 
elevi din cele 3 licee, cursuri 
de  tehnici de comunicare 
(curs de jurnalism, public 
speaking), un parteneriat 
zonal între Liceul Teologic 
Ortodox ”Cuvioasa 
Parascheva” din Mănăstirea 
Agapia și asociația Children 
Forever din Piatra Neamț, 
parteneriat ce se va 
concretiza prin organizarea 
unei activități de educație 
non-formală  - Viens au 
Théâtre Forum.  

Casa Corpului 
Didactic Neamț va realiza o 
platformă educațională care 
va îngloba toate produsele 
finale ale acestui proiect. 
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  BOOKS 4 YOUTH 

  
 

Bibliotecar LILIANA HÎRLEA 
Prof. DIANA – ELENA CHIȚU 

Școala Gimnazială ”I.I. Mironescu” Tazlău 
  

La începtului anului 
școlar trecut am aflat cu 
bucurie că instituția noastră, 
Școala Gimnazială ”I.I. 
Mironescu” Tazlău este pe 
lista câștigătorilor în 
programul de granturi Books 
4 Youth, în cadrul căruia s-

au oferit 50 de pachete a 
câte 1000 de volume de 

carte – autori clasici ai 
literaturii române. Înainte de 
vacanța de vară școala 
noastră a trimis candidatura, 
iar anul școlar a debutat cu 
vestea bună că ne vom mări 
fondul de carte al bibliotecii.  
 Proiectul nostru s-a 

intitulat Ziua cărții în fiecare 
zi, a fost implementat pe o 

durată de 12 luni și a avut ca 
obiective atragerea elevilor 
spre lectură, consolidarea 
relației de colaborare școală 
– părinți - colectivitate, 
îmbunătățirea și 
diversificarea fondului de 
carte al școlii, promovarea 

imaginii școlii în comunitate 
și în exterior.   
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 Dintre activitățile 
specifice amintim lansarea 
proiectului la începutul anului 
școlar, amenajarea în școală 
a unui colț specializat care 
să prezinte amănunte despre 
proiect și stadiul realizării 
activităților în cadrul 
acestuia, întâlniri cu părinții 
și elevii la bibliotecă, șezători 
literare, expoziții de carte, 
marton de lectură, 
dramatizări după literatura 
pentru copii, concursuri pe 
teme literare, creare de afișe 
și desene pe teme din 
literatură, completare de 
chestionare, activități de feed 
back.  
Pe tot parcursul anului școlar 
2014 – 2015, elevii 
participanți la proiect au avut 
un caiet special în care și-au 

notat detalii în legătură cu 
cărțile citite, gânduri, impresii 
etc. Aceste caiete au 
constituit, pe lângă dovada 
muncii, baza pentru jurizare 
în cadrul unor concursuri 
organizate la nivel de școală, 
unde, ca premii, s-au oferit 
cărți din fondul câștigat.  
 Activitățile propuse au 
constituit un punct de 
atracție pentru elevi, 
biblioteca școlii a fost mereu 
vizitată. Proiectul a schimbat 
atitudinea elevilor față de 
lectură și bibliotecă, a 
generat interes pentru citit, 
elevii au dobândit abilități de 
înțelegere a textului citit, și-
au sporit capacitatea de 
comunicare și și-au 
îmbunătățit vocabularul și 
cunoștințele despre literatura 

română și universală. În 
ceea ce îi privește pe 
profesori, proiectul le-a oferit 
ocazia de a planifica, 
organiza și desfășura 
activități comune, de a 
atrage copiii în activități 
extrașcolare, având la bază 
comunicarea, lectura, 
literatura, artele, teatrul. 
Relația părinți - școală a fost 
și mai strânsă, aceștia 
colaborând într-un efort 
comun spre educare elevilor. 
Imaginea școlii s-a 
îmbunătățit, fondul de carte a 
fost sporit, iar Fundația 
Mereu Aproape are meritul 
de a fi sprijinit în mare 
măsură înfăptuirea tuturor 
acestor fapte.   
  

 
 



Şcoala modernă — nr. 3/2015                                                                     Parteneriate educaţionale 
 

33 

 

  
PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof. Înv. Preșcolar,VACARU ANGELA                                                                                      
Școala Gimnazială Nr.1 Comuna Cordun, Neamț 

  

                                                                                   

                                                                           
 Parteneriatul 
educaţional este unul dintre 
cuvintele cheie ale  
pedagogiei contemporane. 
Este un concept şi o 
atitudine în câmpul educaţiei. 
Parteneriatul presupune: 
acceptarea diferenţelor şi 
tolerarea opţiunilor diferite; 
egalizarea şanselor de 
participare la o acţiune 
educativă comună; 
interacţiuni acceptate de toţi 
partenerii; comunicare 
eficientă între participanţi; 
colaborare ; cooperare. 
Parteneriatul educaţional 
tinde să devină un concept 
central pentru abordarea de 
tip curricular flexibilă şi 
deschisă a problemelor 
educative. În abordarea 
curriculară a educaţiei se 
identifică nevoia cunoaşterii, 
respectăriişi valorizării 
diversităţii.Copiii nu sunt 
normali sau anormali, ci 
unici, cu particularităţi 
diferite, determinate de 
caracteristicile lor subiective 
– individuale şi de 
apartenenţa lor la un spaţiuşi 
o identitate socio-culturală. 
    Parteneriatul 
educaţional este forma de 
comunicare, cooperare şi 

colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului 
educaţional. El presupune o 
unitate de cerinţe, opţiuni, 
decizii şi acţiuni educative 
între factorii 
educaţionali.Parteneriatul 
educaţional se desfăşoară 
împreună cu actul 
educational propriu-zis. El se 
referă la cerinţa ca 
proiectarea, decizia, 
acţiunea şi colaborarea 
dintre instituţii, influenţe şi 
agenţi educaţionali. 
     Parteneriatul 
educaţional se realizează 
între: instituţiile educaţiei: 
familie, şcoală şi comunitate; 
agenţii educaţionali: copil, 
părinţi, profesori, specialişti 
în rezolvarea unor probleme 
educaţionale (psihologi, 
consilieri psiho-pedagogi, 
terapeuţietc.); membrii ai 
comunităţii cu influenţă 
asupra creşterii, educării şi 
dezvoltării copilului (medici, 
factori de decizie, 
reprezentanţii bisericii, 
aipoliţiei etc.); influenţele 
educative exercitate la 
anumite momente asupra 
copilului; programele de 
creştere, îngrijire şi educare 
a copilului; formele educaţiei 
în anumite perioade. 
     Conceptul de 
parteneriat educaţional are 

valoare de principiu în 
pedagogie şi este o extensie 
de la principiul unităţii 
cerinţelor în 
educaţie.Aceasta presupune 
nevoia unei comuniuni în 
ceea ce priveşte obiectivele 
propuse actului educativ. El 
se adresa în principal 
părinţilor şi profesorilor şi se 
referea la acţiunea în acelaşi 
sens. Ceea ce hotărăşte 
familia trebuie să fie în acord 
cu măsurile şcolare şi ceea 
ce face un părinte să nu fie 
negat de celălalt.Are în 
vedere o altă relaţie cu 
copilul, care este parte a 
deciziilor educative, după 
posibilităţile şi dimensiunile 
alegerilor sale. Educaţia are 
în sarcinile ei, de la vârstele 
cele mai mici educarea 
responsabilizării sociale şi 
luarea rapidă a deciziilor. 
Relaţia educator – copil are 
sensuri noi, este o relaţie de 
parteneriat, datorită 
aspectelor ei de conducere 
democratică şi flexibilităţii în 
luarea deciziilor.Nu numai 
copilul învaţă şi se dezvoltă 
sub influenţa educatorului, ci 
şi acesta se formează şi se 
transformă prin relaţia 
educativă. 
     Rezolvarea fiecărei 
probleme educative adaugă 
noi competenţe educatorului. 
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Fiecare generaţie este altfel. 
Numai un educator de tip 
reflexiv, flexiv, creator 
şidinamic, care acceptă 
schimbarea, va găsi răspuns 
la noile întrebări.Părinţii, 
copiii şi comunităţile se 
influenţează puternic unii pe 
alţii.Mediul în care trăiesc 
poate sprijini sau devia 
vieţile lor, poate 
determinamulte dintre 
valorile lor. La rândul lor, 
părinţii pot influenţa 
comunitatea deopotrivă ca 
indivizi sau ca membrii ai 
unui grup. Ei pot contribui la 
dezvoltarea valorilor 
comunităţii şi la fixarea 
priorităţilor sociale.La 
educarea copilului contribuie, 
ca instituţii bine determinate 
ale societăţii, familia, şcoala 
şi comunitatea.În momentele 
diferite ale creşterii, 
dezvoltării şi devenirii fiinţei 
umane, fiecare din aceste 
instituţii sociale are un rol 
important. 

Relaţiile familiei cu 
şcoala. 
     Multă vreme s-a 
considerat că şcoala joacă 
rolul central şi că forme 
diferite de acţiuni organizate 
ar putea înlocui familia, care 
de multe ori nu are aspiraţiile 
sau resursele culturale 
pentru ceea ce propune 
societatea. În rezolvarea 
multiplelor probleme de 
dezvoltare şi învăţare, şcoala 
dezvoltă o serie de structuri 
de sprijin în favoarea 
copilului şi a familiei. 
   În acelaşi timp este 
nevoie de activităţi de 

susţinere în afara clasei şi de 
activităţi de sprijin atât a 
copilului aflat în situaţii 
dificile sau de risc, câtşi a 
familiei şi a cadrelor 
didactice. Structurile de 
sprijin ale şcolii merg pe linia 
cabinetelor de asistenţă 
psihopedagogică, de 
consiliere, de rezolvare a 
unor probleme 
specifice(cabinete de 
logopedie şi orientare 
profesională) şi a centrelor 
de resursepentru familie sau 
pentru profesori. 
  La nivelul acestor 
structuri se dezvoltă 
programe specifice de sprijin 
individualizat şi de grup 
pentru copii, părinţi şi 
profesori. Specialiştii care 
desfăşoară aceste activităţi 
trebuie să aibă experienţă 
didactică şi pregătire 
specială în domeniul 
psihopedagogiei.Şcoala de 
azi nu se poate perfecţiona 
decât evaluând permanent 
nevoile sale şi apelând la 
stucturile de sprijin care să 
organizeze, să planifice şi să 
intervină în rezolvarea 
problemelor mai mult sau 
mai puţin speciale. 

Pentru realizarea unor 
şcoli eficiente în care toţi 
elevii să înveţe şi să fie 
valorizaţi, pachetul de 
resurse pentru profesori 
trebuie să include 
următoarele: profesorii 
trebuie să fie interesaţi ca 
toţi elevii să înveţe; profesorii 
să îşi cunoască foarte bine 
fiecare elev; elevii trebuie să 
fie ajutaţi să înţelegă ceea ce 

încearcă să înveţe; clasele 
trebuie astfel organizate 
încât elevii să fie permanent 
ocupaţi; profesorii eficienţi îşi 
ajută elevii dacă: 
accentuează scopul învăţării 
oferă diversitate şi opţiuni 
variate elevilor; sunt refexivi 
şi se spijină permanent pe 
evaluarea prin mijloace 
variatea procesului instructiv 
– educativ; utilizează flexibil 
resursele din şcoală, dar şi 
resursele comunităţii; 
cooperează cu toţi ceilalţi 
colegi şi agenţi educative; 
şcolile eficiente încurajează 
pe fiecare profesor în parte, 
oferindu-i: conducere 
efectivă; încredere; 
sentimentul de optimism; 
sprijin; preocupări privind 
continua perfecţionare a 
curriculumului; metode 
variate de control ale 
progresului înregistrat. 
  
Bibliografie: 
1. Revista Învăţământului 
preşcolar, 2-2007 
2.Elena Joiţa, V.Ilie, M.Vlad, 
E. Frăsineanu ,,Pedagogie şi 
elemente de psihologie 
şcolară”, Ed.Arves, 2003 
3. Gheorghe Tomşa 
,,Psihopedagogie preşcolară 
şi şcolară”, Bucureşti, 2005 
4. Elisabeta Voiculescu 
,,Pedagogie Preşcolară”, 
Ed.Aramis, 2003 
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O POETĂ  

– LIA CIUDIN ŞI FILOZOFIA EXISTENŢEI UMANE – 
 ,,E TIMPUL PREA GRĂBIT” 

 
 

 Bibliotecar ,CONSTANTIN ARSENESCU 
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, Pipirig – Neamţ 

 

 Sub titlul ,, E timpul 
prea grăbit” a văzut lumina 
tiparului un volum de poezii, 
care se unesc ca-ntr-o 
compoziţie corală cu accente 
liturgice. Sufletul sensibil al 
profesoarei Lia Ciudin, 
autoarea volumului, merita 
acest recviem. Eminescu 
spunea despre sufletul 
frumos că este potirul de aur 
în care creşte trandafirul – 
poezia. Cele şaizeci şi şase 
de ,,flori” cuprinse într-un 
mănunchi deschid inima  
autoarei, invitând pe cititor 
nu doar la o lectură plăcută 
şi odihnitoare, ci şi la 
reflecţie. Paleta temelor 
abordate este cuprinzătoare: 
natura în diferite ipostaze, 
scurgerea ireversibilă a 
timpului, moartea, condiţia 
poetului şi menirea poeziei, 
trecutul glorios, frământările 
fiinţei umane. 
 O carte este, de cele 
mai multe ori, o piatră de 
hotar, hotarul dintre viaţă şi 
moarte. 
 Cartea Liei Ciudin poate fi 
corectasemuită cu un râu, 
fiindcă poeziile curg lin şi 
hotărât, cu unde liniştite spre 

marea poleită cu mistere. 
Poeţii nu pleacă definitiv 
dintre noi şi, chiar dacă Lia 
Ciudin a părăsit în 2006 
,,dincolo”, poate că nu se va 
mai opri din poezie, fiindcă a 
lăsat în urma ei un cântec, 
vibraţii de cuvinte care 
freamătă viu în pagini de 
carte. Poeziile sale sunt 
vitralii de viaţă dăruite celor 
care au văzut şi au simţit în 
ea fiorii lirici. În liniştea 
poeziilor poeta se simte bine, 
un sentiment discret placat 
cu uşoare remuşcări. 
 Natura o 
impresionează, chiar şi când 
este dezlănţuită, creând un 
joc feeric (,,Feerie”). 
Anotimpurile se succed ca-
ntr-un dans al timpului 
(,,Amurg”, ,,Flori”) şi oferă 
cititorului un tablou cu o 
cromatică atrăgătoare. 
Universul poeziilor se 
focalizează pe un mesaj 
educativ: îndemnul la o viaţă 
creştinească în care să 
primeze virtuţi umane: 
credinţa în Dumnezeu şi în 
viaţa veşnică, blândeţea, 
bunătatea, recunoştinţa 
pentru darurile primite (,,Ce 

suflet sfâşiat ...” , ,,Slăvesc a 
Ta dumnezeire”). Universul 
plin de mistere, neputinţa în 
faţa ireversibilităţii timpului, 
întrebări retorice despre ce 
va urma după moarte, într-un 
cuvânt ,,frământările” umane 
sunt coordonate ale 
sufletului poetei. 
 Spectrul religios al 
multor poezii din volumul ,,E 
timpul prea grăbit” este 
conturat de substantive din 
câmpul lexical al cuvântului 
,,biserică” – loc de 
închinăciune, reculegere, 
prosternare, dar,mai ales de 
învăţare spirituală: ,,căinţă”, 
,,pietate”, ,,rugă”, ,,cer”, 
,,înger”, ,,Domnul”, 
,,liturghie”, ,,înviere”, 
,,sfeşnic”, ,,pocăinţă”, 
,,păcat”, ,,scriptură”, ,,cruce”, 
,,clopot”, ,,tămâie”, ,,amvon” 
etc. Autoarea versurilor are 
conştiinţa nimicniciei, 
raportându-se la divinitate, 
autodefinindu-se ,,sunt un 
ciob”, ,,un strop de apă”, ,,o 
frunză ruginie”. Frământările 
legate de geneză, de rostul 
omului pe pământ îşi găsesc 
parţial răspunsurile în poeme 
ca ,,Te-ai întrebat 
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vreodată?”, ,,Ce-i omul pe 
pământ?”, ,,Sunt o frunză 
ruginie”. 
 Cu scop educativ sunt 
multe poezii, autoarea 
recurgând chiar la verificarea 
reuşită a parabolei fiului 
risipitor (,,Floare de eres”), 
alteori întâlnim constatări 
amare, ca în poemul ,,E 
timpul prea grăbit”, care dă 
titlul volumului. Moartea nu e 
văzută de Lia Ciudin ca un 
fenomen firesc de integrare 
a omului în circuitul 
universului, ci ca un prag, 
pentru trecerea căruia omul 
trebuie să se pregătească 
întreaga viaţă. Din păcate, 
sunt mulţi oameni care 
ignoră acest prag al trecerii 
la viaţa veşnică, sunt 
delăsători şi abia în faţa lui 
sunt cuprinşi de remuşcări. 
Având conştiinţa unui om 
care a mai şi păcătuit, 
autoarea se include în rândul 
lor. 
 Poeme ca ,,Aş vrea 
...” şi ,,Cuvântul vieţii” 
exprimă crezul artistic al 
autoarei: ,,Aş vrea, Mărite 
Doamne, din al Tău elixir / 
Să gust şi, în poezie, din el 
să mă inspir. / Lumini de 
policandre să-mi scapere în 
cale, / Să nu cunosc 
vreodată a Plângerilor Vale”. 
Din planeta sentimentelor 
care brăzdează versurile 
menţionăm câteva: bucuria, 
extazul în faţa naturii 
înconjurătoare, ca dar divin 
(,,Flori”, ,,Feerie”, ,,Amurg”), 
recunoştinţa faţă de Creator 
(,,Rugăciune”, ,,Rugă de 
seară”), vinovăţia generată 

de o viaţă în păcat 
(,,Chemare”, ,,Comoara-n 
ţarină”), admiraţia faţă de 
valorile perene ale poporului 
român (,,Lui Eminescu”, ,,Lui 
Ştefan cel Mare”, 
,,Excelsior”, ,,Destăinuire”). 
 Abordând o varietate 
de scheme poetice: glosă, 
acrostih, versuri cu măsuri 
diferite (de la 6 la 14 silabe), 
cu toate variantele de rimă, 
poeta Lia Ciudin îşi trădează 
formaţia de filolog, de 
profesor de limba şi literatura 
română. Deşi par uşoare, cu 
un mesaj clar, poeziile 
abundă în metafore 
sugestive. Iată câteva: ,,nimb 
de cuvinte” (,,Predoslavie”), 
,,salba sufletului” (,,Aur de 
amurg”), ,,treaptă pe fruntea 
vremii” (,,Bradul”), ,,bulgăre 
de viaţă aprins” (,,Flori”), 
,,câmpul unui gând” 
(,,Rugă”), ,,ceresc altoi” (,,Tu 
eşti singura lumină”), ,,safirul 
cerului cu stele” (,,De-aş 
putea ...”). La fel de 
surprinzătoare sunt epitetele: 
,,verb dăltuit”, ,,cuvânt ars” 
(,,Cugetare”), ,,vis asfinţit” 
(,,lui Eminescu”), ,,bolţi 
împrumutate”, ,,scară de 
lumină”, ,,sâmbure de viers” 
(,,Recunoştinţă”), ,,povara 
sfântă a întrebării” (,,Concert 
în noapte”) ca şi 
personificările de genul: 
,,zefirul suspină”, ,,luceferi 
îngână luna”, precum şi 
îmbinări neaşteptate de 
cuvinte: ,,ne miruie cu vorba” 
(,,cugetare”), ,,câmp sfinţit 
de rouă” (,,Primăvară”), 
,,taina amintirii caier” 
(,,Flori”). Enumerarea ar 

putea continua, fiindcă limba 
poemelor Liei Ciudin este o 
expresie a unui suflet 
sensibil atent la tot ce este 
împrejur, fin observator al 
macro dar şi 
microcosmosului. 
 Naturaleţea cu care 
versurile alunecă unul după 
altul, dezvăluind plasticitatea 
remarcabilă a limbii române 
puse în vârful peniţei unui 
maiestru, îndeamnă la 
lectură, captivează şi te ţine 
prizonier până la finalul 
volumului. Cu toate se vrea a 
fi ,,un imn închinat credinţei”, 
cum este menţionat pe prima 
pagină, poeta este vizibil 
înclinată către reflecţie, 
viziunea asupra existenţei 
are gust amar, în acelaşi 
timp, poeziile căpătând 
reverberaţii filozofice. Pentru 
poeta Lia Ciudin literatura 
are sens, fiindcă nelinişteşte 
şi tămăduieşte, fiindcă 
sporeşte frumosul şi adâncul 
universului. Interogaţiilor şi 
neliniştilor metafizice sunt 
date răspunsuri lirice. Nota 
personală a volumului ,,E 
timpul prea grăbit” tocmai în 
aceste răspunsuri constă, 
reliefând legăturile 
paradigmatice dintre oameni 
care îi raportează la Absolut. 
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