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LITERATURA FANTASTICĂ – OPOTUNITATE DE A CULTIVA 
PLĂCEREA LECTURII  

  Prof. MIHOC Mirela 
Colegiul Tehnic „Petru Poni‖, Roman, jud. Neamţ 

 
 

 Mie mi se pare 
că nevoia de poveste este 
din ce în ce mai mare. O 
demonstrează preferința 
elevilor mei pentru tărâmurile 
fantastice cu vrăjitori și 
obiecte magice. Probabil că 
succesul pe care-l 
înregistrează în ultima vreme 
literatura fantastică în rândul 
tinerilor și nu numai se 
explică printr-o dorință din ce 
în ce mai mare de evadare 
din realul complicat și prea 
brutal. Literatura fantastică 
satisface cititorului de toate 
vârstele ceea ce noi toți am 
păstrat din vremea coplăriei 
ca o reminiscență nealterată 
de trecerea timpului: nevoia 
de ficțiune. Și mai mult decât 
atât, imaginând universuri 
nebănuite, literatura 
fantastică aduce subtil în 
prim – plan teme importante 
ale meditației existențiale: 
revelarea misterului, 
aspirația către absolut. 

În ciuda stigmatului 
de intrus, de creaţie 
artificială  predestinată 
eşecului literar, fantasticul nu 
a decăzut, extrăgându-şi 
seva din cele mai profunde 
resorturi ale spiritului. Astfel, 
literatura plăsmuită din 
fantezie este cea care 
emerge ca o formă de 
coeziune dintr-un prea plin 
de fapte sufocante. Ea se 

constituie ca o specie de 
suprimare a unor costrângeri 
circumstanţiale prin 
pulsiunile imaginaţiei. În 
acest sens, subscriem ideii 
exprimate de Adrian Marino 
potrivit căruia fantasticul 
,,exprimă visul treaz al 
individului, saltul dincolo de 
aparenţe, escamotarea 
realităţii cenuşii, mecanizate 
sau brutale.” 

Socotită de mulți de-
a lungul anilor drept un gen 
minor, literatura fantasy a 
devenit în ultimul timp o 
industrie profitabilă atât 
pentru scriitori cât și pentru 
cititorii care nu sunt 
dezamăgiți deoarece 
primesc povești despre 
universuri imaginare, 
stăpânite de magie și 
populate de vrăjitori, demoni, 
pitici, dragoni, inorogi. Astfel, 
literatura fantasy (cu destul 
de multe texte bine scrise și 
nu lipsite de profunzime) 
reprezintă pentru iubitorii 
genului o soluție salvatoare 
de ieșire, cu ajutorul ficțiunii, 
din lumea reală.  

Literatură a 
imaginarului, fantasy-ul 
prezintă lumi paralele și 
personaje care, de multe ori, 
nu au legătură cu rasa 
umană dar pentru care nu 
există explicații plauzibile 
sau științifice. Ea este diferită 
totuși de literatura clasică 

prin accentul care cade pe 
poveste și pe personaje.  

Primele scrieri 
considerate drept fantasy 
aparțin sfârșitului de secol 
XIX: povești cu vampiri, 
vrăjitoare, pitici. În câteva 
dintre poveștile celebre ale 
secolului al XIX-lea 
(Vrăjitorul din Oz, Alice în 
Țara Minunilor, Călătoriile 
lui Gulliver), copii sau 
maturi ajung, în circumstanțe 
neobișnuite, în ținuturi 
fantstice. De aici și până la 
ruperea totală a acestor lumi 
de cea reală nu a fost decât 
un pas, făcut de J.R.R. 
Tolkien în anii '30 prin 
romanul Hobbitul. 

De-a lungul timpului, 
literatura fantasy a fost mai 
degrabă asemănată cu 
basmul decât cu literatura 
fantastică modernă. Cu toate 
acestea, între fantasy și 
basm există diferențe clare, 
așa cum există și între 
fantasy și fantasticul modern. 
O primă diferență vizează 
modelul de concepere a 
textului. Basmul are o 
structură liniară realizată prin 
acțiunile pe care le 
întreprinde eroul pentru a 
restabili echilibrul inițial. 
Probele și obstacolele prin 
care trece nu-l schimbă, el 
rămânând egal cu sine 
însuși pe tot parcursul 
narațiunii. Literatura fantasy 
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este mai complexă, 
evidențiind personaje 
diversificate: antieroi 
(Cronicile lui Thomas 
Covenant, de Stephen R. 
Donaldson), eroi cu o 
moralitate care lasă de dorit 
(Conan barbarul de Robert 
E. Howard, Gray Mauser de 
Fritz Luber) sau eroi cu 
calități dar nu și personaje 
impecabile, puțin credibile 
(Harry Potter de 
J.K.Roeling, Eragon de 
Christopher Paolini). În 
textele fantasy, acțiunea este 
mult mai complexă, ea 
desfășurându-se pe mai 
multe planuri. Au loc 
răsturnări de situație, 
schimbări de tabere, cu 
scopul de a tensiona 
acțiunea.  

În literatura 
fantastică, supranaturalul 
intervine brutal și șocant în 
cotidian. În basm, 
supranaturalul este acceptat 
ca un lucru firesc, dar nu 
obișnuit. În fantasy, 
supranaturalul este ―natural‖, 
deoarece face parte 
integrantă din realitate, iar 
personajele îl văd ca pe o 
componentă obișnuită a 
existenței lor. Acest univers 
este logic și coerent, ținând 
seamja de legile magiei după 
care se conduce, legi 
conforme cu universul 
imaginat de autor. De 
exemplu, universul creat de 
J.K. Rowling (și în care 
acționează Harry Potter) 
funcționează după legile 
vrăjitoriei pe care copiii 
învață cum să le utilizeze la 

școală. În acest univers 
unitar nu există rupturi în 
realitate. 

Literatura fantasy 
cunoaște mai multe tipuri: 
high fantasy (tratează 
probleme etice și morale; 
acțiunea are loc într-o lume 
complet imaginară), low 
fantasy (subgen în care 
supranaturalul intervine în 
lumea reală), heroic fantasy 
(accentul cade pe aventurile 
eroului), sword ant sorcery 
(acțiunile eroului sunt însoțite 
de intervenția unor vrăjitori), 
urban fantasy (aventurile au 
loc într-o lume magică 
integrată/ paralelă/ 
deasupra/ dedesubtul unei 
metropole contemporane). 

La fel ca și basmul, 
literatura fantasy creează 
eroi. ―Ieri‖, ei se numeau Făt-
Frumos, Prâslea, 
Greuceanu, azi se numesc 
Harry Potter, Frodo, Eragon 
iar copiii și adolescenții au 
nevoie de aceste modele.  

Literatura fantastică 
este poate genul în care 
imaginaţia şi fantezia au rolul 
cel mai important. Elevii sunt 
la vârsta la care sunt atraşi 
de experienţe neobişnuite, 
de aventură, de lumi 
miraculoase iar acest fapt 
trebuie valorificat apropiindu-
i de textul literar şi 
orientându-i spre literatura 
de calitate şi spre 
descoperirea semnificaţiilor 
acesteia. 

Literatura fantastică 
constituie o oportunitate de a 
implementa  strategiile 
moderne prin care elevul 

este apropiat de textul literar 
deoarece ea constituie un 
gen  de care elevii se simt 
atrași. Din păcate, literaturii 
fantastice i se acordă o prea 
mică importanță și un spațiu 
foarte restrâns în manualele 
școlare ( spre exemplu, 
manualele de la calasa a X-a 
, editurile Art și EDP nu au 
alt text fantastic decât 
basmul, ,,omițând‖ nuvela 
fantastică) ca să nu mai 
amintim de faptul că un 
scriitor de talia lui Mircea 
Eliade nu este canonic. 

Poate că ar fi timpul 
să nu ne mai întrebăm de ce 
nu citesc elevii noștri și să 
încercăm să găsim căi prin 
care să-i apropiem de text. 
Poate soluția este chiar sub 
ochii noștri și constă în a-i 
lăsa să își aleagă literatura 
pe care o îndrăgesc și de 
care se apropie cu dragoste. 

Bibliografie: 

Biberi, Ion, Eseuri, Editura 
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Brion, Marcel, Arta 
fantastică, Editura Meridiane, 
1970 

Dumitru, Anastasia, 
Fascinația literaturii 
fantastice, Editura 
Universitară, 2011 

Marino, Adrian, Dicționar de 
idei literare, Editura 
Eminescu, 1973 

Văideanu, George, Educația 
la frontiera dintre milenii, 
Editura Politică, 1988 

Vlad, Ion, Labirintul lecturii, 
Editura Dacia, 1994 
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        CEI ȘAPTE PAȘI AI DEZVOLTĂRII PERSONALE 

   
  Prof. PÎCĂ Daniel Constantin 

Școala Gimnazială, Com. Secuieni 
 

 

 Viaţa fiecărei 
persoane este alcătuită din 
mai multe segmente: 

componenta personală 
(familia, prietenii, activităţi 

recreative, dezvoltare 
personală etc.), profesională, 
educaţională etc., care se 
suprapun şi se influenţează 
reciproc.  

Succesul şi satisfacţia 
într-un anumit segment pot 
compensa serios 
neajunsurile întâmpinate în 
alt domeniu al vieţii. La fel, 
eşecul şi nemulţumirea față 
de calitatea unui aspect al 
vieţii pot afecta funcţionarea 
altor domenii.  

Menţinerea unui 
echilibru adecvat între 
diversele componente ale 
vieţii are o importanţă 
crucială pentru funcţionarea 
optimă a omului. 

Identitatea personală 
este o problemă 
fundamentală a fiinţei 
umane. Cine sunt eu de fapt, 
ce mă face special, cum mă 
văd ceilalţi? - sunt întrebări 
pe care ni le punem destul 
de frecvent. O identitate 
personală bine conturată ne 
ajută să ne adaptăm eficient 
la condiţiile mereu 
schimbătoare ale vieţii. 

Fiecărei etape de 
viaţă îi corespund o serie de 

sarcini specifice denumite şi 
roluri sociale.  

În copilărie, rolul 
nostru este să mâncăm, să 
mergem la grădiniţă, să 
salutăm frumos adulţii, să 
învăţăm, să ne jucăm, să ne 
ascultăm părinţii etc. În 
adolescenţă, începem să ne 
lărgim din ce în ce mai mult 
cercul de prieteni, încercăm 
să câştigăm mai multă 
independenţă față de părinţi, 
să ne conturăm interesele 
profesionale etc. La 
începutul vieţii adulte, 
începem să ne conturăm o 
carieră care să ne asigure 
mijloacele necesare 
supravieţuirii, să ne găsim un 
partener de viaţă cu care să 
întemeiem o familie, să ne 
dezvoltăm şi să menţinem un 
cerc de prieteni. Mai târziu, 
după ce avem o carieră (sau 
o meserie) cât de cât stabilă 
şi o familie (sau un cerc de 
prieteni), vom începe să ne 
ajutăm noi părinţii şi să 
apelăm mai rar la ajutorul lor, 
şi aşa mai departe. 
1. Stabilirea scopurilor  

Pentru a avea succes 
este nevoie să aveţi un scop 
general foarte clar stabilit. 
Asiguraţi-vă că toate 
celelalte scopuri converg 
spre acest scop general şi îl 
susţin. Fără un asemenea 
scop foarte clar definit, este 

dificil să vă puteţi menţine pe 
direcţia pe care aţi ales-o şi 
să vă menţineţi motivaţia de 
a-l atinge.  
2. Identificarea scopurilor 
de dezvoltare  

Fiecare dintre noi 
avem o serie de scopuri în 
viaţa. Pentru a ne putea 
dezvolta personal, este 
foarte important să 
cunoaştem care sunt exact 
aceste scopuri şi să le 
formulăm foarte clar, pentru 
a nu pierde din motivaţia 
care ne va duce la atingerea 
lor.  
Pe de altă, ca să ne putem 
folosi eficient de ele, aceste 
scopuri trebuie să fie 
realiste, realizabile în timp 
util, cu un termen limită 
foarte clar stabilit. 
3. Identificarea 
oportunităţilor legate de 
dezvoltarea personală  

Identificaţi foarte clar 
oportunităţile care v-ar ajuta 
în dezvoltarea personală. 
Pentru a vă atinge scopurile 
legate de dezvoltarea 
personală, încercaţi să 
identificaţi toate metodele 
(formale sau informale) care 
v-ar putea fi de ajutor. În 
acelaşi timp, identificaţi şi 
care este stilul specific 
dumneavoastră, prin care 
reuşiţi să achiziţionaţi cel mai 
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eficient informaţii noi (stilul 
de învăţare).  
4. Formularea unui plan de 
acţiune  

După ce ştiţi foarte 
clar ce vreţi să faceţi şi care 
sunt scopurile 
dumneavoastră, va trebui să 
concepeţi un plan de 
acţiune, descriind limpede 
cum veţi atinge acest scop. 
Pe de altă parte, este la fel 
de important să identificaţi şi 
factorii care ar putea facilita 
implementarea planului de 
acţiune (de exemplu, un 
prieten bun care să vă 
încurajeze, în cazul în care 
aţi fi tentat să renunţaţi).  
5. Implementarea planului 
de acţiune  
,,Apucaţi-vă de treabă!!” 
6. Monitorizarea 
rezultatelor  

Ţineţi evidenţa 
rezultatelor pentru a putea 
compara ceea ce aţi obţinut 
cu obiectivele cu care aţi 
pornit. Astfel veţi putea 
vedea dacă sunteţi pe 
drumul corect, dacă aţi 
comis vreo greşeală care 
trebuie remediată, puteţi 
monitoriza şi ritmul 
progresului, ceea ce vă va 
putea permite să adaptaţi 
planul de acţiune la condiţiile 
reale de viaţă.  
7. Trecerea în revistă şi 
evaluarea finală  

Dacă aţi obţinut ceea 
ce v-aţi propus, meritaţi 
felicitări!  
Dacă nu, meritaţi felicitări, 
fiindcă aţi depus efort şi doriţi 
să vă îmbunătăţiţi viaţa.  

În niciun caz nu 
abandonaţi! – reluaţi 
procesul, identificaţi unde s-a 
strecurat o greşeală şi 
continuaţi!!! 

 

Bibliografie: 
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metodologic pentru orele de  
dirigenţie şi consiliere. Cluj- 
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UTILIZAREA RAȚIONALĂ A RESURSELOR INTERNETULUI  
DE CĂTRE PROFESORI ȘI ELEVI 

 
Prof. COSTANDACHE Cristina-Diana 

Liceul cu Program Sportiv, Roman 
 

 
 „Orice metodă 
pedagogică rezultă din 
întâlnirea mai multor factori 
şi, din acest punct de 
vedere, educaţia va rămâne 
mereu o artă: arta de a 
adapta, la o situaţie precisă, 
indicaţiile generale date de 
cărţile de metodologie.” 
(Gaston Mialaret) 
 
      Învăţarea pasivă, 
tradiţională nu mai poate 
acoperi cerinţele de 
educaţie. Elevii trebuie să 
realizeze asocieri între ceea 
ce au învăţat din propriile 
experienţe şi experienţa 
altora, interogând 
veridicitatea sau autoritatea, 
analizând logica 
argumentaţiei, stabilind 
consecinţele, analizând 
cauzele şi efectele implicate, 
căutând, structurând şi 
imaginând, pornind de la 
algoritmi cunoscuţi, soluţii 
noi pentru problemele 
ridicate. 
       Caracterul dinamic, 
mereu deschis al 
metodologiei didactice, este 
accentuat de raporturile ce 
se stabilesc între anumite 
principii sau idei directoare în 
acţiunea de creştere a 
eficienţei metodelor. 
Căutările didacticii moderne  
îmbogăţesc continuu 

registrul metodelor de 
învăţământ. Conceptul de 
interactivitate şi metodologia 
interactivă reprezintă astăzi 
o sinteză şi o redefinire a 
metodelor tradiţionale şi a 
celor activ-participative.       
       Psihologul american 
B.F.Skinner a observat în 
anii '50 că: „învăţarea poate 
fi intensificată prin 
fragmentarea preliminară, în 
părţi foarte mici, a 
cunoştinţelor şi prezentarea 
fiecărui fragment cu atâta 
claritate şi simplitate, încât 
elevul să nu greşească. 
Fiecare răspuns corect se va 
fixa mai bine în mintea 
elevului dacă succesul va fi 
lăudat”. Aranjarea micilor 
fragmente de cunoştinţe într-
o succesiune logică a fost 
denumită program. La 
început, programul tipărit a 
fost introdus într-o cutie 
metalică, numită maşină de 
învăţat. În capacul maşinii 
erau decupate nişte orificii 
prin care elevul putea să 
citească „programul” şi apoi 
răspundea în scris la 
întrebări. Prin apăsarea unei 
manete, în dreptul orificiului 
apărea răspunsul corect; prin 
învârtirea unei manivele, 
elevul aducea în dreptul 
fantei o altă secvenţă a 
programului. Maşina lui 
Skinner era de fapt un fel de 

calculator mecanic foarte 
rudimentar. 
      Astăzi, instruirea 
asistată de calculator 
reprezintă o strategie de 
lucru a profesorului şi a 
elevilor de tip interactiv, un 
nou mod de concepere a 
instruirii şi învăţării.  

      „Informatizarea 
învăţământului este cerută 
de viaţă, căci cele mai 
multe dintre profesii 
necesită utilizarea 
calculatorului. Sistemul 
educaţional bazat pe 
învăţământul asistat de 
calculator va realiza 
trecerea de la învăţarea 
indusă, sau receptată, - 
desigur bazată pe 
înţelegere, la învăţarea 
interactivă – bazată pe 
dialogul inteligent cu 
calculatorul, care poate 
amplifica capacitatea de 
prelucrare şi asimilare a 
informaţiilor, poate spori 
performanţele 
intelectuale.” (Ioan Bontaş) 

      „Cele două tipuri de 
învăţare (indusă şi 
interactivă) pot coexista, 
fiecare cu anumite 
ponderi, având în vedere 
atât rezistenţa tradiţiei, cât 
şi datorită anumitor calităţi 
ce le are sistemul 
tradiţional care este un 
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factor de incitare, a 
capacităţilor intelectuale – 
atât ca manifestare, cât şi 
ca dezvoltare.... 
      Învăţământul asistat 
de calculator poate să ne 
ajute să învăţăm, să 
gândim mai bine, să ne 
însuşim metodele de 
creativitate, să învăţăm 
cum să ne însuşim 
(dobândim) cunoştinţele şi 
profesiile pentru a fi mai 
culţi, mai buni, mai creativi 
şi eficienţi specialişti etc., 
aceasta deoarece 
îmbinarea armonioasă a 
inteligenţei umane cu 
inteligenţa artificială a 
calculatoarelor se 
transformă într-o resursă 
intelectuală deosebită 
pentru generarea de noi 
idei, soluţii, tehnologii etc., 
care să ducă la ridicarea 
performanţelor învăţării şi 
a profesiilor.” (Ioan 
Bontaş) 
      E-learning (electronic 
learning) înglobează metode 
și tehnici tradiționale sau 
moderne și folosind 
tehnologii IT&C (procesare 
multimedia și comunicare 
asincronă sau sincronă) 
conduce subiectul care îl 
utilizează la obținerea unei 
experiențe în înțelegerea și 
stăpânirea de cunoștințe și 
îndemânări într-un domeniu 
al cunoașterii. E-learning 
este un termen prin care se 
descrie procesul de învățare 
cu ajutorul unui calculator 
conectat la internet. E-
learning are la bază o clasă 
virtuală și un instructor care 

planifică activitatea grupului 
din clasa virtuală.  
 Termenul de e-
learning este cunoscut și sub 
numele de învățământ 
online. 
 E-learning oferă 
accesul comod și eficient la 
informațiile și cunoștințele 
cele mai noi, metode noi și 
eficiente de predare, 
învățare și evaluare a 
cunoștințelor, instruire și 
formare permanentă. În 
acest sens, e-learning este și 
o alternativă la educația 
permanentă în societatea 
informatizată de azi sau de 
mâine. Materialul 
educațional este accesibil pe 
internet, pe o așa numită 
platformă e-learning. 
      Exemple:  
 Se poate creea un 

cont pe adresa 
http://docs.google.co
m care permite 
realizarea de 
documente, 
prezentări, foi de 
calcul asemănătoare 
cu cele din pachetul 
Office. Aceste 
documente, după 
încărcarea în contul 
profesorului pot fi 
vizualizate de 
întreaga clasă cu 
opțiunea share. Tot cu 
ajutorul acestei 
opțiuni, după 
prezentarea noțiunilor 
teoretice, se pot 
realiza proiecte în 
grup. Fiecare elev își 
realizează partea lui 
de proiect și apoi 

acesta va fi online, 
astfel încât ceilalți 
colegi să poată să 
aducă completări sau 
eventual să corecteze 
greșeli. Fișele de 
lucru concepute de 
profesor pot fi 
adăugate pe acest 
site și fiecare elev 
intră la el în cont și 
găsește tema de 
rezolvat. După ce 
fiecare rezolvă partea 
sa, salvează ce a 
lucrat aici și numai 
profesorul poate 
vizualiza modul în 
care un elev și-a 
rezolvat tema, pentru 
a nu permite celorlalți 
să copieze. A doua zi, 
la școală, după ce 
profesorul a verificat 
proiectele acasă și le-
a corectat, acestea 
pot fi vizualizate și de 
către ceilalți elevi. Pe 
lângă proiecte, elevii 
își păstrează aici și 
noțiunile teoretice 
postate de către 
profesor. Pentru 
predarea lecțiilor se 
aplică atât 
comunicarea verbală 
a informațiilor cât și 
prezentarea 
expozitivă. Elevii vor 
putea accesa date 
suplimentare sau alte 
exemple pe contul lor 
de pe acest site. 

 Wikispaces oferă 
gratuit spații de 
memorie mari și 
instrumente de 

http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
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explorare a resurselor 
puse la dispoziție 
pentru ca profesorii să 
poată face, chiar și 
pentru fiecare unitate 
de învățare, un wiki, 
un site special pe 
wikispaces. 
Wikispaces oferă 
unelte pentru 
organizarea unei baze 
de date de tip media, 
cu text,    imagine, 
sunet și film. Pentru 
optimizarea accesului 
elevilor și profesorului 
la diferite informații se 
pot folosi link-uri; 
astfel paginile devin 
noduri de navigare 
didactică. 

 Pe adresa 
www.21classes.com 
se poate realiza un 
blog al clasei. 

 Platforma de tip 
Moodle este o 
platformă cu licenţă 
gratuită de tip Open 
Source (sursă 
deschisă, adică 
permite oricui să 
contribuie la elaborare 
sau îmbunătăţire), cu 
un sistem de 
management al 
cursurilor (Curs 
Management System 
– CMS), cunoscută şi 
ca un sistem de 
managementul 
învăţării (Learning 
Management System 
– LMS) sau ca un 
mediu virtual de 
învățare (Virtual 
Learning Environment 

– VLE). Numele 
MOODLE provine de 
la Modular Object-
Oriented Dynamic 
Learning 
Environment, adică 
mediu de învăţare 
modular, orientat pe 
obiect şi dinamic. 
Principiul de bază în 
Moodle este 
constructivismul 
social, ceea ce 
presupune o învăţare 
prin colaborare, 
bazată pe proiecte şi 
sarcini individuale şi 
de grup. Astfel, 
învăţarea devine 
eficientă când 
profesorul 
construieşte un 
material de învăţare, 
pentru ca elevii săi să 
interacţioneze cu 
acest material de 
învăţare şi să 
experimenteze, pentru 
a înţelege. În acest 
context, elevul este 
parte a unei 
comunităţi de 
învăţare, în care este 
pus în situaţia de a 
înţelege ce are de 
făcut, de a explica 
celorlalţi şi de face 
împreună. 

 Platforma eLearning 
AeL oferă suport 
pentru predare şi 
învăţare, testare şi 
evaluare, administrare 
a conţinutului digital, 
gestionare şi 
monitorizare a 
întregului proces 

educaţional. AeL este 
optimizat pentru: 
învăţare sincronă - 
profesorul controlează 
în întregime procesul 
educaţional, creând, 
adaptând şi 
monitorizând mediul 
de instruire; învăţare 
asincronă – studiul 
are loc în ritmul 
personal al elevilor şi 
implică proiecte de 
colaborare; testare şi 
evaluare - pentru a 
veni în întâmpinarea 
nevoilor instituţiilor de 
învăţământ de 
măsurare a impactului 
şi eficacităţii 
procesului didactic. 
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Practica, vocaţie şi  profesie 

 
   

 Prof. MACOVEI Ionel Alexandru 
Colegiul Tehnic Forestier, Piatra Neamţ 

 
 
 

 Diversitatea şi 
diferenţierea 
―disponibilităţilor‖ intelectuale 
, mentale şi fizice e un 
aspect demonstrate ştiinţific. 
Dezvoltarea anumitor  
abilităţi personale  e o 
problemă de voinţă, educaţie 
şi perseverenţă.....şi 
adeseori dezvoltarea acestor 
abilităţi  vine în contradicţie  
cu unele idei 
―împământenite‖ în gândirea 
părinţilor în mentalitatea 
societăţii  şi uneori a şcolii. 

Menţinem încă idei 
stereotipice de genul “Nu eşti 
realizat profesional dacă nu 
ai absolvit o facultate”. 
“Copilul meu trebuie să 
ajungă la cel mai bun liceu  
teoretic aşa cum a ajuns şi 
fratele lui, etc,etc”. Aceste  
idei neglijează esenţa şi 
anume înclinaţia copilului  
sau a tânărului  spre anumite 
activităţi, punerea în valoare 
a abilităţilor  şi aptitudinilor 
acestuia.  

De ce ar trebui să 
ţinem  cu orice preţ un copil 
cu aptitudini  evidente spre 
gastronomie la un liceu cu 
profil mecanic, unul cu 
aptitudini fizice deosebite la 
un liceu de mate info sau 
unul cu talent la desen sau 

muzică, la prelucrarea 
lemnului? 

Urmăream recent o 
emisiune pe un canal sportiv 
şi m-a amuzat iniţial afirmaţia 
moderatorului că un fotbalist 
de top al Argentinei a ajuns 
să practice sportul la 
recomandarea medicului 
care i-a spus mamei 
acestuia să-l dea la fotbal 
pentru a-şi consuma energia 
debordantă!!! Apoi am privit 
mai serios lucrurile şi am 
văzut o excelentă punere în 
practică  a vocaţiei, a 
abilităţilor şi asta reprezintă 
doar o primă etapă pentru  
că ulterior se dezvoltă 
îndemânările, creşte stima 
de sine a individului şi se 
ajunge chiar la punctul 
culminant  în care în mintea 
tânărului  se naşte o idee: 
“Aptitudinile mele deosebite 
nu pot sta la baza profesiei 
mele?” “Ce am de pierdut 
dacă încerc?” Un mod de a 
gândi superior sănătos şi 
vizionar. 

Admirăm adeseori 
voinţa, tenacitatea şi 
profesionalismul popoarelor 
nordice sau anglo-saxone 
dar uităm că învăţământul lor 
are la bază o gândire 
centrată într-adevăr  pe 
dezvoltarea personală, că 
programa lor şcolară e la 

jumătatea complexităţii din 
programa şcolii româneşti, 
că aici apare lipsa de 
presiune. Mai apare şi timpul 
necesar pentru dezvoltarea  
aptitudinilor şi dorinţa de a o 
face (atunci când duci copilul 
la piscină de la 3 ani sau îl 
pui pe schiuri de la aceeaşi 
vârstă) şi nu mai vorbim de 
logistică, dotări, finanţare 
profesională, transparenţa 
sistemelor de învăţământ din 
ţările respective şi motivaţia 
personală şi profesională a 
celor care lucrează în ele. 

Să vorbim puţin şi 
despre aptitudinile tehnice. 
Aici pot să apară două 
situaţii: 
- elevul cu aptitudini tehnice 
deosebite fără a avea 
înclinaţii  prea mari spre 
studiu 
- elevul cu abilităţi tehnice 
dar şi cu rezultate superioare 
în aprofundarea obiectelor 
de cultură generală 
În ambele cazuri observăm 
vocaţia dar trebuie găsită 
calea  de a o pune în 
practică. Pentru prima 
situaţie, o şcoală 
profesională bine organizată, 
dotată şi performantă ar 
rezolva situaţia. O şcoală 
profesională organizată după 
o analiză temeinică corectă 
şi eficientă a pieţei muncii 
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care să vină în întâmpinarea 
angajatului. Să sperăm ca 
într-un viitor nu prea 
îndepărtat vor exista finanţări  
din partea agenţilor 
economici pentru 
şcolarizarea unor elevi 
urmate de angajarea 
acestora, încheind astfel 
ciclul practica - 
 vocaţie – profesie. Elevul 
performant pe ambele 
planuri va avea  în mod 
evident oportunităţi 
profesionale mai mari: 
calificări în şcoli postliceale, 
învăţământ universitar, 
masterate, doctorate. El ar 
trebui să facă parte dintr- o 
elită profesională şi 
intelectuală care ar trebui 
orientată atât spre 
parcurgerea cât mai multor 
etape de studiu dar şi spre 
performanţe de tip 
managerial sau 
antreprenorial devenind 
astfel liderul profesional sau 
angajatorul de succes. 
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EDUCAŢIA PENTRU SCHIMBARE  DIN PERSPECTIVA 
INTERCULTURALĂ 

 
Prof. pentru înv. preşc., Mioara AMARIEI 

                      Şcoala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza”, Roman 
 

 
Deviza educaţiei 

pentru schimbare se poate 
exprima prin cuvintele, atât 
de actuale, ale Mariei 
Montessori: ,,Să nu-i 
educăm pe copiii noştri 
pentru lumea de azi, această 
lume nu va mai exista când 
ei vor fi mari şi nimic nu ne 
permite să ştim cum va fi 
lumea lor. Atunci să-i 
învăţăm să se adapteze.” 
  De-a lungul 
anilor s-au produs schimbări 
în toate domeniile vieţii 
noastre. Astfel, au apărut noi 
direcţii de acţiune, cel mai 
important fiind educaţia, ca 
proces de formare şi 
sensibilizare a copiilor , 
tinerilor şi adulţilor pentru 
participarea la abordarea şi 
soluţionarea problemelor cu 
care omenirea este şi va fi 
confruntată. Acestor 
provocări li s-a răspuns cu 
educaţii specifice , denumite 
,,noile educaţii”. Ele au forme 
diverse şi sunt purtătoare de 
conţinuturi noi. 
Educaţia ecologică - 
realizată şi în gradiniţa 
noastră prin activităţi 
desfăşurate în mod 
sistematic, cum ar fi : 
îngrijirea florilor din grădiniţă 
, participarea la curăţenie în 
curtea grădiniţei, în parcul 
din apropiere şi în orice 

situaţie ivită, plantarea de 
pomi, reciclarea obiectelor 
din hârtie şi plastic. 
Educaţia pentru participare, 
democraţie şi toleranţă se 
regăseşte în conţinutul 
activităţilor extracurriculare 
de tipul : marcarea unor 
evenimente şi a unor 
sărbători din viaţa copiilor , 
activităţi umanitare. 
Educaţia pentru sănătate 
reprezintă pasul spre a 
învăţa copiii, încă de mici, să 
respecte regulile de igienă 
personală şi să se 
obişnuiască cu un regim 
raţional de viaţă şi 
alimentaţie. 
Educaţia religioasă , pentru 
cultivarea unor virţuti 
creştine şi cultivarea 
comportamentului moral 
religios, regăsită în Domeniul 
Om şi Societate şi în 
opţionalul de educaţie 
religioasă, în deprinderile de 
comportare, de iubire si 
ajutorare a aproapelui, deci 
în fiecare activitate. 
Educaţia interculturală 
promovează atitudinea de 
deschidere , de acceptare şi 
inţelegere firească a 
raportului dintre un individ şi 
ceilalţi, respectarea 
diferenţelor culturale, prin 
valorificarea pozitivă a 
relaţiilor de egalitate între 
oameni.     

  Reforma 
sistemului de învăţământ are 
ca obiective schimbarea 
mentalităţii şi formarea unor 
dascăli flexibili care să facă 
faţă noilor cerinţe. În acest 
context a fost nevoie ca şi 
grădiniţa să se reorganizeze, 
prezentând structuri, 
mecanisme şi servicii 
modernizate sau noi , pe 
care să le poată oferi la 
standardele necesare noilor 
roluri şi responsabilităţi care i 
se atribuie.  
         Educaţia într-o 
perspectivă intreculturală şi 
multiculturală este o 
strategie pentru a promova 
drepturile omului, pacea, 
dezvoltarea. Activităţile 
educative trebuie înţelese în 
dinamica lor şi prin 
funcţionarea acestor criterii. 
            România este o ţară 
care se află la confluenţa 
mai multor culturi, a mai 
multor religii, a mai multor 
etnii. Multiculturalitatea 
aduce multe elemente 
pozitive, dar, în acelaşi timp, 
implică şi anumite dificultăţi. 
Un copil (la fel ca şi un adult) 
trebuie să înţeleagă că cei 
din jurul său sunt altfel, dar 
totodată sunt persoane 
asemănătoare lui. Dacă 
acest lucru este înţeles încă 
din copilărie, atunci 
problemele legate de 
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convieţuirea şi interacţiunea 
cu oameni diferiţi, probleme 
care se pot ivi mai târziu, pot 
fi prevenite.     
           În România este 
necesar  un program 
educaţional intercultural, ce 
trebuie început încă de la 
grădiniţă , pentru că şi aici 
există copii din diferite alte 
state ( moldoveni, italieni, 
chinezi etc.) alături de copiii 
minorităţilor din România ( 
turci, tătari, maghiari, 
lipoveni, aromâni, sârbi, 
rromi etc.) şi se vizează 
pregătirea viitorilor cetăţeni 
în aşa fel, încât ei să facă 
cea mai bună alegere şi să 
se orienteze în contextul 
schimbărilor intervenite în 
sistemele de valori. 
           Pentru a se constitui 
într-un principiu reglator al 
întregii activităţi educative a 
noilor generaţii, educaţia 
interculturală trebuie să 
devină o constantă a 
pregătirii cadrelor didactice. 
Ea trebuie să-şi pună 
amprenta şi asupra materiilor 
de învăţământ şi 
programelor şcolare, asupra 
priorităţilor educative, asupra 
criteriilor de evaluare a 
competenţelor şi 
comportamentelor, asupra  
relaţiilor cu părinţii şi 
comunităţile, permiţând 
formarea unor 
comportamente creative 
precum: atitudinea de a 
comunica, cooperarea şi 
încrederea în grup, respectul 
de sine şi faţă de cei din jur, 
toleranţa faţă de opinii 
diferite de a ta, luarea de 

decizii în mod democratic 
etc.  
              În învăţământul 
preşcolar, familiarizarea 
majorităţii cu limba, cultura, 
tradiţiile minorităţilor revine 
educatoarelor. În primul 
rând, educatoarele trebuie 
să fie persoane deschise 
spre toţi copiii, să fie 
tolerante, indiferent din ce 
familii provin copiii grupei din 
punct de vedere etnic, 
religios, rasial, social etc. 
             CUM PUTEM SĂ-I 
FAMILIARIZĂM PE COPII 
CU LIMBA, CULTURA ŞI 
TRADIŢIILE 
MINORITĂŢILOR?  
             Le facem cunoscut 
copiilor că nu suntem toţi la 
fel, că avem fiecare o 
identitate. Exemplificăm prin 
faptul că unii vorbesc acasă 
altă limbă decât limba 
română. Astfel, îi putem ruga 
pe copiii respectivi să ne 
spună câteva cuvinte în 
limba lor maternă. După 
discuţii prealabile cu părinţii 
lor, prin care îi vom ruga să-i 
îndrume în mod specific pe 
copii, le vom cere acestora 
să ne expună, să ne 
povestească un obicei de 
sărbători care este diferit de 
ceea ce este specific la noi. 
La fel se poate proceda şi în 
ceea ce priveşte minoritatea 
religioasă. 
             Pornind de la 
principiile generale ale 
educaţiei interculturale, ele 
se pot pot adapta la 
obiectivele  educaţiei 
preşcolare, astfel încât se 
conturează câteva jaloane: 

• dezvoltarea capacităţii 
de comunicare cu semenii; 
• acceptarea celuilalt ca 
fiind altul; 
• stimularea curiozităţii 
copiilor pentru diferenţele 
dintre ei în plan cultural; 
• deschiderea spre 
acceptarea diferenţelor 
etnice( limba, obiceiuri, 
tradiţii); 
• formarea înţelegerii 
identităţii de sine, a 
apartenenţei la neam; 
• formarea conduitei 
morale, religioase, civice. 
  MODALITĂŢI DE 
REALIZARE A 
OBIECTIVELOR 
EDUCAŢIEI 
INTERCULTURALE  
             Educaţia 
interculturală se poate 
realiza prin activităţi 
curriculare şi 
extracurriculare. În activităţile 
curriculare, dacă ne 
propunem teme despre 
familie, meserii, obiceiuri şi 
tradiţii, prietenie, avem 
posibilitatea să facem primii 
paşi în atingerea obiectivelor 
educaţiei interculturale şi 
multiculturale. 

ÎNTÂLNIREA DE 
DIMINEAŢĂ este o activitate 
plăcută copiilor şi un prilej 
bun să-şi povestescă 
întâmplări, să se cunoască, 
să se revadă cu bucurie, să 
se accepte unii pe alţii aşa 
cum sunt, să se respecte, să 
fie toleranţi cu cei care sunt 
altfel. 

ACTIVITĂŢILE 
EXTRACURRICULARE ne 
dau posibilitatea ca ,într-o 
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atmosferă destinsă, uneori 
într-un cadru festiv, fiecare 
să se manifeste liber, cum 
simte el imboldul şi, astfel, 
oferă alte prilejuri de a se 
cunoaşte copiii între ei. 

SERBĂRILE sunt cel 
mai plăcut mod pentru copii 
de a arăta ce ştiu şi cine 
sunt. În pregătirea unei 
serbări va fi cu atât mai 
plăcut pentru copiii de 
diverse etnii să prezinte o 
poezie, un cântec, o 
numărătoare, un dans, un 
joc specific etniei, pe care le 
cunosc din familie. Nu numai 
copiii din grupă vor fi 
încântaţi să vadă şi altceva, 
ci şi părinţii copiilor 
minoritari. În felul acesta, 
majoritatea face primul pas, 
se deschide spre cei care 
sunt altfel, vorbesc altfel, iar 
minoritarii nu sunt insensibili 
la manifestările pozitive ale 
majoritarilor. 

ACŢIUNILE DE 
SOCIALIZARE interetnică 
sunt, de asemenea, plăcute 
copiilor. Putem organiza 
vizite la centrele culturale ale 
minorităţilor, întâlniri cu 
reprezentanţi ai acţiunilor 
respective. În excursii sau la 
picnicuri ,atmosfera este mai 
destinsă. Îi vom încuraja pe 
copii şi pe părinţi să propună 
jocuri distractive pe care le 
învaţă cu toţii. 
              Copilul învaţă 
facând! Să-i oferim toate 
oportunităţile de a învăţa , 
asigurându-i protecţie, 
siguranţă, încurajare şi mai 
presus de toate, iubire!  
 

Bibliografie: 
1. „Curriculum pentru 
învăţământul preşcolar ( 3-
6/7 ani)”, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 2008 
2. Teodor Cozma- „O 
nouă provocare pentru 
educaţie: 
Interculturalitatea”,Ed. 
Polirom Iaşi, 2001 
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PROIECT DE INCLUZIUNE A UNUI ELEV CU SINDROM DOWN 
 

                                         Prof. NICOLAU Mariana  
 

Liceul cu Program Sportiv, Roman 
 

 
MOTTO: Școala este 

pentru elevi, nu elevii 
pentru școală. 

 
Fiecare copil este 

diferit și special și are 
propriile nevoi, fie că este 
sau nu un copil cu 
dizabilități. Toți copiii au 
dreptul la educație în funcție 
de nevoile lor. 
Dreptul de incluziune școlară 
se poate defini prin 
acceptarea de către 
instituțiile de învățământ a 
tuturor copiilor, indiferent de 
sex, apartenență etnică și 
socială, religie, naționalitate, 
rasă sau limbă. Incluziunea 
este strâns legată de 
recunoașterea și acceptarea 
diversității, care este la 
rândul ei bazată pe ideologia 
democrației. 

Ideea acestui proiect 
mi-a venit în momentul în 
care am aflat că în clasă va 
sosi un elev nou, transferat 
de la o școală specială. Mi-
am propus, prin derularea 
activităților incluse în proiect, 
ca elevul respectiv să se 
integreze mai ușor în 
colectivul clasei, iar colegii 
să-l cunoască și să-l accepte 
așa cum este. 

 
ELEVUL ŢINTĂ: C.M. 

– suferă de sindromul Down; 

este transferat de la Școala 
specială la o școală de 
masă, în clasa a II-a; 

SCOPUL: includerea 
elevului C.M. în colectivul 
clasei a II-a 

OBIECTIVE: 
 O1: cunoașterea 
colegilor de clasă 
 O2: participarea cu 
interes la activitățile propuse 
 O3: : încurajarea 
colaborării și a întrajutorării 
între copii 

ACTIVITĂŢI: 

 Informarea și 
sensibilizarea colectivului de 
elevi 

 Activități de 
intercunoaștere, jocuri: 
  ,,Cine sunt, cine ești?‖ 

,,Autoportretele‖  
  ,,Dacă aș fi ...‖  

,,Jocul numelor‖ 
(Fiecare jucător va sta 
în cerc. Unul din 
jucători va începe prin 
a spune ―Numele meu 
este…‖. Jucătorul de 
lângă el continuă prin 
a spune: ―Salut! 
Numele meu este …, 
iar persoana care stă 
lângă mine este…‖.) 

 Citirea unei povești 
educative, povestire după 
ilustrații date; împărțirea 
elevilor în 4 grupe, 
reprezentarea prin desen a 
întâmplărilor din poveste, 

recompensarea tuturor 
copiilor pentru efortul depus 

 Învățarea cântecului 
,,Câte unul pe cărare‖, 
mișcări în ritmul cântecului (o 
grupă cântă, o grupă 
execută mișcările impuse de 
versurile cântecului) 

 Joc: ,,Bate / Nu bate din 
palme‖ 
  Timp: 3 sau 4 minute 
  Materiale: o listă cu 
întrebări la care se răspunde 
cu DA sau NU 
  Dacă răspunsul este 
DA, copiii bat o dată din 
palme, dacă răspunsul este 
NU, copiii nu bat din palme. 
Se parcurg întrebările de mai 
multe ori.  

 Jocuri de rol, cu 
tematică familiară (,,De-a 
familia‖, ,,La doctor‖, ,,La 
cumpărături‖) 

 Joc ,,Prin ce sunt eu 
diferit de ceilalți?‖ (aplauze 
pentru fiecare diferență 
găsită și recompensarea cu 
o steluță) 

RESURSE DE TIMP: 
3 LUNI 

RESURSE 
MATERIALE: coli de hârtie 
A4, creioane, coli de carton 
A3, carioca, imagini ce 
ilustrează povestea citită, cd 
player, listă cu întrebări, 
jetoane-steluțe 
Strategii : 
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 Încurajarea 
independenței 

 Înțelegerea de către 
elevi a sarcinii alocate 

 Claritatea regulilor 

 Dialogul direct cu 
elevul, întărirea celor 
spuse prin intermediul 
expresiei feței, a 
imaginilor și a 
materialelor concrete 

 Folosirea unui limbaj 
simplu și familiar 

 Utilizarea 
instrucțiunilor scurte, 
clare, verificarea 
gradului de înțelegere 
a acestora 

 Organizarea unor 
scurte activități de 
ascultare; folosirea 
materialelor vizuale / 
tactile pentru a fixa 
ceea ce se face oral 

 Organizarea, în mod 
regulat și frecvent, a 
unor activități de 
comunicare socială 

 Asigurarea că elevul 
lucrează cu alții, care 
sunt modele bune de 
urmat. 

 
REZULTATE 

INTENŢIONATE: 
 La finalul proiectului, 
elevul C.M. se va simți în 
siguranță alături de noii 
colegi, îi va cunoaște, iar 
aceștia îl vor cunoaște la 
rândul lor. Strategiile aplicate 
vor facilita învățarea în 
cooperare, parteneriatul între 
elevi. Colegii îl vor trata pe 
C.M. ca pe un copil 
oarecare, nu vor evidenția 
dificultățile acestuia, ci 

calitățile de care va da 
dovadă pe parcursul 
desfășurării proiectului. 
 

CREATIVITATE:  
Proiectul propus pune 

accent pe încurajarea 
colaborării și întrajutorării 
între copii, pe creșterea 
nivelului stimei de sine a 
fiecărui elev în parte, pe 
utilizarea metodelor centrate 
pe elevi și pe nevoile 
acestora.  

 
Concluzie: 
Proiectul a fost derulat 

în urmă cu zece ani și, deși 
inițial am fost sceptică, 
rezultatele finale m-au 
determinat să îmi schimb 
concepția despre incluziunea 
elevilor ce suferă de 
Sindromul Down. Elevul  
C.M. s-a integrat în  
colectivul clasei și a fost 
îndrăgit de către ceilalți 
pentru că era o fire liniștită, 
blândă, depunea eforturi 
mari pentru a ține pasul cu 
ceilalți în ciuda problemelor 
de sănătate pe care le avea. 
A făcut parte din colectivul 
clasei până la finalul ciclului 
primar, după care părinții au 
hotărât să-l retragă de la 
școală. 
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INOVAŢIE ŞI CREATIVITATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

                                         Prof. MĂTĂLICĂ  Paula   
 

Școala Gimnazială, Comuna Gherăești 
 

 
 
            Creativitatea 
pedagogică defineşte 
modelul calităţilor necesare 
educatorului/cadrului didactic 
pentru proiectarea şi 
realizarea unor activităţi 
eficiente prin valorificarea 
capacităţilor sale de înnoire 
permanentă a acţiunilor 
specifice angajate la nivelul 
sistemului şi al procesului de 
învăţământ. Creativitatea 
face posibilă crearea de 
produse reale sau pur 
mintale, constituind un 
progres în planul social. 
Componenta principală a 
creativităţii o constituie 
imaginaţia, dar creaţia de 
valoare reală mai presupune 
şi o motivaţie, dorinţa de a 
realiza ceva nou, ceva 
deosebit. Şi cum noutatea nu 
se obţine cu uşurinţă, o altă 
componentă este voinţa, 
perseverenţa în a face 
numeroase încercări şi 
verificări. Rolul şcolii la 
formarea comportamentului 
creator este foarte important, 
deoarece rămâne principalul 
instrument pe care 
societatea îl foloseşte pentru 
cultivarea creativităţii la 
membrii ei tineri, de vârstă 
şcolară. Preocuparea de 
formare a independenţei în 

gândire şi exprimare implică 
şi o legătură cu familia. 
Părinţii trebuie convinşi că 
tutelarea excesivă împiedică 
dezvoltarea intelectului, 
manifestarea independentă a 
gândirii şi fanteziei lui, factori 
esenţiali în dobândirea 
viitoare a unei autentice 
competenţe profesionale. În 
societatea  contemporană, 
cu schimbări rapide şi efecte 
imediate, educaţia şi 
învăţământul trebuie 
reînnoite, completate, 
adaptate, astfel încât putem 
vorbi despre o permanentă 
inovaţie şi creaţie in 
activitatea didactică. Pentru 
elevi, şcoala viitorului trebuie 
să promoveze o educaţie de 
calitate şi să fie axată pe 
valori în care elevii să 
creadă, în care să se 
regăsească, îndeplinind 
două condiţii, fundamentale 
din punctul lor de vedere: 
şcoala viitorului trebuie să le 
placă şi să fie eficientă.                               
Prioritatea învăţământului o 
constituie informatizarea, 
softul educaţional, 
reprezentat de programele 
informatice special 
dimensionate în perspectiva 
predării unor teme specifice, 
ceea ce reprezintă o 
necesitate evident. Utilizarea 

calculatorului în procesul 
instructiv-educativ facilitează 
realizarea scopurilor 
didactice şi idealurilor 
educaţionale. Formarea 
capacităţii de a utiliza 
calculatorul, de a folosi 
internetul este benefică 
elevilor,atât în activitatea 
şcolară cât şi în cea 
extraşcolară, în plan cognitiv 
cât şi psihic,prin relaţionarea 
cu lumea oferită de aceste 
instrumente de lucru ale 
mileniului al III-lea. În 
abordarea creativitǎţii în 
procesul educaţional, elevul 
trebuie încurajat să 
gândească independent, să 
îşi asume riscuri si 
responsabilităţi in demersul 
său spre formare 
intelectuală. Evaluarea 
pentru asigurarea calităţii şi 
rezultatele obţinute trebuie 
să ne lărgească perspectiva 
asupra situaţiei reale din 
şcoli, să identifice nivelul de 
pregătire al elevilor şi să ne 
ajute să descoperim 
componentele ce au nevoie 
de sprijin în dezvoltare. Un 
obiectiv important ce ar 
trebui stabilit pentru anii 
următori este de a dezvolta 
un indicator internaţional al 
capacităţii de a învăţa, toate 
acţiunile bazându-se pe 
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cercetarea ştiinţifică. 
Învăţământul modern are ca 
sistem de referinţă 
competenţele generale şi 
specifice  pe care trebuie să 
le dobândească cel ce învaţă 
– elevul – pe parcursul şi la 
finele unui ciclu  de instruire, 
al unui an de studiu etc.       
Centrarea pe competenţe  
reprezintă o preocupare 
majoră în triada predare-
învăţare-evaluare.                                  
Noua imagine a profesorului 
trebuie stabilită prin luarea în 
considerare a tuturor 
abordărilor de până acum, 
de la conceperea ca 
distribuitor de recompense 
sau ca sursă de informaţii, 
până la cea de „manager al 
învăţării”. Pentru fiecare 
profesor sunt fundamentale 
două roluri, cel de manager 
şi cel de evaluator. Procesul 
instructiv-educativ trebuie 
astfel conceput şi desfăşurat, 
încât să-i convingă pe elevi 
să preţuiască propria 
moştenire naţională, să 
primească contribuţiile 
originale ale oricărei naţiuni 
la civilizaţia modernă, 
pregătind atât elevii, cât şi 
dascălii să înţeleagă 
valoarea diversităţii şi a 
independenţei de spirit. 
Creativitatea, în termeni 
generali, este un proces 
mental care permite 
generarea de idei şi 
concepte noi sau asocieri 
originale intre concepte şi 
idei deja existente. Lumea 
modernă pune accentul pe 
folosirea mai eficientă a 
cunoaşterii şi a inovaţiei. 

Este necesară extinderea 
abilităţilor creatoare ale 
întregii populaţii, mai ales ale 
acelora care le permit 
oamenilor să se schimbe şi 
să fie deschişi faţă de idei 
noi într-o societate diversă 
din punct de vedere cultural, 
bazată pe cunoaştere. O 
importanţă deosebită în 
inovaţia şi creaţia în 
activitatea didactică o au 
rolurile manageriale ale 
cadrului didactic :de 
planificare (planifică 
activităţile cu caracter 
instructiv - educativ) ;de 
organizare (organizează 
activităţile clasei) ;de 
comunicare (comunică idei, 
cunoştinţe, ascultă efectiv, 
oferă feedback, stabileşte 
canalele de comunicare); de 
conducere (conduce 
activităţile cu elevii , 
desfăşurate în clasa şi în 
afara ei) ;de coordonare 
(sincronizează obiectivele 
individuale cu cele comune 
clasei, contribuind la 
întărirea grupului şi formării 
echipelor de lucru); de 
îndrumare (prin intervenţii 
punctuale adaptate unor 
situaţii specifice, 
recomandări) ;de evaluare 
(măsura în care scopurile şi 
obiectivele au fost atinse). 
Pentru a susţine 
creativitatea, predarea 
declarativă, de tip clasic 
trebuie depăşită şi înlocuită 
cu metode care pun accent 
pe explorare, pe 
descoperire, pe încurajarea 
gândirii critice a elevului, pe 
participarea activă a acestuia 

la formarea şi dezvoltarea sa 
intelectuală. Proiectarea 
învăţării creative presupune 
anticiparea unor strategii 
manageriale deschise, 
aplicabile în timp şi spaţiu 
prin: clarificarea scopului 
învăţării creative la nivelul 
interacţiunii existente între: 
operativitatea intelectuală - 
performanţa şcolară -
restructurarea permanentă a 
activităţii de predare-
învăţare-evaluare; stabilirea 
sarcinilor cadrelor didactice 
în condiţiile învăţării creative 
(individualizarea fiecărei 
secvenţe didactice prin 
diferite procedee de 
aprobare, încurajare a 
spontaneităţii, stimulare a 
potenţialului minim-maxim, 
amendare a superficialităţii); 
crearea unei atmosfere 
afective optime, necesară 
pentru anularea treptată a 
factorilor de blocaj (teamă, 
tensiune, imitaţie, 
conformism, criticism, frică). 
În concluzie, se pot face 
multe pentru educarea 
spiritului creativ în şcoală. 
Dar, se vede necesitatea de 
a modifica destul de mult 
modul de gândire şi stilul de 
lucru în clasă, cristalizate în 
secole de învăţământ 
tradiţional, prea puţin 
preocupat de această latură 
a personalităţii elevului, care 
capătă în zilele noastre o 
valoare din ce în ce mai 
însemnată. 
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INTEGRAREA  TIC 
ÎN PROCESUL DIDACTIC LA DISCIPLINA FIZICĂ 

 
Prof. VACARU Angela - Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”,  Săbăoani 

            Prof. VACARU Tereza  - Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza”,  Roman  
 
 
 
„Erele îndepărtate au fost 
marcate de inventarea roţii şi 
stăpânirea focului. Noi avem 
gloria de a asista la explozia 
informaţională marcată de 
electronică şi sistemele de 
calcul.” (Edmond Nicolau) 

       Introducerea 
calculatorului în învăţământ 
presupune optimizarea 
întregului management 
didactic. Pentru aceasta este 
necesară totodată şi 
schimbarea mentalităţii 
cadrului didactic şi abilitatea 
acestuia de a introduce 
tehnologiilor moderne în 
procesul instructiv-educativ. 
       Introducerea în şcoala a 
Internetului şi a tehnologiilor 
moderne duce continuu la 
schimbări în procesul de 
învăţământ. Actul învăţării 
devine rodul colaborării 
elevului cu profesorul, al 
interacţiunii elevilor cu 
calculatorul. Actul învăţării 
nu mai este considerat a fi 
efectul demersurilor şi muncii 
profesorului, poziţia 
profesorului este cea de 
îndrumare a procesului 
învăţării, de a-l face pe elev 
să înveţe cum să înveţe. 
      Prin această schimbare 
în sistemul de învăţământ se 
vizează ca obiective : 

1. Creşterea 
eficienţei activităţilor de 
învăţare 

2. Dezvoltarea 
competenţelor de 
comunicare şi studiu 
individual 
      Atingerea acestor 
obiective depinde de gradul 
de pregătire a profesorului în 
utilizarea calculatorului, de 
stilul profesorului, de 
numărul de elevi, de 
interesul, cunoştinţele şi 
abilităţile acestora, de 
atmosfera din clasa şi tipul 
programelor folosite, de 
timpul cât se integrează 
softul în lecţie, de 
sincronizarea explicaţiilor cu 
secvenţele utilizate, de 
metodele de evaluare, de 
fişele de lucru elaborate. 
      Profilul profesorului de tip 
nou poate fi definit prin rolul 
primordial al acestuia, de a 
învăţa elevul să gândească. 
Profesorul se va degreva 
treptat de activitatea de 
rutină, devenind în schimb 
mult mai solicitat ca 
specialist, tocmai datorită 
prezenţei calculatorului, tot 
mai apropiat şi necesar 
elevilor. Procesul 
educaţional se va  
descentraliza şi mai mult,  
transformându-se dintr-un 
proces centrat pe profesor 

într-unul orientat pe elevi, 
consideraţi individual sau pe 
grupuri. Munca profesorului 
va fi canalizată fie către 
şlefuirea vârfurilor, fie 
acordând o cantitate sporită 
de efort şi atenţie celor care 
nu au ajuns la un nivel 
corespunzător.  
      Nu se poate pune 
problema transferării 
exclusive a sarcinii de 
predare-învăţare-evaluare 
asupra softului utilizat. 
Profesorul are nevoie de 
contactul direct cu elevul, 
pentru aprecierea 
progreselor înregistrate pe 
parcursul instruirii, în ceea 
ce priveşte acumularea 
efectivă de cunoştinţe, a 
capacităţii de judecată a 
elevului, de corelare şi 
interpretare a fenomenelor. 
      Trăsătura caracteristică 
profesorului de tip nou este 
flexibilitatea, dorinţa 
permanentă de auto-
perfecţionare. Într-o oarecare 
măsură, profesorul 
evoluează odată cu elevii 
săi. Iar acest fapt este 
esenţial în contextul 
societăţii informaţionale în 
permanentă dinamică. 
     Integrarea mijloacelor de 
învăţământ în procesul de 
predare-învăţare-evaluare 
presupune:  
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- organizarea activităţii în 
laboratorul fizică; 
- alegerea şi valorificarea 
softului educaţional inter-, 
trans- şi multidisciplinar; 
-  valorificarea reţelei Internet 
ca resursă educaţională; 
     Cadrele didactice la orele 
de fizică pot apela la 
cunoştinţele şi competenţele 
elevilor dobândite la 
disciplina TIC, în cadrul 
diverselor tipuri de lecţii cum 
ar fi cele de: 
- formare de priceperi şi 
deprinderi; 
- recapitulare şi 
sistematizare; 
- documentare, comunicare 
şi manipulare a informaţiilor; 
-studiu individual cu ajutorul 
software-ului pentru învăţare; 
- sinteză folosind softul 
didactic specific disciplinei; 
-veificare a cunoştinţelor şi 
notare; 
- lucrări experimentale cu 
prelucrarea datelor obţinute 
şi altele. 
      Evaluarea trebuie să 
vizeze mai ales interpretarea 
creativă a informaţiilor şi 
capacitatea elevului de a 
rezolva o situaţie-problemă 
cu ajutorul calculatorului. 
Rezultatele evaluării la clasă 
au un rol definitoriu în 
selecţia şi trecerea elevilor 
de la un nivel educaţional la 
altul. În aceste condiţii, se 
impune cu necesitate 
standardizarea evaluării 
curente a elevilor, ceea ce 
se poate realiza cu uşurinţă 
itilizând calculatorul, prin 
stabilirea de către cadrul 
didactic a unor sarcini 

concrete care să asigure 
pentru fiecare elev progresul 
şcolar. 
      Aplicaţiile practice ale 
instrumentelor TIC în toate 
lecţiile de fizică sunt 
dependente de mai mulţi 
factori : 
a.Resursele hardware sunt 
o componentă foarte 
importantă deoarece de ele 
depinde şi tipul aplicaţiilor 
care vor putea fi folosite în 
lecţii. Astfel, laboratorul de 
fizică ar trebui să fie dotat 
minimal cu un calculator 
(desktop, laptop sau 
notebook), o legătură la 
internet stabilă şi cu lărgime 
de bandă suficient de mare 
pentru rularea unor aplicaţii 
on-line şi  un videoproiector 
sau alte dispozitive pentru 
proiectarea imaginilor de pe 
monitor.    Pentru nivelul 
avansat , o reţea de 
calculatoare care să permită 
ca maxim 2 elevi să   lucreze 
la un calculator şi un server 
pentru preluarea automată a 
datelor (placă de achiziţie 
date) şi softul aferent 
b.Resursele software  
c.Resursa umană,  
d.Resursele  de timp  
e.Resursele financiare 

Exemple de aplicaţii 
practice ale instrumentelor 
TIC în lecţiile de fizică de la 
gimnaziu-CLASA A VIII-A 
     Elevii folosesc aplicaţiile 
Microsoft Office Word, 
Microsoft PowerPoint, 
Publisher şi Internet. 
Evident, există, la fiecare 
capitol, lecţii AeL care pot fi 
susţinute, în cazul în care 

există şi funcţionează o 
astfel de platformă. 
1.Conţinuturi/Tema: 
Determinarea densităţii unui 
corp solid cu ajutorul Legii lui 
Arhimede 
Competenţe specifice de 
dezvoltat: Identificarea unor 
posibilităţi practice de de 
aplicare a cunoştinţelor 
teoretice studiate în cadrul 
fizicii 
Utilizarea metodelor 
adecvate de înregistrarea 
datelor experimentale în 
elaborarea unor referate 
Utilizarea metodelor învăţate 
de înregistrare a datelor 
Competenţe TIC necesare: 
Organizarea datelor din 
sisteme informatice 
Folosirea instrumentelor TIC 
pentru prelucrarea datelor 
experimentale 
Sarcina de lucru: Studierea 
densităţii unui corp solid prin 
scufundarea sa într-un lichid 
Instrumente TIC: Microsoft 
Office Excel, Wikipedia, 
patforma AeL sau 
http://www.walter-
fendt.de/ph14ro 
Mod de lucru: După 
actualizarea cunoştinţelor, se 
solicită elevilor să acceseze 
platforma AeL, site-ul 
http://www.walter-
fendt.de/ph14ro şi să 
studieze forţa Arhimedică în 
cazul corpurilor cu 
densitatea mai mare decât a 
lichidelor în care sunt 
scufundate. 
      Se introduce noţiunea de 
greutate aparentă şi se 
deduce reaţia de calcul 
pentru densitatea unui corp 

http://www.walter-fendt.de/ph14ro
http://www.walter-fendt.de/ph14ro
http://www.walter-fendt.de/ph14ro
http://www.walter-fendt.de/ph14ro
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în funcţie de masa măsurată 
în aer şi masa măsurată în 
apă. 
Se introduce valorile 
măsurate într-o foaie de 
calcul Microsoft Office Excel 
cu următoarea rubricaţie: 
 

Nr
.d
et. 

m

aer

(g) 

  
m

ap

ă(g

) 



( 
g/
c
m
3) 



( 
g/
c
m
3) 



(g 
/c
m
3) 



( 
g/
c
m
3) 

       

Valoarea densităţii, valoarea 
medie precum şi calculul 
erorilor se va realiza cu 
ajutorul formulelor de calcul 
introduce de către elevi în 
celulele respective. 
2.Conţinuturi/Tema: Studiul 
caracteristicii curent-tensiune 
pentru un circuit simplu            
Competenţe specifice de 
dezvoltat: Identificarea 
legilor, principiilor, 
caracteristiciplor definitorii 
ale unor fenomene, mărimi 
caracteristice, proprietăţi ale 
unor corpuri şi dispozitive, 
condiţii impuse unor sisteme 
fizice 
Utilizarea metodelor 
adecvate de înregistrarea 
datelor experimentale în 
elaborarea unor referate 
Utilizarea metodelor învăţate 
de înregistrare a datelor 
Competenţe TIC necesare: 
Organizarea datelor din 
sisteme informatice 
Folosirea instrumentelor TIC 
pentru prelucrarea datelor 
experimentale 
Sarcina de lucru: Studiul 
dependenţei intensităţii 

curentului electric printr-un 
conductor de tensiunea 
aplicată la capetele acestuia 
Instrumente TIC:  Microsoft 
Office Excel, 
http://www.edumedia-
share.com 
Mod de lucru: Se realizează 
montajul experimental şi se 
prezintă elevilor o fişă de 
lucru. În cazul în care 
laboratorul dispune de o 
reţea de calculatoare, fişa se 
poate încărca prin reţea, pe 
fiecare calculator. O variantă 
este aceea a aceesării 
paginii http://www.edumedia-
share.com unde este 
prezentată schema 
experimentului şi tabelul de 
valori. Se trec datele 
experimentale într-o foaie de 
calcul care ar putea avea 
următoarea rubricaţie: 

Nr. 
Det. 

U  I U/I (U/I)med 

     

Folosind aceeaşi aplicaţie 
Microsoft Office Excel se 
trasează caracteristica 
curent- tensiune pentru 
conductorul/rezistorul folosit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Se concluzionează că 
există direct proporţionalitate 
între valorile intensităţii 
curentului electric şi ale 
tensiunii , introducându-se 
Legea lui Ohm pentru o 
porţiune de circuit. 
Lucrarea se finalizează cu 
un referat realizat cu ajutorul 
Microsoft Office Word, 
realizat individual de fiecare 
elev. 
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http://www.edumedia-share.com/
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http://www.edumedia-share.com/
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN ABORDAREA 
INTEGRATĂ 

 
Prof. pentru înv. primar, DORNEANU Steluța 

Şcoala Gimnazială „Ioan Luca”,  Com. Farcașa 
 
 
 

Pentru realizarea 
învățământului modern 
actual procesul instructiv-
educativ trebuie să facă 
trecerea de la centrarea 
activității pe care o face 
învățătorul  la precizarea și 
analiza a ceea ce trebuie să 
facă elevul  în urma 
procesului de instruire și 
educare.  
       Prin informațiile pe care 
copilul le însușește el trebuie 
să le înțeleagă, să le 
exprime și să le relaționeze.  
De aceea,  pentru o învățare 
modernă atât elevul cât și 
cadrul didactic trebuie să 
stabilească relații între 
diferite domenii de 
cunoaștere și de activitate. 
Pentru aceasta trebuie 
implicatăo abordare 
interdisciplinară. 
Abordarea interdisciplinară  
trebuie realizată atât asupra 
conținuturilor instructiv-
educative cât și asupra 
evaluării elevilor. Ea se 
bazează pe nevoile, pe 
posibilitățile și pe capacitatea 
individuală a fiecărui elev. 
Această activitate include în 
majoritate activitățile 
extracurriculare la care se 
face apel la fiecare 
disciplină. Toți elevii au 
capacitatea de a opera cu 

cunoștințele dobândite în 
timpul activităților 
extracurriculare, activități 
practic - aplicative la fiecare 
disciplină, atât la orele de 
predare - învățare , cât și la 
cele de evaluare. Folosirea 
itemilor :,,aranjează, 
încercuiește ,setează, 
completează, aplică" dă 
posibilitatea elevului să-și 
aleagă singur tehnica de 
lucru care reiese din 
abilitățile sale.  

Copilul alege itemii in 
funcție de obiectivele 
urmărite și de natura 
conținutului. Cadrul didactic 
trebuie să respecte 
particularitățile de vârstă  la 
fiecare disciplină. Folosirea 
diferitelor  materiale (de 
exemplu la clasa l în MEM) 
fac apel deseori la lectiile de 
AVAP aplicând o activitate 
extracurriculară(exemplu o 
excursie  unde copiii au 
cules castane, frunze, 
bețișoare, etc  ) 
        Avantajele activității 
integrate sunt foarte bine 
țintuite la fel ca și activitățile 
extrașcolare: 
- dezvoltarea creativității ; 
- dezvoltarea abilităților 
practic -aplicabile ; 
- dezvoltarea comunicării, a 
relaționării, a simțului estetic  

- dezvoltarea compozițiilor 
personale  
Activitățile turistice contribuie 
la conținutul activităților 
organizate la orice 
disciplină.Ei își formează în 
aer liber sentimentul de 
respect și dragoste pentru 
natură și om pe care îl 
transmite la dezvoltarea 
personală, educație civică, 
științe , comunicare în limba 
română. 
Un rol important îl au și 
serbările care dezvoltă la 
copii dragostea pentru artă și 
pentru frumos. Serbările 
aduc o atmosferă de 
sărbătoare și folosesc 
cântece cu importanță 
educativă în conținutul 
artistic.Aceste cântece se 
introduc în orele de curs cu 
multă plăcere , menținând 
buna dispoziție, cât și 
antrenarea întregului 
organism. De aceea se 
ajunge la vorba străveche 
spusă: ,, decât un cap plin , 
mai bine unul umplut".                                                                                                                                
         Concluzionez  că 
aceste activități au un efect  
pozitiv pentru activitatea 
susținută și desfășurată în 
grup , cât și individual 
.Contribuie la dezvoltarea 
personalităților elevilor , 
creând un sentiment de 
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încredere și siguranță a 
tuturor.  
 Exemplu: aplicarea temei ,, 
Excursiei în gospodărie" la o 
evaluare continuă la   MEM  
la clasa l  
Materiale : caiet, coală A4, 
creioane, pastă lipit, desene 
cu  animale, numărătoare. 
Obiective operaționale - să 
denumească animalele 
domestice și formulează 
propoziții despre mediul de 
viață; 
 - să spună o poveste despre 
un animal;  
 - să alcătuiască o 
problemăfolosindu-se de 
desen , așezând  animalele 
corespunzător  numerelor    
date ; 
 - să formuleze întrebări; 
- să efectueze operația;   
- să cânte un cântecel 
despre animalul preferat ; 
Itemi  - colorează animalele; 
 - spune ce știi despre ele ; 
 - redau titluri de povești 
despre animalele domestice;   
 - efectuează operația ; 
 - cântă cântecelul. 
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PLASMA ÎN NATURĂ 

 
Prof. dr. MARIN Lucia, Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman 

 
 
 

Plasma este 
considerată a patra stare de 
agregare a materiei. Plasma 
este un sistem de particule, 
neutru din punct de vedere 
electric, în constituţia căruia 
intră:  o componentă neutră,  
o componentă electronică, o 
componentă ionică și o 
componentă fotonică  în care 
componentele purtătoare de 
sarcină electrică netă 
interacţionează între ele prin 
forţe de tip coulombian şi al 
cărui volum este mult mai 
mare decât volumul Debye. 
Deși se poate spune că 
plasma poate fi un gaz total 
sau parțial ionizat , neutru pe 
ansamblu din punct de 
vedere electric , totuși 
plasma poate fi considerată 
o stare de agregare 
distinctivă cu proprietăți 
specifice. 
 Se estimează că 
aproximativ 99% din materia 
Universului este plasmă. 
Stelele sunt alcătuite din 
plasme dense, fierbinţi, în 
timp ce materia interstelară 
este o plasmă rarefiată şi 
rece. Temperaturile ridicate 
din interiorul stelelor permit 
formarea reacţiilor de fuziune 
nucleară ce asigură 
eliberarea unor cantităţi 
imense de energie. 

Fenomenele care au loc în 
plasmă determină emisia de 
radiaţie electromagnetică în 
domeniul vizibil, de aici şi 
strălucirea caracteristică 
stelelor.În condiţiile de la 
suprafaţa Pământului plasma 
nu există în mod obişnuit. Ea 
se formează în timpul 
fulgerelor sau trăsnetelor, 
pentru scurt timp. Diferenţele 
mari de potenţial între nori 
sau nori şi pământ determină 
ionizarea moleculelor din aer 
şi apariţia unui curent 
electric. Atomii excitaţi emit 
radiaţie vizibilă.O cantitate 
importantă de plasmă este 
prezentă în ionosferă. Aici 
radiaţiile UV şi X provenite 
de la Soare determină 
disocierea şi ionizarea 
moleculelor din atmosferă. 
Putem spune că au loc 
numeroase descărcări 
electrice şi deplasări ale 
sarcinilor datorită câmpului 
magnetic terestru. Plasma 
rezultată se extinde în 
spaţiu,în zona inferioară a 
magnetosferei, alcătuind 
plasmasfera. 
 Un fenomen 
spectaculos ce are loc în 
ionosferă îl reprezintă 
aurorele polare. Acestea se 
formează în urma 
interacţiunii dintre particulele 
cuprinse în magnetosferă şi 

cele din ionosferă. 
Particulele încărcate 
provenite din vântul solar 
sunt captate de câmpul 
magnetic al Pământului şi 
dirijate spre poli, de-a lungul 
liniilor de câmp. Aici 
concentraţia lor devine 
suficient de mare pentru a 
putea produce ionizări şi 
excitări. Radiaţiile emise de 
atomii excitaţi în urma 
ciocnirilor inelastice cu 
particulele energetice din 
plasmă pot avea lungimi de 
undă în domeniul vizibil. 
Astfel pot fi observate pe cer, 
cu ochiul liber, zone 
luminoase de diferite culori, 
în special roşu sau verde, 
datorate oxigenului atomic. 
 Formarea plasmei în 
ionosferă contribuie la 
protejarea şi menţinerea 
echilibrului natural la 
suprafaţa Pământului. 
Particulele de mare energie 
şi radiaţiile provenite de la 
Soare ar bombarda 
suprafaţa Pământului, 
distrugând materia vie. O 
mare parte din energie este, 
însă, absorbită în straturile 
superioare, prin ionizări, 
disocieri ale moleculelor, 
excitări şi recombinări. 
 Deşi s-ar putea crede, 
focul nu este o plasmă. 
Strălucirea sa intensă este 
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datorată substanţei aduse la 
incandescenţă. Atomii 
excitaţi emit lumină de 
culoare galbenă, fără a se 
produce fenomene de 
ionizare. Temperaturile sunt 
mult mai mici decât ale unei 
plasme, iar focul nu conduce 
curentul electric. 
 Domeniul fizicii 
plasmei este prin excelență 
interdisciplinar și are un 
potențial aplicativ 
excepțional. Exemplul 
edificator este plasma de 
interes termonuclear care 
poate oferi soluția ideală 
pentru producerea 
necesarului de energie prin: 
siguranța în exploatare a 
centralelor termonucleare de 
producere a energiei 
electrice,  poluarea  mediului 
și reserve practic nelimitate 
de „combustibil” primar 
(hidrogen și izotopii sai).  
  Știința și tehnologia 
actuală se află în fața celui 
mai mare proiect de 
colaborare internațională, 
care reunește cele mai 
dezvoltate state ale lumii si 
care are drept scop 
realizarea sistemelor de 
producere a energiei 
electrice din energia 
nucleară prin controlul 
reacțiilor de fuziune a 
nucleelor izotopilor 
hidrogenului . 
 Astăzi starea de 
plasmă se află la baza celor 
mai moderne tehnologii 
utilizate în electronică și 
microelectronică, în sinteza 
de materiale noi cu structuri 
controlabile la scară 

nanometrică, în tratamente 
pentru obținerea unor 
proprietăți speciale de 
biocompatiblitate, 
funcționalizare sau durificare 
a suprafețelor. Plasma pe de 
o parte constituie mediul 
activ din laserii de mare 
putere iar pe de altă parte 
poate fi generată la interacția 
radiației laser de mare 
energie cu substanța aflată 
în diferite stări de agregare. 
Tot starea de plasmă 
constituie mediul activ din 
sursele de iluminat cu 
randament mare de 
transformare a energiei 
electrice în energie 
luminoasă. Monitoarele 
actuale de afișare a 
informației pe ecrane de 
suprafață mare folosesc 
plasma ca principal element 
activ (plasma display și 
televizoare cu plasmă). 
Dispozitivele cu plasmă sunt 
folosite în sistemele 
moderne de depoluare a 
apelor reziduale sau în 
filtrele active de purificare a 
aerului. Așa numitele 
tehnologii uscate de 
sterilizare a echipamentelor 
și ustensilelor chirurgicale 
precum și sterilizarea unor 
suprafețe de întindere mare 
și neregulate au ca mediu 
activ plasma. 
 În România studiul 
gazelor ionizate, respectiv a 
plasmei se bucură de o 
tradițe recunoscută 
internațional existând 
adevărate școli în domeniu 
în două centre universitare, 
București și Iași. Aceste școli 

au fost fondate de E. 
Bădărău, I.I.Popescu și G. 
Musa la București și Th. 
Ionescu, C. Mihul și M. 
Sanduloviciu la Iași. Dar, 
cercetări în domeniul 
plasmei au fost efectuate și 
se realizează în prezent și în 
Universitățile din Cluj, 
Timișoara, Constanța, 
Craiova și Brașov. 
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PLEDOARIE PENTRU O EDUCAŢIE METACOGNITIVĂ 
 

Profesor GRIGORIU Ştefan 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ 

 
 
 

În ultima decadă 
învăţământul românesc a 
fost supus unor presiuni 
sociale, mediatice, politice, 
în mare parte din cauza 
performanţelor mediocre ale 
elevilor la evaluările 
naţionale programate. 
Politicile educaţionale s-au 
dovedit a fi ineficiente, 
profesorii sunt slab pregătiţi, 
elevii nu mai au suficientă 
motivaţie să participe la actul 
educaţional, dară-mi-te să-şi 
însuşească competenţele 
necesare a fi dobândite 
conform programelor şcolare 
rămase neactualizate în 
această perioadă.  

Tehnologia a avansat 
vertiginos şi totodată a 
devenit accesibilă însă 
sistemul educaţional naţional 
a făcut paşi timizi spre a 
beneficia de rezultatele 
noilor tehnologii aplicate în 
educaţie. De mijloacele de 
învăţământ încă existente în 
sistem au beneficiat şi 
părinţii celor ce astăzi sunt 
elevi, aşa că nu e de mirare 
că elevii se plictisesc în sălile 
de clasă. În puţine dintre 
şcolile patriei există dotări 
moderne şi personal abilitat 
să le utilizeze, în majoritatea 
locurilor fie cei abilitaţi într-
adevăr, nu au la dispoziţie 
cele necesare fie, unde 

există dotări, cadrele 
didactice nu ştiu să le 
folosească. 

Mai mult decât atât, 
specialişti cu expertiză 
internaţională în educaţie ne 
comunică faptul că actualele 
programe şcolare sunt 
depăşite timpurilor noastre. 
Învăţământul ar trebui să-l 
orienteze pe viitorul adult 
spre eficienţă şi eficientizare 
nu spre erudiţie şi asimilarea 
unor cunoştinţe şi informaţii 
ce reprezintă un balast în 
acest secol XXI. 

Am realizat această 
lungă introducere din dorinţa 
de a vă da prilejul să vă 
gândiţi la posibile soluţii 
simple la aceste probleme 
complexe. Eu unul am gândit 
că un răspuns simplu la 
aceste probleme arzătoare 
ar fi dezvoltarea 
metacogniției elevilor încă 
din clasele primare, proces 
care să se continuie și la 
gimnaziu, liceu și chiar studii 
universitare. Și dacă acest 
proces nu se poate realiza 
printr-o disciplină de sine 
stătătoare, precum istoria 
sau matematica, atunci 
fiecare profesor, în timp ce-și 
predă propria materie, să 
aibă grijă să-i sădească 
tânărului învățăcel și nițică 
cunoaștere metacognitivă.  

Această idee nu m-a 
lovit din senin ci în urma 
analizării rezultatelor unui 
chestionar aplicat elevilor 
(este vorba desprecirca 100 
de elevi aflați în clasele a X-
a și a XI-a, de la primele 
două licee din localitate, cu 
medii generale peste 9), 
demers necesar pentru 
realizarea lucrării de gradul I, 
în care cel mai frecvent 
răspuns al elevilor la 
întrebarea ”Care sunt 
dificultățile pe care le-ai 
întâmpinat în procesul de 
învățare eficientă?”, a fost: 
”Lipsa unor deprinderi de 
învățare eficientă.” 

Rezultatele 
preliminare ale cercetării pe 
care am întreprins-o au mai 
arătat că: 
- 6,25% dintre elevii 
chestionați au o capacitate 
redusă de a-și dezvolta o 
strategie,precum și de a 
identifica informațiile 
importante, a face legături în 
timpul procesului de 
învățare, a utiliza resurse 
diferite atunci când nu 
înțeleg anumite concepte și 
de a folosi strategii pentru 
memorare si codificare; 
- 10,4% dintre elevi au 
dezvoltată sub nivelul mediu 
capacitatea de a selecta 
informațiile importante 
primite în timpul orei de curs, 
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organizarea procesului de 
luare de notițe, precum și 
eficiența acestuia; 
- 14,5% dintre elevi au 
probleme în a-și dezvolta și 
aplica strategii care 
îmbunătățesc înțelegerea și 
reținerea materialelor citite; 
- 6,25% dintre elevi au 
dezvoltate, sub nivelul 
mediu, abilitățile de a 
gestiona și utiliza timpul în 
mod eficient, de a aprecia 
timpul necesar pentru 
sarcinile școlare și de a-și 
repartiza timpul în mod 
corespunzător dificultății 
acestora; 
- la 12,5% dintre elevi le 
lipsește motivația intrinsecă, 
de a se implica în diferite 
sarcini școlare și de a le 
finaliza cu succes; 
- 27% dintre elevii 
chestionați resimt simptome 
de anxietate asociată direct 
cu participarea la un test sau 
supunerea la orice tip de 
evaluare a performanțelor; 
- tot 27% dintre elevi 
întâmpină dificultăți 
semnificative legate de 
atenția și participarea la 
activitățile din clasă, 
plictisindu-se ușor în acest 
mediu, având ocazioanal 
atitudini visătoare și 
preocupări de altă natură. 

Ce este de fapt 
metacogniția? În 1976, 
Flavell, considerat părintele 
acestui concept, preluat şi  
dezvoltat ulterior în cadrul 
psihologiei cognitive şi al 
ştiinţelor educaţiei, definea 
metacogniţia ca raportându-
se la „cunoaşterea pe care o 

avem despre propriile 
procese cognitive, despre 
produsele lor şi despre tot ce 
se leagă de acestea. 
Metacogniţia se raportează, 
printre altele, la evaluarea 
activă, la reglarea şi 
organizarea acestor procese 
în funcţie de obiectivele 
cognitive sau de datele pe 
care acestea le presupun, de 
obicei pentru a servi unui 
scop sau unui obiectiv 
concret” (Flavell, 1976, p. 
232). 
 Andrei Holman 
consideră că „importanța 
acestei teme pentru aria 
educațională este una 
specială, deoarece 
componentele metacogniției 
se aplică în toate sarcinile pe 
care elevii le parcurg în 
școală. Atât în citirea 
textelor, cât și în învățare 
sau în rezolvarea diverselor 
probleme (de matematică, 
fizică etc.), modul în care 
elevul abordează sarcina și, 
în consecință, succesul sau 
eșecul său depind de 
perspectiva sa asupra 
dificultății acelei activități și 
asupra pașilor necesari 
pentru a o rezolva, de 
capacitatea de a urmări 
corect propriul progres și de 
a pune în funcțiune 
strategiile optime” (Holman, 
2013, p.23). 
 Așadar, metacogniția 
este o aptitudine  generală 
care, dezvoltată la un nivel 
optim, ar asigura succesul în 
activitățile de învățare la 
toate disciplinele de 
învățământ. Această 

aptitudine are trei 
componente 
interdependente: 
cunoștințele metacognitive, 
monitorizarea progresului în 
sarcină și strategiile de 
control al activității.  

Prima componentă, a 
dezvoltării cunoștințelor 
metacognitive este cea a 
formării unei ”teorii a minții”, 
ce presupune 
conștientizarea de către copil 
a propriilor stări psihice și 
formarea unei reprezentări, 
chiar și schematice, despre 
procesele psihologice care 
caracterizează mintea 
oamenilor, în general 
(Williams, Atkins, 2009, 
pp.26-44).  

Monitorizarea 
progresului în sarcină constă 
în urmărirea și evaluarea 
propriului progres în 
activitățile intelectuale 
desfășurate, fie ele de 
învățare, de citire, de 
rezolvare de probleme etc. În 
această privință, 
fundamentale sunt 
capacitățile elevilor de a 
realiza o evaluare corectă a 
drumului ce trebuie parcurs 
până la atingerea obiectivului 
asociat sarcinii (Holman, 
2013, p.26). 

Strategiile de control 
al activității se referă la 
conținuturile studiate propriu-
zis, în învățare acestea 
vizând două aspecte 
fundamentale: memorarea 
propriu-zisă a elementelor, 
pentru care strategii ca 
repetarea cumulativă, 
organizarea semantică, 
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elaborarea, etichetarea etc. 
s-au dovedit a fi eficiente, 
dar și alegerea itemilor spre 
care să fie direcționat timpul 
și efortul de învățare 
(Ornstein et al., 2010, pp.23-
53). 
 În concluzie, dacă 
majoritatea profesorilor le-ar 
oferi elevilor, pe lângă 
informațiile specifice fiecărei 
discipline de învățământ și 
cunoștințe privind 
metacogniția, ar forma  
abilități de autoevaluare și ar 
antrena elevii cu tehnici de 
învățare eficientă, atunci o 
parte dintre problemele 
existente acum în 
învățământul românesc ar 
putea fi depășite. 
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Cartea este comoara 
fără de preţ, în care oamenii 
îşi adună cele mai frumoase 
gânduri, ca alţii să le poată 
folosi în voie. 
 „Cartea reflectă,  ca o 
oglindă, lungul şir de secole 
ale vieţii omenirii, 
istoria luptei sale pentru 
existenţă, pentru un viitor 
mai luminos, suferinţele, 
bucuriile, înfrângerile şi 
biruinţele sale toate. Iubiţi 
cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât 
mai mult. Cartea ne este 
prieten credincios de 
nădejde”. (G.F. Morozov – 
Cărţi prietene)  
 Pentru a observa la 
copii un comportament de 
receptare adecvat, este 
necesar ca ei să fie puşi mai 
întâi în situaţia de a recepta, 
adică de a audia diferite 
texte, narative şi lirice.Din 
această perspectivă, 
observaţiile anterioare 
privind educarea la copil a 
capacităţilor de audiere pot fi 
luate ca punct de reper. 
 În mod evident, copilul 
nu intuieşte expresivitatea 
limbajului dacă nu este pus 
în contact cu un limbaj 
expresiv, dacă nu are deci 
posibilitatea de a se 
familiariza cu latura estetică 
a unei comunicări verbale. 

 Sarcina educatoarei 
este, aşadar, de a procura şi 
a pune la dispoziţia copiilor                                                                             
o serie de texte bine alese 
pe care ea le povesteşte, 
recită ori citeşte, punând în 
evidenţăcoloratura textelor, 
frumuseţea versurilor, 
expresivitatea dialogurilor. 
 Important în toate 
împrejurările este ca textele 
să fie povestite ori recitate cu 
foarte mare grijă pentru 
expresivitatea limbajului. 
 Ceea ce se urmăreşte 
de fapt este a-i determina pe 
copii să se „adune”, să se 
relaxeze şi să înveţe treptat 
să „simtă” cuvintele, 
frumuseţea şi expresivitatea 
lor. Nicio apreciere de ordin 
estetic nu poate fi autentică 
în afara sentimentului. La 
această vârstă, are mai 
puţină importanţă realizarea 
unui adevărat comentariu 
asupra expresivităţii şi 
calităţilor estetice ale unui 
text, cât răbdarea şi plăcerea 
pe care trebuie să le câştige 
copilul în receptarea textelor 
literare. Dacă este vorba de 
poezie-iar aici obligaţia 
fundamentală a educatoarei 
este de a alege o poezie 
adevărată- se pune cu atât 
mai puţin problema 
transformării preşcolarului în 

„critic literar” apt să realizeze 
o explicare a versurilor. 
 La vârsta 
preşcolarităţii este absurd să 
pretindem realizarea unei 
educaţii pentru diferite tipuri 
de valori, şi deci nu putem 
discuta decât teoretic despre 
educaţia estetică(la fel 
despre cea etic, civică etc.). 
Valorile, la această vârstă, 
suntstructuri neomogene de 
reguli acţionând ca valori 
construite pe baza modelelor 
mai mult sau mai puţin 
coerent prezentate de adulţii 
importanţi din preajmă.  
  Nu trebuie să obligăm 
copiii să utilizeze criterii 
filozofice în aprecierea 
realităţii, ci doar să-i 
îndreptăm pe calea 
aprecierilor făcute din diferite 
puncte de vedere(crteriu 
moral). 
 Dezvoltarea limbajului 
cuprinde nu numai 
înţelegerea structurilor 
verbale şi utilizarea lor în 
contexte imediate, ci şi 
învăţarea exprimării propriilor 
idei şi sentimente.Una din 
căile naturale în acest sens 
este spunerea sau citirea 
unor povestiri de către 
educatoare. 
 Povestirea este una 
din activităţile de educare a 
limbajului cele mai plăcute 
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copiilor, deoarece le 
satisface nevoia de 
cunoaştere şi de afectivitate, 
le stimulează 
imaginaţia.povestirea 
dezvoltă următoarele 
procese psihice: 
- gândirea logică, datorită 
succesiunii întâmplărilor din 
conţinutul poveştilor şi 
povestirilor; 
- memoria voluntară; 
- imaginaţia; 
- limbajul. 
 Limbajul şi gândirea 
se intercondiţionează, se 
constituie ca unitate între 
comunicaţional şi cognitiv. 
Gândirea se dezvoltă având 
ca suport limbajul, iar 
limbajul este expresia 
nivelului de dezvoltare a 
gândirii. 
 În grădiniţa de copii 
se desfăşoară două tipuri de 
povestiri: 
- povestirile educatoarei; 
- povestirile copiilor. 
 Povestirile 
educatoarei sunt expuneri 
orale ale unor opere 
literare(poveşti, povestiri), 
realizate de către eductoare. 
Poveştile au atât valoare 
formativă, cât şi etică, 
contribuind la formarea 
conştiinţei morale; copiii 
descoperă trăsături de 
caracter, îşi aleg modele de 
viaţă, cunosc întruchipări şi 
manifestări ale binelui şi ale 
răului. 
Poveştile şi povestirile au 
teme variate: 
- lumea copilăriei şi viaţa 
adulţilor; 
- povestiri despre vieţuitoare; 

- povestiri în care elementele 
realiste se îmbină cu cele 
fantastice. 
 Povestirile copiilor 
apar sub formă de: 
- repovestire; 
- povestiri create de copii. 
 Prin activităţile de 
repovestire a textelor 
literare(poveşti, povestiri) 
expuse de educatoare, se 
dezvoltă gândirea logică şi 
memoria copiilor, se 
exsersează vorbirea. În 
repovestire contribuţia 
copiilor este restrânsă. 
 Atât repovestirea unui 
text literar, cât şi povestirea 
creată de educatoare se pot 
realiza în forme diferite: 
- repovestire pe baza unor 
tablouri/ilustraţii ce redau 
episoadele principale ale 
povestirii; 
- repovestire pe baza unui 
plan verbal corespunzător 
fragmentelor logice ale 
povestirii; 
- repovestire liberă; 
- repovestire pe baza unui 
text citit. 
 Povestirile create de 
copii au evidentă valoarea 
formativă, contribuind la 
dezvoltarea gândirii şi a 
imaginaţiei creatoare, la 
dezvoltarea unei vorbiri 
corecte, fluente, expresive. 
În grădiniţa de copii 
povestirile create de copii au 
diverse forme: 
- povestire creată pe baza 
unui şir de ilustraţii; 
- povestire cu început dat; 
- povestire pe baza unui plan 
dat; 

- povestire după modelul 
educatoarei. 
 Cele ma frecvente 
tipuri de povestiri create şi 
practicate în grădiniţa de 
copii sunt povestirile copiilor 
create pe baza unui şir de 
ilustraţii şi povestirile cu 
început dat. 
 
,,Limba este lăcaşul de 
adăpost al Fiinţei”- spunea 
Heidegger.  
    Să-i construim , cu grijă şi 
responsabilitate, lăcaşul de 
adăpost cel mai îngrijit cu 
putinţă fiinţei de mâine şi, 
astfel , să ajutăm copilul să 
se construiască pe sine. 
Grija pentru educarea 
limbajului la copii trebuie să 
constituie o preocupare 
permanentă a părinţilor şi 
mai ales a educatoarelor şi 
învăţătorilor. Limbajul se 
dezvoltă ca un continuum la 
copil iar nouă ne revine 
sarcina de a organiza şi 
planifica experienţele de 
limbaj ale fiecăruia în funcţie 
de ritmul propriu de 
dezvoltare 
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AVANTAJELE ACTIVITĂŢILOR INTEGRATE ÎN GRĂDINIŢĂ 

CLOPOTARU Loredana, Grădinița cu P.P. ―Spiru Haret‖, Piatra-Neamţ 

 

 
Activitatea integrată - 

este activitatea specifică 
reformei curriculare propusă 
de noul Curriculum pentru 
învăţământul preşcolar. 
Aceasta se desfăşoară atât 
ca activităţi în cadrul unui 
proiect tematic, cât şi în 
cadrul proiectării pe teme 
săptămânale. Procesul 
instructiv-educativ pe care îl 
desfăşurăm în grădiniţă, 
permite fiecărei educatoare, 
sau echipe de educatoare, 
punerea în valoare a propriei 
experienţe didactice, prin 
activităţi educative cu 
caracter integrat, şi cu o 
abordare complexă a 
conţinuturilor. 

Prin activitate 
integrată înţelegem – 
demers global, în care 
graniţele dintre categoriile de 

activităţi dispar, 
activitatea desfăşurându-se 
după un scenariu unitar, în 
scopul investigării unei teme. 
Demers concertat, coerent, 
care nu se desfăşoară 
fiindcă se cere, ci pentru că 
asigură un plus în educarea 
şi instruirea copiilor. Aceste 
activităţi ample, care reunesc 
conţinuturi din ştiinţe şi 
domenii diferite înlesnesc 
copilului procesul înţelegerii, 
însuşirii şi aplicării 
cunoştinţelor. Astfel se 
creează situaţii de învăţare 

optim structurate din punct 
de vedere logic, psihologic şi 
pedagogic, determinând 
experienţe de învăţare mai 
complexe, net superioare 
celor monodisciplinare. 
Activitatea integrată din 
grădiniţă ne conduce la 
realizarea unui scenariu bine 
gândit pentru o zi. Această 
activitate presupune o 
împletire de obiective care 
provin de la arii curriculare 
diferite, apelându-se la 
conţinuturi din diferite 
domenii.    

Clasificare: 
Activitătile integrate 

sunt de patru feluri în functie 
de elementele de conţinut.  
- activitate integrată care 
cuprinde toate activităţile din 
cadrul unei zile 
- activitate integrată care 
integrează ALA (activităţi 
liber alese) și ADE (activităţi 
pe domenii experienţiale) 
- activitate integrată care 
cuprinde ADE dintr-o zi 
- activitate integrată în care 
sunt înglobate mai multe 
domenii experienţiale, 
indiferent de programul zilei 

Activitatea integrată 
poate fi definită ca fiind un 
demers coerent, global în 
care graniţele dintre 
discipline dispar, activitatea 
desfăşurându-se după un 
scenariu bine stabilit, în 
scopul investigării unei teme. 

Prin aceste activităţi se va 
pune accentul pe 
dezvoltarea gândirii critice, 
pe latura calitativă a formării, 
pe feed-back-ul pozitiv. 
Integrarea se va face prin 
împletirea într-un scenariu 
bine închegat a conţinuturilor 
corespunzătoare ariilor 
curriculare implicate. În 
maniera activităţilor integrate 
întregul program al unei zile 
reprezintă un tot, un întreg, 
având o organizare şi 
structurare a conţinuturilor 
menită să elimine graniţa 
dintre domeniile de învăţare. 

Abordarea integrată 
este, aşadar, o împletire a 
conţinuturilor într-o formă 
atractivă, flexibilă, care 
conduce activitatea copilului 
spre investigare, 
documentare, cercetare şi 
aplicarea practică a celor 
învăţate. Săptămânal, 
fiecare educatoare trebuie să 
desfăşoare 3 activităţi 
integrate la nivel I(3-5 ani) şi 
5 activităţi la nivel II (5-6/7 
ani ). 

În activităţile integrate 
accentul va cădea pe 
activităţile de grup şi nu pe 
cele frontale, copiii fiind 
încurajaţi în permanenţă să 
se manifeste, să -şi exprime 
ideile, să interpreteze date, 
să facă predicţii, să-şi asume 
roluri şi responsabilităţi, şi 
mai ales, „ să facă‖, „ să 
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trăiască împreună cu ceilalţi‖ 
şi „ să devină‖ parte 
integrantă a comunităţii. Un 
aspect important ce trebuie 
precizat legat de proiectarea 
şi planificarea activităţilor de 
tip integrat este faptul că 
activităţile care fac parte din 
activitatea integrate îşi pierd 
statutul de activitate de sine 
stătătoare, acestea fiind părţi 
componente ale unui demers 
global. 

Avantajele 
activităţilor integrate în 
grădiniţă sunt: 
- dobândeşte cunoştinţe 
profunde şi solide; 
- identifică mai uşor relaţiile 
dintre idei şi concepte; 
- face corelaţii între temele 
abordate în grădiniţă şi cele 
din afara ei; 
- parcurge teme care-l 
interesează şi le studiază 
mai mult timp; 
- se încurajează 
comunicarea; 
- învaţă să rezolve sarcini 
prin cooperare; 
- se formează sentimentul de 
apartenenţă la grup; 
- devine mai responsabil în 
procesul învăţării. 

Într-o situaţie în care 
tema săptămânii este 
„Animale sălbatice‖, iar tema 
activităţii integrate este  
„Proiectarea unei grădini 
zoologice pentru oraşul 
nostru‖, conţinuturile 
didactice vehiculate vor 
proveni din domeniile 
experienţiale: Ştiinţe, Om şi 
Societate şi, eventual, din 
domeniul estetic şi creativ, 
dar se vor selecta acele 

conţinuturi şi activităţi care 
vor contribui la îndeplinirea 
cerinţelor impuse de tema 
activităţii integrate. . 

• Activitatea integrată 
include valenţele formative 
ale curriculumului integrat ca 
model de proiectare 
curriculară. În situaţia 
descrisă în exemplul de mai 
sus, copiii vor fi încurajaţi să 
caute informaţii privind 
dimensiunile, habitatul, 
comportamentul, hrana unor 
animale sălbatice care vor fi 
găzduite în grădina 
zoologică, să propună mai 
multe variante de organizare 
a grădinii zoologice, pe care 
să le ilustreze cu material 
intuitive (gărduleţe, cuşti 
construite din cutii de carton 
sau cuburi, animale în 
miniatură etc.).  

Activitatea integrată 
se dovedeşte de a fi o soluţie 
pentru o mai bună corelare a 
activităţilor de învăţare cu 
viaţa societăţii, cultura şi 
tehnologia didactică. Pentru 
copiii mici, adaptarea la 
regimul grădiniţei se face 
adesea cu greutate. Cea mai 
uşoară cale de a-l face pe 
copil să nu simtă absenţa 
mamei, a jucăriilor şi 
lucrurilor personale de acasă 
este aceea a "scenarizării" 
activităţilor din grădiniţă. 
Marea artă a educatoarei 
este aceea de a fi o artistă 
deosebită şi de a da, în 
fiecare clipă, "marea 
reprezentaţie" în faţa micilor 
spectatori şi de a-i implica şi 
pe ei. 

Concluzii 

Reușită predării 
integrate a conținuturilor în 
grădinită ține în mare 
masură de gradul de 
structurare a conținutului 
proiectat, într-o viziune 
unitară, țintind anumite 
finalități. Învățarea într-o 
manieră cât mai firească, 
naturală pe de-o parte și, pe 
de altă parte, învățarea 
conform unei structuri 
riguroase sunt extreme care 
trebuie sa coexiste în 
curriculum-ul integrat. De 
reținut este faptul că 
preșcolarii trebuie sa învețe 
într-o manieră integrată, 
fiecare etapă de dezvoltare 
fiind strâns legată de 
cealaltă. Activitățile integrate 
sunt oportune în acest sens, 
prin ele aducându-se un plus 
de lejeritate și mai multă 
coerență procesului de 
predare-învățare, punând 
accent deosebit pe joc ca 
metodă de bază a acestui 
proces. 

Activitatea integrată 
se dovedește a fi o soluție 
pentru o mai bună corelare a 
activităților de învățare cu 
viața societății, cultura și 
tehnologia didactică. 
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Copilul de azi, cetățeanul de mâine 
 

Prof. înv. primar, ACREŢEI Adriana, Şcoala Gimnazială Barticeşti 

 

 
Prima şcoală pe care 

o frecventăm în viaţă fără 
absenţe este cea de acasă. 
Înainte de a înţelege ce este 
viaţa, trăim viaţa aşa cum o 
învăţăm în familie. Familia 
reprezintă siguranţă şi 
cooperare, înseamnă 
bucuria de a-şi petrece 
timpul liber de sărbători sau 
în vacanţe. Este locul unde 
alături de cei dragi se simte 
bine, unde se încarcă pozitiv 
cu energia necesară pentru 
a face faţă activităţilor 
cotidiene.  

Frumuseţea tinereţii, 
farmecul copilăriei, toate 
sunt vârste ale fericirii când 
omului îi sunt deschise în 
faţă căi înflorite, orice drum 
pe care e în stare să îl 
cucerească. Sensul anilor 
dintâi ai vieţii stă în această 
nelimitată posibilitate de a 
deveni, de a ajunge om 
întreg, capabil să schimbe în 
bine chipul lumii. Împlinirea 
aspiraţiilor proprii va fi spre 
folosul său, dar şi spre 
folosul societăţii. Părinţii şi 
dascălii, toţi cei din jur ajută 
la formarea puiului de om.  

Fiecare copil este 
diferit, acest lucru este exact 
ceea ce îl face special. 
Există câteva lucruri 
esenţiale, comune tuturor 
copiilor: toţi au nevoie de 

dragoste, de securitate, 
hrană bună şi exerciţiu. 
Fiecare copil are nevoie să 
se simtă protejat şi acceptat; 
are nevoie ca ceilalţi să-l 
placă. Nici un copil nu se 
naşte având un ,,program’’ 
care să conţină ce trebuie el 
să facă şi cum trebuie să fie. 
Acest program este însă 
inoculat de persoanele cu 
care copilul traieşte. Fiecare 
micuţ simte nevoia să fie 
călăuzit şi chiar îi trebuie un 
anumit element de control 
din partea adultului, pe 
măsură ce își dezvoltă 
încrederea în sine şi face 
paşi spre independenţă. 

Copiii din școala 
noastră sunt isteţi şi 
descurcăreţi. Fac singuri o 
mulțime de lucruri 
interesante şi acest lucru se 
întamplă nu numai datorită 
nouă, dascălilor ci mai ales 
famiiilor care ne sunt alături, 
ne sprijină şi ne ajută în tot 
ceea ce facem. 

Pregătirea pentru 
viaţă a omului de mâine 
începe din primele luni de 
existenţă şi primii care sunt 
chemaţi să pună bazele 
educaţiei sale sunt părinţii şi 
familia. Buna cunoaştere a 
ceea ce trebuie să 
primească şi primeşte copilul 
din partea familiei, 
completată cu o muncă bine 

planificată conform 
documentelor şcolare pentru 
învaţământul preşcolar, în 
condiţiile unei bune 
colaborări permanente dintre 
familie şi grădiniţă, al unei 
îndrumări suficiente a familiei 
reprezintă baze în munca de 
formare a preşcolarului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
,,Transformăm 

plantele prin cultivarea lor, 
oamenii prin 
educaţie’’(Rousseau) 

Trecerea într-o nouă 
etapă de şcolarizare 
reprezintă o problemă atât 
pentru cadrele didactice cât 
şi pentru familie. Aceasta 
este optimă când copilul şi-a 
însuşit cunoştintele 
prevăzute de programă şi 
când este pregătit emoţional. 

Un adevarat dascal 
este cel care iubeşte şi 
înţelege copilul, oferindu-i 
şanse egale şi ajutându-l să-
şi rezolve nevoile şi 
trebuinţele în funcţie de 
ritmul său propriu de 
dezvoltare şi de 
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particularităţile sale 
individuale. La grădiniţă, 
printr-o muncă sistematică a 
educatoarei, copilul îşi 
dezvoltă aptitudinea de 
şcolaritate care presupune 
existenţa unui ansamblu de 
calităţi, însuşiri ce asigură 
desfăşurarea cu succes a 
activităţii şcolarului în clasa 
pregătitoare. 

Toate activităţile 
educative din familie au un 
singur scop: formarea şi 
pregătirea copilului pentru 
viaţă, precum şi integrarea 
acestuia în societate. Când 
copilul este mic contribuţia 
familiei este mai mare, dar 
pe masură ce copilul creşte, 
contribuţia scade. 
 Una din trăsăturile 
specifice ale educaţiei în 
familie este afectivitatea 
sporită. Fără îndoială că 
orice educator trebuie să-i 
imprime activităţii sale 
educaţionale şi o tentă 
afectivă, dar când este vorba 
de părinţi aceasta este mult 
mai pronunţată, chiar şi când 
aceştia nu o afişează copilul 
o simte, iar aceasta îi 
conferă un sentiment de 
securitate alteori mergând 
până la răsfăţ exagerat, 
uneori, copilul nu mai face 
diferenţa între cele două 
sentimente.  
 Copilul  copie de la 
părinţi tot ceea ce este legat 
de viaţă felul de a comunica 
cu cei din jur, de a evolua şi 
autoevalua, de a acţiona şi 
de a se afirma. Aceasta în 
condiţiile în care există un 
climat familial normal bazat 

pe dragoste, respect şi 
înţelegere. Dacă există un 
climat tensionat, acesta 
poate avea urmări negative 
asupra dezvoltării copilului 
afective şi cognitive 
răzbunare, ură, ranchiună.  

Atât părinţii cât şi 
educatorii în timpul 
procesului de învăţământ 
trebuie să intervină în 
numeroase situaţii pentru a 
corecta comportamentul 
copilului, de aceea între ei 
trebuie să existe un dialog 
continuu şi  o colaborare 
strânsă pentru conturarea 
personalităţii copilului. 

Evolutia rapidă a veţii 
sociale de astăzi, 
modificarea statutului 
familiei, atribuţiile părinţilor, 
duc la creşterea rolului 
gradiniţei referitor la educaţia 
celor implicaţi în educaţie: 
părinţi şi urmaşii lor. Familia 
este cea care introduce 
copilul în societate şi cultură, 
în viaţa de zi cu zi unde 
copilul își va  forma  
personalitatea. Familia şi 
grădiniţa sunt doi poli de 
rezistenţă care în colaborare 
cu şcoala şi celelalte instituţii 
reprezentând societatea, prin 
mijloace specifice contribuie  
la  adaptarea cu succes a 
copiilor în clasa pregătitoare 
și mai departe. 

Prin intermediul unor 
programe de educaţie pentru 
părinţi se urmăreşte 
schimbarea 
comportamentelor părinţilor 
pentru a deveni  mai buni, iar 
influenţa asupra copilului să 
fie mai eficienta. Rezultatele  

vor fi mult mai bune şi vor 
avea un final eficient dacă se 
păstrează permanent 
legăturile cu educatoarele în 
special la grupa mare avem 
nevoie de programe de 
informare, de sprijin şi 
consiliere, de intervenţie 
socio-educaţională pentru 
părinţi. 

Părinţii sunt cei care 
realizează legătura între 
tradiţie şi modernism în 
educaţie, ajutând 
parteneriatul educaţional şi 
respectarea drepturilor 
copilului. 
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STILURI EDUCAŢIONALE 
 

 
Prof.  DUCA Maria – Carmen, Liceul Tehnologic ―Gh. Ruset Roznovanu‖ 

 
 

Procesul educaţional 
presupune, prin natura sa, o 
relaţie de conducere. 
Profesorul este liderul care 
planifică, organizează, 
controlează şi apreciază 
activitatea elevilor, le 
modelează conduita şi 
atitudinile şi îi determină să 
răspundă cerinţelor lui. Stilul 
educaţional desemnează o 
multitudine de trăsături care 
descriu comportamentul 
profesorului în relaţiile sale 
cu elevii. 

B. O. Smith defineşte 
stilul educaţional ca fiind 
‖modul caracteristic în care 
actele de predare sunt 
executate‖. Stilul educaţional 
reprezintă o sinteză de 
calităţi, capacităţi şi 
componente educaţionale, 
manifestate în modalităţi de 
proiectare, organizare, 
desfăşurare şi evaluare a 
activităţilor instructiv - 
educative. Stilul scoate în 
evidenţă ceea ce este 
specific fiecărui profesor, 
este personal şi unic pentru 
fiecare individ. ―Nimic nu 
este mai inechitabil decât 
tratamentul egal aplicat celor 
ce nu sunt egali‖ spunea 
Vaughn. 

Se disting 
următoarele tipuri de stiluri: 
a. în plan vertical: individual, 
bazat pe identitatea fiecărui 

profesor; grupat, referitor la 
profesorii cu particularităţi 
stilistice asemănătoare; 
generalizat, care reprezintă 
modalităţi generale de 
conducere educaţională. 
b.în plan orizontal: după 
eficienţa învăţării - stil centrat 
pe profesor şi pe elev; după 
structura de personalitate a 
profesorului - stil apropiat 
sau distant, metodic, 
sistematic sau neorganizat, 
stimulativ sau rutinar. 

În funcţie de rolul 
dominant al profesorului, se 
pot distinge următoarele 
stiluri educaţionale: 
1) autoritar caracterizat prin 
hotarâre în promovarea 
tacticilor predării, în luarea 
deciziilor, a modalităţilor de 
lucru, a tehnicilor şi etapelor 
activităţii care sunt 
comunicate şi dirijate de 
către profesor; el 
structurează timpul, nu 
încurajează iniţiativele, 
sancţionează atitudinile şi 
rezultatele instruirii elevilor şi 
menţine o anumită distanţă 
faţă de grup. Este accentuat 
rolul educatorului în 
defavoarea celui educat. 
2) democratic caracterizat  
prin cooperare şi conlucrare 
cu elevii, profesorul 
propunând mai multe 
variante de predare-învăţare, 
elevii având posibilitatea de 
a alege, libertatea de a se 

asocia cu cine doresc pentru 
a rezolva anumite sarcini şi 
probleme ale învăţării. 
Profesorul prezintă criteriile 
comune de apreciere, de 
lăudare, de criticare pe care 
le respectă în comun cu 
elevii şi se comportă ca un 
membru al grupului. 
3) permisiv sau “laissez-
faire” se referă la un 
conducător pasiv, indiferent, 
care consideră că 
întotdeauna este suficient 
ce, cât şi cum predă, 
acceptă deciziile elevilor şi le 
oferă ajutor la cererea lor. 

Consecinţele celor trei 
stiluri educaţionale diferă: 
stilul autoritar imprimă 
comportamente de învăţare 
mecanică, marcate de 
agresivitate şi răbufniri; stilul 
democratic oferă rezultate 
acceptabile din punct de 
vedere social şi superioare 
pe plan didactic; stilul 
permisiv este cel mai 
deficitar prin nivelul scăzut al 
aspiraţiilor şi exigenţelor 
pedagogice ale predării, 
lăsarea procesului didactic 
să meargă de la sine 
neputând avea decât 
rezultate slabe în învăţare şi 
conduită. 
               În concluzie, nu 
există un stil educaţional 
general valabil pentru toate 
situaţiile didactice, dar, un 
stil optim ar putea fi cel 
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democratic care generează 
comportamente acceptabile 
din punct de vedere social, 
determină creşterea 
capacităţii de comunicare 
interpersonală, furnizează 
mentalitatea de participare 
voluntară şi conştiinţa 
caracterului facultativ al 
sarcinilor învăţării. Profesorii 
trebuie să le permit elevilor 
să ia cât mai multe decizii 
privind propria lor instruire, 
deoarece astfel li se 
întăreşte libertatea de 
acţiune. Alegerea unui stil 
educaţional potrivit 
presupune analiza corectă a 
situaţiei, imaginarea mai 
multor alternative de acţiune, 
anticiparea consecinţelor lor 
pozitive sau negative, iar 
toate astea dau măsura 
competenţei pedagogice a 
dascălului. 
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JOCUL DIDACTIC MATEMATIC ÎN PROCESUL DE INVĂȚARE LA 
CLASELE I-II 

 
 

Înv. NECULAU Zenovica, Şcoala Gimnazială  NR.1 Țibucani 
 

 
        În procesul de 

pregătire a elevului, jocul 
didactic permite, prin sarcina 
lui precisă, reluarea într-o 
formă mai dinamică şi 
atractivă a cunoştinţelor 
predate ceea ce favorizează 
repetarea şi în final fixarea 
acestora . 

       Jocul didactic  
matematic poate fi folosit în 
toate tipurile de lecţii cu 
conţinut matematic: de 
dobândire de cunoştinţe, de 
consolidare, de sistematizare 
şi de recapitulare, de 
formare de priceperi şi 
deprinderi, de control, de 
evaluare şi în oricare din 
momentele lecţiei. 

       Jocul didactic 
poate fi introdus în orice 
moment al lecţiei în care 
observăm starea de 
oboseală, când atenţia nu 
mai poate fi captată prin alte 
mijloace didactice sau pot fi 
organizate lecţii joc, în care 
jocul să domine urmărind 
fixarea, consolidarea şi 
sistematizarea cunostinţelor. 
El asigură păstrarea atenţiei, 
facilitează procesul de 
însuşire şi consolidare a 
cunoştiinţelor, de formarea 
unor priceperi şi deprinderi, 
previne apariţia oboselii, îl 
face pe copil să iubească 
şcoala şi pe învăţătorul său. 

Susţin de asemenea 
formularea în joc a unor 
probleme despre care ştim 
dinainte că sunt mai greu de 
înţeles, că asigură abordarea 
lor de către toţi copiii, fără 
rezerve, fără efort deosebit. 
                     Prezentăm  în 
continuare jocuri didactice 
matematice utilizate în 
diferite momente a lecţiei. 

Captarea atenţiei 
Este absolut necesar 

să se provoace  acea stare 
de atenţie a întregii clase 
indispensabilă receptării , 
înţelegerii şi producerii 
învăţării. S-a  încercat,  să se 
realizeze, captarea atenţiei 
cu ajutorul unor ghicitori 
matematice sau scurte 
povestioare cu tâlc 
matematic. În acest sens s-a 
folosit la clasa I  în  lecţia 
,,Adunarea în concentrul 0-
30 
( fără trecere peste ordin) 
ghicitoarea: 
 ,,Trei răţuşte sunt pe lac  
 Şi-un răţoi e sub copac 
De le numărăm pe toate 
Câte fac? 
                                                
(Patru fac , de număr bine 
Şi nu mă fac de ruşine)” 
 

Reactualizarea 
cunoştinţelor 
            A reactualiza 
structurile anterioare 

învăţate, înseamnă a 
reactiva date perceptuale, 
informaţii, cunoştinte  şi alte 
,,funcţii’’ disponibile deosebit 
de relevante pentru o nouă 
învăţare.  Cu  cât este mai 
bine organizată în mintea 
elevului materia însuşită 
anterior, cu atât mai uşoară 
va fi însuşirea şi reţinerea 
oricăror date noi care pot fi 
raportate la această 
structură organizatorică. 
              Prin jocul 
,,Ilustrează suma sau 
diferenţa” s-a  urmărit 
consolidarea cifrelor ca 
semne ale numerelor şi ale 
procedeelor de calcul folosite 
în predarea adunării şi 
scăderii în cercul numerelor  
0-10. Procedeul a fost 
următorul: ,,Gândiţi-vă la doi 
termeni a căror sumă este 7. 
Care sunt termenii?’’ 
                 Elevii au de 
calculat suma a diferite 
perechi de numere.  Pentru a 
preciza termenii la care s-au 
gândit, aceştia trebuie să 
aleagă cartonaşele cu cifrele 
corespunzătoare,  să le 
ridice şi să le prezinte cu 
glas tare. Exerciţiile de 
efectuat pot fi: 5 + 2 = 7; 6 + 
1 + 7; 4 + 3 = 7; 2 + 5 = 7; 
7+0=7; 0+7=7. Jocul poate 
continua,  schimbând suma 
cerută.  Pentru consolidarea  
scăderii numerelor până la 
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zece,  elevii trebuie să 
compună exerciţii de 
scădere  al căror rest să fie 
3. 

   În obţinerea 
performanţei se pot folosi 
numeroase jocuri,  probleme 
–ghicitori. Pentru 
consolidarea numărului şi 
cifrei 9 la clasa I s-au folosit 
ghicitorile: 
,,Am cules azi în secret  
Opt flori să fac un buchet. 
De mai pui una cu rouă, 
În buchet voi avea ...’’ 
Sau: 
,,Două gâşte merg agale, 
Alte două vin din vale, 
Două au coborât din zbor,  
Două vin de la izvor,  
Una stă intr-un picior. 
Câte sunt aţi numărat?’’ 
            Evaluarea 
cunoştinţelor  

Pe parcursul lecţiei, 
dar mai ales în finalul lecţiei, 
suntem tentaţi să ne 
întrebăm : ,,Cum vom şti 
când am ajuns acolo unde 
ne-am propus să ajungem?’’, 
,,Cum vom şti dacă 
obiectivele propuse au fost 
realizate ?’’ 

Evaluarea 
cunoştinţelor este importantă 
pentru că ne ajută să ne dăm 
seama de eficienţa muncii 
noastre. Spre exemplu,  jocul 
didactic ,, Cine urcă mai 
repede scara’’la clasa a II-a 
are ca scop evaluarea 
volumului de cunoştinţe 
acumulate de elevi  şi 
consolidarea deprinderilor de 
calcul oral. 

Sarcina didactică: Să rezolve 
exerciţii de adunare şi 
scădere, în limitele 0-100. 
Material didactic : - trei 
săculeţi de pânză, unul 
galben, altul negru şi al 
treilea alb; 
 - cartonaşe pe care vor fi 
scrise exerciţii de adunare 
sau scădere în limita 0-100 
şi apoi introduse în săculeţul 
galben; 
- buline albe şi negre din 
carton, ce vor fi introduse în 
săculeţele corespunzătoare. 
Desfăşurarea jocului: 

Se stabilesc două 
echipe. Prima pereche, 
formată din câte un 
reprezentant al fiecărei 
echipe, vine în faţa clasei şi 
fiecare elev scoate câte un 
cartonaş din săculeţul 
galben. Se rezolvă 
exerciţiile, clasa apreciind 
dacă răspunsurile sunt 
corecte sau nu . Elevul care 
a răspuns bine scoate o 
bulină din săculeţul alb, iar 
cel care a dat răspuns greşit 
scoate o bulină din săculeţul 
negru. Identic se procedează 
şi cu celelalte perechi. În 
final, fiecare elev ridică 
bulina obţinută, iar 
conducătorul jocului 
totalizează, pe echipe, 
numărul şi culoarea bulinelor 
obţinute. Echipa care a 
obţinut cele mai multe buline 
albe va fi declarată 
câştigătoare.  
           Atunci când jocul este 
utilizat în procesul de 
învăţământ, el dobândeşte 
funcţii psihopedagogice 
semnificative, asigurând 

participarea activă a elevilor 
la lecţii sporind interesul de 
cunoaştere faţă de conţinutul 
lecţiilor. 

Lecţiile desfăşurate 
sub influenţa jocului ajută la 
formarea, dezvoltarea şi 
restructurarea întregii 
activităţi psihice a elevului. 
Modul serios de învăţare, 
combinat cu elemente de joc 
constituie indicatori ai 
dezvoltării şi perfecţionării 
proceselor de cunoaştere. 
Acum, se dezvoltă 
personalitatea şcolarului, 
prin crearea şi rezolvarea 
progresivă a diverse feluri de 
contradicţii: între libertatea 
de acţiune şi conformarea la 
schema de joc; între imitaţie 
şi iniţiativă; între repetiţie şi 
variabilitate; între dorinţa de 
joc şi acumularea de 
cunostinţe; între ceea ce 
este parţial cunoscut şi ceea 
ce se cunoaşte bine. 

Rolul dascălului 
constă în orientarea şi 
conducerea jocului, nu 
numai pentru clarificarea 
scopurilor urmărite, dar şi 
pentru sporirea efortului 
conştient în direcţionarea 
efectelor educative. 
         În utilizarea jocurilor 
didactice la clasele I-II 
trebuie să se  respecte 
următoarele condiţii: 
- să se ţină seama de 
particularităţile individuale 
ale fiecărui elev; 
- să nu se  treacă la un 
conţinut nou până ce vechiul 
conţinut nu este bine însuşit 
prin alte diferite jocuri, prin 
variante ale lor; 
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- îndemnul de a porni spre 
ceva nou sau mai greu 
trebuie făcut într-o formă 
care să creeze elevului acea 
stare afectivă capabilă să-i 
mobilizeze resursele 
energetice necesare 
efectuării acestui pas, acea 
motivaţie care să-i creeze 
dorinţa de a realiza sarcina 
jocului. 

Trebuie să ştim că 
jocul didactic  dă un 
randament sporit faţă de 
celelalte modalităţi de lucru, 
folosite în activitatea de 
învăţare, în special în clasa I 
şi a II-a,  deoarece el face 
parte din preocupările 
zilnice, preferate ale copiilor. 
Prin prezenţa tuturor 
caracteristicilor situaţiei de 
joc, jocul didactic solicită o 
angajare deplină a 
capacităţilor intelectuale ale 
elevilor. 
           Valoarea principală a 
jocului, rezidă în faptul că 
face elevii participanţi 
nemijlociţi, direct interesaţi la 
propria lor formare. 
           Folosirea jocului 
didactic în procesul de 
predare- învăţare a 
matematicii oferă numeroase 
avantaje pedagogice, cum ar 
fi: 
- constituie o admirabilă 
modalitate de a-i determina 
să participe la lecţie; 
- dezvoltă la elevi iscusinţa, 
spiritul de observaţie, 
ingeniozitatea, inventivitatea; 
- constituie o tehnică 
atractivă de exploatare a 
realităţii, de explicare a unor 
noţiuni 

abstracte, dificil de predat pe 
alte căi; 
- angajează la lecţie atât 
copiii timizi cât si pe cei 
slabi, dezvoltând spiritul de 
cooperare şi ducând la 
creşterea gradului de 
coeziune a grupei sau a 
clasei; 
- trezeşte elevilor interesul, 
spiritul de concurenţă. 
       Competiţia ajută în 
procesul de descoperire a 
eului, de aceea se manifestă 
foarte intens în grădiniţă şi în 
şcoală. În procesul de 
învăţământ spiritul competitiv 
este întărit de educatori 
(învăţători). În şcoală, în 
rândul elevilor, spiritul de 
competiţie este determinat 
de sistemul de notare, ei 
luptă pentru a lua calificative 
bune, întrucât acestea 
constituie baza performanţei 
lor. 
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 INTRODUCERE 

Favorizate de gradul 
din ce în ce mai extins de 
conectivitate la Internet a 
şcolilor şi a cadrelor 
didactice şi datorită 
avantajelor pe care le au în 
construirea unor situaţii de 
instruire, aplicaţiile online 
câştigă teren pe zi ce trece, 
fiind din ce în ce mai 
valorificate în activităţi de 
învăţare formale şi 
nonformale. Ceea ce este 
evident e faptul că 
tehnologia continuă să se 
dezvolte cu o viteză 
uimitoare, propunând noi 
posibilități tuturor 
sectoarelor, deci și 
învățământului, posibilități 
care erau cu greu de 
imaginat în urmă cu câțiva 
ani. Adevărul este că, 
industria computerelor s-a 
dezvoltat cel mai rapid din 
întrega istorie a lumii, iar 
tehnologia lor este ca o țintă 
mișcătoare, care dispare la 
orizont. 

Trebuie acceptat 
faptul că tehnologia 
computerelor nu va fi statică 
niciodată. Dacă manualele 
sau alte mijloace de 
învățământ își vor schimba 
conținutul, dar nu modul 
(formatul) de prezentare, 
tehnologia calculatoarelor 
este ca mediul înconjurător, 

se  schimbă anual. De altfel, 
orice tehnologie 
educațională cu privire la 
computere, utilizată astăzi, 
va fi înlocuită în curînd de 
una mai bună, mai puțin 
costisitoare iar raportul 
putere dezvoltată/cost de 
achiziție va continua să se 
îmbunătățească. 

Prin punerea 
conectivității digitale, 
tehnologia computerelor se 
va  extinde incluzând noi 
periferice, mai presus decât 
scanerele și videocamerele 
digitale de azi și va continua 
să redefinească 
computerizarea educației. 

Intervenţia ştiinţei în 
fundamentarea procesului de 
învăţământ s-a amplificat 
atât de mult încât a ajuns 
atât de departe, încât a 
izbutit să facă din acesta un 
domeniu în care se aplică cu 
succes cele mai noi 
tehnologii informaţionale şi 
de comunicare. Convertirea 
în strategii de instruire şi de 
educaţie a acestor tehnologii 
de vârf se impune, deja, din 
marile tendinţe, 
revoluţionare, ce 
caracterizează evoluţia 
învăţământului la acest 
început de secol, de mare 
impact asupra creşterii 
calităţii şi eficienţei activităţii 
din cadrul  instituţiilor şcolare 
[1]. 

Modul de abordare 
cibernetic a devenit propriu 
multor sisteme, inclusiv 
sistemului de învăţământ. 
Chiar acţiunea de învăţare 
poate fi abordată cibernetic, 
mai ales prin faptul că ea s-a 
trensformat dintr-un simplu 
proces, într-o metodologie a 
conducerii proceselor 
complexe. Învăţarea, ca 
proces cibernetic, a fost 
supusă unei analize din 
perspectiva eficacităţii 
acţiunii, ceea ce a oferit noi 
posibilităţi de îmbunătăţire a 
formării (instruirii) iniţiale şi 
continue. 

Instruirea programată 
este creată şi experimentată 
de B.F.Skinner,1950, şi are 
la bază aşa numita teorie a 
neobehaviorismului 
instrumental. Este 
dezvoltată, apoi, pe noi baze 
cibernetice, de N.A.Grower 
şi N.L.Landa [2].  

Această inovaţie, în 
vogă în anii ,60, a influenţat 
tehnica predării şi învăţării 
căutând să demonstreze că 
eficienţa învăţării este 
determinată de condiţiile de 
validare în care învaţă 
elevul. Cu cât validarea este 
mai operativă, cu cât feed-
back-ul este mai rapid, dând 
posibilitate elevului de a-şi 
controla efortul prin 
confirmarea sau infirmarea 
unei reuşite auto-controlate 
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pas cu pas, cu atât acea 
învăţare este mai eficientă 
[3]. 

În esenţă, instruirea 
programată presupune 
parcurgerea unui conţinut 
programat şi destinat 
învăţării, alcătuit din 
secvenţe informative 
(uniliniare, fără variaţii 
posibile sau îmbogăţite cu 
ramificaţii suplimentare de 
cunoştinţe). Fiecare 
secvenţă lansează o 
întrebare la care elevii 
urmează să formuleze un 
răspuns rapid. Acesta este 
apoi confruntat imediat cu 
răspunsul corect şi dacă este 
corect el este întărit pozitiv 
(confirmat, recompensat) 
sau este întărit negativ 
(infirmat şi corectat imediat). 
Avem de a face cu o metodă 
de învăţare bazată pe 
întărirea actelor reuşite, sau, 
cum spunea Skinner, ,,pe 
valorificarea condiţionării 
operante”. Este o tehnică de 
lucru care îşi propune să 
prevină apariţia greşelilor, 
călăuzindu-se după 
postulatul ,,cât mai puţine 
greşeli, dacă se poate, 
deloc”. 
Avantaje şi limite 

Acest tip de instruire, 
bazat în esenţă pe 
mecanismele de autoreglare, 
permite individului să înveţe 
singur, în ritmul său propriu 
şi fără mari dificultăţi, un 
conţinut determinat. La un 
moment dat s-au pus mari 
speranţe în avantajele pe 
care le oferea instruirea 
programată [5]. Totuşi, ea nu 

a putut să producă schimbări 
atât de radicale în 
învăţământ pe cât s-au 
aşteptat. 

Rămâne aplicabilă 
mai ales la disciplinele de 
mare stringenţă 
(matematică, ştiinţele naturii, 
tehnică); mai puţin în 
predarea literaturii, filozofiei, 
a unor ştiinţe socio-umane. 
Cele mai aspre critici se 
leagă de faptul că instruirea 
programată se leagă de 
faptul că instruirea 
programată aduce prea mult 
cu o ,,tutelare” excesivă, 
împiedicând elevul să-şi 
manifeste spontaneitatea şi 
libertatea imaginaţiei 
creatoare. 

Totul porneşte de la 
faptul că prin intermediul 
calculatorului putem realiza 
soft-uri educaţionale cu 
conţinuturi diferite, care pot 
îndeplini sarcini didactice 
variate şi astfel pot să 
deservească funcţii dintre 
cele mai diferite în cadrul 
predării tuturor disciplinelor. 
Calculatorul poate fi un 
auxiliar al profesorului şi un 
,,meditator” pentru elev. 

În lecţia de chimie, 
calculatorul poate fi utilizat în 
actul de predare de către  
profesor, pentru vizualizarea 
unor fenomene, ilustrarea 
animată a unor mecanisme 
de reacţie, ilustrarea grafică 
spaţială a unor concepte 
abstracte, trasare de grafice 
etc. 

Chimia, cu toate că 
este o ştiinţă a naturii cu o 
pregnantă tentă 

experimentală, procesul de 
predare-învăţare fiind 
necesar să se realizeze în 
laboratorul de chimie, poate 
fi predată-învăţată şi cu 
ajutorul programelor 
informatice dedicate 
îndeosebi structurii 
substanţelor, mecanismelor 
de reacţie etc. nesesizabile 
cu ochiul liber. În acest caz, 
programele vin în ajutorul 
profesorului de chimie, iar 
elevilor le va fi mai uşor să 
înţeleagă unele probleme 
mai dificile care apar în 
studiul chimiei, observarea 
unor experimente virtuale. 

Calculatorul poate fi 
utilizat de către profesorul de 
chimie pentru conceperea 
testelor, lucrărilor de 
laborator, modelelor, 
simulărilor, graficelor, 
elaborarea unor lecţii. 

Elevii pot utiliza 
calculatorul pentru 
redactarea unor documente 
cerute de profesor sau 
presupuse proiecte, 
efectuarea unor calcule, 
realizarea unor modele, 
analiza unor date oferite de 
bazele de date ale unor 
programe. În procesul de 
predare-învăţare a chimiei 
pot fi utilizate o serie de 
programe omologate 
(prezentate în catalogul 
pentru Mijloace de 
Învăţământ) sau programe 
concepute de profesori sau 
elevi. 
INSTRUMENTE TIC 
UTILIZATE ÎN LECȚIILE DE 
CHIMIE 
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Favorizate de gradul 
din ce în ce mai extins de 
conectivitate la Internet a 
şcolilor şi a cadrelor 
didactice şi datorită 
avantajelor pe care le au în 
construirea unor situaţii de 
instruire, aplicaţiile online 
câştigă teren pe zi ce trece, 
fiind din ce în ce mai 
valorificate în activităţi de 
învăţare formale şi 
nonformale. 

Instrumentele online – 
softuri educaţionale/ 
didactice, resurse şi referinţe 
existente în mediul virtual 
care pot fi utilizate în 
procesul de instruire asistată 
pe calculator pentru 
activitatea didactică atât de 
către profesor cât şi de către 
elevi în activitatea didactică 
,,face- to-face” sau e-
learning. 

E-learning pentru 
învăţământul preuniversitar 
vizează: 
- postarea lecţiilor, 
bibliografiei, temelor; 
- evaluarea și autoevaluarea 
cunoştinţelor; 
- crearea unor clase virtuale 
de colaborare între licee; 
- organizarea de concursuri 
şi dezvoltarea de proiecte 
între licee; 
-pregătiri pentru bacalaureat; 
-comunicarea şi socializare. 
• Lecții interactive de 
chimie 
- INTUITEXT 
(http://www.intuitext.ro) este 
compania de software 
educaţional a grupului  
Softwin şi unul dintre cei mai 
inovatori producători 

internaţionali de lecţii pe 
calculator. Produsele 
educaţionale în format 
electronic dezvoltate de 
INTUITEXT sunt adaptate 
exigenţelor de învăţare ale 
noilor generaţii de elevi, 
transformând noţiunile 
abstracte şi informaţiile 
teoretice într-un conţinut 
multimedia atractiv. 

Formulele şi noţiunile 
abstracte sunt uşor de 
înţeles datorită animaţiilor şi 
simulărilor virtuale. Elevii vor 
învăţa într-o manieră 
interactivă diferite lecții din 
programa școlară pentru 
nivele diferite, gimnaziu 
respectiv liceu. 

Cu ajutorul lecţiilor pe 
calculator de chimie de la 
INTUITEXT, elevii pot 
reproduce în laboratorul 
interactiv procese şi 
experimente care sunt dificil 
de redat cu materialele 
clasice de la şcoală. 

Fenomenele şi 
procesele chimice sunt 
înţelese cu uşurinţă cu 
ajutorul elementelor 
interactive şi modelărilor 
tridimensionale. 
Facilitează înţelegerea 
proceselor chimice cu 
ajutorul animaţiilor şi 
ecranelor de studiu. Lectiile 
Interactive de Chimie contin: 
- 449 de animatii 
multimedia 
- 252 de ecrane de 
studiu 
- 81 de experimente 
virtuale 
Preocuparea pentru calitatea 
procesului de instruire aduce 

în atenţia cadrelor didactice, 
utilizarea TIC în activităţile 
de predare-învăţare-evaluare 
a disciplinelor socio- umane 
şi la matematică, pentru 
realizarea unui proces 
educaţional relevant din 
perspectiva împlinirii şi 
dezvoltării personale, dar şi 
a societăţii în care se 
integrează elevii, a reuşitei  
pe piaţa muncii, precum şi a 
exercitării cetăţeniei active. 
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“Cea mai importantă lege 
dintre toate este legea 
dezvoltării continue. Sub 
acţiunea ei, oamenii capătă 
înţelepciune pe măsură                                                   
ce înaintează în vârstă, iar 
societatea se 
perfecţionează”.                                                                       
( Christian Nestell Bovee )  
Modificările apărute în 
evoluţia societăţii româneşti, 
şi nu numai, se reflectă şi în 
modul de organizare şi 
derulare a învăţământului, de 
la nivel macroeducaţional,  
până la ora de curs.  
 În urma unor revizuiri 
curriculare successive, 
menite a compatibiliza 
Curriculumul Naţional cu cel 
European, s-au creat 
premise de focalizare asupra 
celor opt domenii de 
competenţe cheie europene, 
asupra cărora toate 
documentele de politici şi 
strategii europene şi 
naţionale insistă.   Printr-o 
elaborare sistematică a 
Curriculumului naţional sunt 
urmărite cele opt competenţe 
pe care trebuie să le aibă 
formate elevul la capătul 
şcolarităţii obligatorii: 
comunicarea în limba 
maternă, comunicarea în 
limbi străine, competenţe de 
bază în ştiinţe, matematică şi 
tehnologie, competenţe 

digitale, competenţe 
metacognitive, competenţe 
civice, interpersonale şi 
interculturale, competenţe 
antreprenoriale, sensibilizare 
şi exprimare culturală.  
 Competenţele sunt 
definite ca ansambluri de 
cunoştinţe, deprinderi şi 
atitudini care urmează să fie 
formate până la finele 
şcolarităţii obligatorii şi de 
care are nevoie fiecare tânăr 
pentru împlinirea şi 
dezvoltarea personală, 
pentru cetăţenie activă, 
pentru incluziune socială şi 
pentru angajare pe piaţa 
muncii.  
 În procesul instructiv-
educativ, prin intrmediul 
curriculum-ului axat pe 
competenţe şcolare se vor 
forma-dezvolta la elevi: 
competenţe transversale 
(generale),  transdisciplinare 
pe trepte de învăţământ, 
specifice sau disciplinare, 
subcompetenţe. 
 Competenţele 
transversale reprezintă un 
pachet transferabil şi 
multifuncţional de cunoştinţe, 
capacităţi, deprinderi şi 
atitudini de care au nevoie 
toţi indivizii pentru împlinirea 
şi dezvoltarea personală, 
pentru incluziune socială şi 
inserţie profesională. 
Acestea se definesc pe toată 

durata şcolarităţii, se 
formează prin toate 
disciplinele de învăţământ şi 
au cel mai înalt grad de 
generalitate.  
 Competenţele 
transdisciplinare se 
definesc şi se formează pe 
durata unei trepte de 
învăţământ. Ca şi 
competenţele transversale 
au şi ele un grad înalt de 
generalitate şi complexitate.  
 Competenţele 
specifice sau disciplinare 
se definesc  pe obiecte de 
studiu  şi sunt  derivate din 
competenţele generale.  
 Subcompetenţele se 
definesc ca precondiţii 
pentru formarea 
competenţelor transversale, 
transdisciplinare şi specifice, 
reprezentând etapa 
incipientă în formarea lor.   
 Pentru a dezvolta la 
elevi competenţe 
transversale este indicat să-i 
sprijinim să participe la 
derularea unor proiecte 
colaborative de tip eTwinning 
care favorizează dezvoltarea 
competenţelor sociale şi 
civice şi valorifică avantajele 
folosirii TIC. Derularea unui 
proiect european implică 
participarea la activităţi 
desfăşurate în grupuri de 
lucru, care promovează 
dialogul ideilor, colaborarea 
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pentru rezolvarea unor 
probleme, manifestarea 
capacităţii acţionale. 
Totodată au loc interacţiuni 
între şcoli şi schimburi de 
experienţă pe teme de 
interes comun, finalizate cu 
realizarea unui produs al 
activităţii care reflectă 
activităţile elevilor şi cadrelor 
didactice, constituindu-se în 
elemente ale portofoliului de 
educaţie permanentă.  
 Pentru ca elevii noştri 
să aibă oportunitatea de a 
participa la proiecte de acest 
tip este necesară o implicare 
a unei echipe de proiect dar 
şi multă susţinere din partea 
conducerii şcolii. Mai uşor de 
derulat sunt proiectele 
educaţionale realizate în 
parteneriat cu instituţii locale 
sau naţionale şi care au o 
reală valoare formativă.   
 O altă sursă de a 
forma la elevii noştri 
competenţe este 
voluntariatul. Implicându-se 
în diverse proiecte şi 
activităţi, lucrând în echipă 
sau de unii singuri, 
confruntându-se cu diverse 
situaţii şi probleme, voluntarii 
dobândesc implicit noi 
abilităţi, noi cunoştinţe, noi 
atitudini-intr-un cuvânt noi 
competenţe.   
 Activităţile de 
voluntariat pot avea un 
impact puternic asupra 
traiectoriei profesionale a 
unui tânăr. Dintre toate 
tipurile de învăţare informală 
şi non-formală, voluntariatul 
este cea mai complexă 
modalitate de a învăţa, de a 

te dezvolta şi de a împărtăşi 
cele învăţate.  
 Câteva competenţe 
pe care, menţionează 
voluntarii, le-au dobândit pe 
parcursul implicării lor în 
proiecte şi activităţi de 
voluntariat sunt: competenţe 
generale precum comunicare 
în scris sau verbal, 
relaţionare cu beneficiari/ 
sponsori/ autorităţi, mass-
media, personalităţi publice 
etc, negociere, cooperare, 
asumarea responsabilităţii, 
luarea de iniţiativă, 
rezolvarea de probleme, 
gestionarea conflictelor, 
lucrul în echipă, buna 
gestionare a timpului de 
lucru etc; competenţe legate 
de sarcini specifice precum 
redactare de documente, 
scriere de proiecte, 
gestionare de fonduri etc.  
 Mai mult decât atât 
voluntariatul te poate ajuta 
să îţi dezvolţi noi atitudini 
faţă de cei din jur şi faţă de 
lumea care ne înconjoară: 
civism şi participare la viaţa 
publică, toleranţa, 
deschiderea culturală, 
preocupare faţă de mediul 
înconjurător, etc. 
 De asemenea şcoala 
poate contribui la pregătirea 
tinerilor pentru a deveni 
cetăţeni responsabili în 
spiritul respectului pentru 
valorile fundamentale 
precum pacea şi tolerarea 
diversităţii prin organizarea 
unor activităţi educative cu 
acest specific.  Un bun 
prilej de a transmite elevilor 
noile conţinuturi sau” noile 

educaţii” este săptămâna Să 
ştii mai multe, să fii mai bun! 
când pot fi propuse activităţi 
desfăşurate împreună cu 
poliţia, pompierii, cadre 
sanitare, mass-media. 
Pentru elevi este o reală 
bucurie întâlnirea cu 
reprezentanţii ISU şi cei ai 
poliţiei. Tot în această 
săptămână elevii pot învăţa 
cum să acorde primul ajutor, 
cum să mânuiască un 
stingător, ce înseamnă să fii 
poliţist, care sunt culisele 
muncii de reporter etc.  
 Necesitatea de a 
înzestra tinerii cu 
competenţe esenţiale şi de a 
îmbunătăţi nivelul de studii 
reprezintă un element 
fundamental al strategiilor 
Uniunii Europene pentru 
creştere economică şi 
ocuparea forţei de muncă, 
precum şi al dezvoltării 
durabile. Această necesitate 
subliniază obiectivele 
stabilite în cadrul 
programelor naţionale de 
reformă ale statelor membre. 
Progresul tehnologic rapid 
solicită înalte competenţe, 
mereu actualizate, în timp ce 
mondializarea şi noile moduri 
de organizare a 
întreprinderilor fac apel la 
competenţe sociale, 
comunicaţionale, 
antreprenoriale şi culturale 
care să faciliteze adaptarea 
indivizilor la medii în 
schimbare.  
 Cadrele didactice au 
rol de mijlocitor între lumea 
în continuă evoluţie şi elevii 
care sunt pe cale să 
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pătrundă în această lume. 
De la şcoala contemporană 
societatea aşteaptă astăzi 
totul: să transmită tinerilor o 
cunoaştere acumulată de-a 
lungul secolelor, să-i ajute să 
se adapteze la o realitate în 
continuă transformare şi să-i 
pregătească pentru un viitor 
larg imprevizibil. Considerată 
un factor-cheie în 
dezvoltarea societăţii, ea 
asigură forţa de muncă 
specializată pe toate 
sectoarele de activitate, ea 
favorizează progresul, 
stimulând curiozitatea 
intelectuală, capacitatea de 
adaptare, creativitatea şi 
inovaţia, educaţia constituie 
unul din cele mai puternice 
instrumente de care 
dispunem pentru a modela 
viitorul, sau măcar pentru a 
ne orienta către un viitor 
dezirabil. Soluţia tuturor 
problemelor grave şi cronice 
cu care se confruntă 
societatea contemporană 
este căutată în educaţie şi 
şcoală.  
 Deşi există 
numeroase argumente 
referitoare la rolul educaţiei 
în dezvoltarea economică, 
ea nu a precizat clar 
modalităţile în care şcoala 
influenţează indivizii pentru a 
deveni mai productivi.  
 Studiile privind modul 
în care şcoala influenţează 
indivizii pentru a deveni mai 
productivi au fost făcute încă 
din anii 70. Aceste analize 
au condus la ideea că 
educaţia influenţează 
schimbări în atitudinea 

membrilor societăţii, cu 
efecte directe asupra 
dezvoltării. Fără îndoială, 
lipsa educaţiei şi a unei 
pregătiri profesionale 
adecvate are efecte negative 
atât asupra individului, cât şi 
asupra comunităţii din care 
face parte.  
 Un prim efect negativ 
se referă la discrepanţa 
veniturilor obţinute de 
persoane care au beneficiat 
de educaţie, faţă de celelalte 
persoane. Într-adevăr, o 
persoană care a absolvit un 
liceu sau o instituţie de 
învăţământ superior 
înregistrează un venit mai 
mare decât o persoană care 
a absolvit gimnaziul. Acest 
efect se propagă în larg. Mai 
exact, o asemenea persoană 
nu va avea resurse 
financiare pentru a putea 
contribui la educaţia 
urmaşilor săi.  
 Un alt efect negativ al 
lipsei educaţiei se referă la 
excluziunea socială a 
indivizilor. Forma cea mai 
des întâlnită de excluziune 
este aceea de pe piaţa forţei 
de muncă. Majoritatea 
indivizilor fără educaţie nu au 
lucrat niciodată cu carte de 
muncă.  
 Se poate afirma că 
educaţia îmbunătăţeşte 
bagajul de cunoştinţe şi 
aptitudini al indivizilor. Din 
acest motiv ei îşi pot găsi un 
loc de muncă adecvat 
pregătirii lor, care să le 
furnizeze un venit 
corespunzător. În măsura în 
care găsesc aceste 

oportunităţi de muncă în 
mediul în care trăiesc, îşi vor 
desfăşura activitatea acolo, 
contribuind la dezvoltarea 
economică a zonei 
respective. În situaţia în care 
nu găsesc aceste 
oportunităţi, atunci vor migra 
spre alte zone generând 
efecte negative.  
 Îmbunătăţirea 
nivelului de studii este 
importantă deoarece nivelul 
atins în cadrul 
învăţământului obligatoriu 
are un impact direct puternic 
asupra nivelului de formare 
ulterior. Acest aspect este de 
asemenea important pentru 
societate. Având în vedere 
că un nivel ridicat de studii 
este strâns relaţionat cu 
creşterea economică, o 
creştere a nivelului general 
de studii al elevilor europeni 
va conduce la îmbunătăţirea 
competitivităţii şi creşterii 
economice a Uniunii 
Europene.  
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Bibliotecarul şcolar 
   

Bibliotecar, DARIE Liliana, Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” , Piatra - Neamţ 
 
 

 Succesul 
muncii bibliotecarului şcolar 
nu este asigurat numai de 
cunoştinţele şi deprinderile 
însuşite în instituţiile 
specializate de învăţământ, 
ci mai ales de înţelegerea 
rolului important pe care îl 
are astăzi în opera de 
formare a tineretului, de 
pasiunea şi capacitatea sa 
de dăruire. Oricât de 
minuţios ar fi analizată 
activitatea bibliotecarului, 
aceasta nu se poate delimita 
în mod categoric faţă de 
atribuţiile general educative 
ce revin şcolii şi întregului 
personal didactic. 

Activitatea 
bibliotecarului şcolar trebuie 
să se întrepătrundă cu 
întreaga acţiune educativă a 
şcolii şi să devină astfel o 
componentă a întregului 
proces instructiv-educativ. 
De aceea, cunoaşterea 
aspectelor generale ale 
programului de educaţie pe 
care îl înfăptuieşte şcoala, 
precum şi cunoaşterea 
problemelor instructiv 
educative specifice diferitelor 
activităţi din şcoală constituie 
adevăratele puncte de 
pornire ale organizării 
activităţii muncii 
bibliotecarului. Munca de 
organizare a bibliotecii 
şcolare presupune, pe lângă 
cunoştinţele de 
biblioteconomie modernă pe 

care le posedă fiecare 
bibliotecar, cunoaşterea 
aspectelor specifice şcolii în 
care îşi desfăşoară 
activitatea biblioteca 
respectivă şi a principiilor de 
modernizare a 
învăţământului actual. Fără 
îndoială că dintre factorii de 
bază, care orientează modul 
de organizare a bibliotecii, 
nu pot lipsi indicaţiile pe care 
le cuprind programele şi 
manualele şcolare, sfatul 
directorului, al profesorilor de 
specialitate, al diriginţilor şi 
învăţătorilor.  

Principala menire a 
bibliotecarului şcolar este de 
a pune la dispoziţia elevilor 
informaţia cerută dar şi de a-i 
îndruma şi de a-i sfătui. În 
viaţa multor tineri, biblioteca 
joacă un rol covârşitor. În ea 
şi-au petrecut anii 
adolescenţei mii de oameni 
de cultură şi de ştiinţă. 
Nicăieri nu se poate forma şi 
întreţine mai cu efect gustul 
pentru lectura bună decât în 
atmosfera îmbietoare la citit 
a unei biblioteci, oricât de 
modestă ar fi ea. Rafturile 
încărcate cu atâtea scrieri 
din toate domeniile, mesele 
cu cititorii aplecaţi cu răbdare 
asupra cărţilor, liniştea abia 
tulburată de foşnetul filelor 
întoarse cu multă grijă, totul 
îmbie la lectură şi la 
meditaţie. 

Crearea unor condiţii 
bune şi formarea deprinderii 

de a citi în sala de lectură, 
au avantajul că trezesc mai 
mult interes pentru literatură, 
asigură un climat plăcut, 
stimulează concentrarea 
atenţiei şi dau posibilitatea 
multor elevi să-şi petreacă în 
mod util o parte din timpul 
liber. Din comoditate sau 
dintr-o greşită înţelegere a 
influenţei educative pe care 
o are cititul în sala de lectură 
a bibliotecii, unii bibliotecari 
preferă să împrumute cărţile 
numai acasă, fără să acorde 
cea mai mică atenţie 
atragerii tinerilor spre sala de 
lectură. Elevul care vine în 
sala de lectură a bibliotecii 
să-şi pregătească lecţiile în 
linişte şi adesea în condiţii 
materiale mai bune, în scurtă 
vreme ajunge să 
îndrăgească literatura. El se 
va strădui apoi să-şi termine 
lecţiile cât mai repede, 
pentru a avea timp să guste 
şi câteva pagini de literatură. 
Sala de lectură ar putea fi 
considerată un fel de mic 
laborator de lucru cu cartea, 
indiferent dacă aceasta este 
un manual şcolar sau un 
roman oarecare. 
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De asemenea, 
bibliotecarul şcolar în  
colaborare cu cadrele 
didactice poate iniţia şi 
organiza diferite activităţi de 
promovare a fondului de 
carte cum ar fi: expoziţii de 
carte, spectacole cultural – 
artistice, procese literare, 
prin care să dezvolte 
dragostea pentru valorile 
culturii naţionale, să 
stimuleze creativitatea şi 
lucrul în echipă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aceea în fiecare 

an şcolar organizăm, în baza 
parteneriatului încheiat cu 
Casa Corpului Didactic 
Neamţ activităţi deosebite 
prin care omagiem diferiţi 
scriitori şi oameni de cultură. 
În luna februarie 2016 am 
desfăşurat o activitate 
intitulată „Să descoperim 
împreună fabula 
românească”, activitate care 
a constituit pentru elevii 
claselor a IV-a B şi a V-a A 
un prilej de a-şi consolida 
cunoştinţele acumulate la 
ora de Limba şi literatură 
română, clasă coordonată de 
profesor învăţământ primar 
Bârsan Lucia. Pentru a-i 
atrage pe copii să participe 
cu plăcere la acţiunile 
demarate de biblioteca 

şcolară am căutat să fie cât 
mai variate şi atrăgătoare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aceea am organizat 
activitatea sub forma unui 
proces literar „Greierele 
versus Furnica” , pe care l-
am conceput ca o călătorie 
prin literatura românească şi 
universală. Astfel, copiii au 
citit şi memorat versurile lui 
George Coşbuc, Tudor 
Arghezi, George 
Topârceanu, Marin Sorescu, 
Vasile Militaru, Otilia 
Cazimir, versuri care i-au 
avut ca protagonişti pe cele 
două personaje memorabile, 
greierele şi furnica. Procesul 
literar a fost derulat într-o 
manieră modernă  cu 
complet de judecată , 
procuror, avocaţi , martori şi 
opinia publică, aducându-se 
ca probe fabule, poezii cât şi 
videoclipuri în care apar cele 
două personaje. Elevii au 
interpretat cu dezinvoltură şi 
plăcere rolurile, procurându-
şi costumaţii adecvate 
personajelor, tocmai pentru a 
crea atmosfera propice unei 
săli de tribunal. În final, 
activitatea a avut un deosebit 
ecou atât în rândul elevilor, 
cadrelor didactice cât şi 
părinţilor care i-au vizionat şi      
i-au felicitat pe micii actori, 
iar doamna bibliotecar Ana 

Macovei de la Casa Corpului 
Didactic Neamţ le-a înmânat 
diplome. 

Acesta  este doar un 
exemplu însă, prin prisma 
celor douăzeci de ani de 
muncă în această meserie 
deosebită, consider că 
biblioteca şcolii trebuie să fie 
un organism viu, şi prin tot 
ceea ce fac, a trebuit să 
demonstrez că munca unui 
bibliotecar nu se limitează 
doar a fi un om printre cărţi, 
ci el trebuie să comunice, să 
îşi facă simţită prezenţa. 
Munca noastră nu se poate 
măsura şi nu se poate 
oglindi doar prin date 
statistice, ci prin dragostea 
pentru carte pusă pe aceeaşi 
balanţă cu dragostea pentru 
oameni. 
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24 IANUARIE ÎN CONŞTIINŢA ROMÂNEASCĂ 
   

Prof. Dr. Paul-Daniel NEDELOIU 
Liceul Tehnologic „Gh. Ruset-Roznovanu‖, Roznov 

 
 

 Anul acesta se 
împlinesc 157 de ani de la 
acest înălţător moment 
istoric. Ca în fiecare an, la 
Liceul Tehnologic ―Gh. 
Ruset-Roznovanu‖ s-au 
desfăşurat o serie de 
activităţi cu elevii, care să 
pună în lumină semnificaţia 
zilei de 24 ianuarie în 
conştiinţa românească.  

Astfel, Prof. Dr. Paul-
Daniel Nedeloiu (disciplina 
Istorie, preşedinte al 
―Asociaţiei Profesorilor de 
Istorie din Neamţ‖ - APIN), a 
organizat, la nivel liceal, cu 
elevii claselor a XI-a şi a XII-
a, o sesiune de referare şi 
comunicări ale elevilor pe 
tema Unirii Principatelor. 
Eleva Cristina Popescu 
(clasa a XI-a A Filologie) a 
susţinut o interesantă 
comunicare despre rolul 
emigraţiei româneşti în 
preajma Micii Uniri, iar 
colega ei de clasă, Ana 
Maria Şerban, a avut o 
intervenţie referitoare la 
dubla alegere a lui lexandru 
Ioan Cuza şi la inaugurarea 
politicii ―faptului împlinit‖ în 
istoria noastră. 

Colegele mai mari, de 
clasa a XII-a, Laura 
Munteanu, Florin Fermuş şi 
Dumitriţa Armanu, s-au axat 
pe prezentarea operei 
reformatoare a lui Alexandru 

Ioan Cuza (1859-1866), 
reforme ce au condus la 
consolidarea tânărului stat 
modern român. 

Au urmat întrebări ale 
colegilor ce au asistat la 
activitate, iar în final 
concluziile, sintetizate de 
Prof. Dr. Paul-Daniel 
Nedeloiu. 
    Printre obiectivele care 
au stat în atenţia 
revoluţionarilor români de 
la  1848, s-a înscris, ca 
unul dintre cele mai 
importante, şi problema 
unificării politice şi statale a 
poporului român, cea a 
constituirii statului naţional 
modern. Chiar dacă 
problema constituirii 
statului naţional nu s-a 
regăsit printre ţelurile 
imediate ale revoluţiei, ea a 
constituit o preocupare a 
revoluţionarilor români, atât 
în versiunea unităţii parţiale 
a Moldovei şi Ţării 
Româneşti, cât şi în aceea 
a unităţii întregului popor 
român. Împrejurările 
politice, în plan extern, au 
împiedicat lupta directă 
pentru realizarea unităţii 
statale, însă fruntaşii 
mişcării pentru progres au 
avut necontenit, în timpul 
evenimentelor 
revoluţionare, ideea a ceea 
ce trebuia să însemne 

România Mare1. Revoluţia 
a dat expresie nu numai 
năzuinţelor româneşti, a 
reliefat, 
totodată,capacitatea 
naţiunii de a înfăptui lucruri 
mari pentru tară, concluzie 
formulată de Nicolae 
Bălcescu, potrivit căreia 
„libertatea nu poate fi 
obţinută prin bunăvoinţa 
curţilor împărăteşti sa a 
capetelor încoronate; ea 
trebuie cucerită şi păstrată 
prin lupta unită a 
românilor‖. 

Redeschiderea „crizei 
orientale‖ şi izbucnirea 
războiului Crimeii, ca rezultat 
al contradicţiilor dintre Marile 
Puteri, au modificat echilibrul 
european şi au evidenţiat 
caracteristica esenţială a 
epocii, reprezentată de lupta 
popoarelor pentru 
emancipare şi construcţie 
naţional-statală.  

Conflictul izbucnit 
între Rusia şi Turcia, ca 
urmare a refuzului Turciei de 
a recunoaşte Rusiei ţariste 
aşa-numitul „protectorat 
asupra creştinilor ortodocşi‖, 
a atras de partea Porţii state 
precum Anglia, Franţa şi 

                                                 
1
 Dan Berindei, Epoca Unirii 

Principatelor, Bucureşti, 

Editura Academiei, 1979, p. 

18-20.  
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Sardinia, Austria şi Prusia 
menţinându-se iniţial în 
neutralitate2. Toate aceste 
evenimente au făcut ca 
atenţia Marilor Puteri să se 
concentreze asupra 
Principatelor, istoricul 
american T.W. Riker scriind 
în acest sens că „războiul 
Crimeii a făcut din cauza 
moldo-vlahilor, o problemă 
europeană‖3. În primăvara 
anului 1853, Menşicov a fost 
trimis la Constantinopol, nu 
doar pentru a negocia cauza 
creştinilor din Imperiul 
Otoman, ci mai ales pentru a 
lansa un ultimatum4. Ca 
urmare a faptului că acest 
ultimatum a fost respins de 
către Poartă, ţarul Nicolae 
publică în 1853 un manifest 
prin care declara că el „ca şi 
strămoşii săi, trebuie să 
apere biserica ortodoxă din 
Turcia‖ şi că „pentru 
asigurarea executării de 
către turci a tratatelor vechi 
cu Rusia, călcate în prezent 
de sultan, ţarul e silit să 

                                                 
2
 Idem, Poziţia Marilor Puteri 

europene faţă de Unirea 

Principatelor,  în Unirea 

Principatelor şi Puterile 

Europene, Bucureşti, Editura 

Academiei, 1984, p. 127. În 

continuare, Dan Berindei, 

Poziţia Marilor Puteri. 
3
  Ibidem. 

4
 Dan Berindei, Domniile de 

la Balta- Liman, în  Istoria 

Românilor vol. VII, tom I, 

Bucureşti, Editura 

Enciclopedică, 2003, p. 421. 

În continuare, Dan Berindei, 

Domniile. 

ocupe Principatele de la 
Dunăre‖5. Astfel, la 21 iunie / 
3 iulie 1853, trupele ţariste 
au trecut efectiv Prutul, 
îndreptându-se spre sud şi 
ocupând Moldova şi 
Muntenia. Un manifest al 
ţarului, din 2 iulie 1853, 
sublinia faptul că Rusia nu 
urmăreşte anexarea 
teritoriilor şi preciza că 
ocupaţia va fi temporară, 
cele două Principate urmând 
să fie ţinute în gaj, ca un 
mijloc de presiune, până la 
reglementarea diferendelor 
dintre cele două Puteri6. 
             Nevoiţi să se 
pronunţe pentru una dintre 
cele două politici, fie cea 
ţaristă fie cea otomană, 
domnitorii români au ales 
să părăsească tronurile, în 
octombrie 1853, şi să se 
retragă la Viena, dat fiind 
faptul că Austria se 
menţinea neutră7. Armatele 
ruse au preluat 
administraţia celor două 
Principate, ţarul Nicolae I 
numind în funcţia de 
preşedinte al Divanurilor pe 
generalul Budberg, iar ca 
vicepreşedinţi ai Sfaturilor 
Administrative 
Extraordinare de la Iaşi şi 
Bucureşti, generalul 
Urusov, respectiv Halcinski. 

                                                 
5
 Idem, Poziţia Marilor 

Puteri, p. 127. 
6
 Gheorghe Platon, Istoria 

Modernă a României, 

Bucureşti, Editura Didactică şi 

Pedagogică, 1985, p. 163. 
7
  Ibidem. 

Convenţia de la Boğazköy 
a reprezentat un succes 
diplomatic răsunător, 
Austria câştigând libertatea 
de a acţiona în Principatele 
Române. Astfel, Austriei i 
s-a permis să ocupe 
teritoriile Moldovei şi 
Munteniei, ca mandatare al 
suzeranului otoman8. Prin 
ocuparea Principatelor, 
Austria urmărea de fapt sa 
îşi instaureze 
preponderenţa în sud-estul 
Europei şi la gurile Dunării9. 
              Împrejurările 
internaţionale au favorizat 
împlinirea secularului ideal 
al românilor, acela de a se 
uni în cuprinsul  aceluiaşi 
organism, însă conjunctura 
internaţională nu a fost un 
factor determinant, decisiv, 
în formarea statului. 
Constituirea statului 
modern român este 
rezultatul nemijlocit al luptei 
poporului român, în noile 
condiţii politice, 
determinate de războiul 
european10. Un rol 
important l-au jucat 
revoluţionarii români aflaţi 
în exil, care au înţeles ca 

                                                 
8
 Keith Hitchins, Românii din 

1774 – 1866, Bucureşti, 

Editura Humanitas, 1996, p. 

342. 
9
 Constantin C. Giurescu,  

Dinu C. Giurescu, Istoria 

Românilor din cele mai vechi 

timpuri până azi, Bucureşti, 

Editura Albatros, 1971, p. 

342. 
10

 Gheorghe Platon, op.cit., p. 

167. 
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trebuie sa acţioneze cu 
toate mijloacele pentru 
afirmarea şi cunoaşterea în 
străinătate a dorinţelor 
naţiunii române. Astfel, în 
memoriul înaintat 
cancelariilor europene, de 
către Constantin 
Hurmuzaki şi Ioan 
Maiorescu, se spunea : 
„Cea dintâi şi cea mai 
profundă dorinţă a 
Principatelor  este să nu li 
se pună nici o piedică în 
dreptul lor de state 
suverane de a dispune 
libere de viitoarea lor 
existenţă politică. Aceasta 
e Unirea, sau mai bine 
reîmpreunarea 
Principatelor, pentru că 
poporul acestor ţări a fost 
odată şi în privinţa 
existenţei sale politice 
numai un individ‖11. 
             De asemenea, au 
fost înaintate memorii sau 
proteste principalilor 
reprezentanţi ai vieţii 
politice europene: 
împăratului Napoleon III, 
contelui Walewski, ministrul 
de externe al Franţei, 
premierului englez 
Palmerston sau ministrului 
de externe Clarendon. Au 
fost înaintate memorii şi 
Porţii, sultanului, sau lui 
Reşid Paşa, ministru de 
externe, toate acestea 
exprimând realităţile 
româneşti nevoia şi dorinţa 

                                                 
11

 Dan Berindei, Poziţia 

Marilor Puteri, p. 132-133. 

unanimă de unitate a 
poporului român12. 

Congresele şi 
conferinţele de la Viena 
(1855), Paris (1856 şi 1858), 
Constantinopol (1857 şi 
1859), Comisia europeană 
pentru Principate, au avut o 
deosebită importanţă nu doar 
pentru istoria poporului 
român ci şi pentru cea a 
raporturilor politice 
internaţionale13. Exprimând 
gânduri împărtăşite de mulţi 
oameni politici implicaţi în 
soluţionarea „chestiunii 
române”, Thouvenel spunea 
că „Orientul nu mai ocupă 
decât planul secundar‖ în 
preocupările Europei, după 
Conferinţa de la Paris, dar 
recomanda totuşi „mare 
prudenţă în chestiunile 
relative la Principate. Bună 
sau rea, noua organizare 
trebuie să fie operată de cei 
cărora le-a fost destinată‖.  
Astfel, Imperiul Otoman era 
nevoit să lase pe români să-
şi hotărască singuri soarta, 
chiar dacă a încercat să le 
falsifice rezultatul deciziei lor. 
Aşa cum se cunoaşte, 
românii se vor descurca 
singuri prin alegerile din 
ianuarie 1859, care le-au dat 
un singur domnitor ca 
„depozitar al Unirii‖.  

Într-o şedinţă 
secretă a Adunării, 
deputatul Vasile Boerescu 
a propus la 24 ianuarie 

                                                 
12

 Gheorghe Platon, op.cit., p. 

169. 
13

 Keith Hitchins, op.cit., p. 

348. 

1859 alegerea lui 
Alexandru I. Cuza, aceasta 
fiind acceptată în 
unanimitate. Astfel s-a 
făcut primul pas către 
definitivarea 
Unirii Principatelor 
Române. 

Dubla alegere a  lui 
Al. I. Cuza a fost salutată 
cu mult entuziasm de către 
populaţia din ambele 
Principate. Marile puteri, cu 
excepţia Franţei refuzaseră 
să recunoască uniunea 
personală. Însă după mai 
multe tatonări şi tratative 
diplomatice, cu ajutorul 
Franţei, dubla alegere era 
acceptată şi de celelalte 
puteri europene. Un rol 
deosebit în atingerea 
acestui scop l-a avut tânăra 
diplomaţie românească şi, 
în mod special, Vasile 
Alecsandri – trimis în 
misiune specială la Paris, 
Londra şi Torino şi C. Negri 
– la Constantinopol. 
Politica faptului împlinit a 
avut sorţi de izbândă. 

Domnia lui Cuza a 
pus bazele politice, 
economice, sociale şi 
culturale ale României 
moderne. În decurs de doi 
ani, Cuza a domnit cu două 
guverne, două adunări, 
aflându-se când într-o 
capitală, când în alta. 
Domnul Cuza anunţa oficial 
naţiunea că „Unirea este 
îndeplinită, naţionalitatea 
română este întemeiată‖, 
abia după ce Poarta 
aprobă unirea politico-
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administrativă a 
Principatelor. 

De numele 
domnitorului român se leagă 
o serie de mari reforme, din 
anii 1863 -1865, care au 
schimbat însă faţa 
Principatelor Române, 
contribuind astfel la 
modernizarea societăţii 
româneşti şi a structurilor de 
stat. 
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DESFĂŞURAREA ACTULUI DIDACTIC ŞI ATENŢIA ELEVILOR 

  

  Prof. pentru înv. primar Viorel MAXIM 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, Neamţ 

 
 

 
 Captarea atenţiei 
reprezintă una din cheile 
didacticii practice , ale artei 
de a preda cu succes . 
Profesorul trebuie să facă 
obligatoriu efortul de a 
imagina proceduri simple şi 
ingenioase spre a-i trezi celui 
din bancă curiozitatea . 
          Ce este  de fapt 
atenţia? Poate fi legată de 
un anumit proces psihic ? 
Atenţia este o manifestare a 
conştiinţei şi nu poate fi 
asociată unui anumit proces 
psihic, reprezintă prima 
condiţie a receptării şi 
învăţării. Ea nu are conţinut 
informaţional , fiind prezentă 
în toate funcţiile psihice : 
percepţie, memorare, 
gândire. Am reamintit aceste 
caracteristici ale atenţiei 
pentru a putea pătrunde mai 
uşor mecanismele ce 
înlesnesc concentrarea 
atenţiei la elevii mici. 
Enumerăm aici noutatea 
unui obiect sau fenomen, 
intensitatea stimulilor, 
mărimea obiectelor, 
contrastul, mişcarea,  
schimbarea, variaţia, trezirea 
interesului - fapt deosebit de 
important în orice proces de 
cunoaştere. 
        Potrivit studiilor 
experimentale, omul deşi 

posedă mai multe organe de 
simţ, se comportă ca şi cum 
ar constitui o cale unică de 
comunicare, având 
capacitate limitată de 
transmitere a informaţiei. 
Dificultăţi de învăţare sau 
erori provin şi din 
supraîncărcarea câmpului de 
cuprindere al elevului. Un 
elev îşi poate menţine 
atenţia concentrată asupra 
unei teme în medie 15 – 20 
minute. Dificultatea activităţii 
didactice constă în a menţine 
stabilă concentrarea atenţiei. 
                   Un scenariu 
didactic este bun dacă şi 
numai dacă el conţine o 
procedură inedită,  eficace 
de captare a atenţiei tuturor 
elevilor până la sfârşitul 
activităţii. Profesorii de 
retorică recomandă: „ Înainte 
de orice captaţi bunăvoinţa 
celor care vă ascultă.” Nu 
poate nimeni să dea reţete 
sigure, universale, 
neîndoielnice în acest 
domeniu. Aici se impune o 
analiză situaţională, prin care 
diverşi factori externi şi 
interni sunt raportaţi la 
structura situaţiei. Cu alte 
cuvinte – dacă procesul 
educativ este bipolar, el este 
şi plurifactorial şi trebuie 
abordat ca atare. Prin 
analiza situaţională acest 

proces plurifactorial şi 
polarizat se caută centrarea 
în jurul unui subiect. O relaţie 
educativă aşa cum apare ea 
în perspectiva subiectului se 
poate exprima sintetic prin 
formula: copilul aflat în 
situaţie. Problema în faţa 
căreia se află copilul, 
cerinţele şi explicaţiile 
cadrului didactic, atmosfera 
clasei, aşteptările părinţilor, 
constituie factori externi ai 
situaţiei, iar cunoştinţele de 
care dispune sau motivaţia 
copilului sunt factori interni. 
Analiza situaţională ne 
permite să înţelegem situaţia 
în care se află şi pe care o 
trăieşte elevul, ne permite să 
înţelegem mai bine poziţia 
acestuia în raport cu 
condiţiile situative, 
semnificaţia pe care o au 
pentru el diferiţi factori şi 
răspunsul lui la situaţia 
creată. Avem câteva jaloane 
de respectat: trebuie pornit 
de la întrebarea : Cine se 
află în situaţie? Subiectul – 
individual sau grupal – 
trebuie analizat din mai 
multe unghiuri, printre care şi 
al capacităţii de concentrare 
a atenţiei. Analizăm apoi 
cadrul sistemic al situaţiei 
pentru a ne feri de o 
pulverizare în situaţii 
nesemnificative. O excursie 
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se înscrie în sistemul 
activităţilor extracurriculare 
ale clasei, dar elevii pot fi 
orientaţi spre pregătirea 
situaţiei, vizitarea 
obiectivelor, jocuri de 
orientare. Un alt jalon este 
obiectivul educaţional. Un 
obiectiv clar generează 
situaţii concrete, de practică, 
care menţin o concentrare a 
tenţiei pe sarcină. Copiii 
trebuie să cunoască clar 
sarcina iniţială , în ce constă 
situaţia, pentru a putea avea 
o imagine globală, pentru a 
nu pierde din vedere situaţia 
dată, pentru a putea face la 
sfârşit o analiză justă. 
Din punctul de vedere al 
condiţiilor externe, acestea 
interrelaţionează, dar nu au 
toate aceeaşi pondere. 
Amintim cerinţele exprimate 
de programa şcolară, 
materialul didactic, stilul de 
predare, climatul relaţiei 
educaţionale. Toate concură 
la menţinerea trează a 
atenţiei. În cazul acţiunilor 
grupale, chiar cerinţele 
grupului constituie factori de 
menţinere, de concentrare 
sau nu a atenţiei. Aici este 
de amintit poziţia în situaţie : 
ripostă, implicare, pasivitate, 
ca efecte ale unor relaţii între 
condiţiile externe şi interne. 
Ne interesează în ce măsură 
subiectul are conştiinţa 
situaţiei şi a ceea ce trebuie 
făcut pentru a o depăşi. 
Impactul condiţiilor obiective 
cu cele subiective (inclusiv 
cu trăirile subiectului în 
situaţie) şi mai ales metodele 
pedagogice folosite de 

educator determină 
activitatea efectiv exercitată 
de elev pentru rezolvarea 
situaţiei. Tocmai pentru a 
determina o anumită 
activitate a subiectului a fost 
creată situaţia educaţională.  
                   Totuşi, cum am 
putea începe o lecţie de 
matematică într-un mod 
interesant ? 
Anunţând tema, ascultând 
tema sau acordând 
calificative? O formulă 
ingenioasă, care să 
stârnescă motivaţia imediată, 
ţinându-le trează atenţia 
până la atingerea 
obiectivelor ar putea fi: „Să 
ne imaginăm că am putea 
face o călătorie în lumea 
cifrelor ... .” Foarte utilă este 
folosirea unor mici 
povestioare de genul „A fost 
odată ...” . Oricât ar părea de 
banale din punctul de vedere 
al adultului, asemenea 
proceduri au darul de a 
stimula interesul elevilor şi 
de a-i mobiliza pentru 
realizarea sarcinilor . Există 
şi tehnnicile AIDA( Atenţie-
Interes-Dorinţă-Activism ) . 
Cea mai cunoscută şi care 
se pliază excelent vârstei 
şcolarilor mici este aşa-
numita „tehnică a sarcinilor 
întrerupte” . Cum o utilizăm, 
de exemplu, la disciplina 
matematica? Se începe o 
povestioară legată de 
subiectul lecţiei şi la punctul 
culminant se întrerupe prin : 
„Vreţi să aflaţi sfârşitul ?” Aici 
poate interveni condiţionarea 
prin trasarea sarcinilor  „Veţi 

afla sfârşitul dacă veţi putea 
să ...” . 
                   Noutatea 
situaţiilor, intensitatea 
stimulilor, mişcarea, variaţia, 
un zâmbet bine plasat 
favorizează concentrarea 
atenţiei. La elevii mici 
percepţia este strâns legată 
de atenţie. Datorită atenţiei o 
anumită porţiune a câmpului 
perceptiv este mult mai 
clară, aşa numitul obiect al 
percepţiei . La începutul micii 
şcolarităţi volumul atenţiei 
este destul de redus. De 
asemenea, copiii întâmpină 
dificultăţi în comutarea 
voluntară a atenţiei de la 
superficial spre esenţial. 
Slab dezvoltată este şi 
priceperea de a-şi distribui 
atenţia în mai multe direcţii. 
Exersarea menţinerii atenţiei, 
a canalizării acesteia şi 
distributivităţii acesteia sunt 
căi de acţiune pentru 
profesori . O prea mare 
încărcătură de sarcini în 
lecţie influenţează negativ 
cursul atenţiei şcolarilor. Alţi 
factori care împiedică 
manifestarea atenţiei copiilor 
sunt oboseala fizică şi 
nervoasă. Ascultarea pasivă 
din timpul lecţiei, fără 
efectuarea de sarcini 
personale (desene, calcule, 
scheme, ş.a.) generează 
plictiseală şi conduce la 
neatenţie. Starea sănătăţii, 
anumite trăsături tipologice şi 
temperamentale pot lipsi 
atenţia copilului de supleţea 
şi flexibilitatea - necesare 
comutării atenţiei de la o 
sarcină la alta. 
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                   Pentru a 
contracara efectele 
neatenţiei şcolarilor 
profesorul trebuie să 
organizeze activităţile de 
învăţare axându-se pe 
solicitarea cât mai frecventă 
în activităţi practice, de 
operare cu obiecte, 
alternând aceste momente 
cu activitate în plan mintal . 
Subliniem un prim procedeu: 
grija distribuirii de sarcini 
concrete. 
                   Ritmul lecţiei 
trebuie să fie de asemenea 
manieră adaptat, încât să fie 
excluşi timpii morţi, graba, 
improvizaţia , tonul vocii să 
fie dozat corespunzător, 
precum şi mişcările. De 
exemplu, explicarea noului 
material într-un ritm prea 
rapid îngreunează 
înţelegerea, dar expunerea 
prea rară oboseşte, la 
retenţie ritmul va fi mai alert. 
                   Momentele 
activităţii trebuie să fie 
punctate prin indicaţii de 
lucru, sublinieri, aprecieri, 
concluzii. Strâns legată de 
acest procedeu este 
diferenţierea sarcinilor 
cognitive şi mnezice pe 
parcursul activităţii, ceea ce 
determină la elevi dozajul 
corect al efortului, 
schematizarea noţiunilor. 
                   La finalul 
activităţilor personal aplic 
metode de destindere prin 
crearea unor momente hazlii, 
repetarea noţiunilor 
interesante, momente de 
narare. 

                   Făcând spre final 
un calcul al eficacităţii actului 
didactic concluzionăm că 
aceasta depinde în mod 
direct de atenţia pe care 
suntem capabili  să le-o 
menţinem elevilor trează 
timp de 45 de minute, având 
grijă ca întreaga lecţie să 
constituie un moment „de 
vârf”. 
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Considerente generale 

Cercetările privind 
violenţa în şcoală efectuate 
de către diverse instituţii au 
avut ca scop evaluarea 
dimensiunilor violenţei în 
mediul şcolar, propunerea 
unor măsuri de prevenire şi 
intervenţie la nivelul unităţilor 
şcolare, pentru ameliorarea 
acestui fenomen.  

Factorii şcolari 
generatori de violenţă sunt: 
- dificultăţi de comunicare 
între elevi-profesori; 
- subiectivitatea în 
evaluare, ca sursă 
importantă a frustrărilor în 
spaţiul şcolar, care poate 
determina manifestări 
agresive; 
- climatul bazat pe 
competiţie şi nu pe 
cooperare între elevi, 
promovat în majoritatea 
şcolilor; 
- în general, profesorii nu 
percep relaţia cauzală 
directă dintre stilul didactic 
adoptat şi manifestarea 
comportamentelor violente 
ale elevilor şi nu par a fi 
conştienţi că, uneori, modul 
în care se comportă 
profesorul poate conduce la 
un anumit tip de 
comportament al elevilor; 

- s-a constatat că există 
unele variabile legate de 
vârsta şi experienţa 
didactică a profesorilor, 
semnalând un conflict tacit 
între generaţiile de cadre 
didactice: cadrele tinere 
consideră că vârsta mai 
apropiată de cea a elevilor 
reprezintă un avantaj în 
comunicarea cu elevii, dar şi 
un dezavantaj în asigurarea 
disciplinei. Cadrele didactice 
cu mai multă experienţă 
percep vârsta celor mai tineri 
ca fiind o cauză a 
manifestărilor violente ale 
elevilor; 
- unul dintre factorii 
importanţi de stres pentru 
elevi sunt programele 
şcolare prea încărcate şi 
programul şcolar 
supraaglomerat, care pot fi 
un obstacol în comunicarea 
mai bună cu elevii. 

Aşadar, mediul şcolar 
reprezintă o sursă 
importantă de alimentare a 
comportamentelor violente 
ale elevilor. Sunt elevii 
violenţi cei care trebuie 
blamaţi, excluşi, judecaţi, 
ajutaţi, consiliaţi sau violenţa 
este  problema tuturor: a 
profesorilor, a elevilor, a 
colegilor de clasă. Violenţa 
elevilor este un fenomen 

complex, având determinări 
psihologice, culturale şi 
economice, dar şi şcolare. 
Poate că factorii  de natură 
şcolară sunt mai puţin vizibili 
şi mai greu de identificat, dar 
aceasta nu înseamnă că 
trebuie să îi ignorăm.  

Fiecare elev învaţă în 
mod diferit, fiecare elev are 
nevoie de un anumit tip de 
sprijin educaţional. Este 
important să cunoaştem stilul 
de învăţare al fiecărui elev şi 
să  oferim tuturor şanse 
egale de a reuşi, prin 
identificarea de soluţii 
pedagogice alternative. Nu 
trebuie să uităm că de la 
sentimentul eşecului la 
comportamentul violent nu e 
decât un pas.  
Atunci când observăm că un 
elev sau mai mulţi nu 
reuşesc să rezolve o sarcină: 
- încercăm împreună cu 
elevul să identificăm cauzele 
nereuşitei; 
- încurajăm elevii să 
comunice atunci când nu 
înţeleg ceva, să pună 
întebări, să îşi spună punctul 
de vedere; 
- pregătim la fiecare lecţie 
activităţi alternative; este 
posibil şi normal, uneori, ca 
ceea ce am pregătit să nu 
funcţioneze pentru toţi elevii; 
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- organizăm în clasă grupuri 
cărora să le atribuim sarcini 
specifice, în funcţie de stilul 
de învăţare şi de interesele 
fiecărui elev; 
- îi încurajăm şi îi apreciem 
pe cei care au făcut progrese 
faţă de performanţele lor 
anterioare. 

Corelarea strategiilor 
didactice de predare şi 
învăţare cu cele de evaluare 
s-a dovedit a fi esenţială 
pentru buna desfăşurare a 
activităţii instructiv–educative 
din şcoală. Comunicarea 
eficientă se poate manifesta 
atât  în aprecierea procesului 
de învăţare desfăşurat de 
elev, cât şi a rezultatelor 
muncii sale. 

Strategiile de evaluare 
permit atât cadrului didactic 
cât şi elevului cunoaşterea 
gradului şi măsurii în care au 
fost îndeplinite finalităţile 
propuse. 

O cauză care poate 
provoca dificultăţi în 
comunicare este 
reprezentată de 
incapacitatea cadrului 
didactic de a recunoaşte şi 
de a exprima emoţiile. A 
comunica eficient presupune 
să ştii să îţi exprimi emoţiile.  

    Cum să construim şi 
să comunicăm mesaje de 
validare a emoţiilor de 
disconfort pe care le 
manifestă elevii în situaţiile 
cotidiene? Validarea 
emoţională se face sub 
forma traducerii în cuvinte a 
stării emoţionale citite pe faţa 
sau din acţiunile copilului. 
Mesajele trebuie să 

sublinieze faptul că 
înţelegem şi acceptăm ceea 
ce el simte. Din modul în 
care sunt exprimate aceste 
emoţii elevii învaţă anumite 
comportamente potrivite sau 
nepotrivite.  

Copiii învaţă cum să 
îşi exprime şi să îşi  
gestioneze  emoţiile de 
disconfort (furie, frică, 
dezamăgire, tristeţe, 
plictiseală) în cadrul relaţiilor 
pe care le stabilesc cu 
persoanele semnificative din 
viaţa lor. Cadrul didatic este 
o persoană semnificativă 
pentru un copil, iar contextul 
clasei oferă cadrul oportun 
pentru exersarea şi 
învăţarea abilităţilor sociale 
şi emoţionale care constituie 
baza manifestării unui 
comportament adaptat. 

 Reacţiile emoţionale 
şi comportamentale ale 
cadrelor didactice reprezintă 
principalul context de 
învăţare a comportamentelor 
adecvate, contribuind la 
modelarea lor şi fiind 
influenţate de experienţele 
de învăţare.  
 
II. Studiu de caz - cercetare 
 
1. Obiective: ce învaţă 
elevul din această 
experienţă? 
- să identifice şi să 
definească propriile emoţii; 
- să exprime în cuvinte 
propriile emoţii; 
- să identifice care sunt 
consecinţele emoţionale ale 
comportamentului său; 

- să adopte un 
comportament potrivit; 
- să exerseze abilitatea de 
aşteptare a rândului şi de  
redirecţionare a atenţiei pe o 
altă activitate,  
2. Prezentarea situaţiei de 
comunicare: pare un caz 
simplu, dar se întâlneşte cel 
mai des în clasele de elevi, 
indiferent de vârstă.  

Este ora de educaţie 
tehnologică, disciplină de 
trunchi comun, clasa a V-a. 
După ce face prezenţa şi 
parcurge primele etape ale 
strategiei didactice, 
profesorul începe să-l 
evalueze oral pe elevul 
Ionel. I se pun câteva 
întrebări la care răspunde 
parţial, deoarece fie nu prea 
a învăţat, fie are nevoie de 
un timp mai mare de a se 
gândi şi a formula răspunsul 
corect. Ne mai având 
răbdare, Gigel, cu ,,viteză de 
reacţie mai mare,, răspunde 
neîntrebat, înaintea lui. 
Treptat, nici ceilalţi colegi nu 
mai aşteaptă  şi intervin şi ei. 
Temându-se că va primi o 
notă mică, Ionel nu-şi mai 
poate stăpâni lacrimile şi 
nervos,  îl agresează verbal 
pe Gigel: 
-Deşteptule, lasă-mă şi pe 
mine să răspund! 
3. Încadrarea în paradigma 
teoretică studiată: 
Reacţiile emoţionale şi 
comportamentele cadrelor 
didactice – context de 
învăţare a 
comportamentelor 
adecvate/inadecvate de 
către elevi 
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4. Analiza situaţiei de 
comunicare: 
Cum interpretează adultul 
comportamentul copilului? 
Reacţia cadrului didactic – 
context de învăţare a 
comportamentelor 
nepotrivite 
- profesorul interpretează 
intervenţia lui Gigel 
oportună, binevenită, fără a 
ţine seama de emoţia de 
furie, de frustrare a lui Ionel, 
deoarece el nu a avut timp 
să se gândească şi să 
formuleze răspunsul solicitat 
de profesor şi urmează să 
primească o notă mică;  
- profesorul este bucuros 
pentru că poate să-şi 
continue lecţia, să-şi 
îndeplinească obiectivele 
lecţiei, în timp ce elevul Gigel 
este şi el fericit  pentru că a 
profitat de context şi a dat 
răspunsurile corecte, chiar 
dacă nu el era cel ascultat şi 
va primi aprecierile 
profesorului. 
Reacţia cadrului didactic – 
congruentă cu nevoia de 
învăţare a elevului 
- profesorul observă reacţia 
de frustrare şi de furie a lui 
Ionel şi simte nevoia să-i 
atragă atenţia lui Gigel dar şi 
celorlalţi elevi din clasă,  să 
răspundă doar dacă sunt 
solicitaţi. 

Cum poate să răspundă 
cadrul didactic în acord cu 
obiectivele de învăţare? 
1. Profesorul observă şi 
numeşte emoţia identificată:  
„Observ că eşti supărat”. 

2. Relaţionează emoţia cu 
contextul: „Ce s-a 
întâmplat?” 
3. Sumarizează informaţia 
primită: „Înţeleg că eşti  
supărat pentru că Gigel nu a 
aşteptat să te gândeşti timp 
suficient pentru a oferi 
răspunsul corect”. 
4. Încurajează exprimarea 
emoţională: „Spune-i lui 
Gigel cum te simţi pentru că 
nu te-a lăsat să răspunzi 
întrebărilor mele, grăbindu-
se să răspundă el.” 
5. Se raportează la experinţa 
celuilalt copil şi schimbă 
perspectiva pentru a 
identifica consecinţele 
emoţionale ale 
comportamentului lui: 
„Înţeleg că l-ai supărat pe 
Ionel. ” 
6. Sprijină înţelegerea 
consecinţelor propriilor 
comportamente asupra 
celuilalt elev: „Într-o situaţie 
similară, când tu ai fi ascultat 
şi ai avea nevoie de mai mult 
timp pentru a răspunde, iar 
colegii nu ar aştepta şi ar 
răspunde ei neîntrebaţi, tu 
cum te-ai simţi?” 
 7. Face apel la regulă: 
„Regula este, pe de o parte,  
că nu putem sta toată ora să 
aşteptăm să formulezi 
răspunsul la o întrebare, 
timpul din oră necesar 
verificării cunoştinţelor 
dobândite anterior este 
limitat, de aceea este nevoie 
să te concentrezi şi cu calm, 
să formulezi răspunsul dacă 
ai învăţat pentru astăzi. Pe 
de altă parte, trebuie să 
vorbim doar dacă suntem  

numiţi, să aşteptăm să ne 
vină rândul şi să nu-i 
deranjăm pe ceilalţi colegi 
atunci când sunt evaluaţi.  
8. Aplică consecinţa logică 
pentru încălcarea regulii (se 
sancţionează 
comportamentul şi nu emoţia 
elevilor): „Gigel, pentru că ai 
răspuns neîntrebat şi nu l-ai 
lăsat pe colegul tău  să 
răspundă, voi considera că 
ai şoptit şi vei avea scăzut 1 
punct din nota ta, atunci 
când vei fi ascultat. Iar tu, 
Ionel, vei primi pentru azi o 
notă mică. ” 
Validarea emoţiilor celor 
doi elevi şi  identificarea 
unor modalităţi adecvate 
de exprimare: 

Uneori, adulţilor le 
este greu să tolereze 
comportamentele nepotrivite 
ale  elevilor, ceea ce 
conduce la dificultatea de a 
amâna răspusul imediat 
(reacţia de critică sau ceartă) 
sau de ignorare a lor. 
Dificultatea de a ignora 
comportamentele nepotrivite 
poate avea legătură cu 
discrepanţa care apare între 
convingerile adultului privind 
rolul său şi modul în care 
copiii se comportă. În 
anumite situaţii, adulţii pot 
vedea modul în care se 
comportă copiii ca fiind în 
dezacord cu principala lor 
responsabilitate: să îi înveţe 
pe aceştia şi să le corecteze 
comportamentul atunci când 
este nepotrivit cu contextul; 
ignorarea pare, din punctul 
lor de vedere, a fi un 
comportament de acceptare 
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sau chiar de recompensare a 
greşelii.  

Profesorul gândeşte 
despre elevul Gigel că este 
egoist, obraznic, indisciplinat 
şi fără respect faţă de colegi 
şi profesor. El identifică în 
spatele acestui 
comportament lipsa abilităţii 
de a-şi asculta liniştit colegul, 
de a ridica mâna dacă ştie 
răspunsul şi de a aştepta să 
fie numit să răspundă:  
- Gigel, este firesc să fii 
nerăbdător să răspunzi, mai 
ales dacă ai învăţat lecţia 
pentru astăzi,   dar ce poţi 
face diferit data viitoare când 
un alt coleg va fi ascultat? 
Poţi să ridici mâna, să ai 
răbdare şi să aştepţi să fii 
numit de profesor pentru a 
răspunde, în cazul în care 
colegul tău nu ştie.  
- Iar tu, Ionel, este normal să 
fii furios, dar cum poţi să 
exprimi această emoţie 
altfel? Tu cum îţi 
autoevaluezi activitatea ta de 
azi? Să considerăm că 
eşecul se datorează efortului 
insuficient pe care l-ai depus 
în pregătirea lecţiei. Pe viitor, 
te rog să te străduieşti mai 
mult, pentru că vei avea 
multe lipsuri în cunoştinţele 
teoretice şi nu vei înţelege 
noţiunile pe care le vom 
învăţa în viitor, iar pe de altă 
parte vei avea şi note mici. 
5. Formularea de soluţii: 
reacţia cadrului didactic – 
congruentă cu nevoia de 
învăţare a elevului  

Comportamentele 
cadrelor didactice au o serie 
de consecinţe sociale şi 

emoţionale. Elevii sunt 
sprijiniţi să cunoască care 
sunt consecinţele emoţionale 
şi sociale ale 
comportamentelor lor (cum 
se simt ceilalţi când noi ne 
comportăm într-un anume 
fel, care sunt costurile pe 
temen lung şi scurt al 
modului în care ne 
comportăm cu ceilalţi). 

Obiectivul de 
învăţare: profesorul îşi 
menţine calmul, încercând 
să-şi redirecţioneze atenţia 
spre îndeplinirea obiectivelor 
lecţiei, indicând fiecărui elev: 
lui Ionel să încerce să-şi 
formulze răspunsul mai 
repede, iar lui Gigel să 
aştepte să fie numit pentru a 
interveni în lecţie. Profesorul 
îi explică lui Gigel că nici lui 
nu i-ar plăcea să fie ascultat 
şi altcineva să răspundă în 
locul lui, frustrându-l astfel 
de obţinerea unei note mari. 
Aşa că ,,Ce ţie nu-ţi place, 
altuia nu face,, ! 
Recomandări 

Cunoaşterea 
particularităţilor de 
dezvoltare şi funcţionare 
cognitivă ale copiilor, 
specifice diferitelor etape de 
vârstă sprijină cadrul didactic 
în setarea unor paternuri 
adecvate de comunicare cu 
elevii la clasă. 
Managementul problemelor 
disciplinare  realizat de 
cadrul didactic care 
evidenţiază competenţele 
sale socio-relaţionale se 
referă la tehnicile rezolvării 
problemelor de disciplină a 
clasei şi presupune : 

- aprecierea simţului de 
răspundere: profesorii pot 
monitoriza comportamentul 
elevilor, corespondenţa cu 
aşteptările şi dovada simţului 
de răspundere ; trebuie să 
păstreze contactul vizual cu 
clasa, să aprecieze efortul 
susţinut al acestora sau 
comportamentul adecvat prin  
zâmbet, înclinarea capului, 
laude, remarci compatibile 
cu vârsta.  
- corectarea 
comportamentului 
iresponsabil sau 
neadecvat: măsurile 
potrivite pentru corecţie 
trebuie aplicate cu calm, 
fermitate şi obiectivitate. 
Elevii sunt înştiinţaţi de 
măsurile cărora vor fi supuşi 
în cazul comportamentului 
neadecvat ( ignorarea, 
admonestarea verbală 
blândă, avertismente, 
eliminarea, controlul 
proxemic, tehnica ,,timpului 
datorat,, etc) 
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 Educaţia 

incluzivă (după definiţia 
data de UNESCO): este un 
mod de educaţie adaptat la 
şi individualizat în funcţie de 
nevoile tuturor copiilor în 
cadrul grupurilor şi claselor 
echivalente ca vârstă, în 
care se regăsesc copii cu 
nevoi, capacităţi şi nivele de 
competenţă foarte diferite. 
Prin educaţia incluzivă este 
oferit suport - în cadrul 
şcolilor de masă şi al 
claselor normale - copiilor cu 
dificultăţi de învăţare, 
indiferent de originea lor 
socială sau de tulburările pe 
care le prezintă, acceptaţi 
alături de colegii lor 
"normali".       

Teoria 
psihopedagogică actuală 
tinde să se îndepărteze de 
termenii care pot eticheta 
şi/sau stigmatiza copiii cu 
diverse probleme de 
dezvoltare şi/sau învăţare. 
Accentul se pune, de aceea,  
tot mai mult, pe necesităţile 
educaţionale individuale, iar 
atunci când sunt utilizaţi 
termeni uzuali, de circulaţie 
internaţională (deficienţă, 
incapacitate, handicap), 
aceştia sunt asociaţi 
permanent cu persoana, cu 
copilul (copil cu deficienţă 

sau ci dizabilitate şi nu 
deficient sau handicapat), 
ceea ce are o semnificaţie 
însemnată, întrucât primează 
calitatea de fiinţă umană. 
Cunoaşterea terminologiei 
este necesară pentru 
înţelegerea evoluţiei 
concepţiilor, cât şi pentru a 
se putea fundamenta 
satisfacerea cerinţelor 
speciale de educaţie, ca şi a 
altor drepturi umane.  

Cerinţele 
educative speciale (CES) 
reprezintă o sintagmă de 
dată relativ recentă, ivită, în 
principal, din dorinţa de a 
substitui, după caz, 
anormalitatea educaţională 
sau inadaptarea şcolară, 
care nu mai corespundeau 
noii viziuni asupra dreptului 
la educaţie. Conceptul a fost 
lansat în anul 1978, în Marea 
Britanie. Noţiunea de CES 
desemnează necesităţile 
educaţionale complementare 
obiectivelor generale ale 
educaţiei şcolare, necesităţi 
care solicită o şcolarizare 
adaptată particularităţilor 
individuale şi/sau 
caracteristice unei deficienţe 
(ori tulburări de învăţare), 
precum şi o intervenţie 
specifică, prin 
reabilitare/recuperare 
corespunzătoare.  

CES exprimă o 
necesitate evidentă de a se 
acorda anumitor copii o 
atenţie şi o asistenţă 
educaţională suplimentară 
(un anumit fel de 
discriminare pozitivă), fără 
de care nu se poate vorbi 
efectiv de egalizarea 
şanselor, de acces şi 
participare şcolară şi socială. 
Educaţia cerinţelor speciale 
se referă la adaptarea, 
completarea şi flexibilizarea 
educaţiei pentru anumiţi 
copii, în vederea egalizării 
şanselor de participare şi 
integrare.  

Schimbarea 
sintagmei „educaţie specială” 
cu expresia „educaţia 
cerinţelor speciale” este una 
oportună deoarece „educaţia 
specială” sugerează o 
abordare specială şi deci 
segregativă, în schimb 
„educaţia cerinţelor speciale” 
pune accentul pe faptul că 
anumiţi copii pot avea cerinţe 
speciale, dar acestea pot fi 
satisfăcute şi în medii de 
învăţare obişnuite, incluzive,  
nu numai în medii şcolare 
separate. Astfel, ECS tinde 
să devină o parte integrantă 
şi o responsabilitate a 
sistemului şcolar – ca întreg, 
ea trebuie să fie accesibilă, 
flexibilă şi comprehensivă, 
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dimensiuni specifice 
educaţiei incluzive. Grupul 
de copii care pot beneficia 
de ECS nu se rezumă la 
copiii cu dizabilităţi ci 
include, mai degrabă, toate 
grupurile vulnerabile şi 
marginalizate.  

Sensul iniţial al 
dificultăţilor/tulburărilor de 
învăţare se referă la tulburări 
cu dominantă psihomotorie, 
psihoafectivă ( fără deviaţii 
semnificative ale 
comportamentului), la ritm 
lent de învăţare, la tulburările 
instrumentale (deficienţe 
minore de ordin perceptiv ori 
cognitiv). Un sens mai larg 
încearcă relativizarea şi  - 
într-un fel - estomparea 
utilizării unor termeni ce pot 
traumatiza şi stigmatiza, 
(deficienţa, incapacitatea, 
handicapul etc.) încercând 
relevarea consecinţelor 
acestora asupra învăţării, 
deci convertirea lor în limbaj 
psihopedagogic. 

Deficienţa s-ar 
traduce prin absenţa, 
pierderea sau alterarea unei 
structuri ori funcţii 
(anatomice, fiziologice sau 
psihologice). Ea poate fi 
rezultatul unei maladii, al 
unui accident, dar şi al unor 
condiţii negative din mediul 
de creştere şi de dezvoltare 
al unui copil. 

Dizabilitatea / 
incapaciatatea însumează 
un număr de limitări 
funcţionale. Ea poate fi 
cauzată de deficienţe (fizice, 
senzoriale sau intelectuale), 
de condiţii de sănătate (boli 

mintale/neuropsihice) sau de 
mediu. Acestea pot fi 
permanente sau temporare, 
reversibile sau ireversibile, 
progresive sau regresive.  

Handicapul semnifică 
dezavantajul social rezultat 
din pierderea ori limitarea 
şanselor unei persoane de a 
lua parte la viaţa comunităţii, 
la un nivel echivalent cu 
ceilalţi membri ai acesteia. 
Handicapul descrie 
interacţiunea dintre persoana 
cu dizabilitate şi mediu. 

Tulburările de 
dezvoltare reprezintă 
întârzierea, afectarea 
dezvoltării unui copil cauzate 
de diferite deficienţe, a 
existenţei unor limitări sau 
dizabilităţi. Procesul 
dezvoltării poate fi afectat şi 
de condiţii negative în mediul 
de creştere, de un mediu 
familial şi socio-cultural care 
împiedică dezvoltarea 
normală a copilului, 
îndeosebi la vârstele timpurii.  

Normalizarea 
reprezintă un principiu 
potrivit căruia persoanele cu 
deficienţe au dreptul 
universal de a duce o viaţă 
cât mai normală posibil, 
asemenea semenilor din 
comunitate şi de a-şi păstra, 
pe cât posibil, o conduită 
personală faşă de normele 
culturale ale comunităţii. 
Această concepţie constituie 
una din premisele majore ale 
apariţiei învăţământului 
integrat şi, ulterior, a celui 
incluziv.  

Asigurarea 
drepturilor egale este un alt 

principiu care presupune că 
necesităţile fiecărui individ 
precum şi ale tuturor 
indivizilor sunt de importanţă 
egală. Aceste necesităţi 
trebuie să stea la baza 
planurilor făcute de 
societate, iar utilizarea 
resurselor să se facă în aşa 
fel încât fiecare individ  să 
aibă şanse egale de acces şi 
participare. Egalizarea 
şanselor reprezintă deci un 
proces prin care diversele 
sisteme ale societăţii şi 
mediului sunt puse la 
dispoziţia tuturor, inclusiv a 
persoanelor cu deficienţe.  

Integrarea 
şcolară este un ansamblu 
de măsuri care se aplică 
diverselor categorii de 
populaţie şi urmăreşte 
înlăturarea segregării sub 
toate formele. Integrarea se 
poate aborda dintr-un sens 
larg, care vizează adaptarea 
oricărui copil la cerinţele 
şcolii şi un sens restrâns 
care vizează problematica 
şcolarizării unor copii cu 
cerinţe speciale, în contextul 
aplicării filosofiei normalizării 
– cuprinderea acestora în 
instituţii şcolare obişnuite 
sau în structuri şcolare cât 
mai apropiate de şcolile 
obişnuite. Această 
semnificaţie  este 
corespunzătoare şi noţiunilor 
de educaţie integrată sau de 
învăţământ integrat. 
       Se distinge,  în literatura 
de specialitate, o anumită 
procesualitate a integrării, 
prezentată  de mulţi autori 
printr-o structură pe patru 
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niveluri care se află în relaţii 
de interdependenţă:  

- Integrarea fizică – are în 
vedere prezenţa unor copii 
cu deficienţe în grupe/clase 
de învăţământ obişnuit, cu 
scopul de reducere a 
distanţei dintre cele două 
categorii de copii. Acest 
lucru  presupune mai 
degrabă utilizarea împreună 
a unor spaţii, echipamente, 
dotări  decât activităţi 
comune şi interacţiune. 
- Integrarea funcţională - sau 
pedagogică reprezintă 
participarea efectivă a 
copiilor cu deficienţe la un 
proces comun de învăţare cu 
ceilalţi copii din clasa 
obişnuită. 
- Integrarea socială – 
presupune includerea 
copiilor cu deficienţe în 
activităţile desfăşurate în 
afara lecţiilor. 
- Integrarea societală – 
poate apărea atunci când 
copilul sau persoana cu 
deficienţe integrată accede 
la un sentiment de 
apartenenţă şi participare 
deplină la viaţa societăţii, 
ceea ce presupune 
asumarea de roluri.  

Educaţia (şcoala) 
incluzivă exprimă 
extinderea scopului şi a 
organizării şcolii obişnuite 
(transformarea acesteia) 
pentru a putea răspunde 
unei diversităţi mai mari de 
copii, în speţă copiilor 
marginalizaţi, defavorizaţi şi / 
sau excluşi de la educaţie. 
Educaţia incluzivă 
presupune un proces 

permanent de îmbunătăţire 
a instituţiei şcolare, având 
ca scop exploatarea 
resurselor existente, mai 
ales a resurselor umane, 
pentru a susţine 
participarea la procesul de 
învăţământ a tuturor 
elevilor din cadrul unei 
comunităţi. (MEN şi 
UNICEF, 1999).Adeziunea la 
educaţia/şcoala incluzivă 
pune în evidenţă necesitatea 
dezvoltării şcolii, pregătirea 
şi schimbarea de ansamblu 
a acesteia pentru a primi şi a 
satisface corespunzător 
participarea copiilor cu 
dizabilităţi, dar şi a altor 
grupuri marginalizate, în 
medii şcolare obişnuite, ca 
elemente componente ale 
diversităţii umane, cu 
diferenţele ei specifice.  

Incluzivitatea 
educaţiei are ca obiectiv 
principal adaptarea şcolii la 
cerinţele speciale de 
învăţare ale copiilor şi 
adaptarea şcolii la 
diversitatea copiilor dintr-o 
comunitate, ceea ce 
presupune reforma şi 
dezvoltarea de ansamblu a 
şcolii.  

Printre avantajele 
şcolii incluzive se 
semnalează şi optimizarea 
calităţii educaţiei oferite prin 
creşterea eficacităţii (în 
sensul măririi numărului de 
elevi care progresează 
corespunzător în şcoală).  
 
Bibliografie:  
Dumitru Popovici : 
Învăţământul integrat şi/sau 

incluziv – De la segregare şi 
excludere la integrare şi 
incluziune şcolară 
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PRIMII PAŞI ÎN EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ 
  

   
Prof. VACARU Angela, Scoala Gimnaziala Cordun - Neamt 

 
 

 
 Educaţia interculturala 
are în vedere dezvoltarea 
unei educaţii a tuturor, mici şi 
mari, pentru recunoaşterea 
diferenţelor existente în 
interiorul aceleeaşi 
comunităţi.  
             Educaţia 
interculturală  este totodată 
un răspuns la provocările 
lumii contemporane şi la 
dinamicile sociale 
culturale.În grădiniţă şi 
şcoală ea nu se confundă cu 
nici una dintre activităţile 
obligatorii sau obiectele de 
studiu,având strânse legături 
cu alte filozofii educaţionale 
precum educaţia antirasistă, 
educaţia pentru drepturile 
omului, educaţia pentru o 
cetăţenie democratică. 
,,Învăţătorul care practică o 
pedagogie interculturală va 
profita efectiv de prezenţa 
elevilor de origini diferite 
pentru a valoriza cultura lor 
de origine şi a-i sensibiliza, 
în acelaşi timp, pe ceilalţi la 
diversitatea culturală, dar va 
evita să impună o oarecare 
identificare, va evita 
stereotipurile, prezentarea 
culturilor în mod static.” (P. 
Dasen).  

   În grădiniţă fiecare 
copil vine dintr-un mediu 
socio-cultural diferit de al 
celorlalţi copii,iar din 
perspectiva provocărilor 

multiculturalismului civic, 
trebuie pus accentul pe rolul 
educaţiei şi a dialogului 
intercultural, pentru că , cum 
bine ştim diversitatea 
culturală înseamnă bogăţie 
iar această bogăţie merită şi 
trebuie păstrată. Copiii 
învaţă de timpuriu că sunt 
diferiţi ceea ce nu înseamnă 
că unul este mai bun decât 
altul.Ei învaţă sub protecţia 
şi bunăvoinţa educatoarei sa 
se respecte şi să se accepte 
,să fie buni şi generoşi, 
creativi, capabili să creeze 
relaţii pozitive. Indiferent de 
etnie sau minoritatea din 
care face parte , copilul 
simte nevoia şi trebuie să fie 
iubit, respectat, valorizat, iar 
din această perspectivă se 
impune o atitudine deschisă, 
tolerantă, acceptare şi 
flexibilitate culturală din 
partea oricărui cadru din 
grădiniţă. 

Programul  socio-
educativ ,,O LUME A 
PRIETENIEI” a însemnat un 
pas înainte în cunoaşterea 
copiilor de  alta etnie, a 
condiţiilor lor de viaţă şi 
joacă. Acest proiect a facilitat 
întalnirea copiilor din 
unitatea unde lucrez cu copiii 
etniei , oferirea de cadouri, 
dulciuri, jucării, organizarea 
de jocuri împreună. Copiii au 
spus poezii , au adresat 
formule de salut şi au cântat.  

Treptat copiii  învăţa 
să se accepte indiferent de 
culoarea pielii sau etnie.      

Prin toate 
demersurile, acţiunile şi 
activitaţile desfaşurate la 
nivelul grupei şi al gradiniţei 
am umărit dezvoltarea unor 
atitudini şi comportamente 
atât la copiii preşcolari, cât şi 
în rândul parinţilor -
*acceptarea colegilor 
indiferent de etnie; 
*învăţarea unor cuvinte, 
expresii, ale altor naţionalităţi 
(formule de politeţe ,de salut 
denumiri de plante si 
animale, s.a.); 
*cunoaşterea unor cantece şi 
jocuri din folclorul copiilor; 
*executarea unor paşi de 
dans; 
*cunoaşterea costumelor 
populare specifice; 
*cultivarea sentimentelor de 
prietenie şi respect; 
*abandonarea expresiilor 
care pot fi jignitoare;  trezirea 
interesului pentru a cunoaste 
mai mult din obiceiurile şi 
limba altor nationalităţi. 

,,Din aproape în 
aproape orice om poate 
deveni frate.” 

  Iată o frumoasa 
definiţie pentru conceptul de 
interculturalitate. O definiţie 
pe cât de simplă, infinit mai 
mult încărcată de sensuri şi 
semnificaţii. Rămâne la 
latitudinea noastra, a 
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educatorilor, cum dezvoltam 
şi punem în practică această 
definiţie. Factorii 
educaţionali, şcoala în 
general, are rolul să-i ajute 
pe copii în a deveni 
persoane competente, 
generoase şi creative, 
capabile să dezvolte relaţii 
pozitive, capabile să-i 
entuziasmeze pe oameni şi 
să-i adune. Sufletul oricărui 
copil este plin de resurse, 
depinde de fiecare din noi 
cum şi cât vom reuşi să 
organizăm şi să valorificăm 
aceste resurse. 

 
Bibliografie: 

 
Educatia interculturală. 
Experienţe, politici, strategii, 
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ŞANSE EGALE ÎN EDUCAŢIE 
  

   
SAVU Rodica, Şcoala Gimnazială NR.1,  Bicaz 

 
 

 
 Lumea în care 

trăim este diversă, ea 
impune persoanelor cu 
identităţi variabile să 
interacţioneze generând 
comportamente de 
cooperare şi caritate, alteori 
competiţia şi atitudinea 
exclusivistă. Motivaţiile 
discriminărilor pe criterii 
identitare sau de opţiune 
sunt cel mai des rasa, 
naţionalitatea, etnia, limba, 
religia, categoria socială, 
convingerile, vârsta, 
handicapul, boala cronică 
necontagioasa, infectarea 
HIV, apartenenţa la o 
categorie defavorizată. 
Combaterea discriminării are 
însă în vedere orice alt 
criteriu ce a determinat 
tratamentul inechitabil al unei 
persoane. 

Realizarea egalităţii 
de şanse presupune 
introducerea unor politici de 
reparaţie a inegalităţilor 
existente. În această 
categorie intră asigurarea 
condiţiilor pentru educaţia în 
limba maternă a grupurilor 
minoritare, finanţarea de 
agenţii guvernamentale 
menite să răspândească 
informaţia cu privire la 
drepturi egale şi 
nediscriminatorii, acordarea 
de asistenţă tehnică şi 
financiară persoanelor 

aparţinând grupurilor 
vulnerabile care doresc să 
fondeze asociaţii de 
protejare a lor. 

Educaţia inerculturală 
poate să îmbrace mai multe 
forme, să ia mai multe 
direcţii: etnică, religioasă, 
profesională, socială, etc. 
Grupurile entice care 
convieţuiesc pe acelaşi 
teritoriu reprezintă o sursă 
de tensiuni şi conflicte dacă 
acestea nu sunt corect 
gestionate şi luate în serios. 
La noi în ţară conveţuiesc 
din decursul istoriei etnii care 
s-au integrat şi sunt 
minoritare (polonezi, greci, 
bulgari, ucrainieni) sau cu 
majoritate numerică 
(germani şi maghiari) dar şi o 
comunitate răspândită pe tot 
teritoriul României cu o 
integrare precară 
(comunitatea rromă). 

Combaterea 
discriminării este expresia 
idealului egalităţii între 
oameni. În majoritatea 
contextelor „principiul 
egalităţii” este definit ca 
absenţă a oricărei 
discriminări directe sau 
indirecte. Să însemne 
aceasta oare obligaţia unui 
tratament uniform în toate 
condiţiile, în raport cu orice 
aspect identitar? Răspunsul 
este negativ, întrucât 
anumite persoane sau 

grupuri au nevoie să fie 
ajutate printr-un tratament 
care le dă posibilitatea să 
depăşească barierele 
personale ori sociale. Acest 
mod de a privi lucrurile 
legitimează măsurile 
speciale (sau pozitive). 

Alături de aspectul 
etnic s-a infiltrat în societatea 
românească şi aspectul 
religios care aduce o 
diversitate de aspecte. Se 
scindează majoritatea 
religioasă ortodoxă, de o 
bună parte de credincioşi 
catolici, de o mulţime de 
secte şi orientări religioase 
pe care le aduc celelalte etnii 
şi care au prins teren şi în 
rândul românilor mai ales în 
regiunile Transilvaniei, 
Banatului sau Dobrogea. 

Grădiniţa este terenul 
unei învăţări timpurii a 
regulilor sociale şi punctul de 
demarare a programelor 
proiectate şi planificate la 
nivel general pentru 
integrarea educaţională şi 
socială a tuturor copiilor. 
Pentru a creşte generaţii 
educate trebuie să ai grijă de 
fiecare individ, nefiind  
suficient să-ţi iubesti copiii 
pentru a-i putea creşte şi 
educa, ci trebuie să-i înscrii 
în programe educaţionale 
coerente, să ceri şi să obţii 
sprijinul adecvat. 
Parteneriatul cu familia ajută 
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la proiectarea acţiunilor 
comune şi la decizii 
commune, la cunoaşterea 
nevoilor, aspiraţiilor şi 
dorinţelor în comun acord. 

Copilul se descoperă 
pe sine cu adevărat, nu atât 
în microuniversul familiei, în 
desfăşurările sale solitare, 
cât în universul real al 
copilăriei, în cadrul 
colectivităţii de copii. 
Năzuinţa şi bucuria lui reală 
de a se afla în mijlocul 
grupurilor de copii pot 
constitui simptom al faptului 
că unele din valorile de preţ 
în universul copilăriei le 
constituie şi comunicarea 
interumană, prietenia, 
cooperarea, însăşi prezenta 
în mijlocul grupurilor de copii. 

Programul educativ al 
gradiniţei trebuie să fie 
flexibil şi deschis către 
răspunsuri adecvate 
individualizate şi 
personalizate. Curriculumul 
preşcolar trebuie să 
răspundă nevoilor de 
educaţie şi de formare a 
tuturor copiilor. 

Se ştie că în colectivul 
unei clase/grupe de copii 
există o serie de diferenţe: 
de statut socio-economic, 
culturale, de vârstă, de  
religie, de etnie, uneori o 
parte din acestea sau toate 
la un loc. Este necesară 
cunoaşterea, în aceste 
situaţii, a familiei în ce 
priveşte alcătuirea acesteia, 
ierarhia autorităţii, drepturi  şi 
responsabilităţi ale 
membrilor acesteia, 
importanţa fiecărui membru 

pentru familie, gradul de 
solidaritate şi coeziune al 
familiei. Se consideră foarte 
importante aceste date de 
cunoaştere a familiei, 
întrucât se ştie că familia 
constituie cadrul iniţial de 
socializare primară a 
individului, cunoaşterea 
structurilor şi valorilor  
acesteia da posibilitatea 
educatorului de a anticipa şi 
interpreta în mod adecvat 
comportamentul şi atitudinea 
copilului. 

Factorii implicaţi direct 
în realizarea educaţiei 
interculturale sunt: familia şi 
grădiniţa. Tipurile de relaţii 
interculturale pot fi: grădiniţă-
familie, educatoare- părinţi, 
educatoare-copii, copii-copii, 
familie-comunitate. 
Atitudinea fundamentală a 
tuturor e şi calitatea 
fundamentală a acestora, 
trebuie să fie toleranţă în 
toate manifestările şi relaţiile 
umane ce se stabilesc în 
acest tip de relaţii.  

Activităţile din 
grădiniţă, curriculare şi 
extracurriculare, pot realiza 
sarcinile educaţiei 
interculturale prin 
programarea temelor despre 
familie, meserii, obiceiuri, 
tradiţii, prietenie, marcarea 
evenimentelor. În activităţile 
de acest gen atât din 
curriculum cât şi 
extracurriculare, trebuiesc 
consultaţi şi cerut sprijinul 
sau susţinerea/colaborarea 
familiei celor implicaţi, pentru 
a asigura climatul de 
colaborare, de oportunitate 

reciprocă, de schimb comun 
de idei şi paticipare  în 
acţiune concret. 

Fiecare început de zi 
din programul cu copiii poate 
să fie realizat sub forma unui 
joc  plăcut, cu implicare 
activă şi voluntară a copiilor 
în scopul socializării 
acestora  prin povestirea 
modului în care şi-au 
petrecut ziua precedentă, 
jocuri de salut sau 
complimente hazlii, relatarea 
faptelor şi evenimentelor 
familiale ce le-au stârnit 
hazul ori interesul. 

În gădiniţă remarcăm 
un curriculum flexibil şi 
deschis care porneşte de la 
nevoile şi cerinţele 
educaţionale ale copiilor 
reali, nu imaginari, de la 
particularităţile şi 
caracteristicile personale ale 
copiilor, pentru a le sprijini 
dezvoltarea adecvată. 
Grădiniţa îşi poate îndeplini 
sarcinile de lucru numai în 
parteneriat cu familia şi 
comunitatea. Modelele 
diferite de personalitate şi 
cultură ale copiilor şi familiei 
din care provin sunt de 
natură a determina 
educatoarea să acorde 
sprijin adecvat fiecăruia, 
necesar ca acesta să aibă 
şanse egale pentru 
dezvoltarea sa ultrerioară. 
Copiii sunt diferiţi, 
capacitatile lor sunt diferite, 
dar grupul de la grădiniţă, în 
care activează, trebuie să le 
asigure un loc, un rol, o 
valoare, fiecaruia prin 
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participarea tuturor copiilor la 
programul educativ. 

Acest lucru se poate 
realiza dacă abordăm cu 
toleranţă toată diversitatea 
cu care oamenii se prezintă 
atunci când socializează cu 
grupul, trebuie să 
considerăm că fiecare copil 
are valoare, este unic şi că 
fiecare poate învăţa. 
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ASPECTE ALE EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN ŞCOALĂ 
  

   
Prof. înv. primar, LALĂU Elena 

Şcoala Gimnazială, Comuna Hangu 
 

 
 
 Şcoala are rolul de a 
forma indivizi care pot fi 
adaptabili la mediul social 
caracteristic unui cadru 
temporal şi spaţial delimitat.  
 Educaţia este 
procesul prin care educabilii 
învaţă să funcţioneze în 
mediul lor social prin care se 
transmit norme sociale şi 
reguli ale culturii naţionale. 
 Într-un raport al 
UNESCO despre educaţie, 
învăţământul este 
reprezentat ca fiind susţinut 
de patru componente de 
bază ale educaţiei: 
deprinderea de a şti, 
deprinderea de a face, de a 
trăi împreună cu ceilalţi şi 
deprinderea de a fi. 
 Astfel, deprinderea de 
a trăi împreună cu ceilalţi 
corespunde Educaţiei 
interculturale, care este 
vitală în dezvoltarea unei 
societăţi armonioase ,,prin 
dezvoltarea cunoaşterii 
celuilalt, a istoriei sale, a 
tradiţiilor şi spiritualităţii 
sale”. 
 Educaţia interculturală 
presupune respectul 
diversităţii şi cel al echităţii. 
Diversitatea realităţii sociale 
se referă la grupurile 
existente, indivizii şi 
interesele acestora cât şi la 

preocuparea pedagogică de 
a oferi elevului posibilitatea 
de a comunica şi coopera cu 
ceilalţi în cadrul unor grupuri 
eterogene. Prin echitate se 
înţelege faptul că puncte de 
vedere diferite pot fi la fel de 
corecte şi valabile ca şi 
propria percepţie, 
perspectivă. 
 Un factor important în 
aplicarea educaţiei 
interculturale este cadrul 
didactic care facilitează 
învăţarea, moderează 
dialogurile şi este un 
mediator cultural. De altfel şi 
elevul trebuie să aibă un rol 
activ, reflexiv dar şi critic în 
dialogul cu ceilalţi elevi şi 
cadrul didactic, să se simtă 
valorizat în identitatea 
culturală proprie, etnică şi 
religioasă. Dar şi părinţii pot 
interveni în educaţia 
interculturală, pot influenţa 
pozitiv sau negativ 
deprinderile acestei educaţii. 

Interculturalitatea 
aduce în societate un plus 
de cunoaştere şi îmbogăţire 
culturală pe mai multe 
direcţii, cum ar fi cea etnică, 
religioasă, profesională, 
rasială şi poate atinge trei 
niveluri: de curriculum 
nucleu, de curriculum la 
decizia şcolii şi la activităţile 
extracurriculare. 

 Orice şcoală poate 
aborda idei ale educaţiei 
interculturale, oferindu-le 
elevilor şanse egale prin 
participarea la diferite 
activităţi specifice, să se 
exprime liber, să dialogheze 
ţinând cont şi de ceilalţi, 
lăsându-i să-şi asume 
responsabilităţi, să 
experimenteze diferite roluri. 
 Activităţile 
corespunzătoare unei 
educaţii interculturale care 
se pot desfăşura în şcoli cât 
şi unele modalităţi de 
realizare a acesteia, după 
cum afirmă şi M. Rey, pot fi: 
- participarea la diferite 
evenimente/activităţi 
culturale sărbători locale, 
excursii, serbări pentru 
descoperirea, recunoaşterea 
şi aprecierea altor culturi. 
- utilizarea bibliotecilor 
şcolare prin susţinerea unor 
activităţi, a centrelor de 
documentare audio-vizuale 
- activităţi/manifestări 
sportive prin care echipele 
mixte cooperează în vederea 
obţinerii unor rezultate 
mulţumitoare. 
- organizarea de întâlniri 
între persoane de culturi 
diferite, cu diverşi specialişti 
în spaţiul şcolar   
- exprimarea solidarităţii în 
raport cu diferite evenimente 
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locale (zile aniversare, 
calamităţi) 
- parteneriatele/înfrăţirile cu 
alte şcoli, clase din 
regiuni/ţări diferite, pe diferite 
teme ,,Şi eu  sunt ca tine,, 
,,Toţi suntem egali,, 
,,Primăvara prieteniei,,. 
- vizite, excursii, cursuri 
centrate pe un anumit aspect 
(datini, religie, limbă). 
- activităţi vocale şi corale cu 
scop caritabil sau alte ocazii.   

Încă de la o vârstă 
fragedă, se poate începe 
educaţia interculturală, ce 
presupune o învăţare 
permanentă despre faptul că 
orice persoană trebuie 
tratată cu şanse egale, că 
toţi copiii, încă de mici, nu 
sunt mai presus decât 
nimeni. Învăţând acestea, ca 
adulţi, ei vor putea deveni 
mai toleranţi, vor accepta 
diversitatea culturală, vor 
deveni mai bogaţi cultural. 
  
Bibliografie: 
Dominteanu, T., Educaţia 
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ACTIVITĂŢILE OUTDOOR  
O NOUTATE PLĂCUTĂ ÎN GRĂDINIŢA DE COPII 

  

   
CREŢU Manuela, Grădiniţa Gimnazială "Daniela Cuciuc", Piatra Neamţ 

 
 

 
 
 Într-o lume atât de 
agitată în care goana după 
material, după senzaţional a 
luat locul bucuriei de a trăi, 
copiii uită că sunt copii şi 
intră fără voia lor în acest 
vîrtej nebunesc transformând 
copilăria într-o cursă contra 
cronometru spre nicăieri. 
 Şcoala a rămas una 
dintre oazele în care copilul 
mai este tratat, încă, la 
nivelul vârstei pe care o are. 
Grădiniţa reprezintă prima 
treaptă în drumul copilului 
către cunoaştere. Aici, totul 
gravitează în jurul său 
ajutându-l să-şi descopere 
propriul EU şi să-şi 
modeleze caracterul ţinînd 
cont şi de nevoile celor din 
jurul său. 
 A învăţa este verbul 
cel mai des folosit în 
procesul de educaţie dar, de 
multe ori acest verb poate 
deveni obositor pentru unii 
copii. De aceea se caută noi 
metode pentru atragerea 
copiilor în grădiniţă şi pentru 
a le trezi dorinţa de a învăţa 
bucurându-se de tot ce este 
nou. 
 Se cunoaşte că 
activitatea de bază a 
copilului în grădiniţă este 

jocul dar, chiar şi aşa se 
încearcă găsirea unor noi 
metode de a ieşi din 
monotonia planificării 
tradiţionale. Astfel s-a 
introdus outdoor-ul, un tip de 
educaţie nonformală ca un 
concept nou abordat în 
grădiniţele din ţara noastră. 
 Educaţia outdoor este 
o educaţie bazată pe 
experimente şi activitate 
practică desfăşurată în aer 
liber bazată pe filozofia, 
teoria şi practica educaţiei 
experenţiale, a educaţiei 
ecologice şi educaţiei pentru 
mediu dezvoltând la copii 
înţelegerea şi aprecierea de 
sine, a celor din jur şi a lumii 
naturale. 
 În comparaţie cu 
metodele tradiţionale, 
această nouă metodă de 
învăţare produce efecte 
educative mai puternice şi 
mai durabile în ceea ce 
priveştedobândirea 
capacităţii de stăpânire a 
unei situaţii complexe, de 
inovare, de conducere, de 
spirit de echipă şi de 
comunicare, permiţând 
copiilor să experimenteze „ 
învăţarea activă, bazată pe 
experienţa proprie” într-un 
cadru natural, dincolo de 

şcoală. Acest tip de educaţie 
nonformală o completează 
pe cea formală în modul cel 
mai plăcut, susţinând 
educaţia primită în familie şi 
în şcoală prin metode 
moderne de formare, 
precum: jocurile de 
echipă,discuţiile libere, 
jocurile de rol, 
brainstormingul, metoda 
grupului, activităţile practice, 
studiile de caz, învăţarea 
prin acţiune, experienţe şi 
experimentări, excursii, 
vizite, organizare de 
evenimente. Educaţia 
outdoor, pe larg, cuprinde 
educaţie de mediu, tehnici 
de conservare, educaţie prin 
aventură, tabără, terapie prin 
sălbăticie şi alte aspecte ale 
recreerii în aer liber; are loc 
în general, dar nu exclusiv, 
în natură şi este conexată la 
conţinuturile şcolare, fiind un 
mediu de explorare, de 
aplicare, de punere la probă 
sau experimentare a unor 
cunoştinţe stipulate în 
Curriculumul şcolar. 
 Cu alte cuvinte, 
educaţia outdoor oferă 
copiilor posibilitatea de a 
învăţa făcând (learning by 
doing). Educaţia outdoor 
presupune planificare, 
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acţiune, observare şi 
reflectare asupra activităţii 
de desfăşurat, precum şi 
efortul de a aplica învăţarea 
în situaţii noi în exterior. Dar 
mai importantă este 
aplicarea respectivei învăţări 
sau a informaţiilor obţinute, 
în viaţa de zi cu zi, la clasă, 
acasă sau în societate. 
 Aşadar, educaţia 
outdoor este o ieşire în 
natură cu un scop bine 
definit, diferită de ieşirile în 
aer liber doar pentru 
relexare. De aceea, trebuie 
să aibă beneficii menite să 
sprijine educaţia pentru 
mediu, obţinute prin 
participarea la activităţi în 
mediul predominant natural. 
 Având în atenţie 
copilul însuşi, în statutul său 
de elev, putem afirma că 
activităţile outdoor vizează 
explorarea posibilităţilor lui 
de utilizare a aerului liber şi a 
cadrului natural ca spaţiu de 
învăţare şi formareaunor 
deprinderi pentru a lucra 
tematic, folosind acest spaţiu 
într-un mod interdisciplinar. 
În acest sens, cadrele 
didactice trebuie să poată să 
creeze situaţii educaţionale 
care să întărească 
încrederea în sine, ţinând cât 
mai multe activităţi, ore în 
aer liber, fără a utiliza cărţi, 
caiete. 
 Faţă de sistemul 
tradiţional de instrucţie şi 
educaţie, educaţia în aer 
liber prezintă anumite 
avantaje: mobilizează 
resursele corporale şi 
mintale, oamenii fiind mult 

mai sensibili cănd se află în 
mijlocul naturii, viaţa în aer 
liber arată omului ce slab 
este în mijlocul naturii şi îl 
obligă să colaboreze cu 
ceilalţi şi să se bazeze pe ei, 
produce efecte educative 
mai puternice şi maidurabile 
privind dobîndirea capacităţii 
de stăpânire a unor situaţii 
complexe, de inovare, de 
conducere, de spirit de 
echipă şi de comunicare.  
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EDUCAȚIA COPIILOR RROMI 
  

   
BÂRSAN- SON Gabriela-Mădălina, Şcoala Gimnazială NR.1, Bicaz 

 
 

 
 

 Importanţa 
educaţiei este deosebită, 
întregul sistem educaţional 
trebuind să se bazeze pe 
premisa că fiecare individ 
poate fi educat, poate fi 
ajutat să treacă de la o etapă 
la alta, atâta timp cât 
influenţele educative se 
adresează― zonei proximei 
dezvoltări― (L. S. Vigotski). 
Izvorul dezvoltării psihice îl 
constituie, dupp cum se ştie, 
contradicţiile interne care 
apar ca urmare a solicitărilor 
externe. Crearea mijloacelor 
necesare pentru depăşirea şi 
rezolvarea acestor 
contradicţii revine, în primul 
rând, educaţiei. Pe de o 
parte, educaţia oferă 
conţinuturile ce urmează să 
fie asimilate, pe de altă parte 
ea se preocupă de modul în 
care să fie asimilate, de 
formarea capacităţilor 
omului. Rolul conducator al 
educaţiei apare în intervenţia 
acesteia în crearea unui 
climat educaţional favorabil, 
cu valenţe educative 
puternice asupra formării 
personalităţii umane. De 
aceea, nu este deloc greşită 
sau inoportună afirmaţia că 
―educaţia este o artă―.         

În societatea 
românească categoriile 
dezavantajate reprezintă o 
problemă reală, 
conștientizată și recunoscută 
cu precădere în ultimul 
deceniu. Fenomenul 
marginalizării are consecințe 
grave atât asupra dezvoltării 
persoanei cât și a funcționării 
și evoluției democratice a 
societății. Excluderea copiilor 
și a tinerilor din cadrul 
învăţământului de masă este 
o discriminare ce conduce la 
violarea drepturilor umane 
ale acestora. Legile şi 
acordurile internaţionale 
sprijină acest punct de 
vedere. 

Există o serie de 
cauze sociale, economice, 
culturale şi sistematice care 
au urmări precum evitarea 
înscrierii, participării sau 
abandonul şcolar printre 
copiii rromi. Alte cauze 
legate de copil includ: o stare 
de sănătate precară, 
întârzieri ale dezvoltării 
psiho-intelectuale, o 
motivaţie scăzută de a învăţa 
a copiilor rromi, diferenţe 
sexuale (conform cărora 
fetele se pot căsători 
devreme, rolul lor social este 
acela de a creşte copiii şi de 
a avea grijă de familie), o 

imagine proastă de sine şi 
rezultate slabe la şcoală. Din 
relatările profesorilor aflăm 
că două treimi dintre copiii 
rromi care au abandonat 
educaţia prezintă o lipsă de 
interes la şcoală, peste 20% 
au atitudini de respingere şi 
doar 10% au o atitudine 
pozitivă. (Sursă: Participarea 
la educaţie a copiilor rromi – 
probleme, soluţii şi actori, 
2002).    

Fenomenul slabei 
participări la educaţie a 
copiilor preşcolari şi şcolari 
din familiile dezavantajate şi 
defavorizate este o realitate 
faţă de care sistemul 
naţional de învăţământ 
trebuie să manifeste o 
preocupare constantă atât 
pentru înţelegerea 
fenomenelor specifice 
acesteia cât şi pentru 
găsirea unor modalităţi de 
remediere a consecinţelor 
lor. 
O analiză atentă a cauzelor 
care au condus la aceste 
fenomene aduce în prim plan 
situaţia economico-socială 
precară a familiilor acestor 
categorii de copii. La 
aceasta, contribuie lipsa de 
educaţie a părinţilor fapt care 
are consecințe negative 
asupra participării la 
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educaţie a copiilor prin faptul 
că, în aceste familii, nu 
există un climat favorabil 
educaţiei, în general. 
În mod special, pentru 
familiile de rromi care aparţin 
unor grupuri dezavantajate, 
intervin şi alţi factori care ţin 
de statutul istorico-social şi 
tradiţional al acestor etnici. 
Aceşti factori sunt 
fenomenele de 
marginalizare, 
automarginalizare, 
diferenţele rasiale şi culturale 
şi o anume tradiţie negativă 
provenită din comunicare 
insuficientă care marchează 
comunităţile izolate.   
 La familiile tuturor 
grupurilor de copii puse în 
discuţie se remarcă un grad 
ridicat de ignoranţă privind 
relaționarea lor socială. În 
ceea ce priveşte direcţiile şi 
acţiunile care trebuie să fie 
întreprinse pentru 
promovarea principiilor şcolii 
incluzive la copiii proveniţi 
din medii dezavantajate şi 
defavorizate, se pot 
menţiona: unitățile școlare 
care au astfel de copii 
trebuie să inițieze în mod 
organizat acțiuni comune 
pentru intercunoaștere si 
formarea respectului 
reciproc, proiecte în 
parteneriat educațional cu 
părinții, în principal, și cu 
ceilalți parteneri educaționali 
pentru valorizarea 
identităților culturale; 
realizarea unor proiecte în 
parteneriat cu comunitatea 
locală pentru integrarea 
acestor copii; susținerea 

morală a părinților, accesul 
la informație pentru 
prevenirea și eliminarea 
abandonului școlar; 
realizarea de către școală a 
programelor de consiliere a 
părinților, implicarea unui 
număr cât mai mare de 
factori interesați în 
rezolvarea acestor probleme; 
organizarea de cursuri de 
formare practice pentru 
cadrele didactice; 
organizarea de campanii 
antidiscriminare, 
antisegregare incluse în 
programele comunității, 
producerea de materiale 
informaționale pornind de la 
aceste acțiuni; inițierea la 
nivel de școală a unor 
proiecte în parteneriat 
educațional cu părinții pentru 
valorizarea identităților 
culturale.  
 La aceste măsuri se 
pot adăuga și altele mai 
concrete pentru eliminarea 
desegregării, cum ar fi: 
stabilirea de clase eterogene 
pentru elevii de la toate 
nivelele de educaţie; 
schimbarea poziţiei elevilor 
în mod regulat astfel încât 
nici un grup de elevi să nu fie 
permanent poziţionat în 
spatele clasei; asigurarea 
transportului pentru copiii 
rromi la şcolile cu o altă 
majoritate etnică, în special 
pentru copiii din zonele 
teritoriale segregate; 
utilizarea în comun a spaţiilor 
şi facilităţilor; angajarea şi 
instruirea mediatorilor şcolari 
rromi; stabilirea de 
responsabilități pentru 

fiecare elev din clasă astfel 
încât fiecare să se simtă util; 
oferirea de ore suplimentare 
de predare ca acţiune 
corectivă pentru copiii cu 
dificultăţi de învăţare; 
dezvoltarea unei programe 
şcolare de bază concentrată 
pe nevoile educaţionale ale 
rromilor; introducerea în 
programa şcolară a 
subiectelor legate de 
prevenirea discriminării; 
implicarea personalului 
educaţional rrom în şcoli 
pentru a asigura predarea 
programei specifice (limba 
rromani, istoria şi tradiţiile 
rromilor); pregătirea 
personalului educaţional în 
educaţie incluzivă pentru a 
asigura un climat educaţional 
corespunzător pentru un 
mediu multietnic, 
intercultural; creşterea 
conştientizării comunităţilor 
rrome cu privire la calitatea 
educaţiei în şcolile eterogene 
şi implicării părinţilor în 
procesul decizional la nivelul 
şcolii; creşterea 
conştientizării părinţilor cu 
privire la beneficiile educaţiei 
incluzive pentru a descuraja 
pe aceia care cer includerea 
copiilor lor în clase cu copii 
nerromi sau  stabilirea de 
clase separate pentru copii 
rromi. 

În ultimii ani au avut 
loc o serie de iniţiative atât la 
nivel naţional cât şi local 
pentru îmbunătăţirea 
sistemului de educaţie având 
la bază principiile incluziunii, 
a nediscriminării, a egalităţii 
de şanse, a dreptului la 
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educaţie. Cu toate acestea 
există încă o serie de 
probleme la nivelul şcolilor, 
abandonul şcolar al romilor, 
slaba lor participare la 
procesul instructiv, slaba 
implicare a parinţilor rromi în 
educarea copiilor lor dar şi 
lipsa cadrelor didactice 
pregătite în acest sens. 
Procesul incluziunii, a luptei 
împotriva desegregării şi 
marginalizării este unul greu 
şi lent, de aceea este nevoie 
de mult efort, voinţă şi 
responsabilitate pentru a 
susţine aceste iniţiative în 
continuare, prin realizarea şi 
îmbunătăţirea lor 
permanentă, ţinând cont de 
interesul superior al copilului, 
de dreptul său la educaţie. 
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VALORIFICAREA VALENȚELOR EDUCATIVE ALE DIVERSITĂȚII 
ÎN ȘCOALĂ ȘI ÎN AFARA EI 

 
   

Prof. BANCU Lucreția, Liceul Tehnologic Adjudeni 
 

 
 

Motto: „Să nu-i educăm pe 
copiii noștri pentru lumea 
de azi. Această lume nu va 
mai exista când ei vor fi 
mari și nimic nu ne permite 
să știm cum va fi lumea 
lor. Atunci să-i învățăm să 
se adapteze”. 
                                                              
(Maria Montessori – 
„Descoperirea copilului”) 
 

Studiile de psihologie 
socială au atras atenția 
asupra faptului că societatea 
trebuie să genereze 
individului în mod constant 
un sentiment al apartenenței 
la comunitate pentru a putea 
rezista provocărilor. Scolii 
romanesti  îi revine rolul de a 
creea acel sentiment al 
apartenenței la grup prin 
crearea unor activități 
specifice, care să 
evidențieze atât rolul 
elevului, cât și pe cel al 
clasei ca sintalitate. Putem în 
acest fel marșa pe ideea că 
fiecărui membru al unui grup 
de elevi îi revine sarcina de a 
fi responsabil pentru ceilalți. 
Deoarece oamenii primesc 
influențe educative din 
multiple direcții, activitățile 
formale (instituționalizate) 
trebuie conjugate cu cele 

nonformale (extrașcolare) și 
cu cele informale (difuze) 
pentru a-și dovedi eficiența. 
Deși educația formală se 
situează pe primul loc, cea 
nonformală are o acțiune mai 
evidentă în momentul în care 
educabilii ajung la 
autoeducație. 

Educația nonformală 
înseamnă orice acțiune 
organizată în afara 
sistemului școlar, prin care 
se formează o punte între 
cunoștințele predate de 
profesori și punerea lor în 
practică. Acest tip modern de 
instruire elimină stresul 
notelor din catalog, al 
disciplinei impuse și al 
temelor obligatorii. Înseamnă 
plăcerea de a cunoaște și de 
a te dezvolta. Trebuie să 
precizăm că este utilă 
respectarea unor reguli și 
principii pentru a desfășura 
activități nonformale de 
calitate. Acestea au la bază 
competențele și conținuturile 
educației formale și oferă 
diverse posibilități de 
aplicare a cunoștințelor 
dobândite în cadrul educației 
oficiale. Nu exclud efortul 
elevilor și sunt atractive 
datorită formelor lor variate 
(cercuri de lectură, sportive, 

cultural-științifice, întâlniri cu 
scriitori, cluburi de știință, 
serbări școlare, drumeții, 
excursii, tabere, expediții, 
școala de weekend, 
concursuri, vizionări de 
spectacole, vizite la muzee, 
biblioteci etc.). De regulă, 
activitățile au loc în școală și 
sunt constituite din cercuri pe 
discipline cu caracter tematic 
sau pluridisciplinar, 
competiții culturale/sportive, 
sesiuni de comunicări 
științifice, comemorări sau 
festivități, olimpiade etc. Au 
caracter formativ-educativ, 
sunt facultative sau 
opționale, cunosc modalități 
diferite de finanțare, nu 
presupun acordarea de note 
și evaluarea riguroasă, 
promovează munca în 
echipă, presupun un demers 
cross-/ trans-/interdisciplinar, 
sunt dirijate de personal 
specializat, aflat în strânsă 
legătură cu părinții, elevii, 
organizațiile socioculturale 
sau politice. Conținutul este 
organizat pe arii de interes, 
nu pe ani de studiu sau pe 
discipline academice. 

Valențele educative 
ale activităților nonformale 
reliefează relația mai 
destinsă, mai apropiată 
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dintre educator și educat. 
Chiar dacă profesorul 
conduce întregul demers 
didactic, elevii se pot 
manifesta spontan și liber. 
Adultul nu își impune 
punctual de vedere, cel mult 
sugerează, cooperează și îi 
sprijină să devină buni 
organizatori ai propriei 
activități. In prim-plan se află 
educabilul, în plan secund 
rămânând cadrul didactic, 
tocmai pentru ca elevul să își 
poată valorifica abilitățile 
organizatorice, de 
cooperare, de colaborare, de 
asumare a responsabilității. 
Paleta de strategii didactice 
variate oferă elevului șansa 
de a acumula experiențe de 
viață prin contactul nemijlocit 
cu oamenii, cu fenomenele 
de cultură materială și 
spirituală. Educatul devine 
resursă, producător, lider de 
opinie, cu alte cuvinte, 
participant activ la propria 
învățare. 

În vederea creșterii 
interesului școlarilor pentru 
cunoaștere și a dezvoltării 
unor trăiri emoționale 
autentice, activitățile 
nonformale trebuie să țină 
cont de interesele, 
înclinațiile, preocupările, 
preferințele elevilor. Pentru a 
stimula dezvoltarea 
cognitivă, spirituală, 
interpersonală și socială, 
activitățile nonformale, ca și 
cele formale, se adaptează 
cerințelor individuale ale 
elevilor, potențialului 
acestora. 

Nu putem nega 
valențele psihologice ale 
educației nonformale: 
individul se adaptează mai 
ușor cerințelor ulterioare ale 
societății, observându-se 
schimbări la nivelul vieții de 
familie, a pieței forței de 
muncă, a comunității, a 
societății multiculturale și a 
globalizării. 

Școala din zilele 
noastre nu poate ignora 
experiențele acumulate de 
elevi în cadrul acestor 
activități. Ca și educația 
formală, cea nonformală 
urmărește formarea unor 
comportamente propice 
învățării continue, chiar și 
prin mijloace proprii, 
achiziționarea unui volum de 
informații și transferarea lui 
în diverse domenii ale 
cunoașterii, dezvoltarea 
gândirii critice, multiplicarea 
experiențelor pozitive. 

În ultimul timp, 
constatăm o tendință de 
apropiere între educația 
formală și cea nonformală: 
prima tinde să devină tot mai 
flexibilă, mai adaptată 
nevoilor și motivațiilor 
specifice educabililor, în 
vreme ce a doua se 
organizează din ce în ce mai 
riguros, urmărește o cât mai 
explicată recunoaștere 
publică, folosește metode 
deja probate și recunoscute 
de specialiști, urmărește 
asigurarea unei anumite 
calități. 
Cu toate acestea, educația 
nonformală își are rolul ei, 
sprijinind eforturile celor care 

doresc sporirea coerenței 
procesului instructiv-
educativ: educația 
permanentă și orientarea 
prospectivă a educației. 
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EDUCAȚIA PENTRU TOȚI 
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 „Cine spune 
intercultural spune în mod 
necesar, plecândde la sensul 
plenar al prefixului inter-: 
interacțiune, schimb, 
deschidere, reciprocitate, 
solidaritate obiectivă. Spune, 
de asemenea, dând deplinul 
sens termenului cultură: 
recunoașterea valorilor, a 
modurilor de viață, a 
reprezentărilor simbolice la 
care se raportează ființele 
umane, indivizii sau 
societățile, în interacțiunea 
lor cu altul și în înțelegerea 
lumii, recunoașterea 
importanței lor, identificarea 
interacțiunilor care intervin 
simultan între multiplele 
registre ale aceleiași culturi 
și între diferite 
culturi”(Micheline Rey). 
 

Schimbările rapide din 
societatea actuală au impus 
specialiştilor în problemele 
educaţiei susținerea și 
accentuarea ideii de școală 
pentru toți, școală pentru 
diversitate, ca o nouă formă 
de organizare a școlii. 
Misiunea acesteia devine 
aceea de a oferi tuturor 
copiilor posibilitatea de a 
învăța în funcție de ritmul, 
capacitățile și nevoile proprii 
și de a se exprima conform 
trăsăturilor individuale de 
personalitate, anihilându-se, 

astfel, diferențele fizice, 
socioculturale, lingvistice și 
psihologice existente între 
copii/elevi. Educația 
orientată spre această 
perspectivă contribuie la 
valorizarea trăsăturilor 
particulare, unice ale 
individului, iar la nivelul 
întregii societăți aduce 
coerență, solidaritate și 
funcționalitate. 

Educația pentru toți 
presupune accesul la 
educație și la calitatea 
acesteia pentru toți copiii, 
urmărindu-se: 
- Asigurarea posibilităților 
participării la educație a 
tuturor copiilor, indiferent de 
cât de diferiți  sunt ei și cât 
se abat, prin modelul 
personal de dezvoltare, de la 
ceea ce societatea a 
denumit normalitate. 
Participarea presupune, în 
primul rând, accesul și apoi 
identificarea modalităților 
prin care fiecare să fie 
integrat. Accesul are în 
vedere posibilitatea copiilor 
de a ajunge fizic la 
influențele educative ale unei 
societăți, de a se integra în 
școală și de a răspunde 
favorabil solicitărilor 
acesteia. 
- Calitatea educației se 
referă atât la identificarea 
acelor dimensiuni ale 
procesului didactic, ale 

conținuturilor învățării,  cât și 
la calități ale agenților 
educaționali, care să sprijine 
învățarea tuturor categoriilor 
de elevi, să le asigure 
succesul, să facă sistemul 
deschis, flexibil și eficient. 

Școala pentru toți 
pune în centrul atenţiei sale 
persoana umană ca fiinţă 
originală unică şi irepetabilă, 
accentuând ideea că în 
fiecare societate există 
persoane diferite, grupuri 
diferite, motivaţii, raţiuni şi 
puncte de vedere diferite. A 
face educație interculturală 
presupune ca însuși 
procesul educațional să se 
realizeze într-un mediu 
interacțional, prin punerea 
alături, față în față a 
purtătorilor unor expresii 
culturale diferite. „Alteritatea 
trebuie să devină un motiv 
de bucurie, o ocazie de 
întărire a sentimentului 
viețuirii laolaltă, o dorință a 
unei împreune simțiri și 
binevenite conlucrări. Altul 
este un prilej de descoperire 
și conștientizare a realei 
identități” (C.Cucoș). În 
căutarea celuilalt, omul se 
descoperă pe sine, își dă 
seama de cine este, observă 
frumusețea celuilalt, 
miracolul ieşirii din sine, 
proiectarea în altul, iubirea 
celui apropiat - ca şi a celui 
îndepărtat! 
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 Şcoala pentru 
diversitate se centrează mai 
ales pe cunoaşterea modului 
de învăţare a strategiilor 
necesare rezolvării 
problemelor de viaţă 
cotidiană, într-o manieră 
cooperantă şi solidară, unde 
procesul de predare-învăţare 
este simultan, unde fiecare 
elev învaţă „cum se învaţă” 
unii de la alţii, fără competiţii 
şi ierarhii arbitrare, în spiritul 
respectului şi toleranţei faţă 
de cei din jur. Toate acestea 
vor permite copiilor şi 
tinerilor să trăiască 
diferenţele dintre persoane 
ca pe ceva natural, mediind 
dezvoltarea atitudinilor de 
solidaritate şi de apărare a 
drepturilor umane în cadrul 
aceluiaşi grup social (clasă, 
şcoală, comunitate). Spre 
exemplu, imaginea 
schematizată şi generalizată 
despre „ţigani” afectează 
percepţia comunităţii de 
rromi de către populaţia ne-
romă. Imprimarea acestei 
percepţii, încărcată de 
câteva însuşiri „standard”, 
este însămânţată în mintea 
copilului încă din familie. 
Ajuns la şcoală, unde învaţă 
şi copii rromi, acesta va 
încerca să–i marginalizeze, 
consolidându-se acea 
viziune de diferenţiere. 
Şansa stăvilirii acestei 
viziuni, care se repetă 
aproape identic de multe 
generaţii, ne-o oferă şcoala 
pentru toţi. Aici dascălul are 
competenţă de a interveni 
eficient, încercând prin 
diverse exerciţii şi jocuri de 

rol, să ajute copiii să 
descopere că persoana are 
propria ei identitate, cu 
însuşiri care-i sunt 
particulare, cu anumite 
caracteristici ale portului 
popular etc. şi cum în şcoli 
nu există discriminare, toţi 
copiii au drepturi egale. Se 
poate încuraja depăşirea 
diferenţelor dintre elevi buni 
şi cei mai puţin buni,  atunci 
când combinăm astfel de 
elevi pentru a forma grupe 
sau echipe, în cadrul cărora 
ei vor colabora şi vor 
comunica cât mai bine 
pentru a îndeplini sarcina de 
lucru, dar nu înainte de a li 
se preciza că fiecare are un 
rol important în grupa/ 
echipa din care face parte. 

Astfel, prin aceste 
strategii bazate pe 
cooperare, profesorul poate 
favoriza unele procese de 
interacţiune socială în 
clasele eterogene ale şcolii, 
diferenţele dintre elevi 
putând fi percepute de către 
cadrele didactice, colegi şi 
părinţi ca pe ceva normal şi 
nu neobişnuit. De 
asemenea, prin învăţământul 
interactiv în grupul eterogen 
de elevi, clasa se 
organizează într-un mod în 
care, pe de o parte se ajută 
unii pe alţii, iar profesorul 
este principalul sprijin pentru 
toţi, iar pe de altă parte, 
fiecare elev îşi poate da 
seama mai uşor de ceea ce 
ştie şi ce nu ştie, dar în 
acelaşi timp să ştie cum şi 
de unde poate obţine 
informaţia necesară 

satisfacerii cerinţelor în 
planul formării şi educării lui 
pentru rezolvarea cu succes 
a problemelor din viaţa de zi 
cu zi. 

Într-o şcoală pentru 
diversitate, perspectiva inter-
culturală presupune 
reducerea inegalităţilor dintre 
actorii participanţi la procesul 
ce se desfăşoară în şcoală, 
reconsiderarea principiilor de 
egalitate şi libertate de 
acţiune necesare dezvoltării 
şi manifestării elementelor 
specifice fiecărei culturi. 

Pentru a înţelege mai 
bine necesitatea organizării 
vieţii şcolare după modelul 
diversităţii, este necesar să 
se facă o comparaţie cu 
modelul şcolii tradiţionale 
(„şcoala pentru 
omogenitate”). Şcoala 
tradiţională îi priveşte pe 
elevi ca pe nişte indivizi 
„care  nu ştiu nimic şi trebuie 
să înveţe tot ce li se oferă”. 
De cealaltă parte, şcoala 
pentru diversitate tratează 
elevii ca pe nişte participanţi 
activi la elaborarea 
informaţiei şi cunoştinţelor 
cuprinse în conţinutul 
învăţării. Şcoala pentru toţi 
luptă împotriva 
marginalizării, a 
prejudecăţilor, stereotipurilor 
sociale, intoleranţei şi 
indiferenţei, a etichetării 
copiilor cu deficienţe sau 
aflaţi în condiţii socio-
economice precare, prin 
promovarea unor modele şi 
forme de interacţiune între 
elevi, bazate pe egalitate 
deplină a partenerilor şi unde 
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spiritul de toleranţă şi 
acceptare totală prevalează 
în faţa oricăror altor atitudini 
sau reacţii discriminatorii. 

Sarcina şcolii de azi 
este de a forma la elevi o 
conştiinţă europeană. Încă 
din clasele primare este de 
dorit să se cultive respectul 
şi solidaritatea faţă de 
cultura altor popoare. Câteva 
valori – cheie trebuie să-şi 
facă loc în programele 
şcolare şi în procesele de 
învăţământ: aspiraţia către 
democraţie, respectarea 
drepturilor omului şi ale 
drepturilor copiilor, justiţia 
socială, echilibrul ecologic, 
toleranţa şi pacea, tradiţiile 
culturale etc. 

Dialogul cultural este 
o strategie de interogare 
intra-culturală asupra 
fundamentelor unei culturi, 
asupra deschiderii sau 
opacităţii faţă de expresii 
inedite. 

Perspectiva 
interculturală de concepere a 
educaţiei poate să conducă 
la atenuarea conflictelor şi la 
eradicarea violenţei în 
şcoală, prin formarea unor 
comportamente cum sunt: 
- aptitudinea de a comunica; 
- cooperarea şi instaurarea 
încrederii într-un grup; 
- respectul de sine şi al 
altora, toleranţa faţă de 
opiniile diferite; 
- luarea de decizii în chip 
democratic; 
- acceptarea responsabilităţii 
altora şi a propriei persoane; 
- soluţionarea problemelor 
interpersonale; 

- stăpânirea emoţiilor 
primare; 
- aptitudinea de a evita 
altercaţiile fizice etc. 

Abordarea 
interculturală în educaţie 
constituie o nouă manieră de 
concepere şi implementare a 
curriculum-urilor şcolare şi o 
nouă atitudine relaţională 
între profesori, elevi, părinţi. 
Şcoala are rolul deosebit de 
important de a consolida 
bazele unei convieţuiri 
armonioase a diferitelor 
comunităţi culturale, fără a 
afecta negativ formarea şi 
dezvoltarea identităţii 
copilului ca membru al unui 
anumit grup cultural. 
Cunoaşterea reciprocă a 
diferitelor caracteristici 
culturale este un element 
necesar dar nu şi suficient în 
acest sens. Astfel, şcoala 
trebuie să permită contactul 
şi comunicarea (accentul 
fiind pus pe interacţiune), 
stimulând respectul reciproc 
şi valorizarea pozitivă a 
diferenţelor culturale. 

Mijloacele de 
informare în masă şi 
influenţa lor asupra 
modificărilor culturale ce 
caracterizează societăţile 
europene, se exercită asupra 
percepţiilor colective şi a 
reprezentării alterităţii, 
asupra formării identităţilor 
lingvistice şi culturale, ca şi 
asupra formării, directe sau 
indirecte a imaginii şi a 
percepţiei grupurilor 
minoritare sau a miturilor 
legate de grupurile 
majoritare. În acest scop 

trebuie organizate în şcoală 
activităţi care să pună în 
evidenţă atât valorile 
culturale ale majoritarilor, cât 
şi ale culturilor rromilor sau 
ale altor etnii, deoarece prin 
cunoaştere poţi învăţa să 
respecţi pe cei de lângă tine. 

Nicio civilizaţie nu 
este intrusă, raportat la 
gândirea umană, a cărei 
moştenire face parte din 
civilizaţia europeană. Nici un 
individ purtător ale acestor 
civilizaţii nu trebuie să fie 
perceput ca un „intrus 
cultural”. Cunoaşterea 
aportului fiecărei civilizaţii la 
dezvoltarea gândirii umane 
reprezintă punctul de plecare 
al interculturalităţii. 
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ROLUL METODELOR INTERACTIVE ÎN CADRUL EDUCAŢIEI   

PENTRU  SCHIMBARE  
  

   
Prof. înv. preşc. CRÎŞNUŢĂ Mihaela,  Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza”,Roman 

 
 

 
 Metodele 

interactive de grup sunt 
modalităţi moderne de 
stimulare a învăţării 
experenţiale, de exersare a 
capacităţilor de analiză, de 
dezvoltare a creativităţii 
copiilor. Lucrarea prezintă  
un exemplu  de activitate 
desfăşurată cu copiii pe baza 
aplicării metodelor de 
învăţare prin cooperare: 
Metoda cubului. Prin 
folosirea acestei metode, 
preşcolarii depun un efort 
intelectual, de exersare a 
proceselor psihice, de 
abordare a altor demersuri 
interdisciplinare prin studiul 
mediului concret şi prin 
corelaţiile elaborate 
interactiv, în care îşi asumă 
responsabilităţi, formulează 
şi verifică soluţii. 

Trăim într- o societate 
în care au loc schimbări 
profunde şi rapide, iar 
învăţământul nu iese din 
acest tipar, prin urmare, nu 
poate rămâne pasiv, trebuind 
să se adapteze pentru a face 
faţă cerinţelor. 
 Reforma sistemului de 
învăţământ are ca obiective 
prioritare schimbarea 
mentalităţii şi formarea unor 
dascăli capabili de a se 

adapta tuturor provocărilor. 
Trăind într-o lume care se 
schimbă, educaţia la rândul 
ei este în schimbare. 
 Aşa a fost dat, ca noi 
educatoarele să punem 
prima treaptă în educaţia 
acestei „minuni” date de 
Dumnezeu- COPILUL de 
azi- adultul de mâine. Cine 
altcineva, alături de părinţi, 
cunoaşte mai bine copilul, 
dacă nu noi dascălii? Noi 
suntem cei care le 
cunoaştem nevoile şi 
cerinţele, iar pentru ca 
munca noastră să dea 
rezultatele aşteptate fiecare 
trebuie să ne întrebăm dacă 
ceea ce le oferim copiilor şi 
cum le oferim, le este într- 
adevăr folositor.  

Rolul nostru, al 
dascălilor este de a crea un 
climat care să antreneze 
gândirea divergentă şi să 
dezvolte atitudinea creativă 
la copii, condiţie esenţială 
pentru desfăşurarea unui 
program complex de 
instruire, care să-i 
pregătească pentru viaţa 
socială, tot mai solicitantă, în 
care se vor integra. 

Practica dascălilor de 
a da cât mai multe informaţii 
trebuie înlocuită cu 
preocuparea de a-i îndruma 

spre un efort intelectual, de 
exersare a proceselor 
psihice şi de cunoaştere, de 
abordare a altor demersuri 
intelectuale interdisciplinare 
decât cele clasice prin 
studiul mediului concret şi 
prin corelaţiile elaborate 
interactiv în care copiii îşi 
asumă responsabilităţile, 
formulează şi verifică soluţii, 
elaborează sinteze în 
activităţi de grup, intergrup, 
individual, în perechi. Ideile, 
soluţiile grupului au 
încărcătură afectivă şi 
originalitate dacă se 
respectă principiul 
flexibilităţii. 
 Încununarea acestor 
cerinţe este realizată prin 
punerea în practică a 
metodelor interactive de grup 
care aduc schimbări în 
planul gândirii cu referire la 
idei, opinii, limbaj, activează 
copiii, îi motivează reducând 
încorsetarea pe care, 
deopotrivă, atât ei cât şi 
educatoarea, o resimt într-o 
activitate tradiţională. 
Trebuie, însă, avut în vedere 
că aceste metode să fie 
aplicate ca un joc cu reguli, 
joc de învăţare, de 
cooperare, distractiv nu cu 
un efort de concentrare. Ei 
trebuie să fie relaxaţi, să 
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rezolve sarcina didactică în 
grup, să ia decizii şi să 
aplaneze conflictele ce pot 
apărea.Învăţământul 
preşcolar fiind într-un 
continuu proces de 
transformare acordă libertate 
cadrului didactic de a educa 
copiii viitoarei  
generaţii , oglindindu-şi în 
această muncă creativitatea 
şi tactul pedagogic de care 
trebuie să dea dovadă.  

Educatoarea trebuie 
să fie un partener al copilului 
cu care să pornească în 
descoperirea mediului 
înconjurător , scopul final al 
acestui „ traseu „ fiind 
pregătirea copilului de a 
conştientiza rolul şi locul pe 
care îl ocupă în această 
lume minunată . 

Prin metodele 
interactive copilul intră în 
lumea necunoscutului, 
începe o aventură a 
descoperirii de noi 
cunoştinţe, deprinderi, el 
fiind participant activ. Copilul 
se descoperă cu adevărat în 
universul copilăriei, în cadrul 
colectivului de copii. În 
lumea minunată a copilăriei 
există comunicare 
interumană, prietenie, 
cooperare. Acţionând alături 
de ceilalţi din grup, începe să 
rezolve sarcini şi să se simtă 
că este o persoană 
importantă, capabilă să ia 
decizii pentru bunul mers al 
activităţii de grup. În grupul 
de copii fiecare trebuie să 
ştie să descopere, compare, 
clasifice cunoştinţele 
dobândite. Efortul copiilor 

este unul intelectual, prin 
care se exersează procesele 
psihice cognitive. Metodele 
interactive îl motivează pe 
copil, îi oferă o încărcătură 
afectivă deosebită.  

Dacă nu mai 
îndeplinim doar rolul de 
transmiţător de informaţii şi 
copilul rolul de receptor , ci 
facem din copil un adevărat 
explorator atunci, întreaga 
muncă cu copiii  va da 
rezultatele aşteptate . 

În funcţie de metodele 
folosite de educatoare în 
demersul didactic poate fi 
stabilit şi rolul copilului în 
activitate . Educatoarea în 
alegerea metodelor de lucru 
trebuie să ţină seama de 
particularităţile de vârstă şi 
dezvoltare ale copiilor, de 
nivelul grupei , de conţinutul 
ce trebuie abordat . 
Împletirea cu măiestrie a 
metodelor tradiţionale şi 
interactive promovează 
desfăşurarea unui 
învăţământ activ care solicită 
o participare activă şi din 
partea copiilor la 
desfăşurarea activităţilor .  

Ca orice început este 
greu, suntem reticenţi, dar 
trebuie să fim conştienţi că 
desprinderea de tradiţional o 
realizăm mai încet, dar cu 
răbdare şi perseverenţă, cu 
experienţa noastră, credem 
că putem urca treaptă cu 
treaptă în descifrarea şi 
aplicarea acestor metode. 
Ştim că este un efort atât 
pentru noi, cât şi pentru 
copii, dar încercăm să fim 
coechipierii copiilor. 

Aplicarea metodelor necesită 
timp şi încredere în noi 
înşine, în capacităţile noastre 
creatoare, disponibilitate de 
a încerca o nouă abordare a 
demersului didactic, în 
vederea creşterii calităţii 
procesului instructiv-
educativ. 

Exemplu  de 
activitate:  
               CE ESTE?             

- este o metodă de 
învăţare activă; 

- este folosită pentru 
explorarea unui subiect, a 
unei situaţii; 

  - prin aplicarea 
metodei se oferă copiilor 
posibilitatea de a-şi dezvolta 
competenţele necesare unor 
abordări complexe şi 
integratoare a unei teme, 
deoarece permite 
diferenţierea sarcinilor de 
învăţare. 
             Etape: 

Se realizează un cub 
pe ale cărui feţe se notează 
cuvintele: descrie, compară, 
analizează, asociază, aplică, 
argumentează!  

  Se anunţă tema / 
subiectul pus în discuţie; 

  Se împarte grupa de 
copii în şase subgrupe, 
fiecare copil din grup 
interpretează un rol, în 
funcţie de sarcina îndeplinită; 

Copiii rezolvă sarcina 
individuală într-un timp dat, 
prezintă pe rând răspunsul 
formulat. Lucrarea, în forma 
finală, poate fi desfăşurată 
pe un suport, pe planşe etc. 
            Exemplu de 
activitate de învăţare: 
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Copiii sunt împărţiţi în 6 
grupe a câte patru  copii; 
Fiecare din cele 6 grupe şi-a 
ales ca simboluri 
următoarele jetoane: ursuleţ, 
iepuraş, căţel, miel, 
maimuţă, raţă (toate aceste 
simboluri reprezintă jucării). 

Educatoarea le 
prezintă copiilor un cub care 
are desenat pe fiecare latură 
una din jucăriile amintite mai 
sus, pe care va trebui să: 
- Ursuleţul –Descrie  cifra 8 , 
desenează elementele ei 
componente 
- Iepuraşul –Compară cifra 7 
cu cifra 8 (oral) 
- Căţelul –  Analizează  două 
mulţimi diferite de pe fişă 
- Mielul- Asociază  cifre cu 
obiecte din mediul 
înconjurător  
- Maimuţa – Aplică (scrie un 
rand cu cifra 8) 
- Raţa – Argumentează 
(văcuţa din imagine are 8 
pete negre şi precizează 
locul acestora). 
   Copii vor face toate aceste 
operaţii pe fişe , fiecare 
echipă  va primi o fişă 
conform simbolului ales. 
   După ce copii vor lucra pe 
echipe aceste fişe , un 
reprezentant al fiecărei 
echipe va veni în faţă şi va 
prezenta colegilor rezulatele 
finale ale fişelor de lucru.  
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E-LEARNIG,  UN MIJLOC MODERN DE CREATIVITATE ÎN 
SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Prof. VĂIDEANU Claudia 

Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu”, Piatra Neamț 

Dezvoltarea 
domeniului IT a permis 
găsirea de soluţii în multe 
domenii, inclusiv în domeniul 
educaţional, care să ofere 
completări sau alternative la 
învăţământului tradiţional 
prin crearea de software 
educaţional, platforme  
educaţionale offline sau 
online, manualele 
electronice, portaluri 
educaţionale sau prin 
crearea învăţământului la 
distanţă. 
 În cazul ţării noastre, 
conceptul de e-learning s-a 
aplicat mai întâi companiilor, 
deoarece acestea au înţeles 
avantajele utilizării acestuia 
şi de asemenea, şi-au putut 
permite să folosească 
Internetul de mare viteză, 
plătit din fondurile proprii. În 
mediul educaţional, e-
learning-ul a consemnat o  
întârziere semnificativă, mai 
ales în cadrul instituţiilor 
şcolare de stat. Conceptul de 
e-learning nu a avut succes 
iniţial în România din cauza 
lipsei specialiştilor, a bazei 
materiale şi a faptului că în 
anii '90 se punea accent pe 
programele şi reformele de 
structură în detrimentul 
conţinuturilor. Primii 
utilizatori au fost centrele 
universitare,existând şi 
câteva firme de software 

care au înţeles viitorul e-
learning-ului în educaţie şi 
care au colaborat cu firme 
din străinătate. 

Începând cu anii 1990, 
marile firme IT din plan 
mondial au apărut  piaţa 
românească oferind 
numeroase soluţii 
informatice în domeniul e-
learning. Abia după anul 
2000, când s-au extins şi 
dezvoltat tehnologiile Web 
2.0 şi Learning 2.0, au 
apărut şi proiecte în acest 
domeniu. Începând cu anul 
2005 se poate vorbi de 
introducerea conceptului de 
e-learning în mediul 
educaţional din România 
datorită dotării instituţiilor 
şcolare cu laboratoare 
performante şi acces la 
reţeaua Internet. 

Dezvoltarea tehnicii 
moderne, ce a revoluţionat 
mai întâi mediul afacerilor, a 
impus şi schimbarea mediul 
educaţional, e-learning-ul 
apărând ca o necesitatea de 
transformare a modului de 
organizare a învăţării, a 
modului de organizare  şi 
comunicare a instituţiilor. 

În perioada actuală, 
proiecte din România în 
domeniul e-learning se 
dezvoltă într-un ritm mediu 
asfel încât au fost introduce 
deja manualele electronice la 

clasele primare, multe 
instituţii şcolare din 
învăţământul preuniversitar 
şi universitar utilizează 
platforme şi softuri 
educaţionale, profesorii sunt 
instruiţi prin cursuri de 
formare şi perfecţionare 
pentru obţinerea de 
competenţe IT. Un factor 
important în dezvoltarea e-
learning-ului în România 
este dezvoltarea 
infrastructurii reţelei Internet 
care situează România pe 
locul doi în lume la lăţimea 
de bandă disponibilă 
utilizatorilor şi la acoperirea 
cât mai multor zone din ţară. 
Un alt ajutor esenţial în a 
venit şi din acordarea de 
finanţare nerambursabilă din 
partea UE pentru proiecte de 
e-learning. 

Am apelat la utilizarea 
unei soluții de e-learning ce 
a constat în proiectarea unei 
platforme educaționale 
online ce poate fi folosită 
momentan pentru studiul 
Tehnologiei Informației și 
Comunicațiilor, Fizicii și 
AutoCAD. Platforma se 
numește Seitic și este o 
creație proprie. Platforma 
permite accesarea de lecții, 
teste, aplicații rezolvate, 
aplicații propuse, teme 
pentru acasă.
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Platforma dispune de interfaţă 
intuitivă şi permite utilizarea foarte 

ușoară a acesteia. 
 

 

Se poate alege disciplina şi clasa. 
 

 

 
              De exemplu, la clasa a X-a, Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor se pot alege 
următoarele: 

 Vizualizarea explicaţilor noţiunilor 
teoretice ( .avi); Fișierele pot fi 
clipuri video, fișiere pdf, Word, 

prezentări 

 
 

 
 

 Vizualizarea de Aplicaţii rezolvate 

 

 

 Realizarea de aplicaţii presupune 
deschiderea unui formular din 

care se se accesează exerciţiul de 
rezolvat iar apoi se completează 
formularul şi se verifică automat 

corectitudinea. 
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 Realizarea de teste 

Acestea pot fi: 

a) de exersare 

 
         b) de verificare 

                Elevul completează numele, 
introduce adresa de email, alege clasa 
dintr-o listă și începe rezolvarea testului. 
După rezolvarea cerințelor, softul 
calculează automat nota și eventual 
printează testul fiecărui elev. 

 

 

 

 Există și teste cu limitare de timp și cu afișare automată a notei  și indicarea 
răspunsurilor corecte sau greșite. 

 
 
 
 Utilizarea acestei platforme a crescut interesul elevilor față de materia respectivă 
deoarece este un mijloc modern ce suplimentează pe cele tradiționale, elevii sunt încântați 
că utilizează  Internetul și că  pot utiliza platforma din orice locație unde există conexiune la 
rețeaua Internet.  
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EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ 
  

  Prof. CONSTANTINESCU Mirela 
Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman 

 
 

 Educaţia 
interculturală se referă la 
posibilitatea educării 
diferitelor grupuri etnice, 
religioase, culturale şi 
tradiţionale pentru a lucra 
împreună în spiritul 
respectului reciproc şi al 
înţelegerii reciproce. Aceasta 
înseamnă cunoaşterea în 
ambele sensuri a culturii şi a 
tradiţiilor de către parteneri. 
Educaţia interculturală 
promovează plurarismul 
etnocultural şi le dezvoltă 
elevilor capacitatea de a trăi 
împreună în armonie, în 
perspectiva unei societăţi a 
egalităţii în drepturi şi a 
echităţii. 

Educaţia interculturală 
reprezintă o nouă 
dimensiune a educaţiei 
contemporane. Scopul 
acestui tip de educaţie este 
de a facilita relaţiile 
interculturale, de a contribui 
la formarea şi intensificarea 
atitudinii de toleranţă, de 
acceptare a celuilalt. 
Diferenţele în raport cu 
celălalt vizează mai multe 
domenii: limbă, religie, 
practici sociale, de 
relaţionare, vestimentare, 
alimentare, de petrecere a 
timpului liber, tradiţii etc. În 
funcţie de acestea individul 
în interacţiune cu cel diferit 
de el poate să aibă un 
ansamblu de reacţii 

complexe de natură 
cognitivă, afectivă, 
comportamentală.  

Valorile incluse în 
finalităţile educaţiei 
interculturale nu se pot 
realiza de la sine. 
Deschiderea faţă de celălalt, 
acceptarea acestuia, 
toleranţa nu sunt înnăscute, 
ci se construiesc în 
personalitate prin demersuri 
educaţionale sistematice. 
Din perspectiva cultivării şi 
promovării acestor valori, 
rolul şcolii este deosebit de 
important în transformarea 
acestor diferenţe într-o 
şansă a dezvoltării personale 
şi a comunităţii şi de aici 
diminuarea lor ca sursă de 
prejudecăţi, tensiuni şi 
disconfort. Şcoala este 
chemată să ofere prin 
intermediul educaţiei 
interculturale un model al 
convieţuirii paşnice şi 
constructive într-o societate 
în care locuiesc împreună 
membrii mai multor grupuri 
etnice. 

O şcoală interculturală 
reprezintă un spaţiu pătruns 
în toate articulaţiile sale de 
diversitate şi de modalităţi 
adecvate de respectare a 
acesteia, este un „organism” 
viu care se exprimă nu 
numai prin elemente statice, 
ci şi prin interrelaţionări 
cotidiene, comunicări şi 
schimburi culturale 

permanente. Şcoala 
interculturală trebuie atât să-i 
înveţe pe elevii săi să 
trăiască împreună, în acelaşi 
univers mobilat de valori 
diferite, dar mai mult, ea 
trebuie să le permită 
descoperirea că acest 
univers este hrănit prin mii 
de fire ce converg, se 
întretaie şi se completează 
în acelaşi timp, construind 
astfel un mediu nou, în care 
toţi sunt chemaţi să trăiască.  

„Portretul-robot” al 
şcolii interculturale: 
- şcoala interculturală 
reprezintă un spaţiu al 
comunicării şi al respectului 
pentru cei diferiţi; toţi elevii 
sunt valorizaţi şi stimulaţi să-
şi dezvolte propriul potenţial, 
au oportunităţi egale de 
învăţare, sunt favorizate 
interacţiunile între elevi, 
schimbul cultural, munca în 
echipă;  
- cultura şcolii este favorabilă 
promovării diversităţii; 
principiul respectului pentru 
diferenţe sau cel al egalităţii 
şanselor fundamentează 
toate acţiunile şi interacţinile 
din şcoală;  
- cadrele didactice 
promovează dialogurile 
interculturale în interiorul 
clasei; prin valorificarea 
specificităţii fiecărui elev şi 
gestionează adecvat 
diferenţele culturale dintre 
medii;  
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- în şcoală se desfăşoară 
activităţi şcolare şi 
extraşcolare care solicită 
adecvat toate categoriile de 
elevi, care ţin cont de 
specificul acestora, de 
resursele culturale pe care 
aceştia le pot aduce în 
spaţiul şcolii, din 
comunitatea din care fac 
parte;  
- curriculumul este 
intercultural, atât în 
dimensiunile sale explicite, 
dar şi în ceea ce priveşte 
aspectele „ascunse”;  
- mediul de învăţare al şcolii 
stimulează dezvoltarea şi 
participarea adecvată la 
viaţa şcolară a fiecărui elev, 
indiferent de apartenenţa sa 
culturală; în şcoală 
funcţionează clase 
multiculturale, echilibrat 
structurate şi nicidecum 
segregate pe criterii entice;  
- în spaţiul clasei sunt 
organizate grupuri mixte din 
punct de vedere cultural, fără 
separarea elevilor minoritari 
în spatele clasei sau în 
poziţii dezavantajoase;  
- şcoala este a tuturor 
elevilor şi a întregii 
comunităţi. 

Educaţia interculturală 
nu beneficiază neapărat de 
un set de metode specifice, 
proprii, care aplicate ar 
produce minuni. În atingerea 
obiectivelor sale, această 
pedagogie apelează la 
acelaşi ansamblu de metode 
specifice educaţiei moderne, 
bazate pe comunicare, 
cooperare, echitate. Pot fi 
nominalizate metodele activ-

participative, învăţarea 
bazată pe proiect, pe 
descoperire, învăţarea prin 
cooperare, tehnicile de 
muncă individualizată (care 
iau în calcul specificul 
elevilor, stilul lor de învăţare 
şi relaţionare). 
      Important de subliniat 
este preocuparea cadrului 
didactic pentru ca toate 
strategiile de comunicare şi 
cooperare între grupuri să 
asigure şanse egale în ceea 
ce priveşte participarea la 
interacţiunile din clasă, la 
procesul educaţional. Este 
important atitudinea cadrului 
didactic, aşteptările pe care 
le are de la elevii de diferite 
etnii, ştiit fiind că 
submotivarea unora dintre ei 
sau aşteptările nestimulate 
au efecte negative în 
formare. Astfel, indiferent de 
tipurile sau denumirile 
metodelor utilizate, acestea 
sunt eficiente dacă, 
împreună cu întreg 
ansamblul educaţional, 
reuşesc să-i ajute pe elevi 
să-şi atingă maximul de 
potenţial, să fie încrezători în 
propria lor identitate culturală 
şi în interacţiunile cu ceilalţi, 
dacă au o bună imagine de 
sine şi o percepţie echilibrată 
a lumii în care trăiesc. 

Profesorii implicaţi în 
educaţia interculturală ar 
trebui să fie atenţi la 
următoarele îndatoriri: 
- de a asigura o gestionare 
democratică a clasei sau 
şcolii, pentru a permite 
fiecăruia posibilitatea de a se 
exprima, de a dezbate, de a 

ţine cont de altul, de a-şi 
asuma responsabilităţi; 
- de a da, rând pe rând, 
fiecărui elev şansa de a 
experimenta diferite roluri, 
inclusiv cel de animator sau 
lider, de a lua cunoştinţă de 
diferite forme de conducere, 
de a percepe şi a analiza 
relaţiile de putere din grup, 
instituţie sau societate, de a 
depista abuzurile şi a lua act 
de ele; 
- de a veghea la locul acordat 
în şcoală limbilor, culturilor, 
convingerilor etice sau 
religioase, competenţelor 
diferite ale elevilor; spre ce 
percepţii sau atitudini conduc 
acestea, de egalitate sau de 
marginalizare; 
- de a supraveghea la 
calitatea interacţiunilor dintre 
elevi; se ştie că elevii 
participă din ce în ce mai mult 
la interacţiuni, iar gradul de 
participare depinde de 
prestigiul pe care-l au în grup; 
prestigiul lor depinde, între 
altele, de situaţia socio-
economică, de etnie, limbă, 
competenţe fizice, rezultate 
şcolare; organizarea unui 
învăţământ care să suscite 
învăţarea cooperativă ar 
asigura o exercitare optimă a 
prestigiului şi ar conduce la 
reducerea inegalităţilor 
instituite în şcoală; 
- de a stăpâni fenomenele de 
violenţă; tinerii care au 
tendinţe autoritare trebuie 
trataţi cu înţelegere şi puşi în 
situaţia de a colabora în 
diferite împrejurări cu cei 
către care îşi îndreaptă ura 
sau violenţa; 
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- faţă de persoanele cu nevoi 
speciale, e nevoie de o 
înţelegere suplimentară 
pentru a-i integra şi a-i pune 
alături de cei normali; nu e 
vorba de a realiza o pseudo-
egalitate, ci de a permite 
fiecăruia să se manifeste cu 
demnitate în solidaritate; 
- de a asigura deschiderea 
grupului spre exterior şi a 
favoriza o atitudine de 
empatie cu membrii altor 
grupuri, mai apropiaţi sau mai 
îndepărtaţi; 
- de a extinde colaborarea 
dintre educatori cu părinţii 
elevilor sau cu lucrătorii 
sociali, cu personalul medical. 

Exemple de activităţi 
pentru realizarea educaţiei 
interculturale: utilizarea 
bibliotecilor, a centrelor de 
documentare audio-video 
pentru consultarea unor 
lucrări care să corespundă 
obiectivelor educaţiei 
interculturale (drepturile 
omului şi libertăţile sale 
fundamentale, dezvoltare 
durabilă şi mediu, expuneri 
despre unele evenimente 
istorice sau contemporane); 
studii culturale comparative; 
utilizarea noilor tehnologii ale 
învăţării (învăţământ la 
distanţă, internet, programe 
TV educative, casete audio-
video, softuri educaţionale); 
activităţi desfăşurate în 
parteneriat cu părinţii şi cu 
reprezentanţii diferitelor 
instituţii culturale (lectorate, 
povestiri, jocuri, cântece, 
evocări, informări despre 
experienţe de viaţă, artă, 
ştiinţă, tehnică); participarea 

la evenimente culturale şi 
sărbători locale, expoziţii, 
concursuri, serbări, activităţi 
muzicale în condiţiile în care 
arta se prezintă ca un 
excelent pretext şi ca o cale 
privilegiată pentru 
descoperirea, recunoaşterea 
şi aprecierea altor culturi; 
manifestări sportive, acestea 
devenind ocazii autentice de 
întâlnire, colaborare, cu atât 
mai mult cu cât principiul de 
constituire a echipelor nu 
este unul al separării, ci al 
integrării în echipe mixte, 
care să valorifice diferenţele 
dintre sportivi, acţionând, 
prin complementaritate, la 
dezvoltarea coperării şi la 
obţinerea de rezultate 
frumoase; organizarea de 
întâlniri între persoane 
aparţinând unor culturi 
diferite, ca ocazie de 
cunoaştere şi stabilire a unor 
noi relaţii de prietenie, 
mergând de la vizite, 
excursii, petrecere a unui 
timp liber împreună până la 
schimburi literare, muzicale, 
culinare, hobby-uri; 
exprimarea solidarităţii în 
raport cu evenimente locale 
sau internaţionale (zile 
aniversare, calamităţi, 
accidente, manifestări 
rasiste); înfrăţirile practicate 
între regiuni, oraşe, comune, 
şcoli, instituţii social-
culturale. Ele reprezintă o 
ocazie concretă de 
manifestare a schimburilor şi 
a solidarităţii; corespondenţa 
şcolară (desene, e-mail, 
„Caietul prieteniei”); vizite, 
cursuri, zile sau săptămâni 

de studio centrate pe un 
anume aspect (limbă, datini, 
artizanat, religie); celebrarea 
„Zilei drepturilor copiilor”, a 
„Zilei drepturilor omului” prin 
concursuri, expoziţii, postere, 
dezbateri pe teme specifice 
educaţiei interculturale. 
Activităţile desfăşurate în 
mediile şcolare interculturale 
se pot constitui în adevărate 
elemente declanşatoare şi 
susţinătoare ale creativităţii 
didactice şi conduc la 
îndeplinirea obiectivelor 
noilor educaţii pentru 
toleranţă, pace şi armonie. 
      Concluzionând, 
interculturalismul în educaţie 
se poate contura în mod 
evident ca un real beneficiu 
didactic, ca un concept 
polivalent, ca o nouă 
pedagogie interactivă şi 
modernă. Meritele sale 
fundamentale sunt centrate 
pe efortul istovitor, greu 
cuantificabil, de cristalizare 
la educatori şi educaţi a unei 
competenţe interculturale 
reale şi funcţionale. Şi chiar 
dacă pedagogia 
interculturală este deseori 
criticată că îşi propune 
obiective mai mari decât 
puterile sale, chiar dacă 
soluţiile nu sunt întotdeauna 
uşor aplicabile, această 
abordare reprezintă un 
important punct de reflecţie 
pentru lumea şcolii. 
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MENS SANA IN CORPORE SANO 

   
Prof. Elena Doina COZMA 

Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza”, Roman 
 

 
 ,,Să facem din copii 
ce cresc sub ochii noștri 
oameni care înțelegând 
nevoia mișcării să o 
traducă în fapt prin 
îndeplinirea zilnică a unor 
forme de activitate 
sportivă ușoară și apoi să 
le rămână definitive toată 
viața”    
                      EUGEN PORA                                                                                                                

 

           Minte sănătoasă într-
un corp sănătos! Cu 
siguranță ați auzit acest 
dicton aparținînd latinilor: 
,,Mens sana in corpore 
sano”! A face mișcare  
înseamnă un mod de viață 
sănătos pe lângă o 
alimentație sănătoasă și o 
igienă adecvată. 
Sportul poate fi înțeles 
începând cu activitatea 
zilnică, până la competiții 
internaționale de înalt nivel. 
Desigur, sportul este un 
,,adaos” pentru sănătate 
dacă este bine înțeles, bine 
coordonat, cu reguli, făcut 
rațional. Sportul favorizează 
o bună sănătate individului, 
dându-i un sens al 
responsabilităților și al 
conviețuirii.                                                                        
            Educația fizică este o 
componentă a educației 
generale, integrale, alături de 
educația intelectuală, 
educația morală, educația 

estetică și educația tehnico-
profesională. Între toate 
aceste componente există –
logic- interdependență, relații 
reciproce, ele formând un 
întreg, un sistem. Educația 
fizică poate influiența 
extraordinar de mult sfera 
intelectuală a personalității 
umane, dar și celelalte sfere 
(mai ales morală și estetică) 
de aceea consider că orele 
de educatie fizică din 
trunchiul comun sunt foarte 
importante pentru elevii 
nostri. Sensul principal al 
relației în cadrul 
componentelor menționate 
este de la educație fizică 
către celelalte și nu invers. 
Educația fizică este una din 
variantele prin care se 
practică exercițiile fizice. Ea 
este un tip fundamental de 
activitate motrică care 
implică legi norme, prescripții 
metodice etc., în scopul 
realizării unor obiective 
instrucțiv –educative bine 
precizate. Se desfășoară 
(fiind activitate!) în două 
modalități : ca proces 
instructiv educativ bilateral și 
ca activitate independentă. 
Cea mai răspândită 
modalitate la noi în România 
este prima. În alte țări cea 
mai frecventă modalitate 
este cea de-a doua. De 
aceea, consider că noi, 
profesorii de educație fizică 

in timpul orelor trebuie să le 
transmitem copiilor și alte 
cunoștinte legate de : 
importanța mișcării, a 
practicării unui sport sau alte 
jocuri ; noțiuni legate de 
igienă, de alimentație etc.  
               In programul unui 
copil nu trebuie să lipsească  
mișcarea care este esențială 
pentru dezvoltarea lui fizică. 
Eu le explic copiilor de ce 
obiectul pe care îl studiază la 
școală ,,Educație fizică și 
sport”este important pentru 
că: îi ajută să se dezvolte 
armonios, îmbunătațește 
starea de spirit, stimulează o 
serie de centri nervoși ai 
creierului  ceea ce îi ajută să 
fie  mai veseli si mai relaxați  
iar capacitatea de reținere  
după o ora de mișcare este 
mult mai mare. De 
asemenea, vor arăta mai 
bine dacă urmează un 
program regulat de exerciții, 
iar acest lucru le va 
îmbunătăți imaginea de sine 
și încrederea in forțele 
proprii. In plus, exercițiul fizic 
reduce stările de anxietate si 
depresie. Jocurile sunt foarte 
importante in lectiile de 
educație fizică. Ideea de a 
folosi jocul in scopuri 
educative a fost incă din 
antichitate clar exprimată de 
platon iar mai târziu în epoca 
Renașterii de Vitorio da 
Feltre, apoi de Bacon și 
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Fenelon. Despre joc au scris 
mulți pedagogi și scriitori 
romăni. Astfel , Mihai 
Eminescu afirma în 1876 
că,,, Prin jocuri copii învață a 
iubi orânduiala”.  
          ,,Jocurile sunt un 
perfect mijloc de instruire 
pentru tinerele noastre 
generații” dar si de 
autoeducație, scria in 1922 
P. Pavlov.Prin ele ,,copilul 
prinde o mai mare dragoste 
de natură, și fără să vrea , 
instinctiv, își dă toate silințele 
de a o cunoaște în toate 
amănunțimile ei, își face 
educația pentru sine însuși; -
jocurile fiind un puternic 
stimulent la aceasta”. 
              Exercițiile fizice 
ajută la dezvoltarea 
armonioasă a tuturor 
grupelor musculare și 
prevenirea instalării unor 
atitudini deficiente, combat 
bolile cronice si  mențin 
controlul asupra greutații. 
Prin exercițiul fizic, țesuturile 
sunt mai bine oxigenate si 
hranite cu nutrienți, iar acest 
lucru duce la îmbunătățirea 
întregului sistem 
cardiovascular. Exercițiul 
poate fi distractiv, înscrieți-vă 
la cursuri de dans, aerobic, 
inot etc.. Adunăți câțiva 
prieteni si organizați excursii, 
săniuș, un meci de fotbal, 
volei sau tenis. Tot ceea ce 
contează este să faci 
mișcare. 
              Educația primită de 
la părinți  si profesori am 
putea-o defini ,,educație 
morală”, deci ne formam din 
punct de vedere moral, ne 

formăm caracterul după niste 
principii solide de viață care 
să ne recomande pe mai 
departe. Această educație 
ne este completată  de 
educația fizică. Nu poți avea 
pe deplin o gândire 
sănătoasă dacă organismul 
tău nu cunoaște mișcarea, 
exercițiul fizic. Aceste două 
elemente se completează 
pentru a rezulta  omul cu 
adevarat integru.   
           Igiena corporală este 
un subiect important. Se 
spune că, apa și săpunul 
sunt sfinte. Curățenia e ca o 
carte de vizită a persoanei 
tale. 
De asemenea, trebuie să 
înțelegem că medicii, în 
general, sunt prietenii noștri. 
Ei ne dau sfaturi despre cum 
să ne menținem sănătoși. Nu 
ocoliți cabinetele medicale, 
efectuați examene medicale 
de rutină pentru a preveni, 
mai degrabă, decât pentru a 
trata diferite afecțiuni. 
             Profesorul Nicandros 
întrebat de un student cum 
definește perfecțiunea, el a 
raspuns:  ,,Corpul este 
cultivat prin gimnastică, 
sufletul prin muzică iar 
spiritul prin învățătură. 
Numai mergând pe acest 
drum vei vedea născându-se 
frumusețea. Iar in frumusețe 
trebuie căutată adevărata 
idee despre om. Omul 
trebuie sa posede nu numai 
un corp frumos ci și un suflet 
frumos și o minte 
pătrunzătoare. Frumusețea 
este expresia acestei 
plenitudini; aceasta este 

perfecțiunea, care nu poate fi 
atinsă decât prin merit”  
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VALENŢE EDUCATIVE  ALE DIVERSITĂŢII ÎN ŞCOALĂ  
ŞI ÎN AFARA EI 

   
Prof. MARIAN Irina 

Şcoala Gimnazială, comuna Bahna 
 

 
 Sintagma şcoală 
pentru diversitate este 
echivalentă cu sintagma 
şcoală pentru toţi şi 
reprezintă dezideratul 
maximei toleranţe în ceea ce 
priveşte diferenţele fizice, 
socioculturale, lingvistice şi 
psihologice existente între 
copii/elevi, scopul fiind acela 
de a oferi tuturor posibilitatea 
de a învăţa în ritmul propriu, 
conform capacităţilor şi 
nevoilor personale şi de a se 
exprima în funcţie de 
trăsăturile de personalitate 
ale fiecăruia.  
 Acest tip de şcoală se 
structurează pe ideea că 
finalitatea fundamentală a 
sistemului naţional de 
învăţămînt constă în a forma 
cetăţeni ai aceleeaşi 
societăţi şi care împărtăşesc 
valori comune. Şcoala 
reprezintă doar un segment 
al sistemului social, iar 
schimbările din cadrul ei nu 
pot avea succes în absenţa 
unor schimbări care sunt 
dirijate la nivelul celorlalte 
segmente.  
 Datorită acestui fapt 
se impune gândirea unor 
structuri care să îmbine 
flexibil şi eficient demersurile 
din toate domeniile, proces 
care implică formarea unei 
atitudini pozitive faţă de 

integrare într-o perspectivă 
cât mai apropiată faţă de 
incluziune.  
 Fenomenul 
globalizării vieţii economice, 
sociale şi politice devine din 
ce în ce mai evident. Din 
această perspectivă se 
observă creşterea mobilităţii 
oamenilor de pretutindeni, 
inclisiv creşterea numărului 
de migranţi de origini şi 
credinţe diferite care trăiesc 
şi lucrează în Europa.  
 În ultimii ani se 
constată o creştere numerică 
a unor comunităţi din punct 
de vedere multicultural, fără 
însă să le fie recunoscută şi 
valoarea competenţelor 
interculturale, participarea la 
dezvoltarea vieţii sociale şi 
politice fiindu-le refuzată.  
 Diversitatea culturală 
este o realitate care trebuie 
fructificată în mediul şcolar şi 
nu trebuie să fie considerată 
ca fiind un prejudiciu. 
Pluritatea culturală pune nu 
numai problema apărării 
diferenţelor, ci a dialogului 
cultural care recunoaşte că 
fiecare are datoria să 
contribuie la îmbogăţirea 
experienţei umane şi că 
fiecare dintre acestea este 
un efort de universalizare a 
unei experienţe particulare. 
Multiculturalitatea nu este 
adversarul universalismului 

european, ci o altă formă a 
lui. Societăţile multiculturale 
sunt existenţe în care 
oamenii aparţin unor grupuri 
diferite, intră în contact 
întâmplător atunci când 
situaţii concrete de viaţă o 
impun. Pluralismul moral şi 
religios nu exclude existenţa 
unui set comun de valori şi 
principii care să întemeieze 
identitatea civică în spaţiul 
fizico-social respectiv.  
 Procesul 
interculturalismului implică 
înţelegerea, aprecierea şi 
valorizarea culturii proprii la 
care se adaugă respectul 
bazat pe o informare 
autentică şi pe construirea 
curiozităţii faţă de cultura 
etnică a celuilalt. 
Interculturalitatea se produce 
la intersecţia dintre culturi, 
nefiind un scop în sine, dar 
care poate deveni o finalitate 
atunci cînd sunt sesizate 
transformările nefireşti sau 
comportamentele nefaste la 
acest nivel de intersectare a 
culturilor.  
 Într-o astfel de lume 
marcată de diferenţe 
culturale şi lingvistice, şcoala 
trebuie să îi înveţe pe tineri 
să convieţuiască într-o 
societate deschisă şi liberă, 
fundamentată pe autoritatea 
valorilor împărtăşite. 
Înţelegerea şi însuşirea 
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concepţiei conform căreia 
interculturalitatea înseamnă 
demnitate şi respect 
acordate individului devine 
din ce în ce mai mult o 
necesitate. Oamenii fiind 
fiinţe raţionale pot dezvolta 
aceste valori numai dacă le 
folosesc, exprimîndu-le şi 
explorându-le împreună, ca 
membri ai unei comunităţi 
caracterizate prin diversitate. 
Valorile idealurilor 
democratice şi ale toleranţei 
faţă de diferenţe sunt mai 
uşor de conştietizat atunci 
cînd sunt rezultate din 
experienţă decît dacă sunt 
rezultatul instrucţiei formale. 
Cercetările din domeniu 
demonstrează că persoanele 
expuse interacţiunilor inter-
etnice au o mai mare 
capacitate de a identifica 
valorile comune între diverse 
grupuri, de a recunoaşte 
faptul că şi conflictele pot 
produce valori atunci când 
sunt abordate corespunzător 
şi de a se angaja mai activ în 
promovarea înţelegerii şi 
colaborării inter-etnice. 
Aceştia demonstrează o 
implicare mai puternică în 
problemele comunităţii şi în 
acţiuni de voluntariat şi sunt 
mult mai dispuşi să-şi 
desfăşoare activitatea în 
medii sociale diverse din 
punct de vedere etnic.  
 Având în vedere 
aceste aspecte, ţelul 
procesului educativ modern 
este pregătirea elevilor 
pentru realităţile complexe şi 
diverse ale societăţii, prin 
dezvoltarea abilităţilor de 

recunoaştere, valorificare şi 
achiziţionare de cunoştinţe 
provenite din orizonturi 
culturale eterogene. 
Valorificarea diversităţii trece 
dincolo de simpla toleranţă 
faţă de medii şi concepţii 
diferite; ea recunoaşte, 
apreciază şi facilitează 
procesele implicate în 
explorarea şi descoperirea a 
ceea ce nu este familiar, 
permiţând o gamă largă de 
modalităţi de a gândi şi de a 
comunica. Deasemenea 
valorificarea diversităţii 
conduce la întărirea relaţiilor 
în cadrul comunităţii şi 
măreşte posibilităţile tinerilor 
de a se realiza într-o lume 
pluralistă, din ce în ce mai 
complexă. Aceştia vor fi 
dispuşi să înţeleagă şi să 
respecte oamenii şi punclele 
de vedere diferite ale 
acestora, deoarece aceasta 
este lumea în care ei îşi vor 
desfăşura activitatea.  
 Diversitatea este cea 
care va încuraja gândirea 
critică şi acesta este un fapt 
deosebit de important în 
societatea contemporană, 
unde inovaţia se bazează în 
primul rând pe o bună 
colaborare. Schimbul real de 
idei solicită sensibilitate şi 
înţelegere a punctelor de 
vedere, a valorilor şi a ideilor 
celorlalţi.  
 Conform cercetărilor 
în domeniu, perioada anilor 
de şcoală se caracterizează 
printr-o influenţă 
semnificativă a membrilor 
grupului asupra dezvoltării 
intelectuale şi sociale a 

individului. În această etapă 
au loc schimbări substanţiale 
în ceea ce priveşte 
personalitatea, identitatea şi 
respectul de sine, valorile şi 
atitudinile. Această perioadă 
se caracterizează printr-o 
expunere deschisă la 
experienţe şi idei diferite de 
cele întâlnite anterior.  
 Şcoala, în calitate de 
factor determinant al 
procesului educativ trebuie 
să se orienteze nu numai 
către creşterea cadrului 
adecvat în vederea 
autodezvoltării personale dar 
şi către definirea unui mediu 
care să furnizeze o 
experienţă educaţională de 
cea mai înaltă calitate. 
Această misiune are ca parte 
importantă garantarea 
capacităţii elevilor de a 
percepe în mod coerent şi 
critic probleme complexe şi 
de a-şi aplica propriile 
cunoştinţe într-o lume în 
continuă schimbare. Rolul 
şcolii este acela de a 
încuraja tinerii să articuleze 
şi să evalueze opinii, să 
asimileze date din diverse 
surse şi să emită judecăţi 
într-un mod inovativ şi 
modern. Este util să se 
creeze situaţii de învăţare 
care să-i angajeze pe elevi, 
să încurajeze discuţiile şi să 
faciliteze dezbaterile pentru 
a crea perspective multiple 
de abordare a diferitelor 
situaţii şi probleme.  
 Rezultatele 
cercetărilor psihologice arată 
că interacţiunea între elevi în 
cadrul unui colectiv divers 
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promovează acest tip de 
experienţă de învăţare. 
Interacţiunea dintre elevii 
care provin din medii şi 
experienţe de viaţă diferite îi 
pune pe aceştia în mod 
inevitabil în faţa unor 
concepţii care diferă de cele 
personale. Aceşti elevi vor 
avea un nivel de gândire 
critică mai ridicat şi vor 
demontra un mai mare 
angajament şi grad de 
motivaţie.  
 Educaţia 
multiculturală poate să 
conducă la formarea unor 
abilităţi superioare de a 
negocia şi de a funcţiona 
într-un mediu ocupaţional şi 
social comlex. Diversitatea 
pieţei muncii la nivel global şi 
schimbările demografice 
solicită tineri tot mai bine 
pregătiţi. Marile companii 
multinaţionale sunt de părere 
că diversitatea în cadrul 
forţei lor de muncă va 
conduce la apariţia unor idei 
şi produse tot mai avansate 
decât în alte condiţii.  
 Cercetările asupra 
beneficiilor educaţionale ale 
diversităţii culturale au 
demonstrat că aceasta 
prezintă o multitudine de 
avantaje creative şi 
funcţionale. În condiţii ideale, 
diversitatea promovează 
creativitatea, îmbunătăţeşte 
procesul luării deciziilor 
deoarece ridică nivelul de 
informaţii, cunoştinţe, 
perspective şi abilităţi dar, în 
acelaşi timp diversitatea 
poate fi considerată şi o 
sabie cu două tăişuri: pe de 

o parte crează oportunităţi 
pentru afirmarea creativităţii, 
dar există şi posibilitatea ca 
membrii grupului să devină 
frustraţi şi să înceteze a se 
mai identifica în cadrul 
comunităţii.  
 Diversitatea culturală 
a elevilor poate deveni o 
oportunitate şi o resursă de 
îmbogăţire pentru copii şi 
cadre didactice, numai dacă 
şcoala proiectează activităţi 
de învăţare care să o 
valorifice şi dacă asigură 
şanse egale pentru copiii 
defavorizaţi prin implicarea 
tuturor părinţilor, a 
profesorilor şi a instituţiilor 
locale abilitate.  
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STRATEGII DE REALIZARE A EDUCAŢIEI INTERCULTURALE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

   
Profesor înv. primar, Paraschiva CIAUŞU 

Școala Gimnazială Nr.1, Pildești 
 

 
1.  Educația interculturală, 
fundamentare teoretică 

      Educația 
interculturală a devenit o 
temă de actualitate în școala 
și în societatea românească. 
Educaţia interculturală 
promovează atitudini 
tolerante, deschise, de 
acceptare şi înţelegere 
firească a raportului ”eu-
celălalt” şi a noţiunii de 
străin, recunoaşterea şi 
respectarea diferenţelor 
culturale prin valorificarea 
pozitivă a relaţiilor de 
egalitate între oameni şi nu 
prin aplicarea polarităţii 
superior-inferior. Abordarea 
interculturală în educaţie 
constituie o nouă manieră de 
concepere şi implementare a 
curriculumurilor şcolare şi o 
nouă atitudine relaţionare 
între profesori, elevi şi 
părinţi. Perspectiva 
interculturală deschide noi 
piste de manifestare a 
diversităţii şi diferenţelor. 
Universul şcolii este vizibil un 
spaţiu al pluralităţii, al 
diferenţelor, al culorilor. În 
spaţiul şcolii se intersectează 
personalităţi, comportamente 
diferite, oferind multiple 
provocări abordărilor 
educaţionale.  

    Într-un astfel de 
context, se naşte întrebarea 

legitimă: care este atitudinea 
optimă a şcolii faţă de 
această diversitate pe care 
trebuie să o gestioneze? Cu 
alte cuvinte, cine trebuie să 
se adapteze: elevii sau 
şcoala? Este necesar ca cei 
diferiţi să se schimbe pentru 
a se încadra în fluxul 
majorităţii sau instituţiile 
şcolare trebuie să se 
restructureze pentru a le 
respecta acestora specificul 
cultural? Valorile incluse în 
finalităţile educaţiei 
interculturale nu se pot 
realiza de la sine în 
raporturile interculturale. 
Deschiderea faţă de celălalt, 
acceptarea acestuia, 
toleranţa nu sunt înnăscute, 
ci se construiesc în 
personalităţile individuale 
prin demersuri educaţionale 
sistematice. Din perspectiva 
cultivării şi promovării 
acestor valori, rolul şcolii 
este deosebit de important în 
transformarea acestor 
diferenţe într-o sursă a 
dezvoltării personale şi 
comunitare, şi mai puţin ca 
sursă de prejudecăţi, 
tensiuni, disconfort. 
Perspectiva interculturală de 
concepere a educaţiei poate 
conduce la atenuarea 
conflictelor şi la eradicarea 
violenţei în şcoală, prin 
formarea unor 

comportamente precum: 
aptitudinea de a comunica; 
cooperarea şi instaurarea 
încrederii în cadrul unui grup; 
respectul de sine şi al altora, 
toleranţa faţă de opiniile 
diferite; luarea de decizii în 
mod democratic; acceptarea 
responsabilităţii altora şi a 
propriului eu; soluţionarea 
problemelor interpersonale; 
stăpânirea emoţiilor primare; 
capacitatea de a evita 
altercaţiile fizice. 
   Interculturalitatea 
este o componentă a 
realităţii zilnice din şcoală. 
Tot modul de învăţare este 
organizat din perspectivă 
interculturală, permiţând 
învăţarea prin colaborare, 
comunicare şi nicidecum de 
marginalizare a unor copii. 
Deschiderea spaţiului şcolii 
către comunitate şi specificul 
ei, organizarea unor întâlniri, 
excursii, serbări cu specific 
intercultural dar nu în 
detrimentul majorităţii, 
urmăreşte realizarea 
obiectivelor de egalizare a 
şanselor în educaţie. 
2.  Educaţia interculturală 
şi noul curriculum 
educaţional 

Pentru a obţine o cât 
mai mare reprezentare şi 
eficienţă a activităţilor 
interculturale în şcoală se 
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recomandă o strategie care 
să urmărească:  
- Curriculum nucleu 
- Curriculum la decizia şcolii 
- Activităţile extracurriculare 

Fiind un domeniu nou, 
este greu a stabili locul 
educaţiei interculturale în 
curriculum oficial, motiv 
pentru care se acordă o 
atenţie mai mare activităţilor 
extracurriculare ale căror 
obiective şi probe de 
evaluare pot fi direcţionate 
către sentimente, atitudini, 
lucruri mai puţin palpabile. 

Avantajul activităţilor 
extracurriculare, care se 
apropie mai mult de 
educaţia interculturală  nonfo
rmală, este că oferă un 
cadru flexibil, propice pentru 
apropiere şi intercunoaştere. 
Educaţia interculturală la 
nivelul curriculum-ului la 
decizia şcolii are în vedere 
propunerea unor discipline 
opţionale care să promoveze 
valorile interculturale sau 
extinderea unor teme din 
curriculum-ul nucleu care 
permit tratări din perspectivă 
interculturală. Exemplific: 
,,Cum comunicăm ca să nu 
ne mai certăm”, ,,Tradiţii şi 
obiceiuri locale”, ,,Colegii 
mei - prietenii mei”, ,,Jocuri 
de copii”, ,,Dansuri 
tradiţionale”(activităţi 
opţionale). Educaţia 
interculturală la nivelul 
curriculum-ului 
nucleu urmăeşte 
identificarea unor programe 
de trunchi comun, obiective 
şi conţinuturi 
care să promoveze 

interculturalitatea, 
interdisciplinaritatea, strategii 
didactice de învăţare prin 
cooperare, etc. Nu este de 
neglijat grupa de copii, 
ca resursă în procesul 
didactic, a cărei diversităţi 
culturale trebuie valorificată. 
           Conceptul de 
competenţă interculturală 
vizează un ansamblu de 
cunoştinţe, abilităţi, aptitudini 
şi comportamente, care 
utilizate armonios şi 
complementar îi permit 
individului rezolvarea unor 
situaţii de interacţiune 
interculturală. Competenţa 
interculturală include 
următoarele componente: 
cognitivă, afectivă şi 
comportamentală. 
- Componenta cognitivă 
presupune existenţa 
conştiinţei culturale şi 
interculturale adecvate. La 
acest nivel este implicată 
recunoaşterea faptului că 
oamenii interpretează unul şi 
acelaşi comportament în 
moduri diferite.  
- Componenta afectivă 
cuprinde un ansamblu de 
atitudini de stimă şi 
recunoaştere, deschidere, 
valorizare, respect, 
curiozitate faţă de celălalt. 
- Componenta 
comportamentală şi a 
comunicării, implică 
capacitatea de a empatiza, 
de a tolera prezenţa celuilalt, 
de a găsi şi utiliza eficient 
modalităţi de adaptare în 
situaţii de interacţiune 
interculturală. 

           La elevi competenţele 
interculturale pot fi dobândite 
în cadrul activităţilor 
desfăşurate în mediul 
educaţional formal, 
nonformal şi informal. 
    a)   Competenţe formate 
şi dezvoltate în mediul 
educaţional formal: 
          Activităţile intructiv-
educative urmăresc 
dezvoltarea cognitivă şi 
metacognitivă a elevului prin 
formarea capacităţii de: 
- a coopera cu colegii pentru 
soluţionarea sarcinilor 
primite; 
- a construi împreună cu 
ceilalţi elevi un cod 
comportamental comun, 
privind reacţiile lor în situaţii 
de credinţe, norme, principii, 
valori, divergenţe de opinii; 
- a conştientiza 
caracteristicile propriei 
persoane, caracteristici 
derivate din mediul cultural 
de provenienţă şi de a le 
valorifica în 
contextecorespunzătoare; 
- a observa şi evalua 
comportamentele colegilor în 
vederea raportării 
comparative la acestea; 
- a stabili anumite repere 
(modele de 
personalitate,elemente 
simbolice) şi a le urmări pe 
parcursul evoluţiei proprii; 
- a se adapta şi integra într-
un colectiv, în medii 
interculturale. 
       b) Competenţe formate 
şi dezvoltate în mediul 
educational informal: 
           Elevii îşi pot dezvolta 
capacităţi de: 
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- a relaţiona cu alţii elevi care 
provin din medii culturale 
diferite şi cu familiile 
acestora; 
-a se implica în acţiuni cu 
character cultural, religios, 
desfăşurate în comunitatea 
din care fac parte; 
- a viziona şi audia emisiuni 
cu caracter intercultural 
difuzate la televizor şi radio; 
- a citi materiale, cărţi, 
reviste, ziare, broşuri care 
tratează teme interculturale; 
- a accesa, prin intermediul 
internetului, site-uri ce conţin 
materiale, programe, 
proiecte interculturale; 
- a participa la acţiuni 
interculturale organizate de 
diverse asociaţii, fundaţii, 
instituţii specializate în acest 
domeniu. 
     c) Competenţe formate 
şi dezvoltate în mediul 
educaţional nonformal: 
         Activităţile organizate 
pentru petrecerea timpului 
liber (excursii, vizite, tabere, 
expoziţii, spectacole) precum 
şi activităţi desfăşurate în 
mediul socio-profesional 
contribuie la dezvoltarea la 
elevi a capacităţii de: 
- a organiza activităţi 
interculturale; 
-a stabili şi menţine prietenii, 
contacte interculturale; 
- a explora şi investiga unele 
medii culturale; 
- a media şi rezolva 
eventuale conflicte 
interculturale; 
- a aplica anumite cunoştinţe 
(limbi străine, geografie, 
informatică, istorie etc.) în 
situaţii interculturale. 

3. Exemple de bune 
practici 
            Am devenit lider 
voluntar în școala unde îmi 
desfășor activitatea  în urma 
parcurgerii  unui set de trei 
module de formare care mi-
au dezvoltat abilitățile 
necesare coordonării unui 
club de voluntariat cu 
ajutorul unor instrumente de 
lucru precum: manual, 
curriculum și o baza  de 
jocuri si povestiri. Programul 
IMPACT (Implicare, 
Motivare, Participare, 
Acțiune, Comunitate, Tineri) 
este un  model de educație 
extracurriculară nonformală 
în România constând într-o 
rețea de cluburi de inițiativă 
comunitară pentru tineri. 
Cluburile combină învățarea, 
distracția si serviciul în 
folosul comunității pentru a 
ajuta tinerii să-și dezvolte 
abilități de viață. Reflecția 
este „metoda cea mai nobilă 
de învățare” care 
îmbogățește învățarea prin 
experiență desfășurată în 
cadrul Clubului IMPACT. 
Voluntariatul pentru copii 
este un mod eficient și 
altruist de a-ți aduce 
contribuția la viitorul 
societății din care faci parte. 
În cadrul întâlnirii, membrii 
lucrează împreună și la 
planificarea şi 
implementarea unui proiect 
de serviciu în folosul 
comunităţii. Proiectele sunt 
alese democractic şi 
implementate de tineri, 
„vocea” și motivaţia tinerilor 
fiind foarte importante în 

identificarea nevoilor 
comunităţi, planificarea și 
implementarea acestora. 
Proiectele se desfăşoară 
după o structură standard, 
dar flexibilă în funcţie de 
nevoile fiecărui club și 
folosind instrumentele de 
învățare de mai sus. 
Exemple de bune practici: 

a) VĂ AȘTEPTĂM CU 
DRAG LA ȘCOALĂ! 

b) NATURA IN 
MIJLOCUL NOSTRU 

c) NU ESTI NICIODATA 
SINGUR! 

d) SĂNĂTATEA-
BUNUL CEL MAI DE 
PREŢ 

        Voluntariatul îi ajută pe 
tineri să devină agenți ai 
schimbării, capabili să-și 
transforme propria viață și 
comunitatea în care trăiesc 
în mod pozitiv prin: 

- libertatea foarte mare de 
mobilitate care le este 
oferită;  
- libertatea de exprimare a 
propriilor idei;  
- pot invăța doar ceea ce le  
place; 
- aplicarea modelului 
diversităţii prin abordarea 
diferenţiată, iniţierea de 
proiecte în care să fie 
implicaţi elevi, cadre 
didactice de diferite 
specialităţi, parteneri 
educaţionali, pornind de la 
părinţi, societatea civilă, 
media şi comunitate. 
- iniţierea tinerilor în 
managementul de proiect, în 
activităţi antreprenoriale şi în 
procesul decizional în 
vederea finalizării 
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demersurilor lor. 
                      „Pentru a 
dezvolta responsabilitate, 
tinerii trebuie să fie 
responsabili; pentru a învăţa 
să le pese, trebuie să 
acţioneze cu grijă faţă de 
ceilalţi; iar pentru a învaţa să 
le pese de binele comun, 
trebuie să contribuie la 
acesta.” 
                                                                                    
(Thomas Lickona, Educating 
for Character) 
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METODA ,,PROIECTUL CETĂȚEANUL’’ 
 

Profesor Lăcrămioara TINCĂ 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 
 

 
Metoda ,,Proiectul 

Cetățeanul’’ (Project 
Citizen) este o metodă 
inovativă de predare-
învățare-evaluare, pe care 
MENCȘ o recomandă pentru 
a fi utilizată la disciplina 
Educație pentru cetățenie 
democratică. Metoda se 
bazează pe încurajarea 
schimbului de experiență 
între elevi, profesori, 
autorități locale. 

Metoda ,,Proiectul 
Cetățeanul’’ este deosebit de 
interesantă și atractivă atât 
pentru elevi cât și pentru 
profesori. Elevii și profesorii 
lucrează în echipă, 
componenta interdisciplinară 
fiind relevantă, iar 
implementarea la clasă se 
face pe durata a 7 - 8 
săptămâni. 

Project Citizen constă 
în studierea unei probleme a 
comunității locale care 
presupune o politică publică 
și care este aleasă de către 
elevi spre a fi studiată. 
Implementarea metodei în 
România se face sub 
coordonarea Institutului 
Intercultural Timișoara, în 
cadrul programului CIVITAS 
– un program de schimburi 
internaționale în domeniul 
educației pentru democrație 
inițiat și coordonat de Center 
for Civic Education, S.U.A. 

Rețeaua CIVITAS cuprinde 
mai multe parteneriate între 
state din S.U.A. și țări din 
diferite părți ale lumii, în 
general țări cu ,,democrații 
emergente’’. Reprezentantul 
în România al rețelei 
CIVITAS este Institutul 
Intercultural Timișoara. 

Metoda ,,Proiectul 
Cetățeanul’’ presupune 
parcurgerea de către o clasă 
a următoarelor etape: 
- identificarea problemelor 
comunității locale care 
presupun politici publice; 
- selectarea prin vot a unei 
probleme care să fie studiată 
de către clasă; 
- culegerea de informații 
privind problema aleasă, din 
diverse surse: autorități 
locale, specialiști, membri ai 
grupurilor direct vizate de 
problema respectivă, presă, 
biblioteci, internet; 
- organizarea informațiilor 
culese, alegerea unei politici 
publice propuse de clasă ca 
soluție a problemei și 
elaborarea unui portofoliu ce 
cuprinde patru secțiuni: 
- prezentarea problemei; 
- descrierea și analiza mai 
multor soluții posibile; 
- prezentarea și 
argumentarea soluției 
propuse de clasă; 
- un plan de acțiune prin care 
clasa își propune să 
determine autoritățile 

responsabile să aplice 
soluția propusă; 
- prezentarea portofoliului, 
mai întâi în cadrul unui 
eveniment organizat la 
nivelul școlii, cu invitarea 
reprezentanților autorităților 
și a unor membri ai 
comunității, apoi în cadrul 
unor evenimente publice, la 
nivel local, regional și 
național; 
- reflectarea asupra 
experienței de învățare. 

Relevanța metodei 
este dată de faptul că elevii 
studiază probleme reale și 
propun soluții de rezolvare a 
problemelor identificate în 
comunitatea locală, având 
astfel ocazia de a 
experimenta aspecte ale 
realității în care trăiesc și de 
a-și dezvolta abilități de 
interacțiune cu autoritățile 
publice, cu membri ai 
comunității locale, cu 
reprezentanți ai unor 
organizații 
nonguvernamentale sau ai 
mass-media. De asemenea, 
elevii au ocazia de a 
participa activ la mecanismul 
luării unei decizii care 
vizează comunitatea locală, 
iar instituția de învățământ 
obține vizibilitate și o 
recunoaștere mai largă a 
propunerii de politică publică 
inițiate de colectivele de 
elevi.  
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ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE 
  

  Prof. înv. primar MUNTEANU Ștefania Carmen 
Școala Gimnazială Hangu 

 

Educația ne-a făcut ceea ce 
suntem.  C. A. Helvetius 

 ,,Educația cuprinde 
ansamblul influențelor, 
acțiunilor desfășurate pentru 
formarea, dezvoltarea,  
modelarea personalității 
umane cu scopul integrării 
optime în societate. Așa dar, 
educația este o activitate 
organizată instituțional 
conform unor finalități 
pedagogice, este un produs 
al activității, determinabil și 
adaptabil la cerințele 
societății, este un proces 
angajat între mai multe ființe 
umane, aflate în diferite 
relații de comunicare și de 
modificare reciprocă.” 
 Putem afirma că 
pentru a reuși în viață avem 
nevoie de educație. 
 Foarte mulți gândesc 
că responsabilitatea în 
educație revine în mod 
exclusiv școlii. Aproape zilnic 
ne lovim de sintagma ,, Păi, 
vine la școală, profesorii nu 
au decât să-l educe,, Nimic 
mai greșit! Noi, cadrele 
didactice trebuie să 
convingem partenerii 
educaționali că rolul școlii 
este acela de a transmite 
informații într-o formă 
ordonată, structurată și 
organizată. 
 Fie că ne place sau 
nu în educarea noii generații 

trebuie să intervină legătura 
dintre școală, familie, 
comunitate. 
 Încrederea este vitală 
pentru colaborare și 
reprezintă un predictor 
pentru îmbunătățirea 
rezultatelor școlare. Există 
studii care arată că 
implicarea familiei în 
procesul instructiv-educativ 
influențează succesul 
elevilor la școală. Rezultatele 
sugerează că implicarea 
familiei contribuie la 
îmbunătățirea notelor, 
frecvenței la școală și la o  
mai mare responsabilitate a 
elevilor pentru o muncă 
legată de școală. 
 Școlilor le revine 
sarcina să dezvolte 
parteneriate cu părinții și nu 
în ultimul rând cu 
comunitatea.  
 Implicarea agenților 
economici, autorităților 
locale, organizațiilor 
neguvernamentale, pot 
aduce beneficii majore 
pentru toate categoriile de 
populație. 
 Atunci când elevii, 
părinții, comunitatea devin și 
se consideră parteneri în 
educație, în jurul elevilor se 
formează o comunitate de 
suport, care poate funcționa 
ca un angrenaj bine pus la 
punct. 

 Parteneriatele au un 
rol deosebit în funcționarea 

școlii, în îndeplinirea 
obiectivelor acesteia: ajută 
profesorii în munca lor, 
perfecționează abilitățile 
elevilor, îmbunătățesc 
programele de studiu, oferă 
servicii și suport familiilor, 
creează o atmosferă mai 
bună în școală. 

Trăim într-o lume 
complexă în care copiii au 
nevoie să fie pregătiți pentru 
a păși cu dreptul în viață de 
către părinți în colaborare cu 
școala și cu întreaga 
comunitate. Acest lucru nu 
este ușor, dar pentru a putea 
asigura educarea copiilor în 
cele mai bune condiții și, 
implicit, succesul în viață, e 
nevoie ca toți factorii 
implicați în procesul 
educațional să formeze o 
echipă în care fiecare știe ce 
are de făcut și îi acordă 
parteneriatului respectul și 
încrederea cuvenită. 
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EDUCAŢIA, O RESPONSABILITATE COLECTIVĂ  

  
 Prof. GHIGA Mihaela, Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Roman 

 
 

Educaţia reprezintă o 
necesitate universală. 
Importanţa educaţiei se 
poate vedea în efortul din ce 
în ce mai mare al fiecărui 
stat din Europa sau din lume 
pentru educarea tinerilor, 
atât la nivel formal, cât şi 
informal. UNICEF şi alte 
instituţii non-formale 
internaţionale s-au implicat 
de-a lungul timpului în 
implementarea unor 
programe educaţionale, 
organizând şi în Romania un 
proiect în preajma 
sărbătorilor de iarnă, cu titlul 
"Împreună pentru educaţie !", 
în care îşi doreşte să 
modernizeze educaţia din 
România, să realizeze o 
educaţie de calitate, cu 
dascăli de calitate şi tineri şi 
elevi formaţi în spiritul 
valorilor. 
  În România, fiecare 
guvern încearcă o continuă 
reformă a sistemului de 
învăţământ, considerând 
educaţia drept prioritate 
naţională. Dar cum să ne 
dezvoltăm noi la nivel 
personal şi la nivel de 
societate ca inovatori în 
educaţie? De care sistem 
are nevoie educaţia în 
România ? La ce să 
renunţăm şi ce să schimbăm 
pentru a avea o educaţie de 
calitate şi pentru a crea un 
viitor mai bun? 
 Răspunsul este legat 

în primul rând de aspectul 
complex al educaţiei care nu 
se rezumă  doar la însuşirea 
unor cunoştinţe teoretice, ci 
şi la un anumit 
comportament etic acceptat 
de societate.  Privită astfel, 
activitatea educativă poate 
sprijini formarea şi 
dezvoltarea omului matur şi 
responsabil de mâine, 
creşterea gradului de 
ocupare a forţei de muncă, 
dar şi formarea unui 
comportament civilizat, 
crearea de valori şi atitudini 
pozitive morale, spirituale 
sau civice. 
  În vederea realizării 
acestui scop nobil, de 
educare a copiilor şi tinerilor 
pentru carieră şi viaţă în 
general, consider că este 
necesară o abordare 
holistică a educaţiei, în 
sensul că ea trebuie privită 
ca un sistem de factori care 
conlucrează la 
implementarea principiilor de 
bază ale educaţiei. 
Profesorii, părinţii, elevii, 
mass media, comunitatea 
locală şi întreaga societate 
trebuie să susţină împreună 
dezvoltarea educaţiei. 
  Ne întrebăm mereu 
ce metode şi ce resurse ne 
pot ajuta să colaborăm 
pentru a avea un impact 
pozitiv asupra educaţiei? Eu 
cred că e necesar ca mass 
media să promoveze mai 
mult exemplele de bună 

practică pentru a restabili 
încrederea colectivităţii în 
instituţia educativă. De 
asemenea, consider că 
legislaţia trebuie să 
accentueze rolul 
complementar al familiei în 
educarea copiilor, pe baza 
unor valori şi principii etice, 
civice şi morale. 
 Toţi părinţii sunt 
responsabili legali ai 
educaţiei copiilor şi, din 
acest motiv, trebuie să aibă 
posibilitatea de a influenţa 
pozitiv natura acestei 
educaţii. Se ştie că un rol 
determinant în educarea 
individului îl are familia prin 
”ce-i şapte ani de acasă”. 
Mai ales în condiţiile 
accelerării transformărilor 
sociale şi democratice, 
schimbarea statutului 
copilului, dispersia familiei, 
precum şi alte cauze au dus 
la înţelegerea faptului că 
sistemul de educaţie este 
ineficient fără susţinerea 
părinţilor. 
 Ca fiinţă umană 
copilul are nevoie să i se 
accepte caracteristicile 
individuale, să aibă 
posibilitatea de acţiune şi 
experienţă personală, să 
aibă un anume spaţiu de 
libertate. În acelaşi timp, 
elevul/copilul are nevoie şi 
trebuie monitorizat în 
permanenţă de educatori, 
dar şi de părinţi, în vederea 
consilierii şi prevenirii unor 
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situaţii neplăcute. 
 Progresele în 
sociologie şi psihologie oferă 
un cadru legislativ favorabil 
desfăşurării activităţilor de 
consiliere psihologică a 
elevilor dar şi de educare a 
adulţilor în vederea 
menţinerii unui climat familial 
optim pentru dezvoltarea 
armonioasă a copilului. De 
asemenea, este imperios 
necesară o foarte bună 
relaţie a familiei cu şcoala, 
întrucât numai printr-o 
abordare participativă se 
poate ajuta la coordonarea 
eforturilor educative şi la 
adaptarea şcolii la 
schimbările sociale. 
 Nu putem ascunde 
reproşurile care li se fac 
părinţilor privind colaborarea 
cu şcoala, care pot fi: apatia 
(nu vin la şedinţele cu 
părinţii), lipsa de 
responsabilitate (se aşteaptă 
iniţiativa profesorilor), 
timiditate (lipsa de încredere 
în sine), participare şi 
ignoranţe (critică cu 
impertinenţă şcoala), 
preocupări excesive 
(exclusive) pentru 
randamentul şcolar (notele 
sau calificativele copilului), 
rolul paternal rău definit (nu 
înţeleg corect rolurile şi 
funcţiile în educarea 
copilului), contacte limitate 
cu şcoala (numai în situaţii 
excepţionale, de criză în 
comportarea copilului), 
conservatorism (reacţii 
negative la idei noi). 
 Pe de altă parte, şi 
profesorii, în special diriginţii, 

sunt responsabili în egală 
măsură de buna relaţionare 
cu familia. Aceştia trebuie să 
informeze periodic familia 
elevului privind situaţia la 
învăţătură şi disciplină; să 
colaboreze cu ceilalţi 
profesori ai clasei în vederea 
optimizării eforturilor 
acestora; să încurajeze 
participarea elevilor la 
concursuri şi olimpiade; să 
organizeze activităţi şcolare 
şi extraşcolare care să 
contribuie la dezvoltarea 
armonioasă a personalităţii 
elevilor şi să asigure 
sintalitatea clasei de elevi. 
Şedinţele cu părinţii pot avea 
o tematică diversă : evoluţia 
la învăţătură a elevilor, 
depistarea cauzelor care duc 
la rezultate mai slabe la 
învăţătură a unor elevi, 
situaţii privind frecvenţa 
elevilor la cursuri, aspecte 
privind comportamentul 
acestora, ţinuta şcolară etc. 
Colaborarea cu familia poate 
fi un test profesional, 
reprezentând totodată parte 
din datoria profesională a 
dascălului. 
 De aici rezultă 
importanţa rolului 
profesorului ca educator ,dar 
şi ca model, în formarea unei 
educaţii sănătoase. Şcolii îi 
revine astfel rolul de liant 
între familie şi societate, 
sarcină care trebuie împlinită 
cu profesionalism, pe criterii 
de competenţă şi etică 
profesională. 
 Şi la nivel de individ, 
în calitate de cetăţean, 
influenţăm, prin ceea ce 

spunem şi prin ceea ce 
facem, voluntar sau 
involuntar, în sens pozitiv 
sau negativ, pe cei din jurul 
nostru. 
 În concluzie, fiecare 
dintre noi are un rol în 
educaţie şi numai împreună 
putem să facem o educaţie 
de calitate, în profesia pe 
care o avem, ca părinte, în 
calitate de  profesor, sau ca 
simplu cetăţean. 
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ÎMPREUNĂ PENTRU O LUME MAI BUNĂ 
  

  
 Prof. BÎRJOVANU Carmen Gabriela 
Şcoala Gimnazială, Comuna Hangu 

 
 
Aşa cum spunea Kant, „omul 
nu poate deveni om decât 
prin educaţie”. Gândirea, 
limbajul, sentimentele, bunul 
simţ şi tot ce este legat de 
umanitate pot fi realizate 
doar prin educaţie. 

A considera că rolul 
educaţiei este strict al şcolii 
este o concepţie total 
greşită. De multe ori mi s-a 
întâmplat să asist la situaţii 
în care un copil este 
nepoliticos şi cei din jur îl 
apostrofează spunându-i 
”aşa te-au învăţat la 
şcoală?”. Şcoala, biserica, 
comunitatea locală au 
fiecare o contribuţie 
importantă la formarea şi 
educarea copiilor, dar rolul 
principal, după părerea mea, 
îl are familia. 

Educaţia porneşte din 
familie. Vechea sintagmă 
„cei şapte ani de acasă” cred  
că este încă de actualitate. 
Familia are un rol esenţial în 
stabilirea reperelor valorice 
ale copiilor. Lipsa de iubire şi 
înţelegere în familie duce la 
înstrăinarea între membrii 
acesteia, la violenţă, lucruri 
care au un efect dramatic 
asupra evoluţiei unui copil. 
Participarea activă a 
părinţilor la viaţa şcolii are 
efecte benefice asupra 
dezvoltării copilului. O bună 
colaborare a şcolii cu părinţii 

favorizează succesul şcolar. 
Implicarea părinţilor în 
activităţile organizate în 
şcoală stimulează anumite 
atitudini, valori, aspiraţii. Pe 
lângă efectele pozitive ale 
colaborării părinţilor cu 
şcoala asupra achiziţiilor 
elevilor, există şi efecte 
pozitive legate de adaptarea 
socială a copiilor, vizând 
aspecte, precum: 
comportamentul, motivaţia 
lor, competenţa socială, 
relaţia dintre elevi şi 
profesori, relaţiile dintre 
copii. Implicarea părinţilor 
reprezintă o modalitate de a 
ajuta copiii în tranziţia 
acestora prin adolescenţă, 
cu efecte pozitive 
semnificative. 

Şcoala este 
permanent alături de familie, 
fiindu-i  un partener de 
nădejde în formarea unui 
copil. Școala are o mare 
răspundere în educaţie. Ea 
trebuie să pregătească copiii 
pentru a-i face capabili să 
recepționeze şi să proceseze 
permanent informații, să le 
selecteze și să le aplice 
atunci când este necesar, 
participând şi ei astfel activ 
la dezvoltarea societății. 
Omenirea este astăzi 
confruntată cu o evoluţie 
rapidă a tehnologiei, o 
explozie a cunoașterii. În 
aceste condiții, școala 

trebuie să formeze la tineri, 
cu mai multă perseverență și 
responsabilitate, spiritul 
științific, să le trezească 
curiozitatea pentru înnoirile 
tehnologice care determină 
progresul economic, social și 
cultural al societății umane. 
Şcoala trebuie să îi ajute pe 
tineri să facă deosebire între 
valoare şi non-valoare, să le 
formeze personalitatea, 
cultivându-le bunătatea, 
omenia, recunoştinţa faţă de 
generaţiile trecute şi 
responsabilitatea faţă de 
prezent şi viitor. 

În realizarea unei 
educaţii autentice este 
esenţială o colaborare 
strânsă între Şcoală, Familie 
şi Biserică. În societatea de 
consum din zilele noastre, 
marcată tot mai mult de o 
mentalitate care orientează 
copiii spre senzaţionalul 
artificial şi spre profitul 
material, este, cred, 
esenţială cultivarea unei 
educaţii axate pe 
adevăratele valori morale. 
Sfântul Apostol Pavel 
spunea “să nu vă potriviţi 
acestui veac, ci să vă 
schimbaţi prin înnoirea minţii, 
ca să deosebiţi care este 
voia lui Dumnezeu, ce este 
bun şi plăcut şi 
desăvârşit”(Romani, 12, 2).  
Rolul Bisericii a fost decisiv 
în cristalizarea conştiinţei de 
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neam, în susţinerea 
indentităţii nationale, în 
formarea şi dezvoltarea 
limbii române literare, aşa 
cum subliniază în una dintre 
scrierile sale Mitropolitul 
Antonie Plămădeală: 
,,Pentru vremea când încă 
nu existau şcoli ca atare, 
când învăţătura se preda 
oral, de la om la om, şi când 
singurele cărţi erau cele de 
literatură religioasă, acestea 
au îndeplinit, fară nicio 
îndoială, rolul de manuale de 
învăţământ. În primul rând, 
au fost cărţi de citire, 
instrumente ale ştiinţei de 
carte, primele arme, primele 
mijloace de lucru împotriva 
analfabetismului, primele 
semne ale culturii. Că a fost 
aşa şi că există netconştiinţa 
acestei funcţii, şi ca îsi 
dădeau seama de 
importanţa ştiinţei de carte 
ovedem limpede în multe din 
prefeţele cărţilor religioase”. 
Implicarea Bisericii în şcoală 
are valenţe educaţionale 
deosebite prin rolul ei 
formativ în viaţa tinerilor, 
reducând efectele negative 
ale crizei contemporane de 
identitate şi de orientare, 
propunând modele de 
bunătate şi sfinţenie şi 
oferind tinerilor repere în 
viaţa de familie şi în 
societate. 

Fiecare copil este 
înzestrat cu o multitudine de 
calităţi. Şcoala şi Familia, în 
colaborare cu Biserica, au 
datoria să i le descopere, să 
înţeleagă, să sprijine şi să 
încurajeze copilul permanent 

în lungul său drum către 
maturitate.  
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DIVERSITATEA CULTURALĂ ÎN CADRUL ȘCOLII 
  

 Prof. înv. primar ATODIRESEI Mihaela Elena 
Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș, Roman 

 
 

Natura și calitatea 
relațiilor dintre membrii unei 
clase, precum și prestanța 
lor în diferite activități 
individuale și colective sunt 
în parte determinate, ca și în 
cazul altor grupuri sociale, 
de imaginea pe care o au 
despre sine și despre ceilalți. 
Percepția socială, definită ca 
segment al procesului 
cognitiv prin care individul își 
formează o imagine despre 
sine și despre alții (Baron, 
Byme; 1991), intervine în 
orice aspect al vieții 
cotidiene. 
 Grupul școlar este de 
cele mai multe ori divers din 
punct de vedere cultural, 
însă membrii săi trebuie 
considerați egali din 
perspectiva șanselor de 
succes, insuflându-li-se 
ideea că reușita lor depinde 
în totalitate de meritele 
individuale. Iată de ce este 
foarte important să 
cunoaștem și să înțelegem 
factorii implicați în formarea 
imaginii despre celelalte  
persoane, să cunoaștem 
posibilele erori pe care le 
putem face pornind de la 
evaluarea altora pe baza 
categoriilor sociale de 
apartenență, să 
recunoaștem și să apreciem 
toate grupurile sociale. 
 Cultura este abordată 
în diverse moduri, definițiile 

sale având însă note 
comune. Ele trimit spre 
caracteristici tipice unui grup 
de persoane, accentul fiind 
plasat pe sistemul de 
semnificații împărtășite și 
transmis descendenților de 
către membrii grupului, pe 
convingerile, valorile, regulile 
morale și ghidul care 
determină comportamentul 
social. 
 Comunitatea școlară 
își fixează finalități din ce în 
ce mai complexe. Printre 
altele, ea își propune să 
stabilească un echilibru 
valoric optim și echitabil între 
elementele de universalitate 
ale comunității umane și 
înrădăcinarea  specifică a 
fiecăruia  în valorile specifice 
comunității din care face 
parte. Școala este locul de 
întâlnire a mai multor modele 
de semnificare a lumii, de 
valorizare a 
comportamentelor și de 
transmitere a experienței 
specifice. Din ce în ce mai 
mult școala devine o mare 
diversitate culturală, un loc al 
întâlnirii și schimbului de 
modele sau de referințe 
valorice.  
 Diversitatea nu este 
prea ușor de realizat și 
gestionat. Ea este o realizare 
dezirabilă, dar de îndată ce 
prinde contur apar 
numeroase probleme de 
soluționat. Se observă că nu 

suntem îndeajuns de 
pregătiți să construim și să 
perpetuăm diversitatea. Ne 
împiedicăm adesea de 
suficiențele, obișnuințele și 
incertitudinile  personale. 
Dintr-un instinct de 
securitate, tindem să 
perpetuăm rezistențe și 
stereotipuri. Important este 
să începem dialogul și să 
avem o doză minimă de 
motivație și încredere. 
Desigur, ne pândesc, în 
această încercare, unele 
pericole. Se știe că 
inegalitățile și rasismul pot 
alimenta sentimente de 
frustrare și de insecuritate în 
plan individual. Excluziunile 
și și marginalizările 
degenerează în mari 
conflicte la scară socială. 
Efortul de prevenire este 
obligatoriu să înceapă încă 
din școală. 
 Perspectiva 
interculturală de concepere a 
educației poate să conducă 
la atenuarea conflictelor și la 
eradicarea violenței în 
școală, prin formarea unor 
comportamente precum 
(Walker, apud Cucoș, 2000, 
p.8): 
- aptitudinea de a comunica 
(a asculta și a vorbi); 
- cooperarea și instaurarea 
încrederii în sânul unui grup, 
cum ar fi grupurile de joacă, 
de învățare, religios etc. 
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- respectul de sine și al 
altora, toleranța față de 
opiniile diferite; 
- luarea de decizii în chip 
democratic; 
- acceptarea responsabilității 
altora și a propriei persoane; 
- soluționarea problemelor 
interpersonale; 
- stăpânirea emoțiilor 
primare; 
- aptitudinea de a evita 
altercațiile fizice etc. 

Școala trebuie să-și 
propună să realizeze un 
proces de integrare prin 
preluarea preachizițiilor 
culturale pe care le posedă 
elevii. Integrarea presupune 
nu numai o aducere a 
elevilor la cultura clasei, 
școlii, comunității, cât și o 
integrare a experienței 
culturale a celui ce vine în 
experiența comună a clasei 
în care elevul respectiv se va 
insera. Clasa trebuie să se 
remodeleze în consens cu 
noul venit, simultan cu 
adaptarea acestuia la 
specificul grupului școlar. 
Atunci când se știe că va 
veni cineva nou în clasă, 
educatorul ar putea pregăti 
elevii în legătură cu 
ambientul cultural al acestuia 
(din ce regiune vine, care 
sunt trăsăturile limbii, religiei, 
culturii lui etc.). Iată câteva 
atitudini care pot facilita o 
bună primire: 
- noul venit trebuie să simtă 
că a fost așteptat; 
- e necesară o atitudine de 
curtoazie, prin vorbe și fapte, 
a „gazdelor”, în vederea unei 

integrări optime în noul 
colectiv; 
- educatorul va crea 
momente de comunicare 
între elevi, astfel încât 
aceștia să împărtășească 
sentimente și experiențe; 
munca în echipe este o 
strategie demnă de a fi 
reținută; 
- elevul nou venit are nevoie 
să fie recunoscut; ca atare, 
el va primi sarcini didactice 
ca și ceilalți elevi; 
- noul elev va fi introdus 
progresiv în normele 
regulamentului de 
funcționare internă a școlii 
sau a clasei. 

Problema comunicării 
interculturale în învățământ 
conduce în mod firesc la 
soluționarea unor probleme 
cum ar fi : 
- modul în care percepe 
educatorul diferența 
culturală; 
- cum își adaptează stilul 
comunicativ la profilul 
cultural al elevului; 
- care sunt pericolele folosirii 
unor stereotipuri de 
categorisire a alterității în 
educație; 
- ce posibilități are 
educatorul de a înțelege și a 
valorifica potențialurile 
culturale diferite ale elevilor; 
- care este aportul cadrului 
didactic, elevilor, părinților la 
dezamorsarea unor 
neînțelegeri interculturale 
etc. 

Educația este purtătoare 
prin ea însăși a unui etos 
spiritual. Ea nu numai că 
facilitează individului accesul 

la zestrea culturală, dar se 
convertește în instanță 
culturală sui-generis. 
Educația este producătoare 
de cultură. Acest lucru îi 
conferă școlii o 
responsabilitate: îi revine 
sarcina de a selecta între o 
perspectivă segregaționistă 
sau asimilaționistă, care 
construiesc închiderile și 
imperialismele culturale de 
mâine, sau o perspectivă a 
partajului și schimbului , care 
stimulează diversificarea 
intereselor culturale, 
curiozitatea, creativitatea, 
deschiderea și împărtășirea. 
Școala este un loc al 
omogenizării sociale, 
unificând cunoștințele și 
raliindu-le la valori generale. 
Când intră în ea purtători ai 
diversității, aceștia sunt 
îndemnați prin toate 
mijloacele să se racordeze la 
standardele statornice, dar 
să și difuzeze sau să 
propună valori proprii. 

Abordarea interculturală 
în educație constituie o nouă 
manieră de concepere și 
implementare a 
curriculumurilor școlare și o 
nouă atitudine rațională între 
educatori, elevi, părinți. 
Perspectiva interculturală 
deschide noi piste de 
manifestare a diversității și 
diferențelor. Această 
perspectivă nu se reduce la 
o prezentare cumulativă a 
unor cunoștințe despre 
valorile altora, ci înseamnă 
cultivarea unor atitudini de 
respect și de deschidere față 
de diversitate. Această 
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atitudine se naște printr-o 
permanentă comunicare cu 
alții și printr-o decentrare 
atentă și optimă față de 
propriile norme culturale. 
 

Concluzii 
Societatea în care trăim 

este una diversă din punct 
de vedere cultural. În orice 
stat migrațiile au condus la 
implementări de populații 
diferite; în plus, utilizarea la 
scară largă a mijloacelor de 
comunicare în masă a 
facilitat schimbul cultural, iar 
procesul constituirii unei 
unități economice în plan 
european conduc la 
regândirea politicilor 
educative și culturale 
(Cucoș, 2000). 

Educația multiculturală 
urmărește promovarea 
oportunităților egale pentru 
toți elevii în condițiile 
recunoașterii dreptului la 
diferență (etnică, religioasă, 
culturală, diferențe între 
sexe), riscând însă să 
creeze o educație pentru 
culturi diferite, în care 
punctele de întâlnire și 
comunicare culturală nu sunt 
luate în considerare. 

Prin tot ceea ce își 
propune, educația 
interculturală, este o cale 
pentru ameliorarea egalizării 
șanselor pentru elevii din 
toate grupurile socio-
culturale și economice, 
pentru asigurarea respectului 
față de diversitate, pentru 
cooperare și pentru 
structurarea unei identități 
culturale deschise.  
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INTERDISCIPLINARITATE ȘI DIVERSITATE  
ÎN EDUCAȚIE 

  
Înv. CAIA Dumitrina, Școala Gimnazială, Com. Hangu 

 

 
Motto: "Dacă te gândeşti la 
ziua ce va urma, ia-ţi de 
mâncare. Dacă te gândeşti 
la anul ce va urma, 
plantează un copac. Dacă te 
gândeşti la secolul ce va 
urma, educă copiii!"  
  

Profesia de dascăl 
înseamnă un aliat în 
realizarea dorinței de a face 
ceva pentru ―darul nostru 
neprețuit‖, copilul. Sădirea în 
inimile si constiințele copiilor 
a sentimentului 
responsabilității pentru 
valorile morale, pentru 
comunitatea în care trăiesc 
sau pentru păstrarea 
mediului înconjurător 
reprezintă un prim pas în 
pregatirea pentru viață. Grija 
față de aproape trebuie să 
fie o componentă esențiala a 
dezvoltării morale, spirituale, 
sociale și culturale a 
generației tinere. De la cea 
mai fragedă vârsta, copiii 
trebuie familiarizați cu 
problemele societății în care 
trăiesc, probleme cu care 
aceștia se vor confrunta în 
viitor. Pentru a dezvolta 
capacitatea copiilor de a lua 
decizii cât mai chibzuite si 
raționale, în primul rând este 
nevoie de a dezvolta 
sistematic educația 
religioasă și moral-civică. 
Început în familie, dezvoltat 

și consolidat în școală în 
timpul orelor și în cadrul 
activităților extra-curriculare, 
acest proces crează o 
atitutine pozitivă și 
responsabilizează copilul, 
conferindu-i o imagine de 
ansamblu a mediului în care 
trăiește și făcându-l un 
participant activ in societate. 
 Interdisciplinaritatea 
ne oferă posibilitatea de a 
prezenta copiilor obiecte si 
fenomene într-o relație de 
intercondiționare, și de a-i 
face sa înțeleaga pericolul 
dezechilibrului natural, 
determinat de influența 
omului. În învătământul 
modern, accentul nu este 
pus pe transmiterea logică a 
informației ci pe formarea de 
competențe, lucru ce poate fi 
obținut prin îmbinarea 
metodelor clasice cu cele 
interactive, elevii devenind 
astfel coparticipanţi la 
propria lor instruire şi 
educare. Omul nu se naște o 
ființă culturală, și vine pe 
lume cu un bagaj ereditar de 
o importanță primordială, dar 
factorii de mediu joaca rolul 
determinant în formarea lui. 
Înțelegerea realității din jur îi 
ajută pe copii să se integreze 
treptat în aceasta, 
percepând-o firesc și 
formându-și convingeri, iar in 
funcție de acestea, conduite. 
Pornind chiar de la o varstă 

fragedă, copiilor le este 
necesară stimularea dorinței 
de a cunoaște, de a ști, de a 
ocroti, de a înțelege. Prin 
metodele interactive, li se 
oferă multiple și noi 
posibilități de cunoaștere a 
unor aspecte, a legăturilor 
dintre acestea, a cauzelor 
care le determină sau a 
urmărilor pe care le pot 
avea. 
 De exemplu, la vârsta 
când copilul manifestă o 
dorință deosebită de 
explorare a realității, el poate 
fi ajutat să înțeleagă că fără 
un mediu înconjurator 
sănătos în care plantele ne 
furnizează oxigenul, nu am 
putea respira, deci nu ar 
putea exista viață. Este 
necesar să ne educam copiii 
să trăiască înconjurați de 
verdeață, să protejeze 
parcurile, rezervațiile 
naturale, animalele sălbatice, 
pădurile sau plantele, atât de 
folositoare vieții și sănătății 
oamenilor. Încă de la clasa 
pregătitoare, la activitățile de 
cunoaștere a mediului, se 
pot selecta teme si 
modalități, în așa fel încat sa 
se stimuleze interesul 
copiilor pentru participarea la 
activitățile de protectia 
mediului cum ar fi: activități 
de ecologizare si igienizare a 
zonelor din jurul unității 
școlare, reciclarea unor 
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materiale (hârtie, peturi de 
plastic, etc.), hrănirea 
păsărilor pe timp de iarnă, 
plantarea de flori și copaci, 
crearea unor colaje în cadrul 
orelor de educație 
tehnologică, de exemplu: 
machete din polistiren, fibre 
textile, hârtie, carton, 
material plastic. Pentru 
desfașurarea acestui tip de 
activitate, se poate folosi 
calculatorul, în cadrul orelor 
de TIC, unde elevii pot 
urmări filmulețe, benzi 
desenate sau tutoriale din 
care se pot inspira, pentru 
realizarea lucrărilor practice. 
 Putem afirma că 
pentru a realiza o adevărată 
educație este nevoie mai 
mult decât de teorie, mai 
mult decât de activități care 
au devenit de acum clasice, 
avem nevoie de acțiuni care 
prin interactivitate, 
spontaneitate si amploare, 
să atragă elevul spre 
asumarea unor principii de 
viață sănătoase și durabile. 
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DOAR ÎMPREUNĂ PUTEM REUȘI 

 
  

NISTOR Alina, Școala Gimnazială Barticești 
 

 
,,Școala cea mai bună este 
aceea în care înveți înainte 
de toate a învăța’’ (N. Iorga) 
 

În sensul ei profund, 
noţiunea de proces de 
învăţământ este legată de 
cea de 
transformare/modificare. 
Acesta trebuie astfel 
organizat încât să provoace 
o schimbare în timp,in spaţiu 
şi în formă a experienţei 
cognitive, afective şi 
acţionale la nivelul 
personalităţii elevului. 

Ştim, de asemenea , că 
procesul de învăţământ se 
bazează pe interacţiunea 
permanentă a celor doi poli – 
educatorul şi elevul ; pe de o 
parte subiecţii care impun , 
organizează şi facilitează 
schimbarea ( educatorii , 
învăţătorii , profesorii ) iar pe 
de altă parte subiecţii care 
suportă schimbarea , 
implicându-se activ în acest 
proces – elevii.  

În condiţiile în care 
şcoala contemporană 
deplasează accentul de pe 
memorarea unui volum de 
cunoştinţe pe dezvoltarea 
gândirii creatoare, pe 
însuşirea metodelor şi 
tehnicilor muncii intelectuale, 
pe dobândirea deprinderilor 
de muncă independentă, 

elevul devine participant 
activ la propria formare, iar 
învăţătorul se situează pe o 
nouă poziţie, aceea de 
îndrumător al elevului. 

,,Interesul  se naşte şi 
se dezvoltă o dată cu 
înţelegerea tot mai clară şi 
cu pătrunderea tot mai 
adâncă în lumea adevărurilor 
ei.’’(S.Stoilov) 

De asemenea datoria 
noastră, a învăţătorilor, este 
să-i îndrumăm să vadă în 
lumea abstractă a 
simbolurilor ordinea şi 
frumuseţea. Elevii nu trebuie 
să dobândească instrucţiuni, 
ci educaţie, pentru că 
aceasta este una dintre cele 
mai importante componente 
ale culturii generale ale 
omului mileniului III. Pentru a 
susţine aceste păreri şi 
pentru a le pune în practică 
este important ca în 
activitatea noastră să 
realizăm o îmbinare 
armonioasă a cunoştinţelor 
teoretice cu cele practice. 

Educația înseamnă 
transformare, modificare, 
schimbare și de ce nu, 
evoluție.Trăim în mileniul 
informației, iar prezența 
tehnologiei și a computerului 
in viața noastră este deja un 
lucru firesc. Utilizare acestor 
instrumente, atât de către 
cadrul didactic cât și de către 

elev în procesul instructiv-
educativ a devenit o 
necesitate. Internetul este o 
sursa inepuizabilă de 
resurse informaționale 
folosite de către elevi în 
perfecționarea actului de 
educație. 

Printre obiectivele 
principale ale învățământului 
modern se află și acela de 
îmbunătățire a proceselor de 
predare-invățare utilizând 
ultimele tehnologii 
multimedia. Cu ajutorul 
acestora, putem realiza 
cursuri, lecții, prezentări 
complexe, sugestive care pot 
fi ușor de urmărit si învățat. 

Computerele și 
internetul fac parte, fie că 
vrem, fie că nu, din viața 
noastră. In primul rând 
pentru ca internetul oferă o 
mulțime de informații 
prețioase, pe care elevii le 
pot folosi imediat ce învață 
să citească. În al doilea rând, 
pentru ca exista numeroase 
jocuri educative și 
interesante menite să le 
îmbunătățească celor mici 
abilitățile de citire, 
cunoștințele de matematică 
sau limbi 
straine.Dar bineînțeles că toți 
copiii ce folosesc calculatorul 
trebuie atent supravegheați 
pentru că el este o portiță 
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către informație, dar si către 
dependență. 

Majoritatea 
persoanelor reusesc 
sa integreze calculatorul în 
viața lor, într-o modalitate 
sănătoasă și productivă. Însă 
pentru alții, jocurile pe 
calculator au devenit 
principala îndeletnicire și au 
înlocuit relațiile cu prietenii, 
școala, familia, munca. Copiii 
și adolescenții sunt cei mai 
predispuși dependenței față 
de calculator, datorită lipsei 
de maturitate și incapacității 
de a-și stabili corect 
prioritățile. Tocmai de aceea, 
parinții, și nu copiii, trebuie 
să decidă cine și cât stă la 
calculator, ce jocuri 
instalează, ce site-uri 
vizitează.  

Odată creat acest 
echilibru, internetul devine 
acea sursă inepuizabilă de 
informații, care ajută, sprijină 
în educație părțile implicate.  
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CULTIVAREA RESPECTULUI PENTRU  

VALORILE TRADIŢIONALE - 

COMPONENTĂ A EDUCAȚIEI DURABILE 

 
  

Ștefania COBZARU, Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”, Săbăoani 
 

 
Oricât am fi de 

ancoraţi în prezent, oricât 
ne-am implica în vâltoarea 
vieţii contemporane 
întotdeauna ne întoarcem în 
locurile liniştite şi parcă 
neschimbate ale copilăriei şi 
acolo ne regăsim echilibrul. 
Cu toate că societatea a 
evoluat indiscutabil, satul 
românesc rămâne păstrător 
al valorilor sacre ca : 
înţelegerea, iubirea 
aproapelui, credinţa fierbinte 
în puterea cerească, cugetul 
curat, umilit ridicat spre 
Dumnezeu, sentimentul 
proprietăţii, relaţia om – 
natură, iubirea de pământ, 
apropierea de natură, 
păstrarea unei scale a 
valorilor, gândirea simplă şi 
sănătoasă. În concluzie satul 
românesc poartă încă 
adevărul acestei naţii 
încercate.   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Pruncii de la sate se 
bucură în egală măsură atât 
de cuceririle tehnologiei, dar 

şi de tezaurul valorilor 
trecutului. Generaţiile 
prezente din mediul rural 
învaţă să îşi prezinte cu 
demnitate portul, cântul, 
bucătăria tradiţională. Putem 
spune că tradiţiile nu se vor 
pierde, ele evoluează, însă 
în alt ritm decât cel general. 
Comuna Săbăoani a suferit, 
fără îndoială, metamorfoze 
importante. Transformările 
sunt radicale şi greu de 
prevăzut. Tradiţiile se 
păstrează aici cu îndârjire. 
De la întoarcerea tinerilor în 
sat pentru nunta tradiţională 
sau bâlciul anual, până la 
păstrarea unor obiecte în 
Muzeul diecezan al Parohiei 
Romano-Catolice din 
Săbăoani, acestea sunt 
câteva exemple 
impresionante despre modul 
în care locuitorii înţeleg să-şi 
păstreze şi respecte valorile. 
  Proiectul CONDEI – 
încondeierea tradiţională a 
ouălor de Paşti a „coborât” în 
Liceul Teoretic „Vasile 
Alecsandri” ca o poveste 
veche şi minunată. O echipă 
entuziastă de cadre didactice 
a realizat un parteneriat cu 
Mănăstirea Miclăuşeni în 
vederea desfăşurării de 
acţiuni menite să ducă în 
final la revitalizarea unui 
meşteşug străvechi în sat : 

încondeierea ouălor în 
Postul Paştelui. S-au 
procurat prin forţe proprii şi 
contribuţia părinţilor 
instrumentele speciale 
numite chişiţe de la Brodina, 
Suceava. O maică de la 
Mănăstirea Miclăuşeni s-a 
deplasat în liceul gazdă şi a 
desfăşurat două sesiuni de 
formare cu două grupe de 
copii. Au existat şi 6 voluntari 
liceeni, care şi-au ajutat 
colegii mai mici. La final toţi 
elevii implicaţi au realizat 
câte un ou încondeiat 
tradițional, cu ceară-cel 
puţin. Chişiţele le-au rămas, 
aşa că au putut să 
încondeieze ouă şi în familie. 
Povestea copiilor din 
Săbăoani continuă. Ei pot 
să-şi revadă expoziţia de 
ouă încondeiate în Muzeul 
Muzeul diecezan al Parohiei 
Romano-Catolice din 
Săbăoani, care găzduieşte 
creaţiile şcolarilor. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
          Educația pentru 
dezvoltare durabilă este 
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complexă. Ea are o sferă 
largă și componente sociale, 
de mediu, economice. 
Generațiile prezente și 
viitoare au drepturi egale în 
ceea ce privește utilizarea 
resurselor. De maximă 
actualitate este reorientarea 
pedagogiilor moderne spre 
promovarea principiilor 
educației durabile. 
Paradoxal, cu cât o societate 
este mai educată și mai 
prosperă, cu atât resursele 
se diminuează-în detrimentul 
generațiilor viitoare. 
Societatea de consum 
trebuie să-și modifice și 
reconsidere paternurile de 
consum și să limiteze 
poluarea. În reorientarea 
educației spre durabilitate 
trebuie să se găsească un 
echilibru între dezvoltare și 
modul tradițional de viață. . 
De mute ori modul traditional 
de viata ne surprinde cu 
rezolvari foarte ecologice ale 
problemelor legate de 
folosirea resurselor. 
Reîntorcerea la un mod de 
viață tradițional este 
imposibilă pentru cei care 
duc o viață urbană, însă 
cultivarea valorilor 
tradiționale poate fi un bun 
suport pentru dezvoitarea 
durabilă a secolului 21. 
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DIFERENŢIEREA ŞI PERSONALIZAREA INSTRUIRII 
 – O PRIORITATE A ŞCOLII ROMÂNEŞTI 

 
AXINIA Carmen-Vasilica 

Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache, Roman 
 

 
Şcoala modernă este aceea 
în care elevii trebuie să-şi 
asume într-o mai mare 
măsură responsabilitatea 
dobândirii cunoştintelor, 
cadrul didactic devenind în 
acest fel un organizator al 
procesul de predare-
învăţare-evaluare în aşa fel 
încât să-l pună pe elev cât 
mai devreme posibil în 
posesia unor mijloace proprii 
de însuşire a cunoştinţelor, 
de aplicare în practică în 
mod constant şi creator. 
Societatea cunoaşterii 
modifică în mod esenţial 
modul în care i se cere 
individului să înveţe şi să 
muncească, punând accent 
mai degrabă pe capacitatea 
de interpretare a 
informaţiilor, decât pe 
cunoaşterea lor 
 Una dintre tendinţele 
modernizării învăţământului 
vizează flexibilitatea 
instrucţiei şi educaţiei pentru 
a asigura dezvoltarea 
capacităţilor şi aptitudinilor 
fiecărui elev, în raport cu 
propriile posibilităţi. Sporirea 
eficienţei învăţământului 
vizează, în ultimă instanţă, 
integrarea rapidă, uşoară în 
viaţa şi activitatea socială. O 
asemenea integrare este 
rezultatul îmbinării organice 
şi echilibrate a intereselor 

generale ale societăţii cu 
cele personale, astfel încât 
fiecare individ să se 
realizeze în activitatea social 
– utilă la nivel maxim al 
posibilităţilor sale.  Ca 
urmare, pregătirea elevilor 
este privită din ce în ce mai 
mult nu numai strict din 
punctul de vedere al 
necesităţilor economice, ci 
din perspectiva amplă a 
dezvoltării personalităţii 
fiecărui elev. 
 O preocupare majoră 
a fiecărui dascăl  este 
cunoaşterea reală a 
individualităţii elevilor cu care 
lucrează, fapt care conduce 
la o individualizare a 
acţiunilor pedagogice, la o 
tratare diferenţiată a elevilor 
în funcţie de posibilităţi, 
înclinaţii, aptitudini,  ritm de 
învăţare, a gradului de 
înţelegere a fenomenelor, a 
capacităţii de învăţare, stiluri 
cognitive, atitudini, rezultate 
obţinute, personalitate, 
motivaţie. 
 Necesitatea tratării 
diferenţiate nu este o 
noutate. Acum mai bine de 
un secol, în 1888, la 
Sorbona, H. Marion 
realizează o pledoarie în 
favoarea educaţiei centrate 
pe elev. În anul 1978, în 
lucrarea  „Învăţământul 
diferenţiat. Concepţii şi 

strategii‖, I.T.Radu propune 
adaptarea activităţilor de 
învăţare la posibilităţile 
diferite ale elevilor, la 
capacitatea de înţelegere şi 
la ritmul propriu de lucru (al 
grupului sau al elevului). 
 Principiul de bază 
este că nu există elevi buni 
şi elevi slabi, ci există elevi 
buni  la lucruri diferite. În 
lucrările de pedagogie 
generală tratarea diferenţiată 
sau personalizată este 
considerată componentă 
esenţială a unor principii 
didactice, condiţie a realizării 
lor sau este chiar ridicată la 
rang de principiu distinct.  
 Astfel că, după Ioan 
Bontaş, ―principiul 
individualizării şi diferenţierii 
învăţării exprimă necesitatea 
adaptării dinamice a 
încărcăturii cognitive şi 
acţionale a conţinuturilor şi 
strategiilor instructiv – 
educative atât la 
particularităţile psihofizice 
(aptitudini,  interese 
cognitive, ritm şi stil de 
învăţare) ale fiecărui elev, 
cât şi la particularităţile 
diferenţiate, relativ comune 
unor grupe de elevi, în 
vederea dezvoltării lor 
integrale ca personalitate şi 
profesionalitate, înlesnindu-i 
astfel pregătirea la nivelul 
posibilităţilor şi intereselor, 
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creându-i, o ambianţă 
favorabilă în cel mai înalt 
grad pentru formarea 
personalităţii în ansamblu
 Politica educaţională 
de diferenţiere curriculară 
exprimă trecerea de la ‗o 
şcoală pentru toţi‖ la o 
‖şcoală pentru fiecare‘. 
Această strategie de 
organizare curriculară se 
înscrie în reforma curriculară 
din România, fiind 
recomandată din 
considerente 
psihopedagogice şi ca o 
direcţie a integrării şi 
compatibilizării proceselor 
educaţionale în spaţiul 
euroatlantic. 
 Iniţial prin predarea 
diferenţiată s-a înţeles 
împărţirea pe grupe de 
abilităţi cognitive (submediu, 
mediu, supradotaţi). În 
general, se apreciază că 
este deştept cel care are 
note bune sau un punctaj 
mai mare la testele de 
inteligenţă. Despre aceştia 
susţinem că sunt ,,născuţi 
inteligenţi". În funcţie de 
acest aspect ne putem 
aştepta la următoarele 
situaţii : dacă un copil e 
inteligent va avea rezultate 
bune; dacă un elev are 
inteligenţă medie, rezultatele 
pot fi satisfăcătoare; dacă 
are inteligenţa scăzută 
speranţele sunt slabe. Cu 
toate acestea sunt 
cunoscute nume celebre 
care au avut unele dificultăţi 
la şcoală. Tendinţa generală 
este de a-i considera 
inteligenţi pe cei care sunt 

buni la matematică sau la 
literatură, deşi în alte 
domenii dovedesc inclinaţii 
deosebite. Unii cercetători 
(Hargraves, 1967) au atras 
atenţia asupra efectelor 
negative pe care le poate 
avea o astfel de grupare - 
formează grupe cu identitate 
socială proprie (subculturi), 
cu norme şi valori proprii 
conducând la alienarea faţă 
de valorile şcolii. Tratarea 
diferenţiată făcută în acest 
mod, provoacă neintenţionat 
efecte negative în special 
asupra încrederii în sine şi 
asupra atitudinii şi implicării 
în procesul educativ.  
 Instruirea diferenţiată 
are la bază şi teoriile 
cognitiv-contextuale ale 
inteligenţei. Aceste teorii 
tratează modul în care 
procesele cognitive 
operează în diferite contexte. 
Reprezentanţii cei mai de 
seamă ai teoriilor cognitive – 
contextuale au fost Howard 
Gardner şi Sternberg. Teoria 
lui Gardner privind 
inteligentele multiple 
consideră că o inteligenţă 
este un mod de a rezolva 
probleme şi de a dezvolta 
produse considerate ca 
valori de cel puţin o cultură, 
o inteligenţă este o 
promisiune de potenţial 
biopsihologic. Creativitatea 
reprezintă nivelul superior de 
manifestare a tuturor 
inteligenţelor.  
 În această viziune, 
diferenţierea este văzută ca 
un proces de identificare şi 
valorizare a diferenţelor 

individuale şi de adaptare la 
stilurile diferite de învăţare 
ale elevilor. În acelaşi timp, 
diferenţierea nu înseamnă 
fragmentare. Elevii pot să 
parcurgă acelaşi material 
dacă se utilizează 
informaţiile despre 
particulărităţile lor pentru a 
construi metodele de 
intervenţie. Dacă fiecare 
grup sau elev ar parcurge un 
alt material, profesorul ar fi 
suprasolicitat în pregătirea 
lecţiei şi în timpul 
desfăşurării ei. 

Tratarea diferenţiată 
se poate realiza prin: 
- curriculum diferenţiat 
(trunchi comun, extindere, 
aprofundare); 
- organizarea clasei 
eterogene în grupe de elevi 
pe niveluri (minim, mediu, 
maxim), în funcţie de 
progres, pe discipline de 
studiu; 
- organizarea activităţii pe 
centre de învăţare (aplicaţie 
la teoria inteligenţelor 
multiple a lui H. Gardner); 
- organizarea şi 
desfăşurarea activităţii pe 
grupe, în funcţie de tempoul 
de învăţare; 
- diferenţierea temelor pentru 
acasă 
- fişe de evaluare , pentru 
constatarea nivelului de 
pregătire şi asigurare a 
feedback-ului; 
- pregătirea individuală sub 
forma de meditaţii, 
consultaţii, discuţii şi 
autoinstruire 

       Fiecare copil este 
unic în felul lui, este o minune 
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irepetabilă şi ar fi păcat ca 
prin acţiunea noastră să 
uniformizăm aceste 
individualităţi. Prin urmare, 
tratarea diferenţiată a elevilor 
trebuie să capete o accepţie 
mai generoasă, ea devenind 
o calitate a managementului 
educaţional situaţional, o 
abilitate a învăţătorului în 
dezvoltarea personalităţii 
fiecărui copil. 

Individualizarea 
presupune personalizarea 
educaţiei. Aceasta  poate fi 
realizată prin: 
• personalizarea obiectivelor 
(adaptarea obiectivelor 
educaţionale la posibilităţile 
reale ale elevului); 
• personalizarea activităţilor 
de învăţare, cu posibilitatea 
ca elevul să poată alege 
modalitatea preferată de 
lucru;  
• adaptarea timpului necesar 
pentru învăţare; 
• adaptarea materialelor de 
instruire (fişe de lucru, fişe 
de ameliorare, fişe de 
dezvoltare, suporturi audio- 
video etc.); 
• învăţare asistată pe 
calculator; 
• individualizarea temei 
pentru acasă. 

O modalitate eficientă 
şi acceptată de elevi este 
tema pentru acasă cu sarcini 
de lucru diferenţiate, după 
următoarea structură:  
 tema pentru acasă 
obligatorie, care cuprinde 
sarcini de lucru de nivel  
minim/ mediu; 
 tema pentru „elevii 
harnici‖; nu este obligatorie, 

dar poate fi efectuată de 
elevii care doresc să lucreze 
suplimentar; tema include 
sarcini de lucru de nivel 
mediu/ superior;  
  tema pentru „elevii isteţi‖ 
tema nu este obligatorie şi 
include –în alternanţă- fie 
sarcini de lucru de nivel 
superior, fie diferenţiere pe 
baza teoriei inteligenţelor 
multiple. 
 Fiecare elev va alege 
acasă, după efectuarea 
temei obligatorii, ce şi cât 
poate rezolva din celelalte 
teme propuse. Faptul că 
fiecare poate face acest tip 
de alegere înseamnă, pentru 
elev: automotivare, 
autoevaluare, propria 
adaptare la ritmul de lucru, la 
elementele de bioritm 
individual. Ulterior, în 
evaluare, se pot face 
aprecieri, pot fi lăudaţi, 
evidenţiaţi elevii care, în 
unităţi mai mari de timp, 
dovedesc interes în 
realizarea temelor pentru 
acasă. 

Tratarea diferenţiată a 
elevilor trebuie stimulată şi 
susţinută de către învăţător 
prin repartizarea unor sarcini 
diferenţiate şi ca teme pentru 
acasă, prin controlul şi 
evaluarea sistematică a 
rezultatelor. Pe măsură ce li 
se pun în faţă dificultăţi noi, 
fiind orientaţi şi ajutaţi să le 
depăşească elevii 
dobândesc încredere în 
puterile lor, trăiesc bucuria 
succesului şi încep să-i  
intereseze activitatea.  

 Abordând stilul 
învăţării individualizate, clasa 
devine un mediu dinamic şi 
mereu în schimbare, în care 
dascălii pot dovedi că 
apreciază pe fiecare dintre 
copii şi pe toţi copiii. Gândind 
fiecare lecţie prin secvenţa 
ei, dând fiecărui elev sarcini 
pe măsura posibilităţilor lui, 
dar şi sporite treptat, spre a-l 
determina la un efort sporit, 
vom reuşi să-i sprijinim pe 
toţi elevii în procesele 
complexe de învăţare. 
 Se poate aprecia, în 
concluzie, necesitatea 
organizării învăţământului şi 
a desfăşurării activităţii 
şcolare adecvat trăsăturilor 
caracteristice unor grupuri de 
şcolari şi chiar specific 
fiecărui elev. Ideea modelării 
şcolii după elev, în 
perspectiva realizării 
idealului educaţional şi nu 
adaptarea elevului la o 
şcoală arbitrar concepută, 
este dominantă în strategia 
determinării structurii 
învăţământului, a conţinutului 
sau şi a metodologiei 
didactice. 
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CUNOAȘTEREA ȘI RESPECTAREA CULTURII, A TRADIȚIILOR ȘI 

A STILULUI DE VIAȚĂ ALE COMUNITĂȚILOR ETNICE 
 

  Prof. IRINA Elena-Roxana 
Asociația Magister Educationis Neamț 

 
 

 
 Educația 

interculturală promovează 
cunoașterea și respectarea 
culturii, a tradițiilorși a stilului 
de viață ale comunităților 
etnice, de cătretoți locuitorii 
din țara respectivă. 

―Educaţia 
interculturală nu este o nouă 
disciplină şcolară, o 
extindere a programei prin 
―predarea culturilor‖ şi nici o 
folclorizare, o formă de 
manifestare a exotismului în 
cunoaştere. Educatorul care 
practică o pedagogie 
interculturală va profita 
efectiv de prezenţa elevilor 
de origini diferite pentru a 
(re)valoriza cultura lor de 
origine şi a-i sensibiliza, în 
acelaşi timp, pe ceilalţi la 
diversitatea culturală, dar va 
evita să impună o oarecare 
identificare, va evita să 
―stereotipizeze‖, să prezinte 
culturile în mod static. Pentru 
o asemenea educaţie, ceea 
ce contează înainte de toate 
este atitudinea şi 
comportamentul 
educatorului. Educaţia 
interculturală se apropie 
astfel de pedagogia 
diferenţiată, care ţine seama 
de achiziţiile prealabile şi de 
particularităţile fiecărui elev. 

La nivel instituţional, ea 
implică alegerea unui model 
de relaţionare prin integrare, 
şi nu prin asimilare.‖1 

Educaţia 
interculturală constituie o 
opţiune ideologică în 
societăţile democratice şi 
vizează  viitorii  cetăţeni să 
facă cea mai bună alegere şi 
să se orienteze în contextul 
schimbărilor intervenite în 
sistemele de valori. Ea 
trebuie să devină o 
constantă a pregătirii 
cadrelor didactice şi să-şi 
pună amprenta asupra 
programelor şcolare şi 
materiilor de învăţământ, 
asupra priorităţilor educative, 
asupra criteriilor de evaluare 
a competenţelor şi 
comportamentelor, asupra 
relaţiilor cu părinţii, 
comunitatea, permiţând 
formarea  comportamentelor 
creative în comunicare, 
cooperare şi încredere în 
cadrul  grupului; respect 

                                                 
1
 Cucoş C., Educaţie 

interculturală, Editura Polirom, 

Iași, 1999 

 

 

reciproc, toleranţa faţă de 
opinii diferite. 

Educaţia interculturală 
îşi propune să pregătească 
indivizii şi societăţile pentru o 
mai atentă deschidere spre 
dimensiunea culturală a 
existenţei lor. În condiţiile 
sporirii interacţiunilor 
posibile, se pot identifica 
două mari seturi de obiective 
ale şcolii interculturale: - 
păstrarea şi apărarea 
diversități culturale a 
populaţiei școlare. Școala, 
ca instanţă de transmitere a 
valorilor, se va centra pe 
pluralitatea culturilor pe care 
mediul multicultural îl 
presupune. Trebuie evitată 
instituirea primatului unei 
culturi asupra alteia.  

Educaţia interculturală 
este calea obligatorie 
pentru educaţia drepturilor 
omului, care urmăreşte să 
depăşească etnocentrismul. 
Educaţia interculturală 
presupune cel puţin trei 
unghiuri de abordare: 
a) o idee – aceea că toţi 
elevii, fără deosebire de 
apartenenţa etnică şi 
culturală, trebuie să 
beneficieze de oportunităţi 
egale de a învăţa; 
b) o mişcare de reformă 
educaţională, menită să 
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producă schimbări majore în 
şcoală şi în cadrul altor 
instituţii educaţionale; 
c) un proces în permanentă 
derulare, care include idei ca 
echitatea şi preocuparea 
culturală continuă pentru 
stimularea realizării şcolare. 

Pedagogii definesc 
educația interculturală astfel: 
- ―educația 
interculturalăvizează o 
abordare pedagogică a 
diferențelor culturale‖ (C. 
Cucoș ) 
- „educația 
interculturalăurmărește 
dezvoltarea unei educații 
pentru toți în spiritual 
recunoașteriidiferențelor ce 
existăîn interiorul aceleași 
societăți" 
- ―educația culturală se 
transformă într-un proiect 
didactic de structurare a unei 
identități culturale deschise‖ 
- ―educația interculturală este 
o abordare a procesului de 
predare – învățare bazată pe 
valori și credințe 
democratice, care încearcă 
să promoveze pluralismul 
cultural‖ (C. Bennett)  
- ―educația interculturală se 
adresează tuturor elevilor 
autohtoni sau emigranțilorși 
caută să-i sensibilizeze la 
respectarea diversității, 
tolerantei, solidarității ―( P. 
Dasen) . 
- ―educația interculturală este 
calea obligatorie pentru 
educația drepturilor omului‖ 
(M.Rey)  
- ―educația interculturală 
presupune cel puțin trei 
unghiuri de abordare: o idee; 

o mișcare de reformă 
educațională și un proces”. 
(J.Banks)  
- ―perspective 
complementare asupra 
educației interculturale: 
perspectiva compensatorie, 
perspectiva de cunoaștere, 
perspectiva 
heterocentristă,  perspectiva 
izolaționistă, perspectiva 
antirasistă, perspectiva 
educației civice, perspectiva 
cooperării.‖( M.Page ) 
- „Cine spune intercultural, 
spune în mod necesar, 
plecând de la sensul plenar 
al prefixului inter-: 
interacţiune, schimb, 
deschidere, reciprocitate, 
solidaritate obiectivă.‖ 
(Micheline Ray) 

În Europa s-au făcut 
paşi importanţi în direcţia 
promovării drepturilor 
minorităţilor şia valorilor 
specifice unei societăţi 
interculturale.Astfel,Convenţi
a Cadru pentru Protecţia 
Minorităţilor Naţionale, 
adoptată la 10noiembrie 
1994, include o serie de 
principii generale referitoare 
la drepturile indivizilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale: 
- non-discriminare; 
- promovarea egalităţii; 
- promovarea condiţiilor 
necesare pentru păstrarea şi 
dezvoltarea culturii, a 
religiei,a limbii şi a tradiţiilor; 
- libertatea de asociere, 
exprimare, libertatea de 
gândire, a conştiinţei şi a 
religiei; 

- acces liber la mijloacele de 
comunicare în masă; 
- libertate lingvistică; 
- utilizarea limbii materne în 
spaţiul public şi privat, oral şi 
în scris, precum şi în relaţiile 
cu autorităţile; 
- utilizarea numelui în limba 
maternă; 
- afişarea informaţiei de 
natură publică şi privată; 
- toponime în limbile 
minorităţilor. 
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EDUCAȚIA NONFORMALĂ –  
EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 

  

   

Prof. înv. primar, PÎCĂ Despina 
Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Pildești 

 
  

Prin intermediul acestui tip de educație intrăm în contact cu o nouă abordare a 
învățării, pusă în aplicare prin activități plăcute și motivante. În primii ani de activitate eram 
preocupată de educația formală a elevilor mei. Stând mai mult timp în preajma lor, am 
observat că sunt multe alte oportunități de formare care pun în evidență calități, abilități, 
aspecte ale personalității elevilor pe care în contextul formal nu le văzusem, nu le 
detectasem. Am început să mă documentez asupra acestui tip de educație, să înțeleg 
contextul în care se desfășoară, care sunt metodele de lucru și activitățile specifice, care 
sunt resursele pe care le am la dispoziție, ce actori participă, care sunt etapele acestui 
proces, care ar putea fi rezultatele și cum este recunoscută valoarea educativă a acestora. 

Nonformal nu e sinonim cu needucativ, ci desemnează o realitate educațională mai 
puțin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-educative. Din punct 
de vedere conceptual, educația nonformală cuprinde ansamblul activităților și al acțiunilor 
care se desfășoară într-un cadru instituționalizat, în mod organizat, dar în afara sistemului 
școlar.  Acţiunile educative, care sunt plasate în cadrul acestui tip de educaţie, sunt flexibile 
şi vin în întîmpinarea diferitor interese, particulare sau chiar specifice pentru fiecare 
persoană. Deși se desfășoară totul intr-un mod organizat, persoana în cauză alege de 
bunăvoie să se implice, fără să aștepte în schimb recompense financiare sau recompense 
specifice educației formale: notele. De asemenea nu se aplica nici pedepse, cum ar fi 
absențele, scăderea notei la purtare si altele. Exista totuși obiective clare de învățare atașate 
activiăților desfășurate într-un cadru nonformal, dar atingerea lor se realizează într-un alt 
mod decât acela al predării, care este metoda de bază din instituțiile de învățământ. 

Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare 
copil, tânăr sau adult, complementarizând celelalte forme de educaţie prin: 

• valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional; 
• oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil 

şi mai deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene; 
• participare voluntară, individuală sau colectivă; 
• modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor - gama largă de activităţi pe care le 

propune şi posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe; 
• dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni 

activi. 
 Valenţele educative ale activitǎţilor nonformale reliefeazǎ relaţia mai destinsǎ, mai 
apropiatǎ dintre educator şi educat. Chiar dacǎ profesorul conduce întregul demers didactic, 
elevii se pot manifesta spontan şi liber. Adultul nu îşi impune punctul de vedere, cel mult 
sugereazǎ, coopereazǎ şi îi sprijinǎ sǎ devinǎ buni organizatori ai propriei activitǎţi. În prim-
plan se aflǎ educabilul, în plan secund rǎmânând cadrul didactic, tocmai pentru ca elevul sǎ 
îşi poatǎ valorifica abilitǎţile organizatorice, de cooperare, de colaborare, de asumare a 
responsabilitǎţii. Paleta de strategii didactice variate oferǎ elevului şansa de a acumula 
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experienţe de viaţǎ prin contactul nemijlocit cu oamenii, cu fenomenele de culturǎ materialǎ 
şi spiritualǎ. Educatul devine resursǎ, producǎtor, lider de opinie, cu alte cuvinte participant 
activ la propria învǎţare. În vederea creşterii interesului şcolarilor pentru cunoaştere şi a 
dezvoltǎrii unor trǎiri emoţionale autentice, activitǎţile nonformale trebuie sǎ ţinǎ cont de 
interesele, înclinaţiile, preocupǎrile, preferinţele elevilor.  Iată câteva exemple de bună 
practică din activitățile nonformale desfășurate de Clubul IMPACT SKY (Scoala Kopiilor 
Ysteți) din cadrul Școlii Gimnaziale Nr.1 Pildești: 

 

 

 

„ CĂRTURARII SKY-ului”  
 

                                                                                   
                                                                                                                         
 

      

 

Descrierea sumară a proiectului 
        Elevii  voluntari din Clubul IMPACT al Școlii Gimnaziale Nr.1 Pildești, jud. Neamț, 
împreună cu liderii coordonatori au organizat activități în cadrul unui proiect desfășurat în 
unitatea noastra și în mod deosebit la biblioteca școlii. 
Justificarea Proiectului 
Existența unui număr însemnat de cărți care  nu se găsesc în biblioteca școlii, din lista 
lecturilor suplimentare, dar foarte necesare în activitățile de învățare ale copiilor din școala 
noastră, au determniat membrii clubului să desfășoare un proiect de achiziționare de carte  și 
să vină în sprijinul tuturor, elevi și cadre didactice din unitatea noastră școlară. 
Obiective 
1. Identificarea titlurilor de carte, necesare  
2. Procurarea acestor cărți 
Activităţi 

A1 - Masă rotundă-întocmirea unei liste cu titlurile cărților din seria lecturilor 
suplimentare,lipsă din bibliotecă, necesare elevilor școlii noastre. 
A2 - Achiziționarea de carte școlară. 

A3 - Prezentare de carte din lecturile școlarilor.  
Evaluare 
      Proiectul s-a adresat unui număr de 400 de copii din Școala Gimnazială Nr. 1 Pildești, 
care vor avea posibilitatea de a utiliza cărțile achiziționate la biblioteca școlii, în urma acestui 
proiect. 

 

CLUB IMPACT, SKY PILDESTI - coord. Prof. 
Pîcă Despina 
 

Locatia Scoala Pildesti 

Neamt                                     

   Iunie - Iulie 2014 
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Parteneri și sponsori 
Fundația Noi Orizonturi 

Consiliul Local Cordun 

 
 

 

 

 
 

 

„ SKY-anticărie”  
 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

Descrierea sumară a proiectului 
        Membrii clubului IMPACT SKY și-au propus să-i premieze și să-i motiveze pe elevii 
școlii noastre, care, în acest an școlar, au obținut rezultate deosebite la concursurile și 
olimpiadele școlare, fazele județene și naționale, la diferite discipline de studiu, și care provin 
din familii modeste, pentru a-i motiva și pentru a-i face cunoscuți în comunitate. 
Justificarea proiectului 
       Copiii cu abilități înalte care nu sunt integraţi într-un sistem iniţial educativ, ulterior 
economic, de management sau politic, emigrează în ţările ce le oferă şanse de afirmare. Cei 
ce sunt integraţi contribuie în mod esenţial la dezvoltarea locală pe toate planurile. 
Obiective 
O1 –implicarea elevilor și a cadrelor didactice, în donarea unor cărți  de literatură pentru 
copii; 
O2 – organizarea unui târg de carte, a unei expoziții de carte, cu vânzare; 
O3 – premierea  elevilor  performanți, care provin din familii cu venituri modeste. 
 

CLUB IMPACT, SKY PILDESTI - coord. Prof. 
Pîcă Despina                                                          
 

Locatia Scoala Pildesti Neamt                                     15 Mai – 

20 Iunie 2015 
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Activităţi 
A1. SKY IMPACT din nou la treabă! 
A2. O carte de la fiecare! 
A3. O carte pentru fiecare! 
A4. După merit și răsplată! 
A5. Gala  premiilor SKY IMPACT! 
Evaluare 
     Rezultatele proiectului au fost prezentate de către liderii IMPACT SKY și de către liderii 
juniori, în cadrul festivității de premiere, organizate la sfârșitul anului școlar, în Centrul 
Cultural Local Pildești, având ca public un număr însemnat de elevi, părinți, reprezentanți ai 
Consiliului Local Cordun, agenți economici  etc. 
 Parteneri și sponsori 
Fundația Noi Orizonturi 
Consiliul Local Cordun 
 

Bibliografie: 
 

1. Standarde de calitate IMPACT 
2. Manualul IMPACT-FNO Ghidul Clubului IMPACT 
3. http://www.noi-orizonturi.ro 
4. www.euractiv.com/en/educatio/life-longlearning/article-117516 
5. http://www.1educat.ro/resurse/ise/educatia_parintilor.html 
6. http://www.infed.org/biblio/b-nonfor.htm 
7. http://extension.missouri.edu/p/MP568 
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ÎN EDUCAŢIA ELEVILOR 

  

  Prof. înv. primar, NOROCEL Maria Gabriela 
  Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Pildeşti 

 
 

 
 Activitatea 
extracurriculară e o 
componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia 
orice cadru didactic trebuie 
să-i acorde atenţie, atât în 
modul de realizare al 
activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să 
permită stimularea creativă a 
elevilor. 
               Activităţile 
extracurriculare contribuie la 
adâncirea şi completarea 
procesului de învăţământ, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi 
aptitudinilor elevilor, la 
lărgirea informaţiei, la 
organizarea raţională şi 
plăcută a timpului lor liber, şi 
totodată contribuie la 
dezvoltarea personalităţii. 
Ele prezintă unele 
particularităţi prin care se 
deosebesc de activităţile din 
cadrul lecţiilor. Acestea se 
referă la conţinutul 
activităţilor, durata lor, la 
metode folosite şi la formele 
de organizare a activităţilor. 
Conţinutul acestor activităţi 
nu este stabilit de programa 
şcolară ci de către cadrele 
didactice în funcţie de 
interesele şi dorinţele 
elevilor. Elevii au nevoie de 
acţiuni care să le lărgească 

setea de cunoaştere, să le 
ofere prilejuri de a se 
emoţiona. Aceste activităţi 
oferă copiilor oportunităţi 
multiple de recreere, 
dezvoltă spiritul de 
competiţie, valorifică 
potenţialul intelectual, 
stimulează imaginaţia, 
creativitatea şi iniţiativa.               
Activităţile extracurriculare 
pot fi: serbări şcolare, vizite 
la muzee, expoziţii, excursii, 
vizionări de spectacole, 
teatru de păpuşi, concursuri, 
etc. 
               Experienţa în 
mijlocul elevilor mi-a întărit 
convingerea că serbările 
şcolare au un rol stimulator 
atât pentru micii artişti cât şi 
pentru părinţii lor. Ele aduc 
lumină în sufletele lor, 
rămânând momente de 
neuitat în viaţa fiecăruia. 
Serbările şcolare cultivă 
capacităţi de comunicare 
precum şi înclinaţii artistice 
ale elevilor. Reuşita acestor 
serbări este dată de 
varietatea programului 
artistic, talentul recitatorilor, 
calităţile vocale, de ritm, 
graţie. 
               O altă activitate 
deosebit de plăcută care 
contribuie la stimularea 
personalităţii elevilor este 
excursia. Aceasta ajută la 

dezvoltarea intelectuală şi 
fizică a copilului, la educarea 
lui cetăţenească. În cadrul 
activităţilor organizate în 
mijlocul naturii, elevii se 
confruntă cu realitatea, şi 
totodată au prilejul să-şi 
însuşească experienţe 
diverse. În urma plimbărilor, 
a excursiilor în natură, elevii 
pot reda cu mai multă 
creativitate şi sensibilitate 
imaginea realităţii, în cadrul 
activităţilor de desen, iar 
materialele pe care le culeg 
sunt folosite în activităţile 
practice. 
               Vizionările şi 
spectacolele de teatru sunt 
o altă activitate, prin care 
şcolarul face cunoştinţă cu 
lumea minunată a artei, 
consimţind şi o sursă 
inepuizabilă de informaţii. 
Teatrul de păpuşi are darul 
de a stârni râsul elevilor. 
Scopul lui este de a realiza 
completarea unor aspecte 
educative prin mijloace mai 
pe placul micilor şcolari. 
               Vizitele la muzee, 
expoziţii, case memoriale 
constituie un mijloc de a intui 
şi preţui valorile culturale şi 
istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a 
observa obiectele în starea 
lor naturală, operele de artă 
originale, momente legate de 
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trecutul istoric local şi 
activitatea unor personalităţi 
ale culturii şi ştiinţei. Prin 
vizionarea acestora, elevii îşi 
îmbogăţesc cunoştinţele şi 
află totodată lucruri 
necunoscute. Numai simplu 
contact direct cu mărturia 
istorică sau opera de artă 
trezeşte în vizionarul-elev 
sentimentul de respect. 
Muzeeele cu profil istoric 
joacă un rol de primă 
importanţă în educaţia 
patriotică. Fiecare elev 
învaţă despre trecutul şi 
prezentul ţării. 
                Concursurile pe 
diferite teme sunt de 
asemenea momente 
deosebit de atractive. 
Acestea oferă elevilor 
posibilitatea să demonstreze 
practic ce au învăţat la 
şcoală. Dacă sunt organizate 
într-o manieră plăcută, vor 
stimula spiritul de 
competivitate, oferindu-i 
copilului prilejul de a se 
integra în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit 
munca, precum şi ocazia de 
a asimila mult mai uşor 
cunoştinţele. 
               Aceste activităţi 
sunt apreciate de către elevi 
şi de către factorii 
educaţionali în măsura în 
care îndeplinesc nişte 
condiţii: 
- urmăresc lărgirea şi 
adâncirea influenţelor 
exercitate în procesul de 
învăţământ; 
- au un efect pozitiv pentru 
munca desfăşurată în grup, 

creează un sentiment de 
siguranţă şi încredere; 
- valorifică şi dezvoltă 
interesele şi aptitudinele 
elevilor; 
- organizează timpul liber 
într-o manieră plăcută, 
relaxantă; 
- formele de organizare ale 
acestor activităţi au caracter 
recreativ, dar urmăresc un 
scop educativ; 

          Pot afirma faptul că 
sopul activităţilor 
extracurriculare dezvoltă 
aptitudini speciale, 

antrenează elevii în activităţi 
cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivă gustul pentru 
lectură, educă atitudinea faţă 
de sine şi de semeni, etc. 
                Activităţile 
extracurriculare sunt 
atractive la orice vârstă. Ele 
stârnesc interesul, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, 
chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Astfel de 
activităţi sunt de o reală 
importanţă într-o lume 
dominată de internet, 
televizor şi calculator. 
 
Bibliografie: 
Cernea Maria, Contribuţia 
activităţilor extracurriculare la 
optimizarea procesului de 
învăţământ în “Învăţământul 
primar” nr.1, Editura Discipol, 
Bucuresti , 2000 
Crăciunescu Nedelea,  
Forme de activităţi 
extracurriculare desfăşurate 
cu elevii în ciclul primar în 
“Învăţământul primar” nr. 2/3, 
Editura Discipol, Bucuresti, 
2000 
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Luminiţa, coor. Psihologie 
şcolară, Editura Polirom, Iaşi 
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PARTENERIATUL   EDUCAŢIONAL – 
MODALITATE  DE COMUNICARE  CU  COMUNITATEA 

  

   

Camelia Elena MIHALACHE, Liceul Tehnologic ,,Spiru Haret”, Piatra Neamţ 
 

 
 Motto:                                                                                   
“Dacă un copil trăieşte într-
un mediu stimulativ, 
Învaţă să fie încrezător. 
Dacă un copil trăieşte într-un 
mediu de corectitudine, 
Învaţă să fie drept. 
Dacă un copil trăieşte în 
siguranţă, 
Învaţă să aibă încredere în 
el. 
Dacă un copil trăieşte în 
acceptare şi prietenie, 
Învaţă să iubească lumea.”                         
( D.L.Nolte)                                                    
     

    Lumea actuală 
este în continuă 
transformare. Frământările 
vieţii de azi, precum şi 
continua dezvoltare la care 
participăm zi de zi, obligă la 
căutarea de noi forme de 
educaţie a copilului.   
Progresul tehnic ralizează un 
inedit progres social, de care 
copiii trebuie să beneficieze 
din plin. 

Ca să înţelegem 
ce se întâmplă în jurul 
nostru, trebuie să înţelegem 
mai întâi că individul uman, 
prin natura sa , este 
relaţional şi acţional ; din 
punct de vedere psihologic şi 
social, individul uman nu ar 
putea duce o viaţă complexă 
în lipsa sau în afara relaţiilor 
de familie. În cadrul familiei, 

prin jocul imitării şi al 
identificării cu părinţii, copiii 
îşi definesc personalitatea, 
îşi formează caracterul, deci 
familia este necesară 
dezvoltării copilului – dar 
foarte importantă este  
valorizarea familiei ca fiind o 
instituţie socială. În interiorul 
familiei copilul are 
posibilitatea de a lua contact 
cu anumite modele de 
conduită cu anumite 
deprinderi şi norme 
dezirabile din punct de 
vedere socio-moral. 

 Socializarea 
primară se realizează numai 
în cadrul familiei şi permite 
deprinderea de către copil a 
regulilor de comportare, a 
normelor şi valorilor ce pot fi 
asigurate la vârsta mică. 
Procesul de socializare este 
în esenţă un proces de 
învăţare socială.Dacă familia 
se confruntă cu privaţiuni 
sau ostilităţi, implicit ea va 
priva copilul de afecţiune şi 
de satisfacerea adecvată a 
dorinţelor şi aspiraţiilor lui, 
ajungându-se la un conflict 
de adaptare. 

Educaţia copilului 
este strict dependentă de 
maturitatea noastră, privind 
capacitatea noastră de 
înţelegere a micului univers, 
pe care copilul şi-l formează 

încă de la primul contact cu 
lumea exterioară. Odată cu 
înscrierea lui la şcoală (6/7 – 
10 ani) – vârsta şcolară mică 
sau marea copilărie – apare 
rolul cardinal al dascălului în 
viaţa afectivă a copilului. Un 
cadru didactic cu o 
personalitate anostă, fadă, 
decolorată, obsedat de 
programa şcolară şi care nu 
înţelege rolul major al 
exemplului personal, nu are 
şanse să inoculeze în 
sufletul proaspăt al copilului 
termenul iubirii de carte. 

 Educaţia morală 
se instituie ca un deziderat 
educaţional major. Copilul 
trebuie ajutat să distingă 
binele de rău şi, dat fiind 
impactul deosebit pe care îl 
exercită asupra lui modelele 
umane în general, este de 
dorit ca adultul să acorde 
acestei probleme o atenţie 
particulară. 

Dintre 
dimensiunile caracteriale, 
formarea încrederii de sine 
ocupă un rol important. În 
exersarea acestei atitudini se 
recomandă ca adultul să 
inoculeze copilului o ierarhie 
autentică de valori, mai ales 
astăzi când banul şi aspectul 
fizic au provocat o criză 
axiologică atât de 
pronunţată. Fără îndoială că 
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încrederea în forţele proprii 
este condiţionată şi de 
opiniile celor din jur, dar 
depinde şi de mijloacele 
utilizate pentru disciplinare. 

Şcoala de astăzi 
are mai mult ca oricând 
nevoie să răspundă, printr-o 
largă deschidere spre mediul 
comunitar, nevoii de 
schimbare, prin crearea şi 
dezvoltarea legăturilor intra 
şi intercomunitare, prin 
apelarea la dialogul social 
bazat pe principiul 
coresponsabilităţii. 

 Complexitatea 
procesului educativ implică o 
cunoaştere sistematică, 
aprofundată a elementelor 
sale. De aceea, pentru a 
înţelege unele fapte, pentru 
a desluşi trăsăturile 
personalităţii  elevilor, pentru 
a putea explica motivele 
acţiunii lor, pentru a le vedea 
interesele, aptitudinile sau 
orice manifestare, cât de 
simplă ar parea ea ,trebuie 
să cunoaştem conduita 
elevului şi modul său de a 
gândi şi simţi. Acest lucru se 
poate face cu succes doar 
când îi privim pe copii ca pe 
un membru component al 
unei familii, ca pe un 
reprezentant al unui mediu 
social. 

  Educaţia nu este 
numai pregătire şcolară, ci  
este înţeleasă tot mai mult 
ca un flux continuu de 
influenţe modelatoare şi 
transformatoare exercitate 
pe tot parcursul vieţii 
individului.Atunci când 
aceste influenţe sunt 

organizate adecvat  şi 
răspund nevoilor interne 
personale, ele construiesc, 
modelează şi transformă 
personalitatea. 

  Randamentul 
educaţiei depinde nu numai 
de parteneriatul şcoală -
familie, dar şi  de modul în 
care se realizează 
colaborarea între acestea şi 
comunitatea locală, care 
este  considerată principalul 
garant al prevenirii unor 
neplăcute surprize sociale. 

Modelul 
parteneriatului pătrunde în 
sfera educaţiei la începutul 
anilor’80, stimulând  
dezvoltarea conceptului de 
,,şcoală deschisă”. 

,,Parteneriatul 
pedagogic reprezintă o 
noţiune recent introdusă în 
domeniul educaţiei care 
reflectă mutaţiile 
înregistrate la nivelul 
relaţiilor existente între 
instituţiile implecate, direct 
şi/sau indirect, în 
proiectarea şi realizarea 
sistemului de învăţământ: 
şcoala, familia, 
comunitatea locală, agenţii 
sociali (economici, 
culturali, politici, religioşi), 
asociaţiile 
(profesionale,umanitare, 
sportive), factorii de 
asistenţă socială”(Sorin 
Cristea-Dicţionar de 
pedagogie) 

Conţinutul specific 
pedagogic al conceptului de 
parteneriat poate fi evidenţiat 
în funcţie de următoarele 
repere metodologice: 

- reperul formelor de 
educaţie/instruire care 
angajează 
complementaritatea relaţiilor 
dintre şcoală şi instituţiile 
specializate în mod direct 
sau prin diferite relaţii 
contractuale în realizarea 
unor programe de 
educaţie/instruire 
nonformală; 
- reperul concepţiei 
manageriale care 
presupune intervenţia unor 
strategii de descentralizare 
bazate pe valorificarea 
deplină a resurselor 
existente la nivelul 
comunităţilor educative 
terotorialeşi locale; 
- reperul modalităţilor de 
funcţionare care 
evidenţiază diferenţa 
existentă între parteneriat şi 
sponsorizare. 

   În literatura de 
specialitate, definirea noţiunii 
de  parteneriat  pedagogic 
este propusă la nivelul unui 
concept operaţional şi din 
această perspectivă 
constituie: 
- un angajament într-o 
acţiune comună negociată; 
- o prestare de serviciu 
realizat printr-un factor de 
intervenţie exterior; 
un raport de resurse, de 
schimburi,  de contacte, de 
reţele asociate în termeni 
constructivi; 
- o negociere între părţi 
având puterea de a  
contracta cu un interlocutor 
recunoscut; 
- un acord de colaborare 
mutuală între parteneri egali 
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care lucrează împreună 
pentru realizarea propriilor 
interese ,rezolvând probleme 
comune; 
- un cadru institiţional de 
rezolvare a unor probleme 
comune,printr-o acţiune 
coerentă, plecând de la 
definirea obiectivelor într-un 
timp determinat,cu repartiţia 
clară a responsabilităţilor şi a 
procedeelor de evaluare. 

   Ştim  că deciziile, 
acţiunile şi rezultatele 
educaţiei nu mai pot fi 
realizate decât  în 
comunitatea de opţiune  
dintre mediile responsabile-
familie, şcoală şi 
comunitate;de aceea este 
nevoie de un nou concept 
care să întărească această 
relaţie, acest concept fiind 
parteneriatul educaţional. 

   Parteneriatul 
educaţional este unul din 
cuvintele cheie ale 
pedagogiei contemporane, 
un concept  şi o atitudine în 
câmpul educaţiei şi tinde să 
devină un concept central 
pentru abordarea de tip 
curricular flexibilă şi deschisă 
a problemelor educative-
nevoia cunoaşterii,respectării 
şi valorizării diversităţii. 

Ca atitudine 
parteneriatul presupune: 
- acceptarea diferenţelor şi 
toleranţa opţiunilor diferite; 
- egalizarea şanselor de 
participare la o acţiune 
educativă comună; 
-interacţiuni acceptate de toţi 
partenerii; 
- comunicare eficientă între 
participanţi; 

- colaborarea(acţiune 
comună în care fiecare are 
rolul său diferit); 
- cooperare(acţiune în care 
se petrec interrelaţii şi roluri 
comune). 

,,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 realizează 
între: 
-instituţiile educaţiei: şcoală, 
familie, comunitate; 
-agenţi educaţionali: copil, 
părinţi, profesori, specialişti 
în rezolvarea unor probleme   
educaţionale(psihologi, 
consilieri psiho-pedagogi, 
terapeuţi etc.); 
-membrii ai comunităţii cu 
influeţă asupra creşterii, 
educării şi dezvoltării 
copilului (medici, 
reprezentanţii bisericii, ai 
poliţiei, etc.); 
                  Şcolile sunt parte 
a comunităţii locale şi de 
aceea, profesorii,elevii şi 
părinţii sunt influenţaţi de 
mediul 
respectiv:valorile,normele, 
structurile politice şi 
economice şi economia 
acestuia. 
                  Ca centre de 
educaţie,şcolile influenţează 
comunităţile locale.Această 
reciprocitate este mai mult 
sau mai puţin recunoscută 

de ambele părţi;cercetările 
indică faptul că formând 
diversele tipuri de 
parteneriate,şcoala îşi 
dezvoltă curriculum-ul,iar 
comunitatea înţelege, 
acceptă mai uşor şi 
beneficiază de tehnologia şi 
schimbărilor din şcoală. 
                  Până nu de mult, 
şcoala ajungea destul de 
greu la comunitatea locală, 
deoarece nu exista o  
deschidere  pentru ,,acel 
ceva nou, mai bun”, pentru 
elevii şi în aceiaşi măsură 
pentru comunitate, dar 
folosindu-se diferite 
modalităţi de sensibilizare s-
a reuşit realizarea unor 
activităţi deosebite, 
beneficiile fiind în egală 
măsură pentru toţi. 
                  Ne-am folosit, 
pentru realizarea acestui 
scop, de anumite căi de  
interacţiune dintre şcoală şi 
comunitate,desfăşurând 
activităţi în care copiii şcolii 
noastre au demonstrat că 
pot face lucruri deosebite 
pentru comunitate,iar 
membrilor comunităţii le-am 
oferit posibilitatea de a se 
implica în activităţile 
elevilor,implicit ale şcolii.  

         Importanţa unor 
asemenea festivităţi este 
deosebită pentru că ele 
lărgesc orizontul spiritual şi 
duc la acumularea de noi 
cunoştinţe, priceperi şi 
deprinderi,îmbogăţesc şi 
remontează viaţa afectivă, 
dezvoltă simţul de 
răspundere prin dorinţa de  
reuşită, favorizează 



Şcoala modernă — nr. 1/2016                                                             Activități extracurriculare 

 

130 

 

concentrarea atenţiei pe 
parcursul desfăşurării 
activităţilor, contribuie la 
educaţia estetică, dezvoltă 
personalitatea elevului,educă 
şi adânceşte trăsăturile 
morale ale elevului, 
stimulează independenţa în 
acţiuni. 
                 Aceste activităţi , 
bine pregătite, sunt atractive 
deoarece se  desfăşoară în 
condiţii noi care stârnesc 
interesul copilului, care-i 
produc bucurii şi emoţii şi-i 
oferă acestuia posibilitatea 
de a acumula noi 
cunoştinţe.Datorită mediului 
de acţiune, tehnicile de 
instruire sunt altele şi 
dezvoltă spiritul de 
observaţie, îmbunătăţesc 
memoria vizuală şi auditivă, 
ajută la dezvoltarea  
operaţiilor gândirii. 
Participarea efectivă şi totală 
în activitate  angajează 
elevul timid şi-l temperează 
pe cel  impulsiv şi 
totodată,datorită faptului că 
elevii participă de bună voie, 
ei se supun unor reguli, îşi 
asumă responsabilităţi şi 
astfel se autodisciplinează 
             Activităţile 
desfăşurate în cadrul 
parteneriatelor 
educaţionale, în care este 
implicată şcoala noastră, ne-
au demonstrat că poate 
exista o foarte bună 
comunicare  atât cu familia 
dar mai ales cu comunitatea 
locală.  
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UN MODEL DE BUNE PRACTICI ÎN CADRUL S.N.A.C.:  
”KINETO PENTRU TOȚI” (CNRV) 

    
Prof. preuniv. dr. Ovidiu ALBERT 
Colegiul Național ‖Roman-Vodă‖ 

 
 

 
 Potrivit 

website-ului www.edu.ro, 
S.N.A.C. (Strategia 
Națională de Acțiune 
Comunitară‖ reprezintă‖ un 
Program de Activitate ce 
implică atât liceenii cât şi 
copiii din Şcolile speciale / 
Centre de plasament etc. şi 
include o varietate largă de 
activităţi creative, 
imaginative şi expresive 
folosite drept adevărate 
―vehicule‖ în vederea 
integrării sociale (fiind în 
acelaşi timp educative şi 
plăcute). Un Program de 
Activitate ce implică atât 
liceenii cât şi copiii din 
Şcolile speciale / Centre de 
plasament etc. şi include o 
varietate largă de activităţi 
creative, imaginative şi 
expresive folosite drept 
adevărate ―vehicule‖ în 
vederea integrării sociale 
(fiind în acelaşi timp 
educative şi plăcute). 
Activităţile pot include Artă şi 
Lucru manual, Teatru, 
Muzică, Dans şi Sport‖1. 

Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării 

                                                 
1
 

http://snac.edu.ro/download/SN

AC-nota_explicativa.pdf 

Științifice încearcă astfel să 
recupereze terenul pierdut în 
fața mediului non-
guvernamntal în domeniul 
educației de tip non-formal. 
Inițiativa este lăudabilă fie 
doar și pentru faptul că oferă 
posibilitatea elevilor de a 
‖evada‖ dintr-un sistem de 
învățământ bazat pe 
activitățile formale de 
învățare și de a se dezvolta 
la nivel personal.  

Un exemplu de 
cooperare între instituții și 
mediul non-guvernamental îl 
reprezintă proiectul ‖Fii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voluntar pentru 

comunitatea ta!‖ derulat de 
Asociația pentru Dezvoltarea 
Serviciilor Sociale și 
Educaționale CATHARSIS, 
în parteneriat cu Fundația 
Terre des hommes Elveția, 
Fundația Română pentru 
Educație și Educatori și 
Asociația „Children’s High 
Level Group‖ în cadrul 

Strategiei Naționale de 
Acțiune Comunitară (SNAC). 
În cele 12 luni de 
implementare (01.04.2015-
31.03.2016), proiectul și-a 
propus realizarea unui ghid 
al voluntarului SNAC, 
formarea a 50 de voluntari 
adolescenți din toată țara și 
implementarea a cel puțin 10 
proiecte comunitare, cu cel 
puțin 500 de beneficiari. 
Cursul a fost format din 
ateliere de dezvoltare 
personală, advocacy, 
management de proiect. O 
dată formați, cei 50 de 
adolescenți vor continua să 
activeze cel puțin 2 ani în 
beneficiul comunității loc 
școlare și locale. Ghidul 
elaborat urmează a fi pus la 
dispoziția tuturor voluntarilor 
(profesori și elevi) din țară, 
pentru a-i ajuta în 
implementarea de acțiuni 
comunitare, utilizând metode 
și strategii interactive2. 

Echipa SNAC din 
Colegiul Național ‖Roman-
Vodă‖ a fost selectată pentru 
a participa la acest proiect 

                                                 
2
 

http://www.asociatiacatharsis.ro

/articol_consultanta_proiecte_d

etalii.php?id_articol_consultant

a=5 

http://www.edu.ro/
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generos. În perioada 31 
august – 7 septembrie 2015, 
în staţiunea Călimăneşti – 
Căciulata, a avut loc prima 
tabără din România de 
formare a voluntarilor 
S.N.A.C la care au participat 
60 de voluntari (50 de elevi 
şi 10 profesori) din 10 licee 
din România şi anume din 
Constanţa, Teleorman, Iaşi, 
Vaslui, Neamţ, Bistriţa, Dolj 
şi Mureş. Scopul taberei a 
fost de a dezvolta abilităţile 
personale şi profesionale ale 
celor prezenți astfel încât ei 
să implementeze proiecte 
comunitare prin care să 
răspundă la nevoile 
comunităţii din care fac 
parte, să ajute pe cei tineri 
sau pe cei în vârstă, aflaţi în 
suferinţă sau pentru care 
viaţa este mult mai grea. 
Multitudinea de metode de 
formare specifice expertizei 
fiecărui partener din proiect 
cât şi diversitatea activităţilor 
la care tinerii au participat în 
fiecare zi, au asigurat o 
interacţiune strânsă între ei 
şi au facilitat posibilitatea de 
a se cunoaşte şi de a deveni 
prieteni şi solidari în a 
îmbrăţişa această cauză 
nobilă, aceea a 
voluntariatului. Tematica 
atelierelor a fost următoarea: 
Management de proiect și 
lucru în echipă; Animație –
Mişcare, Joc şi Sport; 
S.N.A.C; Tehnici de lucru cu 
copiii cu cerințe educaționale 
speciale; Teatru, Organizare 
de evenimente şi strângere 
de fonduri. Abilităţile 
teoretice cât şi cele practice 

dobândite în cadrul 
atelierelor au fost exersate în 
cadrul aplicaţiilor desfăşurate 
după amiaza şi seara, 
precum cea de vânătoare de 
comori, discutarea de filme, 
realizarea afişului taberei 
sau traseul aplicativ3.  

Activitățile i-au 
entuziasmat pe adolescenți 
și le-au schimbat percepția 
față de voluntariat:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
‖Voluntariatul se 

trăiește cu inima și se simte 
pe propria piele. Având în 
fiecare zi a taberei un alt 
atelier cu o temă diferită, m-
am remodelat și mi-am dat 
seama care este diferența 
dintre a ieși din zona ta de 
confort și a fi arogant, am 
aflat ce înseamnă copii cu 
condiții educaționale 
speciale și ce presupune 
acest lucru, am descoperit 
că scrierea unui proiect 
reușit este asemenea creării 
becului (are o sută de 
probleme și pași până când 
va lumina sufletele altora) și 
am învățat că fără mișcare, 
joc și sport, cercul magic al 
vieții nu este complet. În 

                                                 
3
 http://tdh.ro/voluntariatul-se-

traieste-cu-inima-si-se-simte-

pe-propria-piele/ 

ceea ce privește oamenii pe 
care i-am întâlnit, pot spune 
că am făcut cunoștință cu 
persoane extraordinare, dar 
m-am despărțit de prieteni. 
Iar aceste prietenii, legate 
prin intermediul unei pasiuni 
comune, și anume aceea de 
a ajuta, nu se vor rupe 
niciodată. De ce? Pentru că 
o dată cuvântul de voluntar 
dat, onoarea nu te lasă să îl 
încalci. Acest cuvânt este 
valabil și pentru natură, și 
pentru cei care sunt singuri, 
pentru cei care au nevoie de 
ajutor, pentru comunitate. Nu 
putem salva planeta dacă nu 
începem de la noi înșine, 
urmând apoi cu comunitatea 
și țara‖. (Ana-MariaTihon, 
clasa a XI-a A, CNRV). 

Proiectul elaborat în 
cadrul taberei SNAC de 
către voluntarii romanvodiști  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(‖Kineto pentru toți‖) 

și-a propus să contribuie la 
ameliorarea stării de 
sănătate a copiilor din 
Roman și împrejurimi. 
Statisticile din ultimii ani au 
demonstrat o incidență 
crescută a cazurilor de 
îmbolnăviri locomotorii, 
neuromotorii ș.a. generate 
de sedentarism, poziția 
incorectă în fața 
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calculatorului, în timpul 
somnului ș.a. Copiii și 
adolescenții sunt îndeosebi 
afectați de aceste afecțiuni, 
iar mijloacele și resursele de 
combatare a acestora sunt 
limitate într-un oraș afectat 
de sărăcie și depopulare. Din 
aceste motive, voluntarii au 
întreprins o serie de acțiuni 
de prevenție și informare 
extrem de importante în 
combaterea factorilor de risc. 
Acțiunea de mișcare în aer 
liber intitulată ‖Bucurie în 
mișcare‖ organizată în data 
de 3 oct. 2015 în colaborare 
cu Asociația ‖Eleven‖ din 
Cluj Napoca, Asociația 
Mușatinii Roman și Primăria 
Roman a antrenat circa 300 
de copii și adolescenți din 
Roman și împrejurimi. ‖Atât 
copiii, cât și voluntarii, au 
fost desprinși de mediul 
virtual timp de o zi și s-au 
bucurat de ceea ce 
înseamnă a te distra în 
adevăratul sens al 
cuvântului. În fiecare dintre 
noi a renăscut sufletul de 
copil și pofta nebună de 
joacă.‖ (Nicoleta Andrieș, 
clasa a X-a I, CNRV). 
Acțiunile de tipul ‖Treasure 
Hunt‖ (7 noiembrie 2015) 
sunt foarte îndrăgite de către 
copii și adolescenți. Dincolo 
de spiritul de competitivitate, 
acțiunea a promovat 
creativitatea, stilul de viață 
activ și, nu în ultimul rând, a 
susținut cunoașterea 
habitatului urban în care 
trăiesc participanții. 
Numeroase alte acțiuni de 
informare au completat 

acțiunile de prevenție a 
îmbolnăvirilor care necesită 
intervenție kinetoterapeutică. 

O altă abilitate 
dezvoltată de către  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adolescenți a fost 

aceea de a organiza 
campanii de fundraising 
pentru obținerea fondurilor 
necesare proiectului. O 
combinație reușită de 
gastronomie și creativitate a 
fost acțiunea prin care 
voluntarii au preparat brioșe 
în scop caritabil: ‖Cele 150 
de brioșe care au fost gătite, 
la început, dar mai apoi cu 
perseveranță, determinare si 
multă muncă în echipă au 
devenit la final adevărate 
capodopere culinare care au 
fost apreciate ulterior de 
către toți consumatorii 
adolescenți‖. (Ioana 
Covataru, clasa a X-a D, 
CNRV).  

Grupul de inițiativă 
dedicat confecționării 
obiectelor artizanale a 
contribuit decisiv la succesul 
proiectului S.N.A.C. 
‖Obiectivul principal pe care 
ni l-am stabilit încă de la 
începutul anului școlar a fost 
participarea la Târgul 

Solidarității Sociale, 
desfășurat la Piatra Neamț, 
pe data de 26 noiembrie 
2015. Pentru această 
acțiune, am organizat 
ateliere săptămânale, unde 
au participat 15 voluntari 
dornici de a susține proiectul 
„Kineto pentru toți”. Aceste 
întâlniri au avut ca scop 
confecționarea produselor 
artizanale, tema stabilită fiind 
Crăciunul. După finalizarea 
produselor, trei dintre cele 
mai implicate membre ale 
grupului au participat la târg 
unde au reprezentat 
proiectul SNAC. Activitatea a 
fost un bun prilej de a ne 
promova acțiunile în rândul 
ONG-urilor din județul 
Neamț. Contribuția noastră 
la acest proiect s-a încheiat 
cu organizare unui târg de 
Crăciun la Colegiul Național 
„Roman-Vodă”, unde am 
reușit să vindem obiectele 
confecționate. În urma 
activităților întreprinse, am 
obținut o sumă importantă, 
care ne-a ajutat să 
achiziționăm echipamente 
necesare cabinetului de 
kinetoterapie.‖ (Lorena Păun, 
clasa a X-a D, CNRV). 

Punctul final al 
proiectului S.N.A.C. din 
cadrul l-a reprezentat 
achiziționarea și donarea 
echipamentelor necesare 
tratării unor copii proveniți 
din medii sociale 
defavorizate către Cabinetul 
‖Osteokinet‖ din Roman, 
partener în acest proiect 
generos. În selectarea 
cazurilor de copii care au 
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cea mai mare nevoie de 
tratament medical gratuit am 
beneficiat de sprijinul 
Direcției de Asistență Socială 
Roman. Predarea oficială a 
echipamentelor s-a produs 
cu prilejul Zilei Internaționale 
a Echității Sociale (20 feb. 
2016). Maria Buciumanu 
(clasa a X-a D, CNRV) 
conchide: ‖O veche poveste 
spunea că spre a prețui un 
lucru, el trebuie mai întâi 
pierdut și apoi regăsit. 
Sănătatea este cu siguranță 
unul dintre aceste lucruri. 
Chiar dacă evoluăm 
nestingherit fără să fi fost 
vreodată recunoscători cu 
adevărat, sănătatea 
reprezintă o formă de 
armonie cu lumea, pe care 
nu noi o construim în 
totalitate, așa cum tot noi, nu 
suntem singurii răspunzători 
de pierderea ei. Totodată, un 
astfel de proiect ar trebui să 
conștientizeze populația 
orașului de gravitatea 
afecțiunilor provocate chiar și 
de statul incorect la masa de 
lucru. Un astfel de 
automatism, repetat 
incoștient, poate determina 
dezvoltarea 
necorespunzătoare a 
persoanei și chiar și a 
personalității.‖ 
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LICEUL  TEHNOLOGIC  ECONOMIC  ADMINISTRATIV  PIATRA 
NEAMȚ -  ÎN AL TREILEA  SPAȚIU  AL  CETĂȚENIEI  ACTIVE 

    
Prof. dr. Gianina BURUIANĂ 

Liceului Tehnologic Economic Administrativ, Piatra Neamț 
 

 

 AL TREILEA SPAȚIU 
AL CETĂȚENIEI ACTIVE 
este un proiect european 
absolut benefic pentru 
societatea românească, 
implementat în țara noastră 
de către Fundația Progress, 
având finanțare externă prin 
granturile EEA( European 
Economic Aria) 2009-2014, 
în sumă nerambursabilă în 
valoare de 220.884 EUR. 
Derularea proiectului se face 
pe parcursul a 22 de luni, 
începând din iulie 2014 până 
în aprilie 2016.  

Problema a cărei 
soluționare o vizeaza 
proiectul “Al treilea spațiu al 
cetățeniei active” este rata 
mică de participare civică 
a cetățenilor români. De 
exemplu, mai puțin de 10% 
dintre concetățenii noștri au 
participat la activități ce țin 
de manifestarea civismului și 
sub 5% dintre ei au semnat 
vreodată o petiție. Printre 
principalii factori care 
determină lipsa de implicare 
se numără: precaritatea 
competențelor civice, a 
oportunităților de învățare a 
comportamentelor civice și a 
unor spații, care să faciliteze 
aglutinarea cetățenilor în 
scopul de a se implica civic. 

Soluția propusă în 
cadrul acestui proiect este 
dezvoltarea unui sistem 
complet de facilitare a 
participării civice pentru 
practicarea democrației, prin 
crearea de spații care să 
protejeze și să promoveze 
valorile democratice, adică 
acele “cuiburi ale 
democratiei” și formarea de 
cetățeni activi. Intervenția 
Fundației Progress are la 
bază conceptul de “al treilea 
spațiu” (third place), definit 
ca un mediu social unde 
oamenii se retrag din 
celelalte două medii 
obișnuite (acasă și la locul 
de muncă) pentru a 
interacționa cu alți membri ai 
comunității, pentru a stabili 
noi conexiuni și pentru a-și 
reface resursele de energie 
și creativitate. Astfel, a 
început amenajarea de 
“cuiburi ale democrației” în 
14 biblioteci publice 
județene, mai întâi pentru 
formarea de competențe 
specifice cetățeniei active 
prin training și apoi ca locuri 
de manifestare a 
comportamentelor civice. Ca 
urmare,  peste 200 de 
cetățeni și reprezentanți de 
ONG-uri, constituiți în 
Grupuri de Acțiune Civică, 
vor beneficia de formare în 
domeniul voluntariatului în al 

treilea spațiu al cetățeniei 
active și peste 15.000 de 
cetățeni vor fi informați și 
conștientizați despre 
beneficiile implicării civice. 
 Cum beneficiarii finali 
ai acestui proiect sunt 14 
localități urbane ce vor 
deveni centre ale cetățeniei 
active și având în vedere 
experiența în implicarea 
socială a orașului nostru, 
Piatra Neamț a fost selectat 
pentru implementarea tuturor 
activităților acestui proiect. Al 
treilea spațiu al cetățeniei 
active în Piatra Neamț a 
devenit Biblioteca 
Județeană G.T. Kirileanu 
Neamt, mai precis toate 
demersurile se desfășoară 
prin intermediul Centrului de 
Informare Comunitară, 
spațiu ce răspunde de mult 
solicitărilor noastre de 
lectură, studiu, informare, 
documentare, dezvoltare 
profesională, educaţie 
permanentă, socializare şi 
comunicare. Coordonatoarea 
pentru implementarea și 
derularea acestui proiect în 
cadrul Bibliotecii Județene 
G.T. Kirileanu este doamna 
Mihaela Mereuță - șef 
serviciu relații cu publicul, 
informare bibliografică și 
comunitară - care acționează 
ca un adevărat catalizator 
pentru aplicarea 
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metodologiei proiectului, 
pentru  instalarea unui 
relevant cuib al democrației, 
pentru formarea unui grup de 
lideri voluntari în spiritul 
cetățeniei active și pentru 
atragerea cât mai multor 
cetățeni în activitățile cuibului 
democrației. 
 Colaborarea dintre 
Biblioteca Județeană G.T. 
Kirileanu și Liceul 
Tehnologic Economic 
Administrativ Piatra Neamț 
este una de tradiție, care a 
depășit de mult stadiul 
cunoașterii de către elevi a 
ofertei de servicii a 
bibliotecii, optimizării 
pregătirii școlare a elevilor și 
lărgirii orizontului lor de 
cunoaștere prin valorificarea 
bazei de date, familiarizării 
elevilor cu un mediu 
instituțional diferit de școală 
sau stadiul participării 
elevilor și cadrelor didactice 
la activitățile cultural 
educative desfășurate de 
bibliotecă. 
 Premergător atragerii 
Liceului Tehnologic 
Economic Administrativ 
Piatra Neamț în proiectul "Al 
Treilea Spațiu al Cetățeniei 
Active", între cele 2 instituții 
au mai avut loc colaborări pe 
tema voluntariatului, în care 
au fost implicați atât elevi cât 
și cadre didactice, cum ar fi: 
- activități de promovare a 
conceptului de voluntariat 
- campanie de promovare a 
cărții și lecturii 
- cursul "Povestiri Digitale" 
- proiectul "Raftul cu 
Inițiativă"  

- proiectul "Piatra Neamț 
Citește!" 
 Prima fază a 
participării Liceului 
Tehnologic Economic 
Administrativ Piatra Neamț în 
cadrul proiectului "Al Treilea 
Spațiu al Cetățeniei Active" a 
avut loc prin crearea unui  
Grup de Acțiune Civică 
format din cadre didactice 
ale liceului, grup care a avut 
ca prime obiective: 
cunoașterea și înțelegerea 
conceptului de cetățenie 
activă, dezvoltarea 
competențelor de 
comunicare și formare în 
domeniul cetățeniei active, 
participarea ca voluntar la 
activitățile proiectului. Au 
urmat dezbateri pe diverse 
teme: "Voluntariat și 
responsabilitate civică ", 
"Cetățenie Europeană ", 
"Drepturi și libertăți în spațiul 
UE ", "Carta Drepturilor 
Fundamentale a UE " și  
"Strategia Europa 2020".  

Partea cea  mai 
incintantă a fost însă 
participarea cadrelor 
didactice de la Liceului 
Tehnologic Economic 
Administrativ Piatra Neamț, 
la cursul de formare în 
domeniul cetățeniei active, 
susținut de doamna Mihaela 
Mereuță, membră a rețelei 
naționale de formatori în 
domeniul cetățeniei active, 
care a încercat să ne 
transforme, pe noi, profesorii 
participanți la acest curs, în 
adevărate centre de 
inspirație pentru voluntari - 
profesori, elevi sau alți 

cetățeni - dar mai ales în 
agenți ai rezolvării unor 
probleme stringente din 
comunitatea noastră. Am 
înțeles astfel importanța 
deținerii spiritului civic, am 
descoperit calitățile și 
cunoștințele care ne sunt 
necesare pentru a deveni 
cetățeni activi și am clarificat 
necesitatea lărgirii sistemului 
de relații cu cât mai multe 
entități și ONG-uri din 
comunitate. Am învățat să 
recunoaștem probleme 
grave ale comunității 
noastre, să le căutăm 
cauzele și să  identificăm 
instrumentele de rezolvare 
precum și ansamblul de 
instituții care ne pot fi de 
folos. Astfel,  Grupul de 
Acțiune Civică format din 
cadre didactice ale Liceului 
Tehnologic Economic 
Administrativ Piatra Neamț 
va urma să însuflețească 
"Cuibul Democrației" creat la 
Biblioteca Județeană G.T. 
Kirileanu - ca un spațiu 
desemnat să protejeze, să 
promoveze și să faciliteze 
exersarea valorilor 
democratice. De-a lungul 
timpului vor fi cooptați în 
cuibul democrației noi 
voluntari din rândul 
cetățenilor orașului Piatra 
Neamț, care vor dori să se 
ralieze principiului cetățeniei 
active și să se implice în 
activități comunitare. 
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ÎNCURAJAREA GÂNDIRII CREATIVE LA ELEVI 
   

Profesor Psiholog,  Dr.  Alina GÎTLAN 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț / 

Școala Gimnazială nr. 5, Piatra Neamț 
 

 
 

 Școala 
Gimnazială nr. 5 din Piatra  
Neamț a fost una dintre 
unitățile școlare din țară 
care în 2014 a câștigat un 
proiect de mobilitate 
școlară Erasmus +, în 
cadrul ANPCDEFP. 
Erasmus + este noul 
program de 16 miliarde de 
euro pentru educație, 
formare, tineret și sport. 
Acest program are trei 
piloni principali: educație și 
formare, tineret și sport. 
Grantul oferit școlii noastre 
a fost  de 52.835 de euro,  
obiectivul principal al 
proiectului  fiind dobândirea 
de competențe 
profesionale suplimentare, 
precum și îmbunătățirea 
competențelor lingvistice a 
cadrelor didactice din 
învățământul 
preuniversitar.  

În urma depunerii 
formularului de 
candidatură, am fost 
selectată să particip alături 
de alți colegi în acest 
proiect de mobilitate 
școlară. A urmat o perioadă 
de două luni în care toți 
colegii selectați în program 
au urmat cursuri de limba 
engleză, derulate în școală, 
în vederea îmbunătățirii 

competențelor lingvistice. 
Ulterior, în luna iulie, 
impreună cu încă cinci 
colege  am participat la o 
activitate de formare care 
s-a derulat la Praga, Cehia. 
Am ales cursul de formare 
Encouraging Creative 
Thinking, motivată fiind de 
identificarea de noi metode 
și procedee de lucru cu 
elevii și găsirea de soluții 
eficiente în rezolvarea 
problemelor din școală. 

Cursul a debutat prin 
activități de cunoaștere 
reciprocă si printr-o 
prezentare generală a 
conținutului din perspectiva 
evoluției sistemelor de 
învățământ europene, după 
care activitățile s-au 
concentrat pe discutarea 
abilităților secolului 21, în 
special a celor de gândire 
creativă, și pe modalități de 
dezvoltare a acestor 
abilități ținând seama în 
special de ierarhizarea lor 
propusă de taxonomia lui 
Bloom. Modulele urmatoare 
s-au concentrat pe o 
aprofundare a acestor 
activități: cum să stimulăm 
interesul și motivația 
elevilor, principiile gândirii 
creative, importanța unei 
baze de cunoștinte extinse, 
brainstormingul ca metoda, 

CLIL, abilități de gândire 
critică și creativă, învățarea 
bazată pe proiecte, 
folosirea întrebărilor, 
învățarea prin rezolvarea 
unor sarcini referitoare la 
lumea reală, învățarea prin 
rezolvarea de probleme. 
Fiecare activitate a avut un 
aspect teoretic (prezentare 
video sau scurtă 
expunere), un aspect 
practic (rezolvare de 
sarcini, simulări, lucru în 
echipe, atelier de lucru) și 
un moment de reflecție în 
care s-a discutat utilitatea 
și aplicabilitatea metodelor 
propuse. Activitatea 
participanților a fost 
evaluată în final prin 
prezentarea unei lecții 
bazate pe învățarea prin 
proiect. Am primit un 
material bogat legat de 
conținutul cursului și în 
ultima întâlnire s-au pus 
bazele unei posibile 
colaborări viitoare între 
participanți și instituțiile lor 
prin schimbul de date de 
contact și de informații 
despre școli. 

Cursul a fost 
conceput în așa fel încât să 
ne ofere, atât prin conținut, 
cât și prin metodele 
folosite, o bază teoretică și 
practică pentru o 
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schimbare de perspectivă 
în privința învățământului în 
general și a demersului 
nostru didactic în special, 
în sensul trecerii de la o 
concepție academică, 
centrată în special pe 
valorificarea inteligenței 
logice, analitice, discursive, 
la o concepție deschisă, 
centrată pe valorificarea 
inteligențelor multiple și 
având ca scop dezvoltarea 
potențialului personal al 
fiecărui elev, indiferent de 
direcția în care se 
manifestă acesta. Deși în 
doar 5 zile este dificil de 
aprofundat un anumit 
conținut, formatorul ne-a 
oferit un material  bogat 
care sa poată constitui un 
punct de plecare pentru 
această regândire a 
activității noastre didactice. 

Formatorii au 
îmbinat armonios 
comunicarea de conținuturi  
teoretice cu organizarea de 
activități practice, astfel 
încât cursul să nu fie 
obositor, ci atractiv și 
antrenant. Ni s-au oferit 
întotdeauna materialele 
potrivite pentru conținutul 
modulului în desfășurare; 
materialele au fost 
întotdeauna suficient de 
detaliate pentru a constitui 
un suport de curs real, ușor 
de pus în practică după 
terminarea cursului și 
folositor pentru activitățile 
ulterioare. M-am întors cu 
multe cunoștințe folositoare 
și cu multe idei de a le 
aplica la cabinetul de 

asistență psihopedagogică 
dar și la clasă în cadrul 
orelor de dirigenție. Mai 
mult decât atât, am 
dobândit perspectiva 
necesară pentru a-mi 
regândi activitatea 
didactică în așa fel încât  
să aibă un impact mai mare 
asupra vieții personale, 
profesionale și sociale a 
elevilor. Am stabilit 
contacte cu ceilalți 
participanți care pot duce la 
un schimb de experiență, 
precum și la realizarea de 
parteneriate și de proiecte 
comune. În urma 
participării la această 
mobilitate, am început să-
mi proiectez activitatea de 
consiliere psihopedagogică 
în așa fel încât conținutul 
transmis să aibă o 
relevanță cât mai mare 
pentru viața personală, de 
zi cu zi, a elevilor, să 
utilizeze cât mai multe 
resurse în mod creativ 
pentru rezolvarea 
problemelor atât la școala 
cât și în afara ei. Pe de altă 
parte, acest curs m-a ajutat 
să creez în clasă și la 
cabinetul de asistență 
psihopedagogică o 
atmosferă în care elevilor 
să nu le fie teamă să-și 
spună părerea, să caute și 
să găsească soluții 
originale la diverse 
probleme, să accepte 
provocările și să 
gândească creativ. 
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