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ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ STEP BY STEP 

”Născut pentru a reuși” 

 
 

Prof.înv.primar Elena-Cristina ANTONIU 
Școala Gimnazială ”NICU ALBU” Piatra-Neamț 

 
 

 
 

 Ce este Step by 
Step? – ar întreba unii. Cei 
străini de educație vor spune 
că alternativa aceasta oferă 
o șansă pentru părinții foarte 
ocupați : copilul stă la 
școală, supravegheat timp 
de 8 ore, fără prea multe 
implicații. Se poate crede și 
asta, și totuși ... . 
 Această alternativă 
promovează metodele de 
predare-învățare, centrate pe 
copil, care favorizează 
implicarea familiei și a 
comunității în procesul 
instructiv-educativ. A apărut 
pentru prima dată în SUA, în 
anii ’60. În România ea a 
debutat în 1994, sub numele 
de Head Start și s-a aplicat 
în special la nivel preșcolar, 
axându-se pe practici 
educaționale centrate pe 
copil, pe valorile copilăriei și 
ale jocului, ale individualizării 
și planificării orientate după 
necesitățile copilului. În anul 
1995 , au apărut primele 
două clase de învățământ 
primar, sub o formă 
experimentală. Treptat 
treptat alternativa 

educațională s-a extins în 
aproape toate județele țării. 
 Parcurgând aceeași 
programă școlară ca și 
învățământul tradițional, Step 
by Step aduce ca noutate : 

 Un învățământ după 
nevoile și posibilitățile 
copilului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă 
și plăcută; 

 Nu încurajează 
concurența, pentru că 
la această vârstă 
copilul nu poate să 
înțeleagă și să 
suporte competiția 
fără urmări negative; 

 Sistemul de notare 
prin calificative, din 
învățământul 
tradițional, este 
înlocuit cu alte 
instrumente de 

evaluare specifice 
ritmului de dezvoltare 
al fiecărui copil. 

Alternativa respectă 
Curriculum Național pentru 
învățământul primar, așadar 
abilitățile și cunoștințele 
achiziționate pe parcursul 
celor cinci ani sunt aceleași 
ca și în învățământul 
tradițional. Diferența constă 
în metodele utilizate și în 
faptul că elevii participă activ 
și cu plăcere la propria 
formare. În același timp, se 
urmărește să se dezvolte 
copiilor creativitatea, îi învață 
să aibă o gândire critică, să 
facă alegeri, să aibă 
inițiativă, să-și identifice 
problemele și să le 
rezolve.Pentru a obține 
aceste rezultate, procesul 
didactic este unul specific. 
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Programul este de 8 ore, 
timp în care alternează 
predarea și consolidarea, 
programele de relaxare și o 
pauză de masă.Sistemul 
este bine structurat și 
corespunde atât intereseloer 
și nevoilor de grup cât și 
celor individuale, incluzând și 
îndrumările necesare pentru 
observarea și evaluarea 
progreselor fiecărui copil. 
Într-o clasă în care învățarea 
se realizează conform 
programului Step by Step, 
elevul se dezvoltă într-o 
atmosferă de încredere, 
permite acestuia să-și 
asume diferite rolur, ceea ce 
îl ajută să atingă mai ușor 
scopurile stabilite: 

 Ca prieten : elevul va 
învăța să aibă 
încredere și să se 
îngrijească de ceilalți; 

 Ca partener : va 
învăța să colaboreze, 
să ia în considerare și 
punctele de vedere 
ale celorlalți; 

 Ca ascultător : va 
învăța să devină un 
bun auditor, atent la 
public; 

 Ca organizator : își va 
planifica propriul 
studiu, asumându-și 
răspunderea pentru 
propriile decizii; 

 Ca gânditor : va 
reflecta la acțiunile lui, 
va face conexiuni 
între cunoștințele 
vechi și noi; 

 Ca interlocutor : își va 
formula și exprima 
propriile păreri: 

 Ca persoane ce 
rezolvă o problemă, el 
va crea soluții 
alternative la 
obstacolele întâlnite în 
cale. 

Cu toate că stilul de lucru 
cu elevii într-o clasă Step by 
Step pare mai tolerant, 
având în centru motivarea 
copilului prin descopeire, 
cultivarea responasibilității 
personale și a capacității de 
a decide în cunoștință de 
cauză ocupă un loc central 
în educație. 

Clasele amenajate pentru 
desfășurarea activităților din 
cadrul acestei alternative 
educaționale, oferă un mediu 
familial creând copilului o 

stare de bine, de comfort. Un 
astfel de mediu dă ocazia 
celor două cadre didactice 
(cadre didactice ce nu sunt 
plătite de părinți) de a crea o 
atmosferă care să înlăture 
orice barieră psihologică, 
socială și emoțională. 

Toate formele de 
activitate școlară ce se 
desfășoară de-a lungul unei 
zile : întâlnirea de dimineață, 
activitatea pe centre, 
evaluarea, activitățile 
recreative, se desfășoară 
într-o atmosferă bazată pe 
încredere, cooperare și 
toleranță. La baza principiilor 
Step by Step stă o credință 
fermă în principiile 
democrației. 

        
Cu gândul că alternativa 
educațională Step by Step 
nu este mai bună sau mai 
rea decât o alta, încercăm să 
fim o alternativă potrivită, să 
fim ”o fereastră deschisă 
spre prietenie”. 
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STRATEGII MODERNE  DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL  PREUNIVERSITAR 

 
 

PROF. EC. ATUDOSIEI IULIANA 
LICEUL  ,,VASILE  CONTA,, TG. NEAMŢ 

 
 

Motto: 
,,Nimic nu costă mai mult decât neştiinţa,, 

Legea lui Moisil 
 
            Termenul de 
metodă este compus din 
alte două, provenind din 
grecescul μέθοδος 
(methodos)   unde 
meta(μετά) înseamnă „către, 
spre‖ și hodos înseamnă 
„drum, cale. 
 
Potrivit experţilor, metoda 
didactică  este , „o cale 
eficientă de organizare şi 
conducere a învăţării, un 
mod comun de a proceda 
care reuneşte eforturile 
profesorului şi ale elevilor 
săi― (I. Cerghit,) 
Ea este „calea de urmat în 
activitatea comună a 
educatorului şi educaţilor, 

pentru îndeplinirea scopurilor 
învăţământului, adică pentru 
informarea şi formarea 
educaţilor― (C. Moise). 
  
 Metoda de învăţământ  
 poate fi privită şi ca „o 
modalitate de acţiune, un 
instrument cu ajutorul căruia 
elevii, sub îndrumarea 
profesorului sau în mod 
independent, îşi însuşesc şi 
aprofundează cunoştinţe, îşi 
informează şi dezvoltă 
priceperi şi deprinderi 
intelectuale. 
 In didactica modernă 
„metoda de învăţământ este 
înţeleasă ca un anumit mod 
de a proceda care tinde să 

plaseze elevul   într-o situaţie 
de învăţare, mai mult sau 
mai  puţin dirijată care să se 
apropie până la identificare 
cu una de cercetare 
ştiinţifică, de urmărire şi 
descoperire a adevărului şi 
de legare a lui de  aspectele 
practice ale vieţii― (M. 
Ionescu, V. Chiş, ). 
moduri) 
Pe lângă metodele clasice, 
arhicunoscute de predare-
învăţare precum şi de 
evaluare, mai pot fi amintite 
anumite metode care pot fi 
aplicate la disciplinele 
tehnologice. 
  

1) Integrarea teoriei cu practica 
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    2) PROIECTUL ŞI 
INTELIGENŢELE 
MULTIPLE 
 

Proiectul constituie un 
demers amplu al cărui scop 
este de învăţare, dar ale 
cărui aspecte evaluative pot 
folosi judecăţi de valoare 
privind aspecte complexe ale 
formării pe o perioadă mai 
lungă de timp. Tema, 
formatul şi structura pot fi 
negociate cu elevii în măsura 
în care propunerile lor sunt 
în concordanţă cu obiectivul 
de evaluare stabilit de 
profesor. Profesorul va fi 
coordonatorul şi evaluatorul 
proiectului. Este foarte bine 
să fie implicaţi şi elevii în 
evaluare pentru a învăţa să 
ofere şi să primească 
feedback pentru o activitate. 

Evaluarea se va 
concentra pe produsul final 
dar, permanent, pe parcursul 
proiectului, procesul trebuie 
observat şi  modificat , dacă 
este cazul, astfel încât să se 
obţină un produs final cât 
mai bun iar elevul să nu afle 
la final greşelile facute cu 
câteva săptămâni inainte. 
Realizarea proiectului 
presupune parcurgerea 
următorilor paşi: 

1. enunţarea sarcinii de 
lucru;  

2. repartizarea 
responsabilităţilor în 
cadrul grupului; 

3. colectarea datelor / a 
materialelor;  

4. prelucrarea şi 
organizarea datelor / a 
materialelor;  

5. realizarea produsului; 
6. prezentarea; 
Proiectele oferă elevilor 

posibilitatea de a aplica cele 
învăţate la ore în situaţiile 
autentice pe care le 
întâlnesc în viaţa reală. 
Învăţarea prin proiecte 
dezvoltă cunoştinţe, abilităti 
şi atitudini într-o arie 
tematică prin sarcini de lucru 
extinse care promovează 
investigaţia, demonstraţii 
autentice ale produselor 
învăţării şi performanţelor 
elevilor.  

Un proiect eficient este 
cel pentru care  elevii se află 
în centrul procesului de 
instruire, se axează pe 
obiectivele stabilite, este 
generat de întrebări 
esenţiale, de unitate şi de 
conţinut, are metode de 
evaluare multiple şi continue,  
are o bună planificare a 
sarcinilor de lucru şi a 
activităţilor, are  conexiuni cu 
lumea reală,  elevii îşi 
demonstrează cunoştinţele şi 
abilităţile prin produsele 
publicate, prezentate şi 
afişate, iar în activitătile de 
proiect este inclusă şi 
abilitatea de gândire de nivel 
superior; 

Elevii îşi dezvoltă abilităţi 
reale care sunt solicitate de 
angajatorii din zilele noastre, 
cum ar fi: a lucra bine cu 
ceilalţi, a lua decizii bine 
gândite, a avea iniţiativă, a 
rezolva probleme complexe, 

auto-direcţionare şi a 
comunica eficient 

 
  3) Elevul joacă rolul 
profesorului-un alt fel de 
joc de rol 

 
Cadrul didactic solicită 

un elev care doreşte să 
joace rolul de profesor pe 
parcursul unei ore, fiind 
ghidat de acesta, iar la 
terminarea procesului de 
predare elevul este întrebat 
dacă mai doreşte să joace 
acest rol sau dimpotrivă, 
precum şi argumentele pro şi 
contra pentru care doreşte 
să joace rolul de profesor 
sau dimpotrivă. 

Obiectivul acestei 
metode este de a respecta 
mai mult cadrul didactic, 
elevul fiind solicitat atât fizic 
cât şi psihic şi constată astfel 
efortul depus de cadrul 
didactic pe parcursul 
procesului de predare, 
evaluare.   
            Din experienţa 
proprie, am constatat că sunt 
elevi încântaţi de această 
profesie, iar alţii răsuflă 
uşuraţi afirmând:,, greu mai 
este să fii profesor,,sau alte 
afirmaţii asemănătoare. 

 
4) Rebusul 
 

REBUS: 
 
COMPLETAŢI CĂSUŢELE 
LIBERE, ASTFEL ÎNCĂT SĂ 
OBŢINEŢI PE VERTICALĂ 
CUVÂNTUL: PLAN 
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1.O NECESITATE ÎN 
CADRUL UNEI FIRME 
ESTE.............. 
2. STRUCTURA 
ORGANIZATORICĂ 
TREBUIE SĂ FIE................ 
3.UN FEL DE PLAN 
4.SE ELABOREAZĂ 
ŞI................ 
 
 
  O POSIBILĂ   
REZOLVARE: 
 
1.PLANIFICARE 
2.ELABORATĂ 
3.STRATEGIE 
4.ANUAL 

 
  5) Copacul ideilor  

 
Metoda se poate 

aplica la lecţiile de evaluare 
sau recapitulare.  

Elevilor li se solicită 
să deseneze un copac cu 
mai multe ramuri, în cadrul 
trunchiului trebuie 

 să scrie denumirea 
capitolului, iar în cadrul 
fiecărei ramuri ideile 
esenţiale sau anumite  

caracteristici. 
        
 

6 )Autoevaluarea 
 
      Este un element esenţial 
din procesul de evaluare şi 
ajută elevul să se orienteze  
într-un domeniu dat; îi oferă 
informaţii despre ce a 
realizat şi ce trebuie să mai 
realizeze. Atunci când elevii 
participă la activităţi de 
autoevaluare, au ocazia să 
reflecte la modul 

 în care învaţă,  în ce fel 
învaţă. Elevii îşi dezvoltă 
abilităţile metacognitive. 
Nu doar elevii au de câştigat 
de pe urma autoevaluării, ci 
şi profesorii, care obţin la fel 
de 
 multe beneficii din reflecţie 
precum elevii lor. Metoda se 
poate aplica la teste, mape 
de portofolii. 
 Autoevaluarea este o 
abilitate care trebuie formată. 
Elevii care nu s-au 
autoevaluat vreodată au 
nevoie de îndrumare pentru 
a se obişnui.  
Elevii devin din ce în ce mai 
conştienţi de abilităţile, 
stilurile lor de învăţare etc. 
Atât elevii, cât şi profesorii 
au nevoie de exersare 
pentru o reflecţie coerentă, 
iar profesorii trebuie să 
sprijine elevii, oferindu-le 
periodic timp pentru 
autoevaluare şi 
neîntrerupându-i din 
activitate. 
 
 
 Câteva întrebări tipice 
pentru autoevaluare ar putea 
fi: 
∑ 
Ce am învăţat azi?  
∑ 
Ce am făcut bine?  
∑ 
Ce neclarităţi am?  
∑ 
La ce am nevoie de ajutor?  
∑ 
La ce urmează să lucrez? 
 
Conceptul de autoevaluare 
poate fi extins la cel de inter-

evaluare, prin care elevii îşi 
dau note reciproc şi îşi 
formulează observaţii sub 
îndrumarea profesorului.  
 
 
7) Utilizarea auxiliarelor 
curriculare:  
 
La disciplinele 
economice:,,Marketingul 
afacerilor,, ,   ,,Contracte 
economice,, , ,, Organizarea 
resurselor umane,,, 
,,Planificare operaţională,,, 
Instrumente de plată,,,   
Protecţia consumatorului şi a 
mediului,,, precum şi la 
înfiinţarea firmelor de 
exerciţiu, la stagiile de 
practică,,acestea oferă 
sugestii 
 metodologice pentru 
activităţile propuse elevilor, 
cuprinzând şi exemple 
rezolvate de exerciţii şi 
aplicaţii. 
Fişele de documentare 
incluse pot fi utilizate de 
către profesor ca folii de 
prezentare pentru 
retroproiector sau ca fişe 
conspect ce pot fi folosite 
atunci când activitatea 
elevilor se organizează pe 
grupe. Aceste fişe reprezintă 
un alt mod de organizare şi 
structurare a conţinuturilor 
ştiinţifice, mult mai atractiv 
pentru elevi şi mai uşor de 
utilizat în activitatea de 
predare – învăţare. 
Toate activităţile şi exerciţiile 
propuse elevilor spre 
rezolvare urmăresc 
atingerea criteriilor de 
performantă în condiţiile de 
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aplicabilitate stabilite în 
Standardele de pregătire 
profesională. Activităţile 
prezentate pregătesc elevii 
în vederea evaluării 
competenţelor din unităţile 
de competenţă prin probe de 
evaluare prezentate în 
standarde. 
 

                                             
 Bibliografie:  
 
      1.,, Metodica predării 
disciplinelor economice,, 
            Vasile Pătruţ ,Daniela 
Cristina Solomon,Iulia 
Andreea Bucur 
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economice,, ,Editura  Alma 
Mater,Bacău,2008     
     3. , Dezvoltarea gândirii 
critice şi învăţarea eficientă,, 
Editura de Vest, 
Timişoara,2001, 
           Dumitru, I 
    4,, Dezvoltarea şi 
implementarea 
curriculumului în 
învăţământul gimnazial: 
cadru     

    conceptual, Grupul 
Editorial Litera, Chişinău, 
1999 Guţu, V 
      Ionescu, M., Radu I., 
Didactica modernă, 
Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2001 

     5., Psihopedagogie 
pentru formarea profesorilor,, 
Marcu V. , Filimon L Editura 
Universităţii din  
          Oradea, 2003 
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BIBLIOTECA-REFUGIU INFORMAȚIONAL SAU DEPOZIT INERT ? 

 
PROFESOR DICA OANA LAVINIA  

LICEUL DE ARTE “VICTOR BRAUNER”, PIATRA NEAMT 

 
 
             
 

 
 

 
MOTTO: Unii considera că 
paradisul ar fi o gradina, 
altii şi-l pot     imagina ca un 
palat. Eu l-am imaginat 
întotdeauna ca o bibliotecă. 
                      (Jorge Luis 
Borges - Cărtile  şi 
Noaptea) 

 
          Trăim într-un timp al 
schimbărilor care aduce noi 
cerinţe educaţionale. Vechiul 
şi noul sunt două tendinţe 
care se opun şi din 
confruntarea lor se naşte 
esenţa. Bibliotecile nu mai 
reprezintă astăzi doar 
structuri de conservare şi 
utilizare a rezultatelor 
creaţiei umane, ele sunt 
structuri de relaţie cu 
utilizatorii lor, structuri 
deschise, flexibile, deoarece 
au încetat de mult să mai fie 
singura sursă importantă de 
informaţie. Pentru a-şi păstra 
poziţia pe piaţa 
informaţională, bibliotecile 
trebuie să-şi îmbunătăţească 
în permanenţă oferta de 
servicii şi produse pe care le 
pun la dispoziţia utilizatorilor, 
să-şi întărească rolul de 

furnizor de informaţii pe care 
îl au la nivelul societăţi. 

Biblioteca,ca loc al 
tuturor descoperirilor, ca 
centru de cultură, lectură si 
educatie, poate şi trebuie sa-
şi asume responsabilitatea 
de a răspunde solicitărilor 
informationale ale 
utilizatorilor, indiferent  de 
statutul social, ocupatie, 
varstă.O  biblioteca este ca 
un cabinet magic in care 
există multe spirite care se 
trezesc cand le chemăm. 
Dacă nu deschidem o carte, 
ea ramane un lucru printre 
alte lucruri.Oricărui copil îi 
face plăcere să se exprime, 
pentru că aceasta îi dă 
bucuria de-a se simţi trăind; 
de aici se deduce 
necesitatea de a se da 
exprimării personale cea mai 
mare libertate şi de a o 
recunoaşte drept cea mai 
instinctuală dintre 
manifestările spontane: a 
vorbi, a face, a crea, a 
acţiona în toate domeniile, 
iată miezul pricipiului 
fundamental al pedagogiei- 
libera exprimare. 

 Paul Cornea spunea 
în lucrarea sa  Introducere 
în teoria lecturii  „…că nici 
computerul, nici televizorul 
nu vor duce la dispariţia 

cărţii, că lectura va continua 
să joace un rol cardinal în 
viaţa oamenilor, că 
accelerarea progresului 
tehnic va fi mereu însoţită de 
remedierea compensatoare 
a unui spaţiu liber pentru 
închipuire, visare şi căutare 
de sens… Cred, vreau sa 
cred că vom continua să 
citim chiar dacă nu vor mai fi 
cărţi. O vom face, la nevoie, 
pe ecrane portabile sau fixe, 
de buzunar ori de mari 
dimensiuni, dar vom 
continua s-o facem câtă 
vreme vom persevera să  
gândim şi să producem 
bunuri  simbolice.”(1) 

Cartea râmâne 
principalul element 
component al culturii unei 
naţiuni, valoarea ei fiind dată 
de relaţia ei cu cititorii.  
Memoria, ca oricare alt 
organ, trebuie să facă zilnic 
un exerciţiu pentru a se 
dezvolta: cititul. Cititul este 
pentru spirit ceea ce 
exercitiul este pentru trup. 
Cartea nu face zgomot, nu 
se supara daca este tinuta 
prea mult sub ochii nostri, 
nici nervi nu face daca este 
parasită. Cartea ne face să 
vibrăm, lăsăndu-ne ragazul 
să găndim la ceea ce ne-a 
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placut şi e darnica pentru 
oricine. 
       O bibliotecă nu este un 
depozit inert, o comoară 
îngheţată de valori nebănuite 
cuprinse sau expuse 
sistematic în rafturi, un 
templu babilonic care s-a 
înălţat de la unicatele 
manuscriselor, până la 
milioanele de exemplare, pe 
care le numără acum orice 
mare instituţie similară din 
lume. 

O bibliotecă este un 
templu al lecturii, al 
discursului în tovărăşia celor 
mai de seamă spirite ale 
culturii universale, de la 
îndepărtata antichitate până 
la ultimii contemporani. Se 
impune revitalizarea rolului 
bibliotecii, ca instrument 
important al dezvoltării 
umane.Mutaţiile din 
domeniile economic şi social 
se reflectă şi la nivelul 
beneficiarilor serviciilor de 
lectură.” 
         Cartea poate fi 
considerată un depozit 
complet al inteligenţei 
omeneşti, conţinând în filele 
ei cunoştinţe, sensibilitate, 
fapte care se păstrează 
intacte un timp nelimitat. 
Cartea este o comoară fără 
de preţ, care adună cele mai 
frumoase gânduri ale 
autorilor,  pe care cititorii le 
pot folosi în voie. Cartea 
dezvăluie tainele naturii, 
istoria neamului, calităţi şi 
defecte umane, motiv pentru 
care este considerată un 
model, mai ales pentru copiii 
aflaţi pe drumul cunoaşterii şi 

al formării lor ca viitori 
cetăţeni.Cartea nu ne face 
să rosim de propria noastră 
ignoranţă....,,O, sfintele mele 
cărţi...pe care soarta 
prielnică mi le-a scos înainte, 
cât vă datorez că sunt un om 
adevărat .”(Nicolae Iorga ) 

Cartea exprima 
suferinţa şi bucuria; este un 
prieten credincios al omului, 
care arată drumul spre 
izbândă, te bucură, te şi 
întristează; îţi este mereu la 
îndemână ca să o reciteşti 
sau să revii asupra unui 
pasaj, capitol peste care ai 
trecut în grabă sau ţi-a plăcut 
în mod deosebit. 

Personajele întâlnite 
în cărţi şi faptele lor îl 
transpun pe cititor într-o 
lume reală sau imaginară în 
care şi el, cititorul, participă 
cu gândul, la lumea cărţilor, 
oferind răspuns la orice 
întrebare. O carte citită bine 
te trimite la altele şi te invită 
la studiu, la cercetare pentru 
descoperirea de noi 
adevăruri – activitate 
permanentă ce stă la baza 
unei culturi generale trainice. 

Cei care o privesc ca 
pe un depozit imens de cărţi, 
greşesc. Nu trebuie omis 
faptul că informaţia obţinută 
într-o bibliotecă este mai 
complexă decât cea obţinută 
prin mijloacele comode de 
informare (Internet). Cartea a 
fost şi rămâne mijloc de 
informare, biblioteca rămâne, 
în principiu, accesibilă 
tuturor, întrucât Internetul 
este condiţionat de existenţa 

unui calculator, al unei 
reţele. 

Elevii au nevoie de o 
bibliotecă în şcoală, pentru 
studiu, lectură, informare şi 
mai ales aceasta le oferă un 
sprijin pentru testările de la 
clasă şi pentru examenele ce 
îi aşteaptă.Lectura 
recreaţională este în 
descreştere printre tineri, iar 
noi ca îndrumători trebuie să 
îi ghidăm în funcţie de 
cerinţe, nevoi, dorinţe. 

O carte rămâne un 
mijloc de informare ; iar dacă 
internetul este condiţionat de 
existenţa unui calculator şi a 
unei reţele, biblioteca 
rămâne în principiu 
accesibilă tuturor. Activitatea 
unei biblioteci este uriaşă, iar 
memoria umană se dezvoltă 
ca orice organ al corpului 
prin exerciţii la care cititul 
este de o importanţă 
covârşitoare.        Biblioteca 
este refugiul celor care nu au 
destule mijloace financiare 
sa-si permita sa cumpere 
carti (si nu numai), biblioteca 
este spatiul gratuit unde 
acestia pot socializa, unde 
pot accesa gratuit Internetul, 
unde pot participa la cursuri 
si evenimente. Faptul ca nu 
mai frecventam acest loc nu 
inseamna ca el este 
neaparat in declin. Cred ca 
iubitorii cărtii ar trebui, chiar 
si atunci când au mijloace 
suficiente să-si realizeze 
propria bibliotecă, să militeze 
pentru institutia care oferă 
acces GRATUIT la 
informatie pentru TOTI. Ei ar 
trebuie sa fie alături de 
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biblioteci, pentru ca fac 
eforturi mari sa reziste 
tocmai pentru a fi de ajutor 
celor care sunt mai 
devaforizati din diverse 
motive.  
Concluzii 
Bibliotecile trebuie 

să continue să‐şi dezvolte 
modul tradițional de a privi 
serviciile de învățare pentru 
a reuşi să se integreze 
complet în curentul mai larg 
al strategiilor şi politicii 
educației permanente . 
Biblioteca  trebuie 
să devină un furnizor de 
oportunități de învățare 

într‐un mediu favorabil, 
profitând de mediul digital. 
Bibliotecile sunt o oază de 
informații și de civilizație 
pentru segmente  largi de 
populație. Dacă ne referim la 
biblioteca publică, audiența 
este și mai eterogenă. Vin la 
biblioteca publică atât școlari 
mici, cât și adolescenți, adulți 
(activi profesional sau 
șomeri), dar și seniori. 
Indiferent de momentul la 
care discutăm și de 
„spasmele” de ordin 
economic sau politic, 
biblioteca continuă să fie un 
refugiu inspirațional, unde 
oamenii se reculeg, se 
cultivă, se informează sau își 
rezolvă anumite probleme 
curente (informare medicală, 
orientare în carieră, 
dezvoltare personală și 
profesională etc. 
           Dewey descria 
calitatea fundamentală a 
dascălului astfel: 
„Adevăratul dascăl este 

caracterizat prin aceea că 
mintea sa se mişcă în 
armonie cu minţile elevilor 
săi, trăind împreună 
dificultăţile şi  victoriile 
intelectuale deopotrivă".(2) 
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MODALITĂŢI DE REALIZARE  A ÎNVĂŢĂRII ÎN ACTIVITĂŢILE 

EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

PROF.ÎNV.PREŞCOLAR MUNTEANU ANIŞOARA 

GRĂDINIŢA BUHALNIŢA-COMUNA HANGU –JUD.NEAMŢ 

Problematica 
educaţiei dobândeşte în 
societatea contemporană 
noi conotaţii, date mai 
ales de schimbările fără 
precedent din toate 
domeniile vieţii 
sociale,accentul trece de 
pe informativ pe formativ.   

Procesul 
educaţional presupune şi 
forme de muncă didactică 
complementară 
activităţilor obligatorii. 
Acestea sunt activităţi 
desfăşurate în şcoală în 
afara activităţilor 
obligatorii sau activităţi 
desfaşurate în afara şcolii. 
Ele sunt activităţile 
extracurriculare şi se 
desfăşoară sub 
îndrumarea atentă a 
cadrului didactic. Astfel 
fără a nega importanţa 
educaţiei de tip curricular, 
devine tot mai evident 
faptul că educaţia 
extracurriculară adică cea 
realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, 
îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea 
personalităţii elevilor.  

Modelarea, 
formarea şi educaţia 
omului cere timp şi 
dăruire. Timpul istoric pe 
care îl trăim cere oameni 

în a căror formaţie 
caracterul şi inteligenţa se 
completează pentru 
propria evoluţie a 
individului.  

 Activităţile 
extracurriculare. 

 În acest cadru, 
învăţământul are misiunea 
de a-i forma pe copii sub 
aspect psiho-intelectual, 
fizic şi socioafectiv, pentu 
o cât mai uşoara integrare 
socială.  

 Astfel de activităţi 
sunt de o reală importanţă 
într-o lume dominată de 
mass media şi ne referim 
la televizor, calculator şi 
internet, care nu fac 
altceva decât să 
contribuie la 
transformarea copiilor 
noştri în nişte persoane 
incapabile de a se 
controla comportamental, 
emoţional şi mai presus 
de toate slabi dezvoltaţi 
intelectual. Se ştie că 
începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de 
cunoştinţe punându-i în 
contact direct cu obiectele 
şi fenomenele din natură.  
          Activităţile de acest 
gen cu o deosebită 
influenţă formativă, au la 
baza toate formele de 

acţiuni turistice: plimbări, 
excursii, tabere, colonii. În 
cadrul activităţilor 
organizate în mijlocul 
naturii, al vieţii sociale, 
copiii se confruntă cu 
realitatea şi percep activ, 
prin acţiuni directe 
obiectele, fenomenele, 
anumite locuri istorice.  

Cunoaşterea naturii 
respectiv a unui mediu 
particular de interes este 
facilitată prin adresarea 
de întrebări, de către 
cadrul didactic dar şi de 
către elev. Unde este oare 
cel mai uşor să-ţi pui 
întrebări, dacă nu în 
mijlocul naturii?!  

Un instrument util 
exersării abilităţii adresării 
de întrebări este 
organizatorul grafic stea: 



Şcoala modernă — nr. 4/2016                                                                Considerații metodice 

 

12 

 

 
 

 

 

Fiind axate în principal pe 
viaţa în aer liber, în cadrul 
acţiunilor turistice, copiii 
îşi pot forma sentimentul 
de respect şi dragoste faţă 
de natură, faţă de om şi 
realizările sale. În urma 
plimbărilor, a excursiilor în 
natură, pot reda cu mai 
multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea 
realităţii, în cadrul 
activităţilor de desen şi 
modelaj, iar materialele pe 
care le culeg, sunt folosite 
în activităţile practice, în 
jocurile de creaţie. 
Plimbările prin parc 

toamna, frunzele ruginii, 
stolurile de păsări care se 
pregăteau de plecare, 
frumuseţea deosebită a 
acestui anotimp le vor 
rămâne în suflet celor 
mici, creându-le emoţii 
estetice. La vârsta şcolară 
mică, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se 
arată sau li se spune în 
legatură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în 
acest sens. Ca educator 
trebuie să oferim în mod 
gradat în acord cu 
particularităţile de vârstă, 
cunoştinţe ştiinţifice, să 

organizăm activităţi 
educative privind 
protejarea mediului 
înconjurător: curăţarea 
parcului, a mediului de 
joacă, ocrotirea unor 
animale. 

Scopul activităţilor 
extracurriculare este 
dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai 
variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea 
interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru 
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reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se 
desfăşoară într-un cadru 
informal, ce permite 
elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar 
să reducă nivelul anxietăţii 
şi să-şi maximizeze 
potenţialul intelectual.  

Activităţile 
extracurriculare 
organizate împreună cu 
copiii au conţinut cultural, 
artistic, spiritual, ştiinţific, 
tehnico-aplicativ, sportiv 
sau simple activităţi de joc 
sau de participare la viaţa 
şi activitatea comunităţii 
locale.  

1. Vizitele la 
muzee 

Relaţiile dintre şcoli 
şi muzee ar trebui văzute 
prin prisma obiectivelor lor 
respective, care totuşi 
ridică deseori obstacole în 
calea dezvoltării 
colaborărilor între aceste 

instituţii. Şcolile se 
adresează unei populaţii-
ţintă, grupate pe cicluri. 
Ele transmit şi impun un 
mesaj construit pe baza 
programei oficiale şi sunt 
preocupate de coerenţa 
aspectului didactic al 
transmiterii de conţinuturi. 
Pe de altă parte, muzeul 
este locul învăţării 
opţionale, accesibil doar 
celor care doresc cu 
adevărat să-l viziteze, 
care se adresează unui 
public variat. Coerenţa 
prezentată de muzeu este 
mult mai punctuală, legată 
de subiectul tratat şi, 
deseori, direcţia vizitei 
este cea care dă coerenţa 
educaţională.  

Datorita lipsei de 
timp şi a resurselor 
materiale şi financiare 
pentru vizitarea mai multor 
muzee se poate recurge şi 
la vizitarea on-line a unor 
muzee.  

Vizitele la muzee 
se realizează pe baza 
unei fişe de observare a 

unui exponat –fişă 
structurată, diferenţiată în 
funcţie de tipul muzeului.  

  2.Vizitele în 
natură 

În cadrul 
activităţilor organizate în 
mijlocul naturii, al vieţii 
sociale (excursii, drumeţii, 
plimbări), copiii se 
confruntă cu realitatea şi 
percep activ, prin acţiuni 
directe obiectele, lucrurile, 
fenomenele, anumite 
locuri istorice. Acestea 
sunt axate, în principal, pe 
viaţa în aer liber. În cadrul 
acţiunilor turistice, elevii 
îşi pot forma sentimente 
de respect şi dragoste faţă 
de natură, faţă de om şi 
realizările sale. 
Dominantele acestui tip de 
activităţi trebuie să fie grija 
faţă de timpul liber al 
copilului, atitudinea de 
cunoaştere a dorinţelor 
copiilor şi de respectarea 
acestora.  
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 SCURTĂ INTRODUCERE ÎN SPSS... 
 

 

 
PROF. ALEXANDRA-GEORGIANA POENARU 

LICEUL TEORETIC „VASILE ALECSANDRI” SĂBĂOANI 

 
Necesitatea prelucrării unui volum din ce în ce mai mare de date, a unor cercetări de 

teren cât mai rapide, a impus dezvoltarea unor pachete statistice performante. Au apărut de-
a lungul timpului diverse programe: SAS, SPSS, SPAD, STATA etc., majoritatea oferind 
alternative de calcul pentru aceleaşi proceduri statistice de bază. SPSS este un pachet de 
software folosit pentru analize statistice. „Aplicaţia SPSS („Statistical Package for the Social 
Sciences” – „pachet de programe statistice aplicate ştiinţelor sociale”) a fost elaborată în anul 
1965 de către Universitatea Stanford din California”1.  

Programul este utilizat în foarte multe domenii: în marketing, cercetare experimentală, 
educaţie, sănătate etc. În afară de analizele statistice posibile, programul are componente 
puternice pentru managementul datelor (selectare, reconfigurare, creare de date noi) şi 
pentru documentarea datelor (există un dicţionar metadata, care reţine caracteristici ale 
datelor). 

Functii de baza ale SPSS sunt:2 elaborarea prin definirea variabilelor a bazelor de date 
din diferite domenii ce studiază  populaţii (sociologie, psihologie, medicină, demografie, 
marketing etc.); introducerea, verificarea şi corectarea datelor (de regulă codificate); 
prelucrarea datelor prin metodele statisticii descriptive (frecvenţe,dependenţe, indicatori 
statistici, corelaţii, regresii etc.); reprezentarea rezultatelor în formă de tabele şi diagrame. 

Odată lansat programul Windows, dacă SPSS este instalat, programul se poate deschide 
apelând la pictograma specifică sau căutând fişierul executabil după comenzile 
Start→Programs→SPSS forWindows. 
După executarea acestor comenzi va apare fereastra generală a programului SPSS: 
 

 
Figura 1. Fereastra generală a programului SPSS 
 
În fig.1, în partea superioară se pot observa, ca şi în programele Word sau Excel trei bare: 
- Bara de titlu care poate include numele fişierului după ce va fi salvat 
- Bara de meniuri (File, Edit, View, Data etc.) 

                                                 
1 Introducere în SPSS versiunea 19, suport de curs de la Universitatea „Andrei Șaguna” 
Constanța 

2 Popa, M., Statistică psihologică cu aplicaţii SPSS, Ed. Univesităţii Bucureşti, 2004, p.3. 
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- Bara cu instrumente (anumite pictograme care sunt de fapt „scurtături” ale unor comenzi 
care se găsesc de fapt şi în meniuri). 

In fig. 2 se poate observa un tablou format din linii şi din coloane, tablou numit editor 
de date (Data Editor). Pe ecran apare doar o mică parte din acest tablou foarte mare. În 
acest tabel identificăm: 
-coloanele (care reprezintă variabile statistice) 
-liniile (care reprezintă cazuri, persoane supuse cercetării, observaţii) 
În partea inferioară de pe ecran apar două etichete care au funcţii apropiate de 
nominalizarea foilor de lucru din programul Excel. 
 

 
Figura 2. Data view si variable view în SPSS 
 
Data View- folosită pentru introducerea şi vizualizarea seriilor statistice simple (a datelor 
brute)3 
Variable view- fereastra de gestionare a variabilelor folosită pentru definirea şi modificarea 
variabilelor4. 

Programul SPSS are următorul meniu: 
File – conţine comenzi pentru citirea, scrierea sau imprimarea tuturor tipurilor de fişiere 
cu care operează programul 
Edit – conţine comenzile pentru editarea, modificarea, copierea, căutarea textelor 
Data – conţine comenzi pentru definirea variabilelor, inserarea de noi variabile sau cazuri, 
sortarea, alipirea, inversarea, agregarea, selectarea bazelor de date 
Transform – conţine comenzi pentru transformări ale variabilelor şi ale valorilor lor 
Statistics – meniu cu procedurile statistice disponibile în program 
Graphs – conţine procedurile pentru reprezentări grafice diverse 
Utilities – conţine comenzi care pot da informaţii despre variabile, pot desemna un set redus 
de variabile, organizarea meniurilor. 
Window – conţine comenzi care permit lucrul cu ferestrele SPSS 
Help – conţine informaţii despre program şi despre procedurile statistice folosite. 
 

 
Figura 3. Meniul programului SPSS 
 

Obiectul de studiu îl reprezintă bazele de date, fie că ele sunt create sau aduse din 
alte surse de către utilizator, fie că sunt cele existente deja în cadrul programului. În orice 
cercetare statistică se obţin date asupra unor caracteristici bine precizate ale unităţilor 
statistice. Dacă aceste unităţi au unele caracteristici considerate în cadrul cercetării ca fiind 

                                                 
3 Raulea, C., Statistică psihologică și prelucrarea informatizată a datelor, 2010, p.10. 

4 Ibidem, p.10. 
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fixe altele sunt considerate ca variind de la o unitate la alta de unde şi denumirea de 
variabilă. De exemplu dacă unităţile statistice sunt reprezentate de cetăţenii români cu drept 
de vot, între aceştia apar diferenţieri după sex, venit, apartenenţă religioasă, profesie, nivelul 
de educaţie, număr de copii, opţiunea politică etc. Toate acestea din urmă sunt caracteristici 
sau variabile statistice. Fiecare din aceste variabile se distinge prin mulţimea valorilor pe care 
le ia. „Variabilele statistice reprezintă însuşirile ce definesc şi delimitează unităţile statistice. 
Ele exprimă trăsăturile esenţiale purtate de unităţile statistice ale unei colectivităţi, adică 
dimensiunile prin care se observă, se cuantifică, se măsoară şi înregistrează fiecare unitate 
din colectivitate”5.  

Conform lui Michèle Colin variabilele sunt de două feluri6: 
- calitative (desemnează feluri de a fi: sex, culoarea ochilor, opiniile etc.) 
- cantitative (provin dintr-o măsurare: talia, greutatea, vârsta etc.) 

Traian Rotariu  preciza că scala utilizată se distinge prin folosirea variantelor 1,2,3… 
dar numai în sens ordinal şi nu pur numeric, cantitativ. Variantele 1,2,3… generează de fapt 
tot clase sau categorii de răspunsuri!7 
Astfel se poate face distincţia între variabile calitative nominale şi variabile calitative ordinale. 
Variabilele cantitative provin dintr-o măsurare efectivă exprimată printr-un număr cardinal şi 
se împart şi ele în două categorii: 
- variabile cantitative continue (ex. Înlţimea unei persoane adulte poate fi orice valoare din 
intervalul [140, 220] cm.) 
- variabile cantitative discrete (ex: o familie poate avea 0, 1, 2, 3, 4,….copii, dar nu şi un 
număr exprimat printr-o valoare intermediară ex. 1,5 ; 2,3 etc.) 

Corelaţia este o metodă statistică utilizată pentru a determina relaţiile dintre două sau 
mai multe variabile. Există mai multe tipuri de corelaţii atât parametrice (Pearson) cât şi 
neparametrice (Kendall's tau –b și Spearman) 

Corelaţia măsoară relaţia liniară dintre variabile şi se măsoară cu coeficientul de 
corelaţie Pearson (r). Coeficientul de corelaţie este întotdeauna cuprins în intervalul [-1, +1] 
înţelegând prin aceasta toate valorile reale din acest interval. Interpretarea valorilor este 
următoarea: 
1. r tinde sau este foarte aproape de ± 1 atunci corelaţia este puternică (de acelaşi sens sau 
de sens contrar); 
2. r tinde la 0 atunci corelaţia nu există; 
3. r tinde la ± 0,5 corelaţia este de intensitate medie. 

Coeficientul de corelaţie dă două rezultate importante: puterea asocierii dintre 
variabile şi sensul acestei asocieri. În general valorile din jurul valorilor ± 1 sugerează o 
corelaţie foarte puternică, aproape perfectă. Valorile între ± 0,6 şi ± 0,8 denotă o corelaţie 
puternică, valorile din jurul valorilor de ± 0,5 dau o corelaţie de intensitate medie iar cele 
mărimea ± 0,1 ± 0,4 sugerează corelaţii slabe. Sensul corelaţiilor este dat de semnul 

                                                 
5 Raulea, C., op.cit., p. 14. 

6 Colin, M., et alii, Initiation aux méthodes quantitatives en sciences humaines, Ed. Gaëtan 
Morin,Montreal, 1995, p.32. 

7
 Rotariu, T., (coord), Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Ed. Polirom, Iaşi, 1999, p. 28. 
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acestora: semnul +sugerează că variabilele cresc sau scad în acelaşi timp iar semnul – 
sugerează faptul că valorile unei variabile cresc în acelaşi timp ce valorile celeilalte variabile 
scad. 

Pentru a se realiza corelația Pearson pentru doua variabile trebuie urmați următorii 
pași: Analyze→Correlate→Bivariate. Coeficientul de corelaţie Pearson este setat prin 
definiţie ceilalţi doi coeficienţi (Spearman și Kendall's tau-b) fiind metode neparametrice de 
calcul. 

În concluzie, programul SPSS presupune prelucrarea datelor prin: 

 elaborarea prin definirea variabilelor a bazelor de date din diferite  domenii ce 

studiază populaţii (sociologie, psihologie, medicină, demografie, marketing etc.) 

 introducerea, verificarea  şi corectarea datelor (de regulă codificate); 

 prelucrarea datelor prin metodele statisticii descriptive (frecvenţe,dependenţe, 

indicatori statistici, corelaţii, regresii etc.); 

 reprezentarea rezultatelor în formă de tabele şi diagrame; 

 manipularea cu variabile şi date: selectarea cazurilor, sortarea  cazurilor, calcularea şi 

recodificarea variabilelor, adăugarea  cazurilor şi a variabilelor, ponderarea datelor, 

divizarea bazei de date pentru analiză comparativă etc. 
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 ÎNVĂŢAREA EXPERIENŢIALĂ 
STRATEGIE DE FORMARE A ELEVILOR PRIN PARCURGEREA 

UNOR SITUAŢII ÎN CARE SUNT IMPLICAŢI. LUCRUL CU 
CARTEA. BIBLIOTECA ÎN VIAŢA ELEVILOR 

 
 

PROF.  ÎNV. PRIMAR ŞTEFANIA COBZARU 

BIBLIOTECAR IULIANA POPA 
PROF. GENOVEVA ANTOCI 

LICEUL TEORETIC “VASILE ALECSANDRI” SĂBĂOANI 

 
   Eu mi-am imaginat 
întotdeauna Paradisul sub 
forma unei biblioteci, alte 
persoane consideră că ar fi o 
grădină, alţii şi-l pot închipui 
ca un palat, eu l-am imaginat 
întotdeauna ca o bibliotecă 
şi aici mă aflam eu… (Jorge 
Luis Borges) 
In fiecare an, toată luna 

octombrie este dedicată 

sărbătoririi bibliotecilor 

şcolare din toată lumea 

La sfârşit de octombrie, 

când toamna a dat puţin 

răgaz ploii apăsătoare şi 

norii s-au risipit precum 

filele unei cărţi mângâiate 

de degetele unui copil, la 

Liceul Teoretic “Vasile 

Alecsandri” din Săbăoani s-

au derulat o suită de activităţi 

închinate bibliotecii sau 

“camerei cu prieteni”, cum o 

numea Tahar Ben Jeloun. 

Elevii din clasa a IV-a A s-au 

întâlnit cu o tânără scriitoare, 

elevă în clasa a IX-a, 

Cobzaru Alicia Romina, care 

publică sub preudonimul 

Rowena Gonzalez. 

Tânăra scriitoare a răspuns 

cu deschidere invitaţiei şi a 

prezentat  colegilor săi cele 

două volume scrise, dintre 

care unul nici nu era lansat, 

evenimentul urmând să aibă 

loc peste o săptămână. 

Întâlnirea a fost plină de 

emoţii de ambele părţi, elevii 

din clasa a IV-a fiind 

impresionaţi de preocupările 

şi realizările Aliciei, dar şi de 

partea cealaltă colega mai 

mare, fericită să 

împărtăşească gândurile 

sale unor copii interesaţi de 

cărţi, dar şi de arta scrisului.  

Clasa care a găzduit 

evenimentul are o revistă 

premiată la concursuri 

naţionale (amintim „Zilele 

cărţii”, FICE 2015), şi elevi 

laureaţi ai unor premii 

naţionale, amintim Concursul 

Bojdeucii 2015.  

Dialogul s-a înfiripat firesc, 

aşa cum curge un dialog 

între oameni pasionaţi de un 

domeniu. Aici domeniul era 

cartea – instrument al 

elevilor, însă cu un statut cu 

totul şi cu totul special, de 

data aceasta. Elevii au 

ascultat cu nesaţ gândurile 

unei creatoare abia păşită pe 

pragul liceului, dar care îşi 

lansează a doua carte. 

                                                                                       

Prima carte a Aliciei Cobzaru 

poartă titlul               „Scopul 

Laylei”, lansat în anul 2015 şi 

iată după un an apare 

continuarea romanului, ce se 

numeşte „Lupta pentru a 

doua şansă „Scopul Laylei”. 
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Autoarea a lecturat un 

fragment din cel de-al doilea 

volum, iar colegii mai mici au 

ascultat cu nesaţ. 

Apoi a început „tirul” 

întrebărilor: La câţi ani ai 

scris prima carte? Câte 

pagini are prima carte? De 

ce al doilea volum este mai 

gros decât primul? Şi până la 

urmă personajul s-a întors 

acasă? De când citeşti? Ce 

te-a inspirat să scrii aceste 

cărţi? Când scrii? Cum scrii? 

Care este cartea preferată? 

Mai vrei să scrii şi alte cărţi? 

Cu linişte, răbdare, Alicia le-

a răspuns tuturor. „De când 

am învăţat literele, mi-am dat 

seama că scrisul este o 

ocupaţie foarte bună. Citind 

mult, văzând în jurul meu 

atâtea poveşti, atâtea valori, 

am încercat să scriu propria 

mea poveste.” ... „Scriu ziua, 

dar mai ales noaptea” – a 

declarat mica scriitoare. 

La final, elevii clasi a IV-a A 

i-au oferit Aliciei un exemplar 

din revista clasei şi au 

mâncat împreună covrigi 

calzi. 

Dacă La final a avut loc un 

exerciţiu de autoevaluare a 

activităţii, în care fiecare 

participant a trebuit să 

rezume activităţile zilei printr-

un singur cuvânt. S-au rostit 

cuvinte precum: carte, 

bibliotecă, prietenie, bucurie, 

împlinire, poveşti, joc. 

,,Cartea – importanţa şi 
semnificaţia ei în viaţa mea” 
 

Acesta este motto-ul 
activităţii deasfăsurate de 
către elevii clasei a XI a D, 
coordonaţi de  prof. 
Genoveva Antoci şi  
bibliotecar Iuliana Popa.  
Elevii au evidenţiat rolul cărţii 
ca sprijin pentru înţelegerea 
şi pătrunderea în tainele 
lumii, sursă pentru a 
descoperi sfaturi, a culege 
înţelepciune, ne introduce în 
lumea fantasticului, a 
frumosului,  uitând de 
cotidian.  

Cartea mai este un 
îndemn pentru că citind o 
carte este un îndemn de a 
citi altele, astfel reuşim să 
găsim răspunsuri la 

întrebările noastre. Cartea 
“ne face să trăim în afara 
minciunii, nedreptăţii şi 
prejudecăţii”(M. Sadoveanu). 

Toţi acei care au 
acces la o bibliotecă vor fi cu 
mult mai puternic sufleteşte, 
psihic. Aceştia sunt cei care 
vor putea înfrunta mai uşor 
viaţa, cei care vor avea un 
vocabular adecvat şi o 
cultură generală, dezvoltă 
capacităţi de a comunica 
bine cu persoanele din jurul 
nostru. 

O carte este o 
provocare pentru fiecare 
dintre noi. Nu trebuie decât 
să profităm de această 
imensă comoară, să învăţăm 
să preţuim. 
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DATINI ŞI OBICEIURI DE ANUL NOU 

MĂŞTILE POPULARE 

 
 

 BIBLIOTECAR, ARSENESCU CONSTANTIN 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION CREANGĂ” – PIPIRIG, JUDEŢUL NEAMŢ 

 
 
 
            Încă din sec. al XVII-
lea găsim menţiuni despre 
datinile şi obiceiurile de Anul 
Nou. Astfel, în anul 1656, 
ambasadorul suedez Nelling, 
cu ocazia vizitei făcute la 
Iaşi, descrie obiceiul caprei: 
,,În joc ... figura o capră, în 
care era vârât un om şi pe 
care o juca un băiat. Sfârşind 
jocul, băiatul trăgea cu o 
săgeată în capră şi astfel 
hora se sfârşea, iar băiatul 
căpăta un ,,bacşiş”. 

Pluguşorul, sorcova, 
semănatul şi jocurile cu 
măşti umane şi animale sunt 
cele mai importante obiceiuri 
întâlnite de Anul Nou în 
Moldova. Măştile umane şi 
animale reflectă puternice 
manifestări artistice populare 
ce au loc cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă şi cu 
ocazia Anului Nou. 

În zona Neamţ, 
obiceiurile de iarnă s-au 
păstrat nealterate până în 
zilele noastre. În fiecare an, 
între 25 decembrie şi 7 
ianuarie, în sate predomină o 
atmosferă de mare 
sărbătoare creştinească 
(Naşterea Domnului) şi 
înnoirea timpului 

calendaristic. Trecerea dintre 
ani este marcată de o serie 
de obiceiuri şi credinţe, 
însoţite de ritualuri măştenite 
de la strămoşi. Jocurile cu 
mascaţi este un prilej de 
petrecere populară, 
simbolistica manifestărilor şi 
măştilor fiind pierdută în 
timp. Ele au punctul de 
plecare în practici păgâne şi 
se întâlnesc la toate  
popoarele din sud-estul 
Europei: Polonia, 
Cehoslovacia, Ucraina, 
Belarusia. 

Obiceiurile cu măşti 
populare de Anul Nou la 
români ne amintesc de unele 
ritualuri agrare şi pastorale 
moştenite din fondul arhaic 
autohton traco-getic, la care 
bourul şi taurul erau animale 
sacre. Tribul se aduna în 
jurul animalului pe care îl 
venerau în zgomotul 
tălăncilor, al tobelor şi al 
fluierului, oficiau anumite 
serbări magice, odată cu 
apariţia soarelui, cu venirea 
primăverii. De-a lungul 
timpului, jocurile populare cu 
măşti se dezvoltă ca o 
petrecere a personajelor, nu 
ca un spectacol dramatic, iar 

scenele de pantomimă s-au 
stilizat, identificându-se cu 
dansurile populare. 

Măştile din zona 
Neamţ au o varietate de 
forme creând o lume 
fantastică, pitorească. 
Întâlnim atât măşti 
antropomorfe (moş, babă, 
ursar căldărar, cucoană, 
jidan etc.), cât şi zoomorfe 
(capră, urs, ţap, berbec etc.). 

Sub anonimatul 
măştilor, se ia atitudine 
împotriva unor defecte 
umane: răutate, lene, beţie, 
zgârcenie etc., purtătorii 
măştilor spunând deschis 
ceea ce, în alte împrejurări, 
n-au curajul a zice. În judeţul 
nostru măştile sunt 
confecţionate cu măiestrie, 
creatorii dând frâu liber 
imaginaţiei, creativităţii şi 
sensibilităţii. Talentul şi 
îndemânarea în 
confecţionarea măştilor 
îmbracă forma umorului 
dând sărbătorilor de iarnă 
amuzament prin aceste 
obiecte de recuzită. 

În toate satele 
componente ale Pipirigului 
întâlnim ,,capra” în Ajunul şi 
primele două zile ale Anului 
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Nou. Este o manifestare 
dramatică, având un număr 
de până la 20 de membri, 
atât în ipostaza de ,,capră 
mică” (a adolescenţilor), cât 
şi cea de ,,capră mare” (a 
flăcăilor de însurat). În 
categoria ,,urâţilor” din 
această formaţie dramatică 
fac parte: ursarii, ursul, 
babele şi moşnegii. Aceştia 
sunt purtătorii măştilor dintre 
cele mai amuzante. 

Unică în ţara noastră, 
capra din Pipirig are unul sau 
mai mulţi ursari care rostesc 
lungi tirade în versuri, numite 
,,recomandaţii”, care sunt 
poezii satirice, inspirate din 
evenimentele din 
comunitate, consumate în 
anul care se încheie. Ursarii, 
babele şi moşnegii recită 
textele destinate cu precizie 

cuiva, de regulă la casa celui 
vizat. Realizate de 
versificatori talentaţi din 
zonă, recomandaţiile sunt 
completate desăvârşit de 
măşti. 

Confecţionate din 
diferite materiale (stofă, lână, 
pânzeturi, blănuri, mătăsării, 
lemn etc.), având diferite 
accesorii (şiraguri de 
mărgele, oglinzi, canafi, 
ciucuri, franjuri), măştile 
dovedesc ingeniozitatea 
creatorului. Ele transmit 
sentimente sau o stare de 
spirit: bucurie, supărare, 
spaimă, groază, retard mintal 
etc. Aceste măşti sunt 
completate de alte elemente 
de îmbrăcăminte: iţari, 
cojoace, sumane etc., 
precum şi de elemente de 
recuzită: botă (bâte), traistă, 

dobă, fluier (ţicnal), buhai, 
tălăngi, clopoţei etc., care au 
rolul sonor de a anunţa, de la 
distanţă, apropierea unei 
capre. 

Cunoaşterea şi 
cercetarea meşteşugului 
confecţionării măştilor 
înseamnă pătrunderea în 
spiritualitatea satului 
moldovenesc, în universul 
încărcat de semnificaţii ale 
ţăranului, care ştie să-şi 
lucreze cu dragoste ogorul, 
dar şi să se distreze. 
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TRADIŢII SĂRBĂTOREŞTI 

 
 

PROFESOR, NICULINA ARSENESCU 
 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION CREANGĂ” – PIPIRIG, JUDEŢUL NEAMŢ 
 
 
 
            Moto: Valoarea 
supremă sau ultimă a 
existenţei noastre este 
sărbătoarea. 

(Vasile Băncilă) 
 

Prin performanţa 
estetică şi prin conţinutul 
ideatic, literatura folclorică 
ocupă un loc important în 
sfera valorilor spirituale 
româneşti. Ea constituie o 
dovadă incontestabilă a 
dăinuirii nostre pe aceste 
meleaguri carpato-dunărene, 
făcând parte integrantă din 
fiinţa etnică românească. 

Privită în globalitatea 
ei, creaţia literară folclorică 
nu este nici eminamente 
epică, nici lirică şi nici 
ritualică. Drama folclorică 
(exceptând ,,Irozii” – 
Transilvania), atribuită 
tradiţiilor sărbătoreşti, se 
defineşte ca având discursul 
versificat, muzica şi 
coregrafia completând 
spectacolul, care respectă 
mai mult sau mai puţin 
adevărul istoric. Remarcabilă 
este tendinţa acestei specii 
dramatice de a relata 
întâmplări şi evenimente 
verosimile sau reale în 
context contemporan. 

Haiducii, personaje 
implicate într-o ispititoare 
aventură, luptă împotriva 
nedreptăţii şi a oprimării, 
devenind, ca şi în balade, 
legende şi cântece 
tradiţionale, protagonişti 
autentici, cu menţionare 
istorică în documente. Ei 
sunt simboluri ai setei de 
libertate în lupta 
antiopresivă. Uneori, în epica 
haiducească şi istorică 
(eroică) astfel de personaje 
sunt hiperbolizate: Jianu, 
Gruia lui Novac, Corbea, 
Toma Alimoş, Pintea 
Viteazul, Baba Novac, 
Constantin Brâncoveanu ş.a. 
În textele cu caracter istoric, 
astfel de personaje sunt 
implicate în evenimente şi 
fapte cu caracter senzaţional 
sau eroic. Isprăvile lor sunt 
derulate, cu respectarea 
adevărului istoric, în drama 
folclorică de inspiraţie 
istorică sau haiducească. În 
întreaga literatură folclorică, 
deci şi în piesele haiduceşti, 
accentul nu cade pe portretul 
personajelor, ci pe nararea 
stărilor social-umane 
generatoare de conflict şi 
tensiune, ca-n misterele 
medievale. 

Din punct de vedere 
artistic, versurile creaţiei 
folclorice de coloratură 
dramatică nu se remarcă 
prin valenţe deosebite. Ele, 
recitate sau cântate, 
reliefează o lume aparte, cu 
psihologia ei specifică. 
Trebuie să subliniem un 
aspect important şi anume 
că drama folclorică s-a 
născut nu numai ca 
instrument de promovare a 
oralităţii strămoşeşti 
(pluguşorul, capra, cerbul, 
ursul, căiuţii, arnăuţii), ci şi 
ca purtătoare a discursului 
liricesc de inspiraţie 
haiducească, istorică sau 
religioasă (Banda lui Jianu, 
Banda lui Bujor, Irozii etc.). 

Având o vechime nu 
prea mare (aproximativ 200 
de ani), teatrul folcloric nu 
are o varietate de teme / 
motive. El exprimă admiraţia 
omului faţă de personaje şi 
evenimente istorice, exaltând 
comportamentul voinicesc şi 
justiţiar al haiducului, simbol 
al bărbăţiei, curajului omului 
din popor confruntat cu 
nedreptatea. Din punct de 
vedere structural, drama 
folclorică are formule iniţiale 
şi finale, iar stilistic, 
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remarcăm abundenţa 
repetiţiilor, imperativelor, 
imprecaţiilor şi chiar 
improvizaţiilor, expresie a 
creativităţii spirituale a 
neamului românesc. 

În ciclul calendaristic 
de iarnă de maxim interes 
etnografic şi etnologic, 
sărbătorile folclorice 
constituie un element 
nucleic, atât prin demersuri 
artistice, cu precădere 
sincretic (drame, scenete, 
alaiuri, carnavaluri, cete, 
trupe, bande, jocuri, 
cântece), cât şi ca ritualuri, 
acte, ceremonii, cortegii, 
procesiuni, practici 
mitologico-magice (farmece, 
vrăjitorii, descântece, 
prorociri, superstiţii). La 
acestea se adaugă 
fenomene meteorologice, 
astronomice, percepute ca 
reprezentări sacramentale 
sau profane, ce vecuiesc în 
vastitatea conştiinţei 
omeneşti. 

Pe toată durata anului 
(de la Anul Nou şi până la 
sfârşitul anului), românul 
tradiţional participă la 
nenumărate prilejuri de 
bucurii, veselii, plăceri şi 
fericiri. La botez, cumetrie, 
peţit, logodnă, nuntă, 
onomastică, aniversare, 
priveghi, praznic, hram, omul 
tradiţional participă numai 
dacă este invitat. Alteori, 
participă din proprie iniţiativă, 
cum ar fi la horă, bal, 
iarmaroc, bâlci, serbare 
câmpenească. Dintre toate 
sărbătorile, la sufletul 
românului se află sărbătorile 

închinate Crăciunului şi 
vestirii Anului Nou. 

În zona Neamţului, se 
întâlnesc de Crăciun: Moş 
Ajun, Moş Crăciun, Pruncul, 
Vicleimul, Irozii, Naşterea 
Mântuitorului, Craii, iar de 
Anul Nou: Pluguşorul, 
Buhaiul, Clopoţelul, Jocul 
Caprei, Jocul Cerbului, Jocul 
Ursului, Jocul Căiuţilor, Jocul 
Arnăuţilor, Banda lui Jianu, a 
lui Bujor, a lui Coroi, a lui 
Pantelimon, Brâncovenii, 
Hora, Sorcova, Semănatul. 

La români, unele 
sărbători durează o zi (Ziua 
Crucii) sau mai multe zile 
(Crăciunul, Paştele). Altele 
sunt diurne (Ispasul) sau 
nocturne (Revelionul). Sunt 
sărbători sacramentale (Sf. 
Maria, cele consacrate 
sfinţilor) sau legendare 
(Jianu). Întâlnim şi sărbători 
dedicate animalelor, 
păsărilor (Ziua Cucului), 
plantelor (Ziua Pelinului, 
Nunta Urzicilor) sau 
momentelor geografice 
(echinocţii, solstiţii). 
Indiferent de natura lor, cele 
mai multe vin din perioada 
traco-dacică şi au răspândire 
în spaţiul sud-est european 
(Crăciunul, Dochia, Rusalii, 
Dragobete, Drăgaica, 
Armindeni). 

Conotaţiile 
primordiale, simbolistica şi 
semnificaţiile multor sărbători 
au fost uitate, altele s-au 
denaturat sau au dispărut din 
conştiinţa oamenilor. 
Exemplificăm cu: Paştele 
blajinilor, Paştele cailor, 
Paparudele, Caloianu, 

noaptea strigoilor, ziua 
şarpelui, Joimăriţa, Tânjaua, 
Câşlegi etc. Foarte rar mai 
întâlnim Calendare: din foi 
de ceapă, coji de nucă, din 
cărbuni aprinşi. 

Revenind la 
sărbătorile de iarnă, putem 
menţiona că apropierea lor 
creează o emulaţie în satele 
nemţene, gospodăriile se 
primenesc, oamenii se 
purifică (ţin post, se 
împărtăşesc), tinerii (băieţii, 
flăcăii) îşi constituie ceata 
sau banda cu care vor 
colinda, ura din casă în casă. 
Gospodinele finalizează 
pregătirile: se taie şi se 
pregăteşte porcul, sunt 
preparate diferite mâncăruri. 

Nenumăratele 
activităţi artistice prilejuite de 
Sfintele Sărbători ale Naşterii 
Mântuitorului Iisus Hristos, 
Anul Nou (Sfântul Vasile) şi 
Bobotezei demonstrează 
bogăţia spirituală a poporului 
nostru, turnată în matca 
oralităţii, anonimatului, 
sincretismului şi arhaicităţii. 
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”Viața poate fi înțeleasă 

numai privind înapoi, dar 
trebuie trăită privind 

înainte.” 
( Kierkegaard ) 

 În prezent, evoluția 
carierei manageriale este 
mai puțin previzibilă și 
inteligibilă, dar și mai puțin 
circumscrisă. Alegerea și 
dezvoltarea carierei aparțin 
strategiilor manageriale 
orientate spre exterior, 
strategii care integrează 
scopurile individuale în 
scopurile grupului sau 
organizației. 
 Progresul individual 
este măsurat tridimensional 
în funcție de deplasarea în 
cadrul unei organizații sau 
ocupații: deplasarea 
orizontală transfuncțională ( 
dezvoltarea abilităților și 
deprinderilor ), deplasarea 
ierarhică transnivelară ( spre 
vârful ierarhiei ), deplasarea 
spre obținerea influenței și a 
puterii. Concepțiile și 
modelele referitoare la 
carieră se regăsesc în 
combinații infinite, fiecare 

mix unic dând din nou 
măsura unității în diversitate. 
Unele teorii identifică, ca 
modele de orientare în 
carieră, stilurile convențional, 
artistic, realist, social, 
întreprinzător și investigativ, 
în timp ce Teoria Ancorelor 
Carierei a lui Schein 
surprinde modele de talente, 
scopuri, nevoi și valori după 
percepția proprie, care apar 
în urma primelor experiențe 
sociale și profesionale. 
 Persoanele a căror 
linie directoare este 
competența managerială 
percep reperele de 
”ancorare” în următoarele 
domenii: 
a) competența analitică: 
abilitatea de a identifica, 
analiza  și rezolva probleme 
în condiții de incertitudine, 
risc și/sau insuficiență a 
informațiilor; 
b) competența 
interpersonală: abilitatea de 
a influența, coordona, 
conduce și controla 
personalul din organizație, 
indiferent de nivel, cu scopul 
de a îndeplini obiectivele 

organizației și ale angajaților 
cât mai eficient; 
c) competența 
emoțională: capacitatea de a 
face față solicitărilor 
emoționale în situații de criză 
sau de a face față în 
condițiile asumării 
responsabilității; abilitatea de 
a exercita puterea fără 
sentimentul vinovăției, 
abuzurilor, discriminărilor 
sau rușinii; 
Linia directoare orientată 
spre managementul evolutiv 
definește angajații ”aproape 
perfecți” ale căror cariere 
progresează în mod natural. 
Aceștia sunt indivizi talentați, 
competenți din punct de 
vedere tehnic și care au 
mereu contribuții valoroase 
în activitatea pe care o 
desfășoară. Acest 
comportament generează 
implicarea lor în noi misiuni, 
proiecte, activități cu 
responsabilități crescute în 
privința conducerii 
oamenilor. În timp, aceste 
persoane devin niște 
conducători foarte buni, 
dispuși să renunțe la 
specializarea lor tehnică în 
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favoarea conducerii 
activităților altor oameni. 
Acest tip de manageri sunt 
interesați de lărgirea 
obiectivelor muncii lor și de 
ascensiunea către funcții mai 
înalte. Scopul lor principal 
este acela de a accede la un 
loc din vârful ierarhiei 
organizaționale. 
Adeseori, profesiunea este 
folosită în sensul de carieră, 
deși noțiunile nu se 
suprapun. Succesiunea de 
funcții manageriale și de 
poziții ierarhice are o 
componentă obiectivă, 
indisolubil legată de o alta 
subiectivă, ambele 
cuprinzând viața socială, 
profesională și familială. Într-
un sens foarte larg, cariera 
sau profesiunea într-o 
organizație sunt concepte 
care vizează toți angajații, 
motiv pentru care 
managementul resurselor 
umane îi cuprinde integral. 
Etapele carierei și vieții 
profesionale: 
Etapele de evoluție – 
explorarea, consacrare, 
stabilizare și declin. Acestea 
scot în evidență nivelurile de 
performanță de grupa de 
vârstă pentru fiecare etapă. 
Nivelurile de performanță și 
grupele de vârstă indică 
pentru fiecare etapă ceea ce 
este  posibil, dar nu și sigur. 
Etapa de investigare – 
informare și formare, 
explorare, adolescență, 
trecere spre maturizare. Se 
înregistrează la începutul 
carierei și se caracterizează 
prin învățare, autoanaliză și 

explorarea diverselor locuri 
de muncă disponibile, 
accesibile.  
Etapa de consacrare-
maturizare-realizare – 
persoanele trec, în mod 
obișnuit, de la un loc de 
muncă la altul în aceeași 
unitate, în organizații diferite 
sau chiar în alte sectoare de 
activitate. 
Etapa de continuare a 
creșterii-stabilizare-stagnare 
– persoanele dau dovadă fie 
de performanțe superioare ( 
dezvoltarea carierei ), fie de 
performanțe stabile ( 
stabilizarea-stagnare ). 
Plafonarea carierei, perioadă 
cu un proces redus sau fără 
niciun progres este profund 
dăunătoare, deopotrivă, 
pentru individul marginalizat, 
cât și pentru instituție. 
Etapa de declin – ultima 
etapă în evoluția carierei. 
Oamenii aflați în etapa de 
declin pot întâmpina 
dificultăți în păstrarea 
performanțelor din trecut 
deoarece și-au pierdut 
interesul față de propria 
carieră sau nu au reușit să-și 
actualizeze calificările. 
Cariera managerială o 
include pe cea profesională, 
reciproca nefiind valabilă. În 
plus, evoluția organizațiilor 
demonstrează că oamenilor 
nu le crește valoarea numai 
dacă ocupă o funcție 
managerială. 
Rolurile managerului și 
importanța managementului: 
Rolurile managerului: 
antreprenor, decident, 
catalizator și distribuitor de 

resurse, mediator, lider sau 
conducător, negociator, 
diseminator de informații, 
reprezentant legal, mentor, 
stimulator, controlor, creator 
de valoare, coordonator. 
După Henry Mintzberg, 
rolurile managerului se pot 
grupa în mixuri decizionale, 
informaționale și 
interpersonale. În funcție de 
nivelul ierarhic, dar și de 
circumstanțe, aceste 
combinații au și componente 
comune.  
Importanța managementului: 
• influențează toate 
organizațiile moderne și 
comunitățile; 
• este principalul atu al 
țărilor dezvoltate și prima 
nevoie a celorlalte; 
• influențează 
comunitatea; 
• este principală sursă 
de existență și realizare 
profesională a celor ce 
exercită această profesiune; 
• reflectă valori 
universale: libertatea, 
nediscriminarea, toleranța, 
etc.; 
• îmbunătățește 
satisfacerea nevoilor sociale 
prin creșterea 
responsabilității și 
sensibilității sociale; 
Funcțiile principale ale 
managementului: 
• Planificarea – ce 
trebuie făcut și cum va fi 
făcut pentru a atinge 
obiectivele organizaționale. 
• Organizarea – 
identificarea activităților și 
stabilirea structurii formale 
necesare. 
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• Angajarea – procesul 
selecționării, instruirii, 
motivării și dezvoltării 
personalului. 
• Conducerea – 
alegerea obiectivelor, 
adoptarea și implementarea 
deciziilor. 
• Coordonarea – 
asigurarea coerenței și 
responsabilității. 
• Raportarea-evaluarea 
– rapoarte, cercetării sau 
inspecții audit. 
• Bugetarea – 
planificarea sistematică a 
alocării și utilizării resurselor 
financiare. 
Pentru management, 
aptitudinile sunt dispoziții, 
daruri, talente, înclinații, 
însușiri psihice natural-
individuale care fac ca o 
activitate să fie bine făcută. 
Pot fi emoționale, 
conceptuale și tehnice.  

Orice ocupație necesită 
anumite aptitudini și, firesc, 
munca pentru individ este 
plăcută dacă își poate folosi 
însușirile native pe parcursul 
exercitării unei profesiuni. Un 
criteriu general acceptat 
pentru clasificarea 
aptitudinilor de management 
îl reprezintă sfera de 
solicitare și de implicare în 
procesul de management. 
Pe baza lui, pot fi delimitate 
aptitudini generale și 
aptitudini specifice, speciale. 
Un manager cu aptitudini de 
management are succes 
indiferent de organizația în 
care își desfășoară 
activitatea și indiferent de 
nivelul ierarhic. Tipul de 
personalitate, atitudinile, 
inteligența, aptitudinile și 
performanțele sunt elemente 
esențiale urmărite la 
managerii de astăzi, dintre 

ele detașându-se inteligența 
emoțională și aptitudinile. 
Prețul în eficacitate 
managerială al inteligenței 
emoționale este atât de 
ridicat încât el nu mai este 
minimizat de nicio 
organizație responsabilă. 
Caracterul dă nivelul de 
calitate al managerilor, 
timpul demonstrând 
strămoșeasca expresie 
”omul sfințește locul”. 
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  Fiecare dintre noi s-a 
născut cu anumite calități pe 
care,în timp, și le-a 
perfecționat. Multe dintre ele 
pot fi comune unei mase 
mari de persoane,însă doar 
câteva sunt cele care ne 
diferențiază, constituind 
punctul forte al fiecărui 
caracter. Atributul de a fi 
lider este unul dintre aceşti 
marcatori ai personalităţii 
noastre. Trăsăturile specifice 
ale liderului pot fi cultivate. El 
îşi motivează colegii şi are 
mereu în minte imaginea de 
ansamblu a obiectivului 
pentru care toţi muncesc. De 
asemenea, un bun lider nu 
uită niciodată că echipa lui 
este definiţia a ceea ce 
reprezintă. 
 Un bun conducător 
este format, nu înnăscut, el 
se dezvoltă, trece printr-un 
proces  continuu de 
educaţie, pregătire 
profesională, acumulare de 
experienţă şi auto-evaluare. 
Conducerea se referă, mai 
mult poate decât la orice 
altceva, la modul în care o 
persoană (în acest caz 
conducătorul unui 
compartiment sau 
organizaţii) le influenţează 
pe altele (subalterni, colegi 

de echipă) să realizeze un 
obiectiv, direcţionând grupul 
pe care îl coordonează astfel 
încât acţiunile acestuia să fie 
coerente şi să existe o cât 
mai strânsă coeziune. Liderii 
conduc acest proces 
„punând la lucru” calităţile şi 
trăsăturile lor de caracter, 
cum sunt de exemplu: 
convingerile, valorile morale 
sau de altă natură, etica, 
cunoştinţele, pregătirea 
profesională, caracterul.  

Deşi o funcţie 
ierarhică îţi oferă autoritatea 
de a realiza anumite atribuţii 
şi de a contribui astfel la 
atingerea obiectivelor 
organizaţiei din care faci 
parte, puterea oferită de 
poziţia în ierarhie nu te şi 
transformă automat în 
conducător, ci îţi dă doar 
“calitatea” de şef. 
Conducătorul este diferit prin 
faptul că îi face pe subalternii 
săi să dorească să realizeze 
acele ţeluri înalte pe care el 
le propune, în loc să se 
simtă obligaţi să execute 
anumite sarcini carele sunt 
trasate. Un element 
important al conducerii îl 
reprezintă încrederea. Ca 
lider trebuie să înţelegi foarte 
bine cine eşti, ce ştii şi ce 
poţi face şi, mai ales, nu 

trebuie să uiţi că cei pe care 
îi conduci sunt cei care 
determină de fapt dacă eşti 
sau nu un bun conducător. 
Dacă aceştia nu au 
încredere, nu se vor simţi 
inspiraţi de exemplul tău. Să 
fii lider înseamnă să îi 
convingi pe ceilalţi că 
exemplul tău merită să fie 
urmat, că eşti persoana 
potrivită să îi conducă. 
Modelele date de diversele 
teorii din leadership ne ajută 
să înţelegem cum sunt creaţi 
liderii şi de ce acţionează 
aşa cum o fac. 

Liderul este persoana 
care ocupă statutul, poziţia şi 
rolul de conducător într-un 
sistem grupat. El se 
diferenţiază de ceilalţi 
membri ai grupului prin 
trăsături şi calităţi deosebite, 
dintre care, în principal, 
reţinem: 
• capacitatea de a 
sesiza şi analiza dispoziţiile, 
atitudinile şi atmosfera 
moral- psihosocială, spiritul 
grupului şi de a-l menţine în 
limite benefice pentru grup; 
• contribuţia sa la 
rezolvarea sarcinilor 
grupului; 
• gradul, semnificaţia şi 
importanţa contribuţiilor sale 
la stabilirea şi rezolvarea 
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drepturilor şi intereselor 
membrilor grupului; 
• capacitatea de 
percepere a contribuţiilor 
celorlalţi şi evaluarea 
acesteia pentru înfăptuirea 
sarcinilor grupului; 
• posibilitatea, 
disponibilitatea lui de a lucra 
cu oamenii; 
• perceperea sa de 
către semeni ca sursă de 
încredere, demnitate, stimă 
şi consideraţii; 
• capacitatea de a 
influenţa, de a coordona, 
planifica, dirija, a 
supraveghea, controla şi 
aprecia sau evalua 
activitatea membrilor. 

Liderul, ca 
personalitate, reprezintă 
sinteza unor calităţi 
personale. Prin trăsăturile 
sale de personalitate, se 
plasează într-o poziţie dublă 
şi oarecum contradictorie: de 
component, de membru al 
grupului ca participant sau 
subiect activ în îndeplinirea 
obiectivelor organizaţiei, pe 
de o parte, şi de 
reprezentant care, prin locul 
ocupat în grup şi statutul ce-i 
atribuie, se detaşează, se 
diferenţiează de componenţii 
acestuia.Un lider este un bun 
organizator, menţine o 
legătura lipsită de 
compromisuri, este diplomat, 
este un bun negociator, este 
direct în comunicare, este 
întotdeauna sincer,este 
întodeauna onest, dovedeşte 
implicare în rezolvarea 
problemelor celor ce îi 
reprezintă.  

Orice conducere se 
caracterizează atât prin 
asumarea unor funcţii de 
eficienţă cât şi de menţinere 
de conservare a sistemului. 
Nu se pune atât problema 
„cine-i liderul” cât mai cu 
seamă „ce face, ce funcţii 
îndeplineşte acesta pentru 
satisfacerea nevoilor, 
necesităţilor grupului”. 
Liderul este planificator, 
executor, realizator, arbitru al 
raporturilor existente cu 
patronatul, etalon pentru 
semeni, simbol, ideolog al 
grupului, răspunzător de tot 
ceea ce se întâmplă în grup, 
exponent al grupului în relaţii 
externe. 

Funcţia de execuţie – 
priveşte capacitatea liderului 
de a determina pe alţii să 
facă, de a fi agent de 
execuţie, respectiv creator 
de politici ale grupului pentru 
înfăptuirea scopurilor 
acestuia şi a componentelor 
lui, pentru păstrarea şi 
afirmarea grupului ca unitate, 
ca structură şi angajarea lui 
în relaţiile externe, în 
raporturi intergrupale în 
funcţie de nevoile şi 
obiectivele urmărite. 

Funcţia de eficienţă – 
priveşte capacitatea liderului 
de a face faţă oricărei 
situaţii, de a negocia, de a 
media conflicte, de a 
coopera, de a fi dinamic, 
informativ, responsabil, 
flexibil, credibil; cinstit şi nu 
în ultimul rând inspirat. 

Funcţia de menţinere 
a grupului – priveşte în 
principal coeziunea, climatul, 

tonusul motivaţional adecvat 
al colectivităţii, focalizarea 
intereselor şi energiei 
grupului, a forţei sale 
dinamice spre obiectivele şi 
scopurile lui fundamentale; 
stabilirea idealului, modelului 
şi a sistemului de valori şi 
credinţe promovate, apărute 
în grup; dezvoltarea 
personalităţii grupului şi 
responsabilităţii individuale 
în măsură să dea unitate, 
integritate grupului. 

Stilul reprezintă modul 
în care liderul înţelege să-şi 
joace, să-şi interpreteze rolul 
potrivit statutului ocupat de el 
în grup, modul în care el ştie 
să asculte, să privească, să 
răspundă şi să se adreseze 
grupului. Un lider adevărat 
îşi probează aptitudinile, îşi 
manifestă potenţialul în 
practica de zi cu zi, are 
capacitatea de a obţine 
rezultate împreună cu alţii. 
Succesul unui lider este 
succesul grupului pe care îl 
conduce. Liderii se 
formează, nu se nasc.  

Liderul autoritar, 
autocratic sau dictatorial, 
caracterizat prin faptul că 
acest tip de lider determină 
comportamentele grupului, 
de el ţine întreaga activitate 
a grupului sau organizaţiei. 
El lansează activităţile în 
grup, alege tehnicile pe care 
le impune, le dictează în 
colectivitate şi stabileşte 
până şi etapele de 
desfăşurare a acţiunilor; 
fixează sfera şi conţinutul 
sarcinilor care urmează să 
fie rezolvate, după cum şi 
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modalităţile de înfăptuire şi 
timpul limită de finalizare a 
lor. Totodată el stabileşte 
colaborările din cadrul 
grupului şi din afara 
acestuia; distribuie sancţiuni 
şi recompense, face 
aprecieri individuale şi 
colective în manieră 
personală, fără criterii şi 
justificări; se abţine de la 
acţiuni concrete dar participă 
la cele cu caracter 
demonstrativ. Ca efect, stilul 
autoritar, în faza sa iniţială 
este eficient, dar în timp 
induce grupul, presează şi 
tensionează componenţii 
acestuia, relaţiile şi climatul 
existent în grup, frustrează şi 
privează grupul de satisfacţia 
legitimă a existenţei sale, 
lipsind pe componenţi de 
drepturile ce decurg din 
poziţia ocupată şi rolul lor. 
Asemenea aspecte conduc 
la apatie, la crearea stării de 
aşteptare pentru intervenţia 
vârfului piramidei în 
activitatea fiecărui 
component. De regulă 
reacţiile la acest tip de 
conducere sunt de 
nemulţumire, ostilitate şi apoi 
agresivitate.  

Liderul democratic se 
caracterizează prin aceea că 
stabilirea, adoptarea 
deciziilor, a sarcinilor 
individuale şi de grup, a 
relaţiilor şi activităţilor, a 
etapelor de înfăptuire a 
obiectivelor organizaţiei sunt 
rezultatul discuţiilor cu 
întregul grup. Liderul ca 
membru al grupului 
sugerează modalităţile, 

tehnicile şi variantele care i 
se par a fi cele mai optime 
într-o acţiune întreprinsă. El 
se manifestă ca orice 
membru al grupului, nu ţine 
neapărat ca punctele lui de 
vedere să fie impuse ori 
acceptate, ci le supune 
discuţiei şi confruntării cu 
alte opinii exprimate în grup; 
este obiectiv, realist, 
principial în aprecieri ca şi în 
selectarea şi identificarea 
performanţelor în grup, în 
promovarea lor; creează 
raporturi optime între 
subiecţi, stabileşte şi rezolvă 
sarcinile pe care şi le asumă 
ca membru al grupului dar şi 
ca lider; militează pentru 
formarea şi menţinerea unui 
climat psihosocial şi moral 
propice creativităţii şi 
afirmării valorii fiecărui 
component, a unui tonus 
ridicat, cald, de trăire plăcută 
în grup. Este un stil eficient 
şi un lider integrativ, 
apreciat, stimat şi respectat 
de componenţii grupului, 
promovat cu autoritate şi 
obiectivitate, un stil cu un 
climat socio-afectiv plăcut. 

Liderul libertar 
promovează o „libertate” 
totală de gândire şi acţiune a 
grupului, încât fiecare ins 
face ce vrea, ce doreşte, 
cum şi cât doreşte în cadrul 
colectivului. Liderul libertar 
oferă doar materialul de 
lucru împreună cu informaţii 
despre obiectivele şi 
sarcinile grupului şi 
componenţelor, fără a se 
implica în lansarea, 
organizarea, etapizarea şi 

evaluarea activităţii din grup 
sau a rezultatelor sale. Stilul 
se caracterizează printr-o 
eficienţă scăzută în grup, 
activităţi desfăşurate la 
întâmplare, fără angajarea 
responsabilă a liderului în 
acţiuni corespunzătoare 
sarcinilor grupului, 
participarea şi implicarea sa 
fiind fără semnificaţie. Iniţial 
acest stil favorizează un fals 
climat de destindere, 
ineficient şi care treptat se 
degradează creându-se stări 
conflictuale, de necooperare 
care tensionează relaţiile 
interumane din cadrul 
grupului. Stilul creează o 
discrepanţă între scopul 
grupului şi rezultatele 
acestuia.  
Pornind de la sistemul dat de 
generalizarea celor trei tipuri 
de lideri şi stilul de 
conducere, există 
numeroase stiluri 
intermediare: paternalist, 
majoritar, laisses-faire. Stilul 
ca ansamblu de modalităţi, 
căi şi tehnici utilizate în 
conducere, personalizate, 
operaţionalizate şi 
funcţionalizate, aparţine 
cuiva, este practicat de 
cineva ca rezultat al 
conceptualizării, sintetizării şi 
argumentării aspectelor 
teoretice şi practice 
înfăptuite de cineva. 

Stilul este al celor 
chemaţi să se angajeze la 
nivelul grupului pentru 
conştientizarea scopului şi 
obiectivelor, a mijloacelor 
sale de existenţă, pentru 
organizarea acţiunilor de 
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materializare a acestora, 
activităţii de supraveghere, 
de urmărire şi control a 
modului de desfăşurare a 
acţiunilor, de evaluare şi 
apreciere a rezultatelor 
muncii prestate de fiecare 

participant şi de către grup 
ca unitate.  
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PROFILUL MANAGERULUI VIITORULUI ÎN DOMENIUL 
EDUCAŢIONAL 

 

PROF.  ÎNV. PRIMAR: MOROIU MARIA- CLAUDIA  
DIRECTOR ADJ.  COLEGIUL TEHNOLOGIC “SPIRU HARET”  

PIATRA-NEAMȚ 
 

 Având în vedere 
funcţiile complexe pe care 
le îndeplineşte un 
manager de şcoală, 
putem spune că 
activitatea managerială de 
calitate nu poate fi 
desfăşurată decât de un 
profesionist format pentru 
conducerea 
învăţământului în mileniul 
III.  
     În cazul 
managementului accentul 
cade pe rezultatele şi pe 
asumarea unui risc 
anticipat, iar în cazul 
administraţiei, pe 
proceduri aplicate pentru 
evitarea riscurilor. 
Managerul de şcoală 
îndeplineşte atribuţii pe 
ambele componente, dat 
faptul că a conduce o 
şcoală presupune atât a o 
administra cât şi a o 
organiza şi coordona din 
punct de vedere al 
procesului educaţional. Cu 
alte cuvinte, un manager 
şcolar îmbină cunoştinţele 
şi formarea profesională 
cu cea administrativă, 
gospodărind judicios 
resursele materiale, 
umane şi financiare. 
Aceste atribuţii multiple, 
de domenii diferite fac în 
unele cazuri ca 

administraţia şi 
managementul să nu se 
îmbine în modul cel mai 
favorabil pentru şcoală şi 
să existe dezechilibre şi 
derapaje fie de la 
managementul şcolar fie 
de la administraţie. De 
aceea este bine ca 
reforma să aducă o 
schimbare în acest sens, 
separând oarecum cele 
două componente şi 
acordând aceeaşi 
importanţă, prin 
gestionarea de persoane 
diferite. Astfel, un 
manager de unitate 
şcolară se va ocupa doar 
de partea administrativă, 
existând un manager 
educativ sau de studii 
care va gestiona toate 
aspectele educaţiei şi 
învăţământului. 
            O astfel de situaţie 
va permite şcolii să 
prezinte o activitate de 
calitate atât în procesul 
educaţional cât şi în cel 
administrativ, cu condiţia 
să existe şi resursele 
necesare unei 
administraţii de calitate, 
aplicată în condiţii de 
eficienţă. 
            În condiţiile în care 
managerul de studii se va 
preocupa doar de 
aspectele educaţiei în 

şcoli, atunci vor fi 
respectate întocmai 
regulamentele în vigoare, 
se va crea un cadru 
instituţional de valoare, 
racordat la cerinţele 
Uniunii Europene şi al 
pieţii muncii, punându-se 
accent pe toate formele 
de educaţie, începând cu 
preşcolarii şi încheind cu 
adulţii prin formarea 
continuă. 

Administraţia 
şcolilor trebuie făcută de 
persoane pregătite pentru 
aceasta, cu largi 
cunoştinţe de finanţe, 
contabilitate, administraţie 
dar şi cu abilităţi practice, 
spirit gospodăresc, 
experienţă etc. 
           Prin creşterea 
autonomiei şcolilor şi prin 
descentralizarea 
conducerii, managerul 
actual face cu greu faţă 
tuturor problemelor pe 
care trebuie să le 
gestioneze într-o unitate 
şcolară, acestea fiind atât 
din sfera administrativă 
cât şi din cea a educaţiei. 
În foarte puţine cazuri 
managerul este în acelaşi 
timp un foarte bun 
profesionist al educaţiei, 
dar şi un foarte bun 
administrator, având 
puterea de a cuprinde şi 



Şcoala modernă — nr. 4/2016                                                                Considerații metodice 

 

32 

 

gestiona multitudinea de 
probleme cu care se 
confruntă. 
          Pregătirea 
managerială pentru 
directorii de şcoli ar trebui 
divizată pe administraţie şi 
management şcolar, 
întrucât numai aşa vom 
putea vorbi de un 
management de 
performanţă, aplicat de 
profesionişti. Din 
experienţa anilor se poate 
constata cu uşurinţă că în 
nici un domeniu 
profesionistul performant 
nu este şi managerul 
performant, dat fiind 
domeniile diferite pe care 
se pune accent. 
          Consider cã, în 
acest context, managerul 
nu ar trebui sã mai 
desfãsoare activitãti de 
predare efectivã, nici în 
scoala pe care o conduce, 
nici în alte institutii de 
învãtãmânt. Dar cum ar 
trebui sã „arate” 
managerul pentru a se 
bucura de apreciere si 
pentru a constitui un 
„model” pentru angajatii 
sãi? Ar trebui sã 
întruneascã un set larg de 
însusiri din rândul cãrora 
nu pot lipsi: temeinica 
pregãtire de specialitate, 
obiectivitatea, exigenta si 
respectul fatã de angajati, 
încrederea, sinceritatea, 
acceptarea dialogului, 
spiritul de dreptate, 
intuitia, simtul umorului si 
rãbdarea. De asemenea, 
mai pot fi enumerati ca 

indicatori manageriali: 
echilibrul intelectual, 
nevoia de înnoire, 
capacitatea 
organizatoricã, modestia, 
cinstea, 
întelegerea. Minimul 
necesar de care are 
nevoie un manager pentru 
a avea succes poate 
însemna câteva lucruri de 
bun simt: sã fie un 
exemplu pozitiv, sã 
conducã echipa într-o 
directie rationalã, sã fie 
integru, curajos si hotãrât, 
sã nu fie intimidant si sã 
nu-i învinovãteascã pe 
altii. Faptele si nu vorbele 
managerului sunt urmate 
de echipã. Astfel, pentru a 
determina angajații sã se 
comporte într-un anumit 
fel, managerul ar trebui sã 
dea primul exemplu. 

Trăsăturile 
personalitătii managerului 
devin parte din cultura 
echipei. Dacã managerul 
este foarte competitiv, 
echipa va fi, probabil, 
foarte competitivã. Astfel, 
este posibil ca echipa sã 
preia sensibilitatea, 
generozitatea, blândetea 
sau agresivitatea, 
autoritatea managerului. 

Rolul de 
manager provoacă multe 
griji, deoarece niciodată 
nu vor exista suficiente 
resurse pentru a rezolva 
toate problemele, iar cele 
deja soluționate pot 
genera altele noi. 
            Managementul 
școlar eficient se 

realizează prin folosirea 
optimă a resurselor, prin 
capacitatea de a motiva 
personalul, de a-l dirija 
spre obiective și de a-l 
organiza conform 
aptitudinilor, buna 
comunicare pe orizontală 
și pe verticală, evaluări 
curente, obiective si 
stimulative pentru întreg 
personalul, colaborare 
ratională cu partenerii, 
delegare corectă a 
atribuțiilor subordonaților, 
utilizarea unor tehnici 
moderne de conducere. 

Managementul 
școlar ineficient se 
realizează printr-o 
gestionare greșită a 
resurselor, printr-un climat 
organizațional tensionat, 
blocaje în comunicare, 
incompatibilitate între 
colaboratori, între 
personal si 
responsabilități, situații 
imprevizibile, care 
împiedică activitatea, 
supraaglomerarea 
managerului, lipsa de 
colaborare cu partenerii, 
stil managerial exagerat, 
asumarea greșitã a 
responsabilitãților, dar și 
implicarea subordonaților 
în alte activitãți decât cele 
specifice locului de 
muncã. 

Managerul școlar, 
fiind mereu în pas cu 
societatea modernă, este 
urmat de mari 
responsabilități cu 
caracter de a reforma în 
continuu metodele de 
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educație și instruire, astfel 
formând omul în 
dimensiunea personalității 
autentice. Acest rol major 
în formarea omului 
managerul școlar îl 
concepe cu ajutorul 
politicilor și tehnicilor 
educaționale (cele 
tradiționale fiind 
completate cu cele 
contemporane) centrate 
pe conținutul motivației al 
identității și personalității, 
care cuprinde totalitatea 
de factori ce contribuie la 
formarea unui 
comportament autentic al 
elevului. Managerul 
școlar, fiind în același timp 
și cadru didactic, trebuie 
să se prezinte ca un factor 
de producție al 
programelor școlare, care 
să cunoască explicit și 
clar noțiunea reală a 
instruirii, fiind un model al 
cunoașterii atât pentru 
sine cât și pentru elevi și 
întregul colectiv didactic. 
Fiind persoana cu un 

intelect ridicat și cu 
cunoștințe vaste în 
diverse materii și domenii 
de activitate, managerul 
contribuie substanțial la 
formarea unei culturi 
instituționale și la 
formarea unui echilibru 
intelectual care motivează 
și dezvoltă randamentul 
școlar prin toate formele și 
acțiunile realizate. 
Manifestarea pozitivă a 
activităților școlare este 
rezultatul care determină 
capacitatea intelectuală a 
managerului, având ca 
suport sistemul de decizii 
care stabilește corect 
direcția de administrare a 
instituției.  

Cu ajutorul 
deciziilor adecvate 
managerul, cu propria 
personalitate, oferă 
garanții sigure în 
realizarea obiectivelor ce 
stabilesc soliditatea și 
evoluția școlii. Astfel, prin 
capacitatea managerială, 
unitatea de învățământ 

devine un centru deschis 
pentru formarea 
personalității și un centru 
cultural competitiv atât 
pentru persoana 
managerului cât și pentru 
întreaga unitate de 
învățământ. 
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ȘCOALA ROMÂNEASCĂ LA RĂSCRUCE DE VÂNTURI 

 
 

PROF. LUIZA NEGURĂ, 
COLEGIUL TEHNOLOGIC ,, SPIRU HARET”, PIATRA-NEAMȚ 

 

A scrie despre 
sistemul de învățământ a 
devenit astăzi o permanență. 
Ziarele, revistele abundă în 
articole, interviuri, a căror 
tema este invariabil starea 
de fapt a învățământului de 
astăzi. Paradigmele 
educației moderne par a fi 
realități desuete, cunoscute 
de toți cetățenii. Invariabil, 
atitudinea este una 
reacționară, subliniind doar 
necesitatea unor schimbări 
concrete. 

Odată cu intrarea în 
Uniunea Europeană și cu 
aderarea României la 
direcția modernizării 
învățământului european, 
prin semnarea Convențiilor 
de la Geneva, de la Berlin 
sau de la Atena, țara noastră 
și-a luat angajamentul de a 
reorienta sistemul de 
învățământ, astfel încât să 
urmărească finalități 
concrete, realizabile, și nu în 
ultimul rând, 
corespunzătoare 
schimbărilor din societatea 
modernă. Idealul educațional 
se dorește a fi unul tangibil, 
având în vedere evoluția 
educabililor, a căror rol în 
societate este unul activ-
participativ. 

Cu toate acestea, 
modificările de structură sau 
de conținut au devenit o 
realitate ce luptă împotriva 
elevilor și a profesorilor. 
Școala românească se află 
la răscruce de vânturi...ale 
schimbării - obligatorii, dar 
adesea nejustificată sau 
insuficient analizată. Tradiția 
a impus monotonia, iar 
această stă în calea 
progresului. Societatea s-a 
schimbat, iar tehnologizarea 
a impus o nouă direcție în 
actul comunicării inter și 
intrapersonale. 

Procesul didactic a 
fost reorientat către elevi, 
uitând faptul că niciodată nu 
s-a întâmplat altfel. Formele 
fără fond au devenit 
elemente concrete, impuse 
de sisteme politice, a căror 
competență este discutabilă. 
Schimbarea cere obligatoriu 
performanță, deși nimeni nu 
poate explica exact cum 
putem contoriza acest 
aspect. În cazul disciplinelor 
de examen, acest lucru s-ar 
vedea prin procentul de 
promovabilitate. Cu toate 
acestea, nu putem numi 
performanță promovarea 
unui examen, dacă procentul 
de note între 5 și 6 este unul 

extrem de mare. Profesorii 
sunt puși la zid, valoarea lor 
profesională contestată 
vehement, din cauza mass-
media, ce promovează 
exclusiv aspecte negative 
legate de activitatea 
desfășurată în spațiul școlar. 
Tradiția cere ca profesorul 
român să aibă o atitudine 
supusă, căci schimbările 
aduc mereu aspecte 
negative. Realitatea ese că, 
an de an, meseria de 
profesor s-a diferențiat de 
termenul de dascăl. E 
adevărat că nu toți suntem 
dascăli. Si așta pentru că nu 
toți ne dorim să fim asta. 
Profesorul are chemare, 
profesionalism și nu se lasă 
transformat în masă de 
comandă. Profesorul român 
nu este inferior profesorilor 
din alte țări. Dar încă nu are 
un statut social! România de 
azi cere dascăli, incapabilă 
să accepte că schimbarea 
pronește de la profesori și de 
la mentalitatea lor. 
Independența opiniei lor se 
va reflecta imediat la nivelul 
elevului. Poziția de 
verticalitate devine model 
pentru tânărul care stă în 
bancă. Mai mult decât să 
prezinte informații, profesorul 
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e un vehicul moral. Ne 
lipsește dimensiunea civică 
din formarea profesională, 
pentru că altfel nu putem 
explica atitudinea pasivă pe 
care o demonstrăm 
permanent în fața unor erori 
grosolane ale sistemului. 
Atunci când vom spune stop 
șantajului mediatic și a celui 
moral, vom vedea cu 
adevărat că idealul 
educațional modern este 
unul realizabil. 

Reforma educațională 
a transformat elecul și 
profesorul, le-a dat noi 
valențe, pierzând din vedere 
aspectul comunicativ, ca 
bază a educației. Echilibrul 
unei viziuni, lipsite de 
continuitate, fragmentată din 
cauza implicațiilor politico-
economice, a determinat o 
criză de identitate. Refuzăm 
constant schimbarea 
adevărată, începând cu 
oamenii școlii. Menținem 
plafonul unor realități 
depășite. E adevărat că 
experiența la catedră ne 
formează ca profesori, dar la 
fel de adevărat e că 
activitatea didactică e una 
constructivă, incitantă doar 
pentru un timp. Predând 
aceleași lecții an de an, e 
imposibil să nu cădem, 
măcar parțial, în păcatul 
blazării. Vedem în copiii care 
ne sunt elevi simpli străini. În 
romanul lui Emily Bronte, La 
răscruce de vânturi, 
personajul afirma că ,,Un 
străin e un străin, fie el bogat 
ori sarac, și mie nu-mi 

convine să-l las singur într-
un loc unde nu-l pot 
supraveghea.”. Suntem 
ipocriți în multe situații, 
începând cu dezbinarea ce 
începe din cancelarie și 
continuând cu impresia că 
elevul ne este dator. Elevul 
este dator profesorului, doar 
dacă simte acest lucru, 
apreciind efortului celui de la 
catedră de a-l face un om 
mai bun. Trăim într-o 
societate bazată pe 
conceptul de cerere și ofertă. 
Educația nu face excepție! 
Cu toate acestea, de multe 
ori menținem artificial situații 
ce se opun realității, 
firescului și bunului simț.  

În orice societate, 
procentul celor cu capacități 
excepționale este mic. 
Primează cei cu capacități 
medii. Nu putem construi 
școala de azi doar pentru 
câțiva, vârfuri în anumite 
domenii. Învățământul de 
masă presupune adaptare la 
schimbările sociale, oferind 
egalitate de șanse. Cu toate 
acestea, constatăm că 
sistemul nostru de 
învățământ e ineficient. Ne 
raportăm la teste PISA, deși 
numeroși absolvenți români 
aleg unități de învățământ 
din străinătate și reușesc cu 
brio să devină elevi/studenți 
recunoscuți. Realitatea e că 
schimbarea este necesară, 
dar trebuie să fie gândită, 
implementată în urma unei 
analize. Nu înseamnă să 
excludem ceea ce reprezintă 
dimensiunea tradițional-

valorică a țării noastre. Din 
dorința de a epata, renunțăm 
de bună voie la elemente pe 
caare alte state la valorifică 
la maximum. Înlocuim 
disciplinele care dau esența 
spiritului românesc, cum e 
istoria, cu discipline hibride, 
ce refuză identitatea 
națională.  

Parafrazându-l pe 
Ghiță Pristanda, am putea 
spune cinstit ,,Grea misie, 
misia de profesor...”. Cu 
toate acestea, oferă 
numeroase satisfacții, dintre 
care cea mai importantă e 
aceea ca peste ani, întâlnirile 
cu foștii elevi să fie momente 
de bucurie, văzând în tânărul 
din fața noastră, copilul ale 
cărui aripi le-am ajutat să se 
întindă și să bată pentru 
întâia oară. Pentru acești 
copii, încercăm să devenim 
profesori mai buni și, implicit, 
oameni mai buni. 

Merităm o școală 
eficientă, deschisă și 
modernă. Merităm respectul 
celorlalți. Dar poate că ar 
trebui să ne reamintim mult 
mai des că într-un 
parteneriat social, așa cum e 
educația, toți avem drepturi 
și obligații, putând fi trași la 
răspundere. De aceea e 
important să conștientizăm 
că educația nu e un război, 
deși lasă în urmă numeroase 
victime. Să fim verticali, 
corecți și să lăsăm mereu 
deschisă calea schimbării! 
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IDENTIFICAREA PROBLEMELOR PRIVIND PROIECTAREA 

MANAGERIALĂ / ÎNDEPLINIREA PLANULUI MANAGERIAL ȘI 
GESTIONAREA SITUAȚIILOR CE POT APĂREA LA NIVELUL 

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  
 
 

 

 
PROFESOR MELANIA PLEȘA 

C.J.R.A.E. NEAMȚ 

Pe parcursul 
semestrului II al anului școlar 
2015-2016, la nivelul 
județului Neamț s-a derulat o 
cercetare în rândul 
directorilor de unități de 
învățământ prin aplicarea 
unui chestionar construit de 
către Centrul Județean de 
Resurse și Asistență 
Educațională Neamț la 
solicitarea Inspectoratului 
Școlar Județean Neamț. 

Instrumentul a 
conținut un număr de 14 
întrebări prin care s-a urmărit 
identificarea unor aspecte 
manageriale și gestionarea 
situațiilor ce pot apărea la 
nivelul unităților de 
învățământ. 

La acest chestionar 
au răspuns un număr de 135 
de directori ai unităților de 
învățământ preunivesitar de 
stat și particulare din județul 
Neamț, dar și a unităților 
conexe (cluburi sportive, 
palate, CCD, CJRAE). 

Din totalul directorilor 
ce au oferit răspunsuri la 
chestionarul aplicat 57% 
dețin o vechime în funcția de 
director de peste 5 ani, 26% 

între 3 și 5 ani, 7,4% între 1-
2 ani și 9% reprezintă 
procentul conducătorilor de 
școli debutanți în acestă 
funcție – sub 1 an. În urma 
prelucrării răspunsurilor 
oferite la întrebarea Câți 
preșcolari/elevi sunt 
înscriși în unitatea 
dumneavoastră? se 
constată că 33% dintre 
unitățile de învățământ au 
înscriși un număr de elevi 
cuprins între 300 și 500, 
urmate apoi de cele cu un 
număr mai mic de 300 de 
elevi – 26%, 23% cu peste 
800 de elevi și pe ultimul loc 
18% unitățile de învpățământ 
cu un număr de elevi cuprins 
între 500 și 800. 59,3 % 
dintre unitățile de învățământ 
au un număr de personal 
angajat mai mic de 50, 
urmate apoi de cele cu un 
număr cuprins între 50 și 100 
de angajați – 29,6% și doar 
11,1 % dețin pe statul de 
funcții un număr mai mare de 
100 de angajați. 

Chestionarul a 
debutat cu o întrebare 
deschisă la care directorii au 
fost invitați să își exprime 

opinia cu privire la 
necesitatea întocmirii unui 
plan managerial. 

Răspunsurile oferite 
au demonstrat faptul că un 
plan managerial bine 
întocmit trasează viitoarele 
direcții de acțiune și intențiile 
echipei manageriale pe 
parcursul unui an școlar. 

Majoritatea 
directorilor privesc planul 
managerial ca pe un ghid al 
directorului ce îi oferă suport 
în organizarea activității, un 
document fundamental cu rol 
de proiectare, organizare, 
desfășurare și evaluare. 

Planificarea 
managerială poate fi privită 
ca o etapă tehnică, formală 
care trebuie să răspundă la 
întrebările: a.Care este 
stadiul actual al unității de 
învățământ, b.Care sunt 
țintele strategice?, c.Cum 
pot fi atinse aceste ținte?, 
d.Cum poate fi evaluat 
stadiul viitor?. 

Din interpretarea 
statistică a răspunsurilor la 
întrebarea cu privire la 
îndeplinirea indicatorilor 
de evaluare a 
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actiunilor/activităților 
propuse pe semestrul I, an 
școlar 20015-2016, din 
planul managerial întocmit, 
conform celor 4 domenii: 
Curriculum, Resurse 
umane, Resurse materiale 
și financiare, Parteneriate 
și relații comunitare, a 
reieșit că un procent 
semnificativ de 97% se 
înregistrează în domeniul 
resurselor umane unde 
directorii declară că s-au 
îndeplinit indicatorul de 
evaluare cu peste 50%. 
Acesta este urmat de 
resursele materiale și 
financiare cu 94,8%, 
parteneriate și relații 
comunitare cu 93.39% și un 
procent de 55,5% 
curriculumului.  

Resursele umane 
reprezintă potențialul de 
creștere și dezvoltare al unei 
organizații. Succesul unei 
organizații, gradul de 
competitivitate a acesteia 
pornesc de la premisa că 
oamenii sunt bunul cel mai 
de preț al organizației. Altfel 
spus, managementul 
resurselor umane este acea 
activitate organizațională 
care permite folosirea cea 
mai eficientă a 
oamenilor/angajaților pentru 
a atinge scopurile 
organizaționale și individuale 
și include mai multe tipuri de 
activități: analiza și 
proiectarea fișelor de post, 
planificarea personalului, 
recrutarea, selectarea și 
orientarea personalului, 

evaluarea performanțelor 
etc. 

Răspunsurile 
managerilor de unități de 
învățământ arată că o atenție 
sporită este acordată 
resurselor umane ceea ce 
explică și îndeplinirea 
indicatorilor de evaluare pe 
semestrul I la acest 
domeniu. 80% dintre 
directori acordă o atenție 
sporită resurselor umane, 
71,8% curriculumului, 38,5% 
resurselor materiale și 
financiare și un procent de 
31,1% parteneriatelor și 
relațiilor comunitare.  

89% dintre directori 
consideră necesară 
implementarea unui  
program de mentorat care să 
vină în sprijinul acestora în 
cazul apariției unor probleme 
manageriale. 6% consideră 
că nu este necesar un astfel 
de program iar 5 % nu știu 
sau nu au răspuns la acestă 
întrebare.  

Răspunsurile oferite 
în cadrul chestionarului 
demonstrează că directorii 
unităților de învățământ 
întreprind toate măsurile 
necesare astfel încât școala 
să devină un mediu deschis, 
optim procesului instructiv-
educativ în care profesorii 
sunt încurajați să se dezvolte 
profesional și să-și 
îmbunătățească practicile de 
lucru cu proprii elevii. 

Un număr de 135 de 
directori (100%) declară că 
una din competențe de bază 
necesară pentru  a fi un bun 
director este aceea a 

comunicării, urmată de cea 
în managementul resurselor 
umane -93,3%, 
managementul strategic – 
54,8%, managementul 
resurselor financiare – 
51,9% și managementul 
conflictelor – 20%. 

88,1% dintre 
directori consideră că 
oferirea consilierii din partea 
inspectorilor școlari îi ajută 
să își formeze abilitățile 
necesare pentru a fi un bun 
manager, 84,4 % declară că 
studiul individual reprezintă 
un mijloc pentru a dobândi 
competențe de directori, 71,1 
% prin participarea la cursuri 
de formare în domeniul 
managementului, 28,8% prin 
urmarea și absolvirea unui 
master în domeniu și doar 
27,4 % consideră că sprijinul 
primit din partea colegilor cu 
experiență contribuie la 
dobândirea unor competențe 
necesare conducerii cu 
succes a unei instituții de 
învățământ. 

Principalele 
probleme cu care se 
confruntă managerii 
instituțiilor de învățământ se 
concentrează în ariile: 

- financiar-
contabilă (resurse financiare 
insuficiente, lipsa proiectelor 
europene care să aducă un 
surplus financiar școlii); 

- resurse umane 
(mentalități învechite, deficit 
de personal auxiliar și 
nedidactic, probleme grave 
de comunicare în rândul 
cadrelor didactice, abateri 
disciplinare ale unor cadre 
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didactice, slaba pregătire 
psihopedagogică a cadrelor 
didactice, lipsa psihologului 
în școală, apariția de  situații 
conflictuale); 

- administrativ 
(volum mare de documente 
școlare, timp insuficient 
pentru predarea orelor din 
cadrul obligației de catedră a 
directorului); 

- juridic (lipsa 
pregătirii în domeniul juridic 
al directorilor); 

- elevi (scăderea 
populației școlare, lipsa 

motivației pentru învățare, 
absenteismul, violența în 
școală, integrarea copiilor cu 
CES). 

În condițiile apariției 
unei probleme la nivelul 
unității de învățământ, 100 % 
dintre directori gestionează 
aceste probleme prin 
discutarea și găsirea de 
soluții în Consiliul de 
administrație sau Consiliul 
Profesoral, 84,4 % dintre 
directori apelează la 
inspectorul teritorial din 
cadrul ISJ, 48,1 % se 

consultă cu alți directori, 31,1 
% solicită sprijinul colegilor 
cu experiență și 16,3 % alte 
situații (comitetul de părinți, 
consiliu local).  
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REUNIUNE TRANSNAȚIONALĂ ÎN SPANIA ÎN CADRUL 
PROIECTULUI FRANCOFON ERASMUS+ LA HOGAȘ 

 
COORDONATOR DE PROIECT:   PROF. ALINA BALUŞ 

COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ” 
PROF. CĂTĂLINA TĂRCĂOANU  

COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ” 
 

            La Colegiul Național 
„Calistrat Hogaș”din Piatra-
Neamț, se poate vorbi de 
pionierat, dar și tradiție în 
ceea ce privește derularea 
proiectelor europene de-a 
lungul timpului. Proiectul 
francofon Erasmus+, 
Appréhender le patrimoine 
culturel immatériel attaché 
aux différentes utilisations 
du cheval, le sauvegarder, 
le respecter et sensibiliser 

aux niveaux local, national 
et européen, parteneriat 
strategic între școli, nr. 2016-
1-FR01-KA219-024109_3, 
coordonat de către dna prof. 
de limba franceză Alina 
Baluș, vizează patrioniul 
cultural imaterial asociat 
diferitelor utilizări ale calului, 
păstrarea, respectarea și 
sensibilizarea la nivel local, 
national și european. 
Acțiunea cheie este 

cooperarea în materie de 
inovare și schimburi de bună 
practică. 
Prima reuniune 
transnațională din cadrul 
proiectului a avut loc în 
Spania, în localitatea Jerez 
de la Frontera, în perioada 6 
-11 noimbrie 2016, mobilitate 
la care au participat 
reprezentanți din cele trei 
instituții partenere care vor fi 
implicate în acest proiect cu 
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durata de doi ani (01-09-
2016 – 31-08-2018): 
EPLEFPA (Etablissement 
Public Local d'Enseignement 
et de Formation 
Professionnelle Agricole) de 
Rethel – FRANȚA; Colegiul 
Național ,,CALISTRAT 
HOGAȘ’’ Piatra-Neamţ – 
ROMÂNIA; IES ,,ÁLVAR 
NÚÑEZ’’ Jerez de la 
Frontera (Andalucía) – 
SPANIA. Partenerul  
internațional extern este 
Compania artistică Les 
Escargots Ailés, Franța.  
 
Agenda primei întâlniri a 
inclus sesiuni de lucru 
transnaționale care au vizat 
prezentarea specificului 
fiecărei instituții partenere, 
precum și a țării și a regiunii, 
activităţi de grup pentru 
identificarea soluțiilor optime 
pentru îndeplinirea 
obiectivelor proiectului, vizite 
tematice, care au favorizat 
consolidarea echipei de 
proiect, precum şi 
îmbunătăţirea cunoştinţelor 
celor prezenţi despre 
tematica propusă. Limba de 
comunicare utilizată a fost 
franceza, participanții având 
oportunitatea de a-și 
consolida abilitațile de 
comunicare, scrisă și orală, 
interacționând cu și cu 
vorbitori nativi. Întâlnirea a 
constituit un prilej de 
exersare a dialogului 
intercultural, dar și de 
descoperire a unei noi culturi 
și civilizații, de a compara 
sisteme de învățământ din 
diferite țări europene, de a 

face schimb de exemple de 
bună practică în ceea ce 
privește metodele și 
mijloacele de învățământ. 
Prioritățile sectoriale ale 
acestui proiect francofoc 
vizeaă sprijinirea instituțiilor 
școlare în a susține toate 
categoriile de elevi pe durata 
întregului parcurs academic; 
ameliorarea dobândirii de 
competențe de bază și 
transversale pertinente și de 
înalt nivel în  perspectiva 
educației și formării pe tot 
parcursul vieți; promovarea 
autonomiei tinerilor și 
cetățeniei active, prin 
cooperarea trans-sectorială.  
Prin obiectivele comune se 
dorește: să se transmită 
publicului local și 
internațional aspecte ale 
amprentei sociale și culturale 
a calului; să se arate în ce 
măsură calul poate avea o 
componentă artistică 
fundamentală în cultura 
locală prin intermediul unor 
spectacole și evenimente 
culturale; să se amplifice și 
să se îmbogățească 
concepția și imaginea calului 
în comunitatea locală și 
europeană.  Ameliorarea 
calitativă a utilizării limbilor 
moderne în comunicarea în 
afara orelor de curs; 
utilizarea sistematică a noilor 
tehnologii de comunicare, de 
documentare și de 
informare, atât pentru elevi, 
cât și pentru profesorii și 
personalul auxiliar al 
instituției; optimizarea 
didacticii prin adoptarea de 
noi metode, validate de 

schimburile internaționale 
sunt câteva dintre obiectivele 
specifice, comune celor trei 
țări europene implicate în 
proiect. 
Cele trei instituții partenere 
au numeroase activități 
comune. Dacă 
documentarea comparativă 
asupra imaginii calului în 
diferite culturi și în mitologie, 
înregistrarea datelor 
statistice locale legate de cai 
(ex. număr, specii prezente, 
specii pe cale de dispariție, 
specii reintroduse, crearea 
de noi rase); documentarea 
asupra utilizării cailor (ex. noi 
practici legate de reinserția 
socială, de problematica 
mediului) s-au derulat déjà, 
în perioada următoare se 
pregătește crearea unui 
spectacol pe tema 
patrimoniului imaterial atașat 
de diferitele utilizări ale cailor 
(acrobații aeriene, expresie 
teatrală - arta actorului, 
gestica ecvestră -, crearea 
costumelor, a decorului, a 
fondului sonor). Desigur că 
acesta va fi prezentat și se 
va realiza și un making-off al 
etapelor proiectului. Există, 
de asemenea, și activități 
specifice: Franța se va 
ocupa de studiul gesticii 
ecvestre în artele circului, 
Spania va studia calul în 
domeniul artelor, iar 
România va realiza studiul 
despre prezența cailor în 
literatură și în viața cotidiană. 
În anul în care se împlinesc 
100 de ani de la moartea 
patronului spiritual al 
colegiului, s-a avut în vedere 
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și vizitarea Muzeului 
CALISTRAT HOGAȘ, 
scriitor, protagonist-simbol al 
drumețiilor călare, alături de 
Pisicuța (fotografii, mărturii, 
texte literare) (octombrie 
2016). Explorarea mediului 
rural, crearea unei colecții de 
fotografii despre utilizarea 
cailor în viața cotidiană 
actuală, organizarea unui 
atelier teatral sub 
coordonarea actriței și 
regizoarei Christelle Derré, 
compania OrNormes: 
repetiții teatrale și redactarea 
scenariului, vizitarea bazei 
hipice și a centrelor de 
creștere a cailor din zonă - 
caii de curse și de agrement, 
prezentare proiectului în 
cadrul Zilei Francofoniei, 
expoziție de fotografii 
tematice și din cadrul 
proiectului, crearea unui 
spectacol de teatru pornind 
de la un scenariu propriu sau 
adaptat (februarie-martie 
2018 – prezentarea 
spectacolului în luna mai 
2018) sunt tot atâtea 
activități în care elevii vor fi 
implicați. 
Prima mobilitatea a unui 
număr de 10 elevi români, 
care au participat până acum 
la numeroase activități și 
ateliere, trecând de o 
selecție riguroasă și care au 
competențe de comunicare 

solide în limba franceză, va 
avea loc în luna martie în 
Spania, în localitatea Jerez 
de la Frontera. De altfel, 
toate activităţile menţionate 
anterior se vor realiza prin 
mobilităţi ale elevilor şi ale 
profesorilor români, francezi 
şi spanioli, care vor vizita, pe 
parcursul celor doi ani, 
instituţiile partenere. În final, 
elevii coordonaţi de 
profesorii lor vor valorifica 
artistic cunoştinţele şi 
deprinderile dobândite, prin 
realizarea unui spectacol 
inedit având ca temă calul şi 
valenţele lui în literatură, 
artă, acrobație, gândire şi 
comportamentul de zi cu zi.  
Acest proiect este finanțat de 
Comisia Europeană. 

Informaţiile din acest 
document reprezintă 
viziunea echipei de proiect, 
iar Comisia europeană și 
Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale nu 
sunt responsabile pentru 
utilizarea lor.  
 
        
 
 
 
Proiectul ERASMUS+ de 
parteneriat strategic între 
şcoli nr. 2016-1-FR01-
KA219-024109_3 
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 DIALOGUL INTERCULTURAL ÎN BIBLIOTECA ȘCOLARĂ 

PROIECTUL INTERNAȚIONAL  
DE LA LUME ADUNATE ȘI IARĂȘI LA LUME DATE 

 
 

Bibliotecar  Ana Macovei 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

Casa Corpului 
Didactic Neamț a 
găzduit marți,13 
decembrie 2016, un 
workshop în cadrul 
proiectului internațional 

De la lume adunate și 
iarăși la lume date. 
Profesorii și bibliotecarii 
prezenți și-au arătat 
entuziasmul de a realiza 
același gen de activități 
ce se vor derula  în 

Albania la Shkolla 9 
Vjecare Gjonomadh 
Korҫë. Scopul acestui 
dialog intercultural îl 
reprezintă buna 
înțelegere între popoare, 
descoperirea unor 
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elemente de comunicare 
comune. 

 
 Cărțile, muzica, 

arta, folclorul, reprezintă 
limbaje comune ce 
sparg barierele 
lingvistice, o modalitate 
de  comunicare la 
îndemâna omului, din 
cele mai vechi timpuri. 
Așa a luat naștere ideea 
proiectului  De la lume 
adunate și iarăși la 
lume date. Țara 
parteneră pentru acest 
proiect a fost aleasă 
Albania, prin intermediul 
Shkolla 9 Vjecare 
Gjonomadh Korҫë, 
pentru faptul ca există 
numeroase similitudini 
între popoarele din 
Balcani, în special la 
nivelul tradițiilor și 
costumelor. Directorul 
acestei școli, doamna 
Lindita Berdilla s-a arătat 
deschisă dialogului 
româno-albanez și 
alături de profesor 
Brunilda Cota și 
bibliotecar Gentiana 
Barolli au răspuns 
inițiativei  venite din 
partea echipei de la 
Casa Corpului Didactic 
Neamț formată din 
director Florentina 
Vasiliu-Moise, profesor 
metodist Irina Elena-

Roxana și bibliotecar 
Ana Macovei. Ni s-au 
alăturat școlile Colegiul 
Tehnic ”Petru Poni” 
Roman, Școala 
Gimnazială ”Vasile 
Alecsandri” Roman, 
Liceul Teoretic ”Vasile 
Alecsandri” Săbăoani, 
Școala Gimnazială ”I. 
Gr. Teodorescu” Ruseni, 
Școala Gimnazială 
Comuna Borlești, Școala 
Gimnazială Comuna 
Gherăești, Colegiul 
Tehnic Forestier Piatra 
Neamț, Colegiul  
Tehnologic ”Spiru Haret” 
Piatra Neamț, Școala 
Gimnazială ”Iustin Pîrvu” 
Comuna Poiana Teiului, 
Școala Gimnazială ”I. 
Gervescu” Săvinești, 
Școala Gimnazială ”Nicu 
Albu” Piatra 
Neamț,Școala 
Gimnazială 
”I.I.Mironescu” Tazlău, 
Școala Gimnazială 
”Daniela Cuciuc” Piatra 
Neamț, Liceul 
Tehnologic Adjudeni, 
Școala Gimnazială ”Dr. 
Emanuel Rigler” comuna 
Ștefan cel Mare. 

 Perioada pentru 
derularea proiectului 
este 1 noiembrie 2016- 
30 iunie 2017 și 
presupune organizarea 

unor ateliere de lucru cu 
activități  ce vizează:  

-dezvoltarea 
abilităților de orientare a 
elevilor în biblioteca 
școlară, descoperirea 
domeniilor: 

     39  
Antropologie culturală. 
Etnografie. Obiceiuri. 
Tradiții. Datini. Mod de 
viață. Folclor 

       784.4 
Cântece populare, 
tradiționale, istorice. 
Cântece de petrecere 

       75 Pictura  
modernă 

-îmbunătățirea 
capacității de înțelegere 
și interpretare a artei 
moderne de inspirație 
folclorică 

-realizarea 
animațiilor de lectură 
grupate cu următoarele 
teme: 

Am citit și vă 
recomandăm! 

O fotografie cât o 
mie de cuvinte! 

Simboluri  
moderne preluate din  
folclor 

Se vor desfășura 6 
tipuri de activități în 
cadrul proiectului, 
organizate în două 
etape. Trei dintre ele 
vizează lucrul cu echipa 
pedagogică (bibliotecar 
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CCD, profesori 
metodiști, bibliotecari 
școlari, profesori) și trei  
vizează lucrul cu elevii, 
astfel: 

•echipa 
pedagogică va promova 
proiectul pe site-ul 
școlilor, în ziare și 
reviste locale, va selecta 
clasele de elevi ce se 
vor implica, va centraliza 
documentele în vederea 
expedierii lor către 
bibliotecarul 
C.C.D.Neamț, va realiza 
o carte cu ISBN  

•elevii din ciclul 
primar, ciclul gimnazial 
și liceal vor descoperi cu 
ajutorul bibliotecarului 

școlar cele 3 domenii 
amintite  

•elevii din ciclul 
gimnazial și liceal vor 
întocmi liste bibliografice 
ale cărților din cele 3 
domenii, vor fotografia 
costume tradiționale și 
obiecte de artizanat, vor 
realiza picturi  moderne 
de inspirație folclorică și 
afișe  

Echipele 
pedagogice din fiecare 
școală se va implica în 
derularea activităților 
astfel încât, la 
finalilizarea proiectului, 
să fie descoperite cărțile  
din domeniul 
Etnografie.Folclor ce 

poartă simbolurile 
comune întâlnite pe 
costumele populare 
românești și albaneze  și 
pot servi ca sursă de 
inspirație în realizarea 
picturii moderne de 
inspirație folclorică. 
Astfel, folclorul și pictura 
vor deveni punți de 
legătură între popoare. 

. 
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 „ŞCOALA ALTFEL” - PARTENERIAT AL C.N. „GHEORGHE 

ASACHI” CU GARDA NAȚIONALĂ  DE MEDIU ȘI CU PARCUL 
NAȚIONAL CEAHLĂU 

 
PROF. CLEOPATRA OLARU 

COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ASACHI DIN PIATRA NEAMȚ 

 
Luni 7 noiembrie 2016 elevii de la clase a X-a A, a X-a D și a X-a E împreună cu 

doamnele profesoare Onu Diana, Olaru Cleopatra și Negru Elena-Daniela, au participat cu 
ocazia săptămânii Școala alftel, la  activitatea EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ÎN PARCUL 
NAŢIONAL CEAHLĂU realizată în parteneriat cu Garda Națională de Mediu și Parcul 
Național Ceahlău 
S-au realizat următoarele activițăți: 

 Vizită la Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Neamţ – prezentarea 
atribuţiilor comisarilor de mediu. 

 

 Vizită la Centrul de vizitare al Administraţiei Parcului Naţional Ceahlău de la Izvorul 
Muntelui 
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 Prezentarea parcului naţional – film 3D.  

   
 Să descoperim natura din Parcul Naţional Ceahlău - jocuri interactive. 

   
 Să respectăm mediul înconjurător – activitate de ecologizare. 

                 
 

 Concurs „Voluntar în Parcul Naţional Ceahlău” 
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 Premierea participanţilor şi degustare de dulciuri tradiţionale. 
 

 
 
 

 Observaţii ale păsărilor care iernează în aria protejată Lacul Pângăraţi, aflat în 
custodia Administraţiei Parcului Naţional Ceahlău. 

   
Cred că fotografiile realizate în această activitate vorbesc singure.  
Mulțumim celor care au fost alături de noi, celor care au făcut activități diverse și interesante 
pentru elevii noștri, mulțumim oamenilor de la Garda Națională de Mediu și Parcul Național 
Ceahlău din Izvorul Muntelui care și-au făcut timp pentru a realiza activități de educație 
ecologică.  
Vă invităm să-i cunoașteți pe acești oameni care au foarte multe de spus, care sunt deschiși 
și de la care avem cu toții multe de învățat. 
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ROLUL INTERCULTURALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 

 
PROFESOR FRENȚESCU ALEXANDRA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CREANGĂ”, TÂRGU NEAMȚ 
 

 
 
            
 Ce este 
interculturalitatea? 
 O definiţie 
atotcuprinzătoare asupra 
interculturalităţii ne oferă 
Micheline Ray: „Cine spune 
intercultural, spune în mod 
necesar, plecând de la 
sensul plenar al prefixului 
inter-: interacţiune, schimb, 
deschidere, reciprocitate, 
solidaritate obiectivă.” 
 Interculturalitatea este 
termenul ce denumeşte 
contactul dintre culturi, 
existenta unui dialog între 
acestea şi nu în ultimul rând 
interacţiunea şi influenţa pe 
care o primesc reciproc. 
 Se vorbeşte din ce în 
ce mai des despre 
interculturalitate ca o stare 
de fapt într-un nou mileniu al 
politicii globale şi al 
comunicării inter-etnice. 
Interculturalitatea prezintă, 
interpretează şi reevaluează 
experienţa socială a 
diversităţii şi a diferenţelor. 
 Interculturalitatea 
pretinde respect şi apreciere 
din partea grupurilor pentru 
alte culturi din societate, 
pretinde toleranţa unei 
comunităţi faţă de cealaltă 
comunitate, şi în acelaşi timp 

pretinde dreptul individului 
de a părăsi propriul grup 
cultural. 
 
 Interculturalitatea în 
educaţie sau educaţia 
interculturală 
 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 şi 
comunitatea, permiţând 
formarea  comportamentelor 
creative în comunicare, 
cooperare şi încredere în 
cadrul  grupului; respect 
reciproc, toleranţa faţă de 
opinii diferite. 
 Educaţia interculturală 
este cea care susţine 
integrarea socială a 

grupurilor minoritare în mod 
„paşnic” fără ca acestea să 
fie nevoite să renunţe la 
propria identitate. În cadrul 
culturilor mozaicate de astăzi 
trebuie să acceptăm ideea 
că orice grup socio-cultural 
poate contribui la 
îmbogăţirea vieţii comunitare 
prin schimbul de elemente 
identitare, prin dialog şi 
implicare a tuturor membrilor 
comunităţii multiculturale. 
 Educaţia interculturală 
îşi propune să pregătească 
indivizii şi societăţile pentru o 
mai atentă deschidere spre 
dimensiunea culturală a 
existenţei lor. În condiţiile 
sporirii contactelor, 
interacţiunilor posibile, se pot 
decela două mari seturi de 
obiective ale şcolii 
interculturale: păstrarea şi 
apărarea diversităţii culturale 
a populaţiei şcolare.  
 Şcoala, 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. Acest obiectiv 
presupune două aspecte: pe 
de o parte, vizează 
adaptarea educatului la 
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mediul propriu, al regiunii, 
oraşului, culturii sale 
particulare, cu toate 
trăsăturile, iar pe de altă 
parte, acest tip de şcoală îi 
propune să asigure 
adaptarea educatului la 
mediu în condiţiile 
coexistenţei mai multor 
grupuri culturale. Se cer a fi 
vizate atât culturile familiale, 
cât şi cele înconjurătoare, 
ambientale. Trebuie vegheat 
ca şcoala să nu defavorizeze 
o cultură sau alta în numele 
unor relativisme explicite. 
 Educaţia interculturală 
trebuie să ţină cont de 
diferitele stiluri de viaţă, să 
se adapteze la nevoile şi 
interesele fiecăruia dar să şi 
fie elaborată şi configurată 
pe principiul participării egale 
a tuturor celor implicaţi în 
procesul educativ. În acest 
scop, trebuie să existe spaţii 
în care imigranţii şi oamenii 
cu diferite culturi să aibă 
posibilitatea de a se implica. 
 Egalitatea diferenţelor 
trebuie să fie baza educaţiei 
interculturale. Pentru a 
acorda oportunităţi şi 
posibilităţi egale tuturor 
culturilor, pentru dezvoltarea 
fiecărei culturi şi identităţi 
educaţia interculturală 
trebuie să respecte 
diferenţele şi să promoveze 
egalitatea. Acest lucru 
contribuie la depăşirea 
inegalităţilor sociale. 
 Programa trebuie să 
conţină o abordare 
interculturală, bazată pe 
valori ca solidaritatea, 
egalitatea şi respectul faţă 

de diversitate. Din acest 
punct de vedere, educatia 
interculturală trebuie să 
constituie baza luptei 
împotriva rasismului. 
 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. De 
asemenea presupune 
promovarea unor politici 
şcolare care să permită 
egalizarea şanselor în 
educaţie şi a unor strategii 
de valorificare a diferenţelor 
culturale pentru a le 
transforma în resurse 
pedagogice. 
            Şcoala este 
principalul spaţiu al învăţării 
pluralităţii culturale prin 
preţuirea diversităţii, a notei 
distincte aduse de cultura 
fiecărui actor social 
participant. Ea trebuie să 
formeze deprinderea preţuirii 
valorilor pluriculturale, nu 
există valori superioare şi 
inferioare, ci există valori 
specifice care trebuie 
judecate. În şcoală este 
necesară ,,modelarea” 
orgoliului etnic al majorităţii 
şi întărirea încrederii în sine 
a minorităţii. 
            Educaţia 
interculturală nu trebuie să 
se limiteze în mod exclusiv la 

transmiterea unor conţinuturi 
specifice în cadrul unei 
discipline particulare, 
consolidarea abordării sale 
interdisciplinare este 
fundamentală; nu poate fi 
concepută doar pentru 
mediul şcolar, ci şi în 
legătură cu extraşcolarul 
(familie, grupuri sociale, 
instituţii, comunităţi, mass-
media). Se remarcă şi o 
schimbare a rolului 
profesorului, care depăşeşte 
funcţia de a comunica 
modele şi programe, acesta 
trebuind să acorde o mai 
mare atenţie spiritului de 
iniţiativă şi creativităţii, 
centrarea întregii acţiuni fiind 
pe elev. 
 Şcoala are misiunea 
de a permite fiecărui copil să 
crească, să-şi dezvolte 
spiritul, corpul şi inima, deci 
inteligenţa, sensibilitatea, 
creativitatea; să permită 
copiilor să înveţe să trăiască 
împreună, unii cu alţii, cu 
persoane diferite, să-şi poată 
ocupa progresiv locul în 
societate, să poată deveni 
cetăţeni activi. 
 Interculturalitatea este 
înainte de orice respectul 
diferenţelor. Cadrele 
didactice sunt garanţii 
acestor rigori ale spiritului 
care veghează asupra 
diferenţelor, pentru a învăţa, 
a cunoaşte şi a înţelege 
ceea ce ne leagă, ceea ce 
ne face asemănători, ceea 
ce ne apropie. Suntem 
diferiţi, dar nu înseamnă că 
unul este mai bun decât 
celălalt, cu toţii avem un 
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potenţial valoric egal. Toţi 
avem o cultură 
asemănătoare dar în acelaşi 
timp şi culturi diferite. 
Acestea ţin de religiile 
noastre, de grupul nostru 
etnic, de valorile politice, 
sociale, de familiile noastre. 
Unica posibilitate ca oamenii 
să devină solidari este 
recunoaşterea şi estimarea 
acestor diferenţe şi 
similitudini.  
 Interculturalitatea - 
componentă a realităţii 
zilnice în educaţie 
 În grădiniţă, încă de la 
vârsta premergătoare 
şcolarităţii, copiii descoperă 
treptat diferenţele şi 
asemănările intercategoriale: 
 - la 2-3 ani fac 
distincţia dintre sine şi 
ceilalţi, îşi dezvoltă 
identitatea de sex, învaţă 
culorile şi încep să le 
asocieze culorii pielii; 
 - la 3 ani observă 
diferenţele rasiale şi în 
perspectivă vor fi influenţaţi 
de normele sociale; 
 - la 4-5 ani copiii dau 
semne de înţelegere asupra 
diferenţelor rasiale existente; 
 - la 5 ani încep să se 
identifice cu alţii şi să se 
recunoască pe sine ca fiind o 
parte a grupului; 
 - între 5 şi 7 ani 
aprecierea adultului îi 
determină imaginea despre 
performanţele sale, locului în 
grup şi diferenţelor sale faţă 
de ceilalţi. 
 Toate acestea se 
continuă în şcoală. 

 Diferenţele dintre 
copii, culturi, stiluri de viaţă şi 
de învăţare, dintre 
componente, sunt fireşti, 
pozitive. De aceea ei nu 
trebuie forţaţi să devină copii 
ale unui model predefinit. 
 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. 
 Este de preferat să 
răspundem prompt 
întrebărilor copiilor, dacă 
ocolim răspunsurile, aceştia 
vor deduce că ceva nu este 
bine în ceea ce priveşte 
întrebarea sau persoana la 
care se referă aceasta. 
Răspunsurile să fie simple, 
legate de experienţa copiilor 
şi nivelul lor de cunoaştere. 
Diferenţele trebuie introduse 
prin asemănări: toţi oamenii 
râd, plâng, se bucură, numai 
că există maniere diferite de 
manifestare. 
 Un exerciţiu simplu ce 
se poate face la clasă este 
următorul: 
-  copiii sunt rugaţi să 
răspundă la întrebarea ,,Cine 
sunt eu?” 
- după examinarea 
răspunsurilor sigur vom găsi 

indicaţii care să permită să 
ne situăm din punct de 
vedere social: de pildă, 
numele şi vârsta, sexul, 
originea etnică şi limba 
maternă, diferitele roluri 
sociale. S-ar putea, de 
asemenea, să întâlnim detalii 
referitoare la aspecte mai 
personale ale individualităţii, 
precum trăsături de caracter, 
valori, convingeri ideologice, 
credinţe religioase, interese 
intelectuale, gusturi artistice, 
preferinţe în materie de 
sport, etc. 
 Acest exerciţiu simplu 
pune în evidenţă multiplele 
forme sub care se poate 
descoperi identitatea. Reies, 
în acelaşi timp, relaţiile de 
interdependenţă care fac ca 
indivizii să fie, concomitent, 
atât de asemănători şi atât 
de unici şi diferiţi. 
 Învăţarea simultană a 
măcar două limbi străine, 
difuziunea simbolurilor 
general-umane, accentuarea 
valorilor care mai degrabă 
unesc oamenii decât îi 
divizează, participarea 
tineretului la gestionarea 
comunităţii şcolare, 
integrarea şcolilor în relaţii 
de înfrăţire la nivel european 
sunt alte mijloace de sporire 
a valenţelor culturale ale 
activităţilor educative. 
 
 Concluzii 
 Trebuie să învăţăm să 
ne respectăm unii pe alţii, să 
comunicăm, să ne tolerăm, 
să cooperăm cu ceilalţi, 
deoarece doar aşa nu vor 
mai exista diferenţe între noi 
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care suntem diferiţi, dar 
totuşi egali. Şi pentru că toţi 
copiii au drepturi egale la 
educaţie, este necesară 
identificarea, valorificarea şi 
stimularea tuturor 
capacităţilor şi 
disponibilităţilor existente la 
fiecare, indiferent de etnie, în 
scopul unei educaţii 
eficiente.   
 Pentru cadrele 
didactice este esenţial să 
creeze relaţii pozitive în 
interacţiunea dintre semeni, 
să favorizeze dezvoltarea 
persoanei cât şi a relaţiilor 
constructive în grup, pentru a 
trăi sentimentul propriei 
identităţi. 
 ,,Educatorul care 
practică   o pedagogie  
interculturală va profita 
efectiv de prezenţa copiilor 
de origini diferite pentru a 
(re)valoriza cultura  lor de 
origine şi de a-i sensibiliza, 
în acelaşi timp, pe ceilalţi la 
diversitatea culturală, dar va 
evita să impună o oarecare 
identificare, va evita 
stereotipiile, prezentarea 
culturilor în mod static.” (P. 
Dasen) 
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COMUNICAREA  ON-LINE,  PARTICULARITӐṬI ÎN PROCESUL 
DIDACTIC 

 
 

 
PROFESOR – METODIST MIOARA ROŞU 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 
 

 

 
     La ora actuală se dezbate 
intens calitatea comunicarii 
interumane  în spațiul virtual. 
Comunicarea on -  line este 
o metodă foarte apreciată 
tocmai pentru că se 
consideră a fi   simplă, 
eficientă, confortabilă. Este  
tipul de comunicare foarte 
apreciat de persoanele 
timide şi introvertite. Pe de 
altă parte, spun criticii, 
utilizarea calculatorului în 
comunicare  te poate face sa 
pari impersonal,  limitează 
capacitatea  de a dovedi 
empatie şi compasiune față 
de interlocutor.  
    Dacă ne referim însă la 

învățarea prin intermediul 

calculatorului atunci  e bine 

să ştim  că denumirea  e-

Learning este descrierea 

agreată de Comunitatea 

Europeană. De obicei 

eLearning este sinonim cu 

Online Learning, Web Based 

Learnig – WBT, Distance 

Learning sau  Invățământ 

online. E-Learningul  

presupune o clasă virtuală 

care  beneficiază de 

orientarea unui instructor 

(facilitator) în procesul de 

instruire. Facilitatorul este cel  

care  planifică activitatea 

grupului de participanți, cel  

care supune dezbaterii 

acestora  fragmente de curs 

în conferințe asincrone 

(forumuri de discuții) sau 

sincrone, cel care  

furnizează resurse auxiliare, 

comentează temele, acordă 

note, explicând fiecăruia 

unde trebuie să mai insiste.  

Prin interacțiunea şi 

colaborarea desfăşurată pe 

parcursul cursului între 

grupul de participanți şi 

facilitator se realizează în 

timp o comunitate virtuală 

care, de cele mai multe ori,  

rămâne  activă şi după 

finalizarea cursului.  Dacă 

mai adăugăm şi faptul că 

aceste platforme e-Learning 

permit monitorizarea 

activității participanților, 

lucrul pe   grupe, 

interactiunea audio-video dar 

şi unele simulări  avem o 

imagine completă asupra   

complexității  instruirii 

realizate astfel.  Adăugăm  şi 

faptul că se poate lucra cu 

întreaga clasă în acelaşi 

timp, că sarcinile de lucru pot 

fi particularizate şi adaptate 

nivelului de pregătire specific 

fiecărui elev.  

    E- Learningul nu doreşte 

să înlocuiască sistemele 

educaționale tradiționale ci 

să întărească procesul de 

învățare. Avantajele e-

Learning-ului, comparativ  cu  

metodele tradiționale,  se 

referă la : accesibilitate, 

flexibilitate şi confort ; 

independență geografică şi 

mobilitate ;  prezentare 

concisă şi selectivă a 

conținutului educațional ; 

posibilitatea utilizării unor 

metode pedagogice  diverse 

ceea ce  determină reținerea 

în proporție de 80% a 

materialului educațional  

receptat prin vizionare, 

ascultare şi interactivitate ; 

individualizarea procesului 
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de învățare.  Clasa virtuală 

comparativ cu o clasă 

constituită în mod tradițional 

(pe grupe de vârstă) poate  fi 

alcătuită din cursanți cu 

vârstă, pregătire şi 

experiență profesională 

diferite, provenind din toate 

zonele globului. 

    Sistemul e-Learning 

presupune existența unui 

cadru de învățare (o 

platformă) în care pot fi 

implementate toate 

mecanismele şi materialele 

procesului de învățare, 

sisteme complexe care 

presupun un număr mare de 

aplicații  şi de resurse. Prin 

intermediul acestora se 

realizează comunicarea între 

elevi, între profesori, între 

profesori şi elevi, se asigură 

posibilitatea parcurgerii 

materialelor de curs  la orice 

oră şi posibilitatea susținerii 

examenelor on-line.  

   Principalele activități care 

pot fi definite în cadrul 

platformei e-Learning sunt: 

tema cu dead-line, chat-ul, 

forumul de discuții, pagina 

wiki, conferința web.  De 

remarcat ar fi spațiile  wiki cu 

multiplele lor  valențe: simple 

site-uri web, loc de întâlnire 

a  grupurilor  ce 

implemetează  proiecte, 

sistem de  gestionare a 

documentelor şcolare,  cadru 

pentru discuții şi dezbateri cu 

elevii sau pentru  

colaborarea cu alți profesori, 

spațiu pentru gestionarea 

temelor pentru acasă sau 

pentru alte activități 

extraşcolare; modalitate de a 

transmite impresii sau pentru   

colaborarea cu elevii altor 

şcoli din țară sau din 

străinătate.  

    Dezavantajele rezultă din 

faptul că : pregătirea unui 

curs online este mai 

costisitoare decât cea a 

unuia tradițional; elementele 

nonverbale (privirea, limbajul 

corpului,  poziţionarea în 

spaţiu etc.) nu sunt prezente, 

iar impactul paraverbalului 

este net diminuat (accentul, 

tonul, volumul vocii  nu pot fi 

percepute la acelaşi nivel ca 

atunci când interlocutorii sunt 

unul în faţa celuilalt). 

Departe de a fi un 

impediment specialiştii 

confirmă faptul că se 

produce o dezinhibiție 

creatoare şi o participare mai 

accentuată a partenerilor 

comunicării. 

    In perioada 18 - 20 iulie 

2016  Casa Corpului Didactic 

Neamț,  în colaborare cu 

EDU Moodle România şi 

Liceul Tehnologic „Vasile 

Sav” Roman, a desfăşurat  

atelierul de lucru  cu tema 

“Platforma Moodle - soluție 

optimă de eficientizare a 

evaluării şcolare”, activitate 

follow – up a simpozionului 

on-line regional „ Creativitate 

didactică în domeniul 

auxiliarelor  curriculare”. 

Scopul atelierului a fost,   

iniţierea cadrelor didactice 

participante în utilizarea 

celor două componente 

principale ale e-testing-ului 

Moodle: motorul de evaluare 

programat (software) şi 

banca de itemi pentru 

elaborarea testelor de 

evaluare on-line. 

     Am optat pentru această 

temă deoarece  

experimentele didactice 

„construite” pe metodele 

moderne ale blended 

learning-ului  s-au dovedit  a 

fi  satisfăcătoare  atât  din 

perspectiva  elevilor, cât şi a  

profesorului  ca facilitator al 

instruirii.   Activităţile de lucru 

practic -  aplicativ pe 

platforma Moodle din cadrul 

atelierului au avut  ca 

obiective:crearea diverselor 

tipuri de itemi; elaborarea 

unui test de evaluare iniţial, 

formativ sau sumativ pentru 

disciplina predată; 

organizarea bancii de 

intrebari (itemi) în categorii . 

      Ca o concluzie, o 

comunicare eficientă se va 

baza pe combinarea 

punctelor forte ale celor două 

versiuni şi pe grija de a nu 
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deveni dependenți de un 

singur stil de comunicare.  
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Transferul învãţãrii 

sau învãţatrea prin 
transfer constituie o 
preocupare predilectã a 
psihologiei şi prea puţin 
a ştiinţelor de 
specialitate: “Orice 
deprindere intelectualã 
însuşitã trebuie sã fie 
folositã.” (Gagné, 1975, 
p. 273). Importanţa 
transferului a crescut 
odatã cu mutaţiile 
intervenite în 
reconsiderarea 
procesului învãţãrii, prin 
întãrirea convingerii cã 
rolul esenţial al 
educatorului nu este de 
a-l face pe elev sã reţinã 
ceea ce a învãţtat, ci de 
a-l înzestra cu acele 
“cunoştinţe şi abilitãţi 
intelectuale care sã-i 
permit sã facã faţã noilor 
situaţii de învãţare.” 
(Ausubel, 1981, p.166). 
Astfel, transferul se vede 
în efectul unei discipline 
învãţate asupra învãţãrii 
altei discipline, în efectul 

învãţãrii în şcoalã 
asupra realizãrilor din 
afara şcolii, în efectul 
cunoştinţelor însuşite 
anterior asupra celor în 
present ş.a.m.d. Dar, în 
mod frecvent, acest 
termen de “transfer” este 
pus în corelaţie cu acela 
de “interferenţã”, 
suprapunere ce are 
consecinţe nefericite 
pentru înţelegerea celor 
învãţate. De pildã, este 
eronatã delimitarea 
personajului Hagi 
Tudose drept un “tip”, 
deoarece eroul 
respective este un 
“caracter” în sensul 
consacrat de literature 
clasicã, ce nu cunoaşte 
evoluţie. Aşadar, prin 
rãspuns, elevul a vrut sã 
suprapunã douã 
structure ale operei 
literare care doar în 
aparenţã sunt identice.  

In şcoalã, cele mai 
multe discipline sunt 
predate in mod 
secvenţial: o noţiune 

predatã la ora de curs va 
avea legãturã cu cea 
predatã în ora urmãtoare 
astfel încât profesorul se 
va concentra asupra 
modului în care 
cunoştinţele anterioare 
le influenţeazã pe cele 
nou dobândite.  Apariţia 
posibilitãţilor de transfer 
este înlesnitã sau, 
dimpotrivã, împiedicatã 
de structura cognitivã a 
elevului în momentul 
învãţãrii. De exemplu, nu 
se poate înţelege 
identificarea propoziţiei 
subordinate predicative 
fãrã transcrierea numelui 
predicativ, dupã cum 
metafora va fi înţeleasã 
numai prin raportarea ei 
la comparaţie. 

Fixarea iniţialã a 
noilor noţiuni depinde de 
unele variabile ale 
structurii cognitive pe 
care o posedã elevii la 
un moment dat: de 
relevanţa “ideilor-
ancorã” (a principiilor 
iniţiale), de claritatea 
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definirii noţiunilor noi, de 
capacitatea de 
discriminare a ideilor 
recent achiziţionate faţã 
de cele anteriaore, de 
nivelul şi tipul de 
inteligenţã pe care îl 
reclamã situaţia de 
transfer în care sunt 
angajaţi subiecţii 
învãţãrii. Evenimentul 
care va stimula 
transferul învãţãrii se 
referã la învãţarea 
aprofundatã a ideilor-
ancorã, factor al instruirii 
care contribuie cel mai 
mult la promovarea 
transferului.  

Dacã transferul nu 
este decât o repetare 
aidoma a componentelor 
unei învãţãri anterioare, 
atunci acesta nu este 
decât o aplicare 
mecanicã a unor 
cunoştinţe asimilate 
cândva în trecut într-un 
nou context. De pildã, în 
cadrul studierii 
substantivului, elevii 
învaţã cazurile, printre 
care şi genitivul, a cãrui 
marcã gramaticalã este 
articolul posesiv al-a, ai-
ale. Când studiazã 
pronumele posesiv, ei 
regãsesc acelaşi articol 
cu forme diferite pentru 
dativ şi genitiv (alor) şi îl 
numesc şi genitival, fiind 

marca acestui caz, 
atunci doar în situaţiile în 
care însoţeşte un 
substantiv. 

Invãţarea prin 
transfer apeleazã, în 
special, la ceea ce 
numim inteligenţã, adicã 
la felul “de a fi al 
proceselor psihice 
adaptate cu success la 
situaţiile noi” (Claparede, 
1973, p.93). Tipul de 
inteligenţã solicitat diferã 
dupã dotarea subiecţilor 
care opereazã transferul 
şi dupã domeniul de 
cunoaştere supus 
învãţãrii. Faţã de 
concepţia clasicã, şcoala 
pedagogicã 
experimental propune o 
disjuncţie între logica 
adultului şi cea a 
copilului, argumentând 
cã, în cazul copiilor mici, 
intelegenţa practicã sau 
sensorial-motorie 
precede inteligenţa 
reflexive. Insã, predarea 
în gimnaziu şi liceu a 
noţiunilor ştiinţifice de 
bazã din fiecare 
disciplinã reclamã 
tocmai raţionamentul 
inductiv şi generalizarea 
logicã. Acestea sunt 
produsul inteligenţei 
care, la rândul ei, nu 
poate fi aceeaşi nici la 
toţi subiecţii învãţãrii, nici 

la toate materiile 
şcolare.  

Cercetãrile recente 
de psihologie, iniţiate 
sau conduse de 
psihologul american 
Howard Gardner, de la 
Harvard University, 
cautã sã argumenteze 
existenţa unui nou 
concept: inteligenţa 
“pluridimensionatã” sau 
“multiplã” ce poate fi 
stimulate prin eforturi 
concertate. Din 
perspectiva transferului 
învãţãrii, teroria lui 
Gardner a confirmat 
ipoteza cã “existã mai 
multe feluri de a învãţa 
şi, deci, ar trebui sã 
existe mai multe decât 
un singur fel de a preda” 
(Gardner, 2006, p.52). 
Concluzia încurajatoare 
a teoriei inteligenţelor 
multiple este cã, apelând 
la o metodã de predare 
care urmãreşte 
stimularea unei dintre 
inteligenţe, modalitatea 
respective le dezvoltã pe 
celelalte. In ce mãsurã şi 
la ce discipline de studiu 
rãmâne sã cerceteze şi 
sã argumenteze 
metodicile de 
specialitate, prin 
concretizarea a ceea ce 
numim “transferul 
învãţãrii”.  
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În lucrarea de față 
ne propunem să ilustrăm 
aspecte ale lexicului 
cromatic din limba română 
surprinse în lucrările de 
specialitate pe care le-am 
consultat, îndeosebi lucrări 
de după anii 2000. 

Cercetările realizate 
asupra vocabularului 
cromatic din limba noastră 
au debutat din 1882, odată 
cu discursul susținut de 
Simion Florea Marian la 
Academia Română. 
Bineînțeles, inovațiile 
lexicale de ordin cromatic nu 
au încetat sa apară, prilej ce 
i-a determinat pe unii lingviști 
să insiste mai mult în 
cercetarea acestui palier 
lexical. Dintre cei care s-au 
remarcat în acest sens 
putem preciza câteva nume 
mari, ca de pildă: Angela 
Bidu-Vrănceanu, Mioara 
Avram, Ana Canarache, 
Fulvia Ciobanu, Adriana 
Stoichițoiu, Rodica Zafiu. În 
ceea ce privește limba 
noastră, putem vorbi de un 
repertoriu extrem de bogat în 
nuanțe diverse, asta și 
datorită faptului că unele 

adjective cromatice s-au 
format prin procedee 
precum: derivarea, 
compunerea sau 
conversiunea. 

S-a constatat că o 
mare parte din termenii ce 
desemnează anumite nuanțe 
s-au obținut, îndeosebi, prin 
procedeul derivării, atât cu 
sufixe, cât și cu prefixe. În 
această privință, Cristina 
Radu-Golea1 identifică cele 
mai uzuale sufixe în 
formarea numelor de culori, 
după cum urmeza: 

 sufixe adjectivale: cel 
mai productiv este –iu ( 
ex. tuciuriu, vișiniu, 
vinețiu), apoi –ui ( ex. 
gălbui, verzui), -et ( ex. 
brunet), -ios/-icios ( ex. 
albicios, negricios), -aliu ( 
ex. rozaliu) etc. 

                                                 
1 Studiul pe care l-am 
consultat se intitulează 
Gramatica termenilor 
cromaticii românești, o 
,,gramatică” descriptivă, cu 
un puternic caracter teoretic. 
( Radu-Golea, 2011 : 132) 

 Sufixe diminutivale: -
el ( ex. albăstrel), -ior ( ex. 
gălbior), -ișor ( ex. 
albișor), -uț ( ex. albuț) 
etc. 

 Sufixe augmentative: -
an ( ex. bălan), -ovan ( ex. 
roșcovan) etc. 

 Sufixe participiale: -at 
( ex. roșcat), -it ( ex. albit, 
îngălbenit) etc. 

Spre deosebire de 
numărul destul de ridicat al 
sufixelor, prefixele care intră 
în alcătuirea nuanțelor 
cromatice sunt reduse, 
Cristina Radu-Golea 
precizând doar unul: în- ( ex. 
învinețit). 

Cei mai mulți dintre 
termenii cromatici noi, care 
desemnează noi nuanțe, s-
au creat prin compunere.2 
De pildă, unele s-au format 

                                                 
2 Modalitățile de compunere 
a termenilor cromatici noi 
precum și exemplele 
referitoare la aceste aspecte 
sunt preluate din studiul Note 
asupra unor denumiri din 
cromatica actuală, al Floricăi 
Dumitrescu. 
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pe baza unui termen 
cromatic preexistent fie prin 
asocierea cu altul din același 
domeniu de referință ( ex. 
albastru-fumuriu, gri-
albăstrui), fie prin asocierea 
cu un adjectiv care exprimă 
o nuanță ( cu termeni 
precum: deschis sau închis; 
ex. galben-deschis, nisipiu-
deschis, gri-închis cu melir,    
afin-închis). Alte nume 
recente de culori se 
constituie din asocierea 
dintre un termen cromatic 
mai vechi (îndeosebi dintre 
cei moșteniți din latină) cu 
termeni din alte sfere lexicale 
( ex. albastru-jeans, albastru-
regal, albastru-spălat). 
,,Uneori, la combinații de doi 
termeni, [...], se adaugă un al 
treilea element menit să 
introducă noi nuanțări: 
albastru-închis uzat, 
albastru-închis spălat.”( 
Dimitrescu, 2011 : 161). 
Există unele nume de culori 
care fac trimitere la culoarea 
unor fructe ( ex. galben-
lămâi, verde-lămâi), a unor 
plante și flori ( ex. roșu de 
mușcată), a unor roci ( ex. 
verde de smarald), a unor 
pești ( ex. somon-închis) sau 
a unor produse alimentare ( 
ex. muștar-galben). Alteori, 
întâlnim termeni noi, 
compuși cu elemente 
adăugate curioase, dar – cel 
puțin unele – foarte 
expresive (cf. Florica 
Dimitrescu) ( ex. albastru-
uzat, roșu-punctat, roz-
obosit, albastru de apă, 
albastru de cer, murdar-
uzat). 

Privitor la procedeul 
compunerii în urma căruia au 
rezultat noi termeni 
cromatici, Cristina Radu-
Golea menționează că 
termenii formați prin 
compunerea din două 
adjective rămân invariabili, 
ca în exemplele: (geantă) 
galben-pai, (bluză) albastru-
închis. ,,Spre deosebire de 
GALR, în DOOM2 sunt 
incluse numai anumite 
adjective compuse – ca de 
exemplu : albastru-azuriu (m. 
Sg.), albaștri-azurii (m. Pl.), 
albastră-azurie (f. Sg.), 
albastre-azurii (f. Pl.) – în 
care sunt supuse flexiunii 
ambele elemente de 
compunere; în alte cazuri, 
numai cel de-al doilea 
element de compunere este 
supus flexiunii: alb-gălbui 
(adj. M.), alb-gălbuie (adj. 
F.), alb-gălbui (adj. M./F. 
Pl.).”( Radu-Golea, 2011 : 
131). 

Interesant de 
observat este fenomenul prin 
care adjectivul cunoaște 
întrebuințare substantivală în 
diferite contexte, procedeu 
lexical numit conversiune. 
Astfel, multe adjective 
cromatice , fie moștenite, fie 
împrumutate sau derivate, 
capătă valoarea unor 
substantive de genul 
masculin și poate desemna 
membrii jucători ai unei 
echipe sportive, de pildă: 
roș-albaștrii ( sunt jucătorii 
echipei de fotbal Steaua), 
alb-vișiniii ( sunt jucătorii 
echipei de fotbal Rapid), 
azzurii ( sunt jucătorii din 

echipa națională de fotbal a 
Italiei). 

În aceeași manieră 
discutăm despre termenii 
cromatici deveniți 
substantive care fac referire 
la moneda/banii dintr-o 
anumită țară în funcție de 
culoarea sau materialul din 
care sunt făcuți. De pildă, 
dacă facem trimitere la 
materialul din care sunt 
făcuți, arginții sunt monedele 
de argint, iar galbenii sunt 
monedele din aur. Dacă ne 
raportăm la culoarea 
materialului, dolarii sunt 
numiți verzii (uneori, și cu 
varianta diminutivă 
verzișorii), iar bancnotele 
românești primesc termenul 
argotic albaștrii.  

Unii termeni capătă 
sens figurat atunci când apar 
în anumite expresii, de 
exemplu: a avea inimă 
neagră, a-i face cuiva zile 
negre, a vedea roșu înaintea 
ochilor, a îndruga verzi și 
uscate, a scoate cuiva peri 
albi. 

În lucrarea 
menționată, Florica 
Dimitrescu aduce în discuție 
o serie de nume de culoare 
mai recent intrate în limbă, 
prin împrumut din alte limbi, 
cum ar fi: pink, kiwi (din 
engleză), coral, ciclamă, 
somon (din franceză). Alți 
termeni sunt calchiați (cf. 
Dimitrescu): verde de 
smarald ( <fr. vert 
émeraude), roșu de mușcată 
( <fr. rouge géranium), prună 
(<fr. prune), albastru de cer ( 
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<fr. bleu-ciel), gri albastru ( 
<fr. gri-bleu). 

Studiul menționat al 
Floricăi Dimitrescu se arată a 
fi extrem de interesant, asta 
și pentru că aici este 
surprinsă o serie de inovații 
în ceea ce privește lexicul 
cromatic, având drept 
material de bază una dintre 
celebrele reviste de modă, 
OTTO. 

Privitor la termenul 
alb, s-au identificat nuanțele 
alb de lână ( ,,de culoarea 
lânii naturale”),  alb-argintiu, 
alb-imaculat, alb-intens, alb-
ivoriu, alburiu-crem-cafeniu. 
Despre termenul albastru, 
putem afirma că, în revistă, 
prezintă cele mai multe 
nuanțe, dacă ar fi să 
comparăm cu nuanțele 
celorlalte culori. Asfel, putem 
exemplifica: albastru-albit, 
albastru de apă, albastru-
fumuriu, albastru-închis 
spălat, albastru-închis uzat, 
albastru-jeans, albastru-
marin, albastru-regal, 
albastru de noapte, albastru-
spălat, petrol. Nuanțele 
culorii bej întâlnite în 
catalogul OTTO nu sunt 
decât două: crud și nisipiu-
deschis. Termenul galben  
are forme precum: galben-
deschis, galben-lămâi sau 
muștar galben, blond-
platinat, galben pai, galben-
praz, galben-roșiatic, de 
culoarea șampaniei. Pentru 
termenul gri, sunt menționate 
nuanțele: antracit, gri-
albastru, gri cu melir, gri-
deschis cu melir, gri-închis 
cu melir, murdar-uzat, gri-

argint, gri-bleu, gri-fer, gri-
perle etc. 

Cât privește negrul3, 
din revista menționată s-au 
extras tonalități cromatice ca 
negru-albăstrui, negru-
punctat, negru-uzat, negru-
abanos, negru-total, negru-
transparent. Asemenea 
culorii albastre, și roșul 
prezintă o multitudine de 
nuanțe; astfel, apar termenii: 
afin, ciclamă, pink, roșu-
punctat, roșu de mușcată, 
roz-obosit, somon-închis, 
roșu-cadmiu, roșu-carmin, 
roșu-cărămiziu, roșu-
fluorescent, roșu-frez, roșu-
mov, roșu-oranj, roșu-
purpuriu. Totodată, nu putem 
să nu amintim și culoarea 
roz, moștenită din latinescul 
rosa. Printre nuanțele sale, 
s-au remarcat: roz-electric, 
roz-oranj, roz nuanța pudrei. 
,,Dupa modelul lui roz-
bonbon „roz-pal”, sugerând 
tenta unor bomboane, s-au 
creat: roz-liliac, roz-bujor, 
roz-merisor, roz-garoafă, 
roz-orhidee, roz-sângele-
voinicului, roz-fucsie, roz-
flamingo, roz-coral, roz-

                                                 
3
 ,,Ceea ce pare bizar este că și 

elementele cromatice extreme, 

albul și negrul, prezintă o 

infinitate de nuanțe. Astfel,  

stomatologii au o gamă de 25 

de tonalități cromatice pentru a 

alege care alb se potrivește cu 

nuanțele felurite de alb ale 

dinților pacienților lor, iar 

textiliștii disting cca. 100 de 

nuanțe ale negrului.” ( 

Dimitrescu, 2011 : 160). 

porțelan, roz-spumă-de-
căpșuni.” ( Pitiriciu, 2011 : 
52). Și culoarea verde este 
valorificată din plin în 
crearea nuanțelor, după cum 
consemnează F. Dimitrescu. 
Astfel, în revista de modă 
sunt identificate nuanțele: 
verde-deschis, verde de 
mere, mentă, kiwi, verde de 
iade, verde-lămâi, verde de 
smaragd, verde-veronez, 
verde-brotăcel, verde-iarbă. 
În fine, violetul cunoaște 
cinci nuanțe: afin închis, 
fucsie, prună, burgundiu, 
violet închis. 

Situându-ne în 
același univers al 
vestimentației, există unele 
persoane care, în mod 
inconștient, au o exprimare 
pleonastică privitor la 
sintagmele ce conțin 
termenul blugi. ,,Sintagmele 
blugi albaștri, blugi bleu-
jandarm ( <fr. bleu 
gendarme) se înscriu în 
categoria pleonasmelor 
(intolerabile); sintagmele 
blugi albi, blugi negri, blugi 
verzi etc. sunt forme ale 
contradicțiilor cromatice, 
întrucât blu(e) ,,albastru” 
este deja conținut în 
termenul blugi, la această 
culoare adăugându-se apoi 
altele: alb, negru, verde etc. 
Evitarea pleonasmelor se 
poate face numai printr-o 
bună cunoaștere a 
semnificației numelor de 
culori.” (Radu-Golea, 2011 : 
134). 
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Astfel, în urma 
inventarului de nuanțe 
cromatice pe care le-am 
selectat din lucrările 
menționate, se observă, în 
mod cert, bogăția lexicală a 
clasei numelor de culoare, 
care este în continuă 
evoluție, mai ales datorită 
noilor nuanțe care se fac 
descoperite.  
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Istoria culturii 
universale ne aduce dovezi 
că între cultură-om-natură a 
existat o legatură 
permanentă.Apariţia, 
dezvoltarea şi înflorirea 
multor civilizaţii au depins în 
mod direct de condiţiile 
climaterice, piesaj şi de 
atitudinea omului faţă de 
condiţiile naturii-cum e în 
civilizaţiile europene sau ca 
un copil al naturii divinizate-
cum e în civilizaţiile Orientale 
(China, Japonia).  

  În gândirea 
mitologică naturalul şi 
culturalul nu se 
compuneau.În antichitate, 
unde mitologia privea 
raportul dintre corporal şi 
cultural ca o 
armonie,cosmosul era 
înţeles ca ceva absolut, 
perfect în comparaţie cu 
corporalul omenesc, care nu 
întotdeauna e perfect.  
      Analiza 
comparativă a naturii si 
culturii, după cum 

menţionează savantul, 
român I.Bâtlan, dezvaluie o 
serie de particularităţi în 
baza cărora este posibilă o 
determinare a lor în plan 
conceptual.Una dintre aceste 
particularităţi constă în faptul 
că în timp ce obiectele şi 
procesele din natură 
fiinţeaza şi se manifestă 
numai spontan, relaţiile 
domeniului cultural presupun 
cu necessitate prezenţa 
factorului conştient. Natura 
este existent obiectivă, adică 
ea fiinţează în sine,în afară 
şi independent de om şi 
conştiinţa umană. 
 O altă particularitate 
constă în faptul că natura 
este supusă în integritatea ei 
determinismului obiectiv. Ea 
se supune unor cauze, unor 
legi, necesităţi sau întâmplări 
obiective.Domeniul culturii 
apare ca o expresie a 
libertăţii umane.Orice act de 
libertate umană este un act 
de cultură şi orice creaţie 
culturală este un pas în 
spaţiul libertăţii.Cultura este 
tocmai rezultatul efortului 
uman în supunerea realităţii 
brute, a naturii, a societăţii. 
           Dacă abordăm natura 
şi cultura din punct de 
vedere al devenirii lor se 

evidenţiazaă o altă 
particularitate. În cadrul 
proceselor naturale 

predomină repetabilitatea, în 
timp ce fenomenul cultural 
evoluţionează numai prin 
creaţie. În domeniul naturii 
se manifesta circuitul veşnic 
al materiei;mişcarea se 
realizează ca o dezvoltare 
prin mulţimea tendinţelor 
întâmplătoare. Prin cultură, 
omul depaşeşte relaţiile 
externe, lăsând în urma sa o 
lume nouă, care se adaugă 
peste cea naturală.Cultura 
reprezintă tocmai acele 
relaţii la care natura nu ar fi 
ajuns în baza legităţilor sale. 
Graniţa dintre natură şi 
cultură se găseşte acolo 
unde subiectul uman 
prelucrează naturalul, 
transformându-l în cultural.  
         Orice construcţie 
culturală are la bază un 
element natural deşi acest 
lucru nu apare ca un evident 
şi mai ales pentru toţi 
oamenii. Mijloacele de 
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muncă ca domeniu cultural 
sunt create de oameni prin 
prelucrarea materiilor prime 
ce ni le oferă natura. Chiar şi 
în domeniile dintre cele mai 
îndepartate de natură, cum 
sunt valorile spirituale, 
elemental naturalul dispare. 
            Suntem de acord, cu 
părerea susţinută de savanţii 
români T.Vianu, A.Tănase, 
I.Bâtlan precum că principală 
determinare distinctivă a 
culturii în raport cu natura, 
trebuie să fie umanizarea. 
         Prin cultură, omul 
supune procesual lumea 
exterioară, o transformă într-
o lume a sa, pe masura 
propriei sale esenţe. Prin 
cultivare, “natura naturală” 
devine natura umanizată, o 
treaptă a istoriei sociale se 
transformă în alta, mai 
umană, omul devine mai om. 

Ni se întamplă de cele 
mai multe ori , ca atunci 
când mergem în 
excursii,călătorii, unde 
natura ni se poate dezvălui, 
noi să nu o luăm în seama. 
Avem la dispoziție un 
autocar de 3 stele şi, în loc 
să privim natura, ne uitam la 
televizorul cu plasma care ne 
reda un serial ... Suntem aşa 
de entuziasmaţi că nici nu 
observam peisajul formidabil 
al naturii.  

Tot ce ne înconjura 
pare vrăjit, dar noi,uitându-
ne la televizor nici nu privim 
afară.Natura este un mediu 
de viaţă cu care unii dintre 
noi ne-am obişnuit aşa de 
mult că nici nu îi mai dăm 
importanţă... Dar să trecem 

de acest lucru... Şi ce 
vedem??? 

Un peisaj formidabil ni 
se lasa dezvăluit, natura îşi 
eliberează secretele liniştită, 
are încredere în noi că i le 
vom păstra şi că o vom 
ajuta! Facem noi lucrul 
acesta? Poate ea avea 
încredere în noi? Dacă poate 
avea încredere în noi 
înseamna că natura nu ar 
trebui să arate ca în 
momentul de faţă... Ar trebui 
îngrijită, ar trebui să-i 
păstram secretele , aşa cum 
un om de incredere ar face... 
 Fără natură nu am 
avea aer, fără natură nu am 
avea excursii, călătorii, fără 
natură nu am cunoaşte 
sinonimul cuvântului " 
frumuseţe"... Natura este şi 
un lucru care ne inspiră. Mari 
poeţi, ca şi Mihai Eminescu, 
George Topârceanu, au fost 
inspiraţi de frumuseţea 
absolută a naturii ce îi 
înconjurau! De ce atunci 
când citim despre natură, 
sau privim natura însăşi, 
începem să ne calmam, să 
ne relaxam şi să ne simţim 
mai bine ca înainte? Pentru 
că natura, în acele momente, 
vrea să ne ofere tot mai mult 
comfort, ca să ne simţim 
bine in mijlocul ei... Mulţi 
oameni cred că natura le 
aparţine! Acest lucru este 
de-a dreptul greşit! Natura 
nu aparţine nimănui, ea 
aparţine ei insăşi , oamenii 
doar beneficiază de ea... Din 
alt punct de vedere, natura 
poate fi luată drept ca şi altă 
lume! In natură totul e linişte, 

totul are viaţă, dar atunci 
când omul pătrunde în 
natură, neştiind cum să se 
comporte, sufletul naturii se 
ascunde încet... Unii oameni 
spun că natura nu are viaţă... 
Dar pot s-o demonstrez... 
Natura, de dimineaţă, 
eliberează razele calde ale 
soarelui care într-un joc 
continuu dau lumină si 
căldură lumii. 

 Pomii, copacii, lasă 
razele soarelui să pătrundă 
şi printre frunzele lor care 
dacă le privim par de aur, şi 
totul e vesel...  Dar 
atunci , când pădurea e 
tăiată, peisajul e ruinat iar 
razele soarelui se 
indepărtează supărate! Mai 
putem spune că natura nu 
are viaţă? Ei bine, eu nu 
pot...  

Aşa că , să ne purtăm 
cu natura , aşa cum se 
poartă şi ea cu noi. Ne 
incălzeşte , ne oferă 
plăcerea de a avea viaţă, ne 
oferă aerul curat şi are 
încredere în noi, eliberându-
şi secretele ei... 
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 ”O educație bună este 
izvorul întregului bine 

din lume!” 
Immanuel Kant 

 
              Schimbările care 
se produc astăzi în toate 
domeniile și în întreaga 
lume nu mai sunt 
obiective de neatins 
pentru noi, ci dimpotrivă, 
sunt procese care fac 

parte din viața de zi cu zi, 
care trebuie să ne 
schimbe modul de a 
percepe realitatea, de a 
acționa, de a gândi. Copiii 
noștri trăiesc practic într-o 
altă lume, diferită de cea a 
noastră, a părinților noștri, 
a bunicilor noștri. Este  
deci de datoria noastră, 
școală și familie, să creăm 
condiții pentru ca ei să 

poată pătrunde în ceea ce 
este viața de astăzi, dar și 
ce va fi mâine. 
               Şcoala de astăzi 
este pusă în situaţia de a 
răspunde provocărilor 
moderne, prin 
promovarea unor categorii 
de valori în rândul 
tinerilor, iar întrebări le 
care se caută răspunsuri 
se pun în felul următor: 
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              Cât anume, 
poate  contribuie  familia, 
la dezvoltarea în copil a 
premiselor care vor uşura 
confruntarea lui cu 
societatea contemporană 
complicată?  
              Cât mai poate și 
şcoala de azi să fie 
caracterizată drept una 
dintre podoabele 
civilizaţiei, o formatoare a 
caracterelor și 
competențelor? 
În contextul reformelor 
accelerate din educație, 
familiei îi revin sarcini tot 
mai complexe menite să 
contribuie la educația 
copiilor lor dar pentru a 
optimiza contribuția 
acesteia, școlii îi revine 
sarcina dezvoltării unor 
parteneriate autentice 
dintre școală și familie. 
            Ce trebuie să 
presupună un astfel de 
parteneriat? Accentul să 
fie pus pe ceea ce școala 
și părinții pot face 
împreună pentru a 
promova interesele 
copiilor, pentru a 
îmbunătăți și eficientiza 
procesul de învățare. 
             În primul rînd, un 
astfel de parteneriat 
trebuie să implice o 
permanentă informare a 
părinților, de către școală, 
cu privirile la schimbările 
produse în sistemul de 
educație, cu privire la rolul 
și modul în care aceste 
schimbări pot avea un 
impact asupra progresului 
copiilor, astfel încât să 

poată lua cele mai bune 
decizii pentru copii lor și 
împreună cu aceștia. 
Pe de altă parte, e 
necesară o implicare tot 
mai substanțială a 
familiilor în viața școlii, 
cum ar fi implicarea în 
luarea  deciziilor cu privire 
la programul de educație 
a copilului lor, precum și 
furnizarea de informații cu 
privire la anumite aspecte 
ce țin de personalitatea 
sau starea de sănătate a 
copilului.  
                Realizarea unui 
parteneriat autentic între 
școală și familie 
reprezintă astăzi un nou 
mod de gândire cu privire 
la necesitatea realizării 
unei conexiuni 
fundamentate științific, 
coerente și de lungă 
durată între cadre 
didactice, părinți și copii. 
Implicarea familiei în 
educație nu este un 
concept nou, este la fel de 
vechi ca și educația 
însăși, școala promovând 
de cele mai multe ori o 
încredere puternică în 
valoarea implicării 
părinților în educația 
copiilor și, de multe ori, 
părinții au fost alături de 
școală în demersul comun 
de a ajuta copiii să-și 
descopere și să-și 
dezvolte propriul potențial 
                Părinţii gândesc  
deseori în felul acesta 
despre propriul lor copil, 
uneori cu glas tare, 
concentrând  într-o 

formulare simplă intenţiile 
şi strădaniile lor de a-şi 
educa copiii. 
Cuvântul ”educaţie ” vine 
din substantivul latinesc  
”educatio” , care 
înseamnă, creştere, 
hrănire, educare, 
cultivare. 
              ”A educa” 
înseamnă a transmite 
experienţa de viaţă 
acumulată de adulţi către 
generaţia tânără şi 
înzestrarea acesteia cu 
capacităţi şi deprinderi 
necesare vieţii.  Educaţia 
pe care o primesc copiii  
îşi propune ca scop major, 
formarea personalităţii. 
Acest obiectiv va fi atins 
atunci când: 

- copilul  are o bună 
condiţie fizică, este 
sănătos şi-şi însuşeşte 
educaţia corporală; 
- va stăpâni 
instrumentele şi 
capacitatea de 
cunoaştere a realităţii  
prin educaţia 
intelectuală; 
- va cunoaşte şi 
respecta cerinţele 
convieţuirii sociale prin 
educaţia moral – civică; 
- va putea respecta 
frumosul artistic, natural 
şi social prin educaţia 
estetică; 
- va cunoaşte şi 
înţelege cuceririle 
esenţiale ale spiritului 
uman, prin educaţia 
pentru cultură  şi 
civilizaţie; 
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- va reuşi să-şi 
cunoască bine propria  
personalitate căt şi pe 
cea a semenilor; 
- va şti să-şi 
organizeze timpul liber în 
vederea creşterii 
calitative a personalităţii 
sale.; 

             Unele dintre 
componentele acţiunilor  
educative capătă greutate 
mai mare în anumite 
condiţii istorico – sociale. 
În prezent, lumea 
contemporană impune 
educaţiei o serie de 
cerinţe, multe dintre ele 
fiind precizate sub formă 
de recomandări şi rezoluţii 
în cadrul ONU  sau 
UNESCO:  apărarea păcii, 
salvarea mediului, 
educaţia pentru timpul 
liber, educaţia pentru viaţa 
de familie, necesitatea 
învăţării continue, 
educaţia pentru 
participare şi pentru 
democraţie, educaţia 
pentru o nouă ordine 
economică, educaţia 
pentru comunicare  şi 
pentru mass – media, 
educaţia pentru 
schimbare şi dezvoltare, 
educaţia nutriţionistă, 
economică şi casnică  
modernă. 
             În faţa dezvoltării 
accelerate a societăţii 
umane actuale, interesul 
pentru educaţie a devenit 
pretutindeni prioritar, 
afirmându-se pe bună 
dreptate, că educaţia a 
devenit mai urgentă decât 

însăşi hrana. Este unanim 
recunoscut faptul că, în 
condiţiile complexităţii 
fenomenelor 
contemporane şi a 
progresului generalizat, 
educaţia primită în 
copilărie şi în perioada 
tinereţii nu mai este 
suficientă. 
            Educaţia 
(învăţarea) trebuie 
continuată pe parcursul 
întregii vieţi, mai ales prin 
autoeducaţie  
(automodelare).  Devine 
astfel perfect actuală o 
constatare mai veche a 
unui vestit pedagog: 
,,...cea mai înaltă educaţie 
nu e numai  aceea pe 
care o dau profesorii, ... 
ajută-te şi singur’’  
(Samuel Smilles). 
Marele nostru cărturar 
Nicolae  Iorga exprima o 
idee similară: ,, Omule, nu 
uita că ai toată  viaţa  un 
şcolar pe care niciodată 
nu trebuie să-l pierzi din 
ochi:  tu însuţi’’.  Dacă nu 
vrem să fim cu totul 
depăşiţi, trebuie să 
rămânem elevi toată viaţa, 
oricât de mult ar dura ea.              
             Cum poate fi atins 
acest obiectiv? 
Înainte de toate, atât 
educatorii cât și părinții,  
trebuie să-și cunoacă bine 
posibilităţile şi limitele şi, 
pornind de pe această 
bază, într-un spirit de 
colaborare, să 
fundamenteze pe credința 
în necesitatea promovării 
unei responsabilități 

comune a procesului de 
educare și socializare a 
copiilor, a formării lor ca 
buni cetățeni. 
             Deși familiile și 
educatorii au roluri 
legitime specifice într-un 
astfel de parteneriat, 
acestea nu trebuie să fie 
rigide sau predeterminate. 
Mai degrabă, accentul 
trebuie pus pe construirea 
de relații și găsirea unor 
modalități de lucru în 
comun pentru a promova 
experiențele educaționale 
ale fiecăruia și pentru a 
facilita succesele școlare 
ale copiilor. 
Familia trebuie mai mult 
să formeze decât să 
informeze. Copilul 
absoarbe din mediul 
apropiat primele impresii, 
formându-și o primă 
conduită, vor face și vor 
crede precum părinții 
imitând comportamentele 
acestora. În acest sens, la 
ora actuală, multe familii 
au nevoie de o educație 
solidă, dată fiind starea lor 
precară din punct de 
vedere material și 
spiritual. 
             În condițiile 
actuale, pentru ca 
societatea să fie umană și 
eficientă, are nevoie de 
colectivități sau de grupuri 
în care se cooperează, 
promovând coeziunea și 
solidaritatea, în care 
membrii să fie 
personalități autonome, cu 
inițiativă, care își asumă 
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responsabilități pentru ei 
înșiși sau pentru ceilalți. 
Familia este prima școală 
a părinților, ea exercită o 
influență atât de adâncă 
asupra copiilor, încât 
urmele ei rămân, uneori, 
întipărite pentru toată 
viața în profilul moral și 
spiritual al acestora. 
Școala, pe de altă parte, 
este cea care oferă 
copiilor atât cunoștințele 
necesare formării 
intelectuale cât și repere 
morale solide. Amândouă, 
și școala și familia sunt 
cei doi poli de rezistență 
ai educației, care 
contribuie prin mijloace 
specifice la formarea 
viitoarelor generații. 
           Educația copiilor în 
familia contemporană nu 
se mai poate face empiric, 
după modelul exclusiv al 
tradiției, sau din instinct, 
ca act de competență 
afectivă. Dacă aspirăm cu 
adevărat la o societate 
emancipată material, 
social și spiritual, rolurile 
parentale trebuie să fie și 
ele conștiente, raționale și 
calificate. Părinții trebuie 

să se deschidă spre 
proprii copii, să le 
aprecieze puterile și 
judecata, să învețe să-i 
asculte, să le respecte 
sentimentele, să 
găsească ceva bun de 
apreciat la el aproape 
zilnic. Copilul trebuie 
implicat în luarea 
deciziilor, să fie lăsat să-și 
exprime clar cerințele, să 
nu fie pus în situații 
penibile sau jignitoare. 
Consolidarea relației 
școală – familie trebuie să 
aibă în vedere 
îmbunătățirea relației 
părinte – copil, precum și 
prevenirea situațiilor de 
criză educațională prin 
cunoaștere reciprocă, 
depășirea stereotipurilor și 
identificarea unor interese 
comune în beneficiul 
copiilor. 
              Această scurtă 
prezentare nu trebuie să 
fie o simplă reţetă, deşi 
prescripţiile bune îşi au 
rostul lor, luminând cu un 
ceas mai devreme drumul 
devenirii noastre.  
Se speră ca prin reflecţii 
repetate la înţelegerea 

necesităţii de a lupta 
necontenit pentru 
perfecționarea  fiecăruia 
dintre elevi, singura cale 
care asigură satisfacţiile 
personale depline, dar şi 
dezvoltarea societăţii în 
care trăim. 
                Dacă toţi vom 
proceda aşa, vom putea 
ajunge în cele din urmă la 
omul pregătit care tinde 
către lumea civilizată şi pe 
care îl ghicim,  în esenţă, 
şi în dorinţa mărturisită a 
părinţilor și educatorilor,  
prin cuvintele: ,, Vreau să-
l fac  OM!’’ 
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     La vârsta preşcolară 
principala sursă de învăţare  
este jocul. Implicarea copiilor 
în joc facilitează dezvoltarea 
capacităţii de a iniţia 
interacţiuni. Aceste 
interacţiuni pozitive cu ceilalţi 
colegi duc la formarea 
relaţiilor de prietenie, la 
dezvoltarea abilităţilor de 
cooperare. 

Prietenii sunt resurse 
emoţionale pentru 
petrecerea într-un mod 
plăcut a timpului liber. 
Cercetătorii arată că 
perioada de timp în care o 
persoana râde, zâmbeşte, 
vorbeşte cu cei din jur este 
mult mai mare între prieteni 
decât între persoane care se 
cunosc mai puţin.  
 În aceste momente de 
relaxare se descarcă în 
organism anumite substanţe 
chimice numite  "endorfine" 
care întăresc sistemul 
imunitar. De asemenea, 
prietenii reprezintă o resursa 
tampon faţă de efectele 
negative ale unor 
evenimente precum conflicte 
în familie, divorţ,probleme 
şcolare. În aceste situaţii 

copiii se distanţează puţin de 
familie şi apelează la prieteni 
pentru a obţine suportul 
emoţional necesar.  
  Astfel, ei sunt o 
resursă de învăţare în situaţii 
pe care un copil nu ştie cum 
să le rezolve. Copiii pot imita 
comportamentul prietenului 
atunci când el nu ştie ce să 
facă sau pot cere în mod 
direct ajutorul .  
  Studiile arată că 
schimbul de informaţii şi 
deprinderi se face mult mai 
eficient între prieteni decât 
între copii care nu se cunosc 
deoarece au mult mai multa 
încredere unul în celalalt şi 
se simt mai puţin vulnerabili 
atunci când îşi exprimă 
dificultăţile într-un domeniu. 
  Deoarece abilităţile 
emoţionale şi sociale au un 
rol atât de important în viaţa 
noastră, părinţii şi celelalte 
persoane implicate în 
educarea copiilor trebuie să 
fie informaţi despre 
problematica diferenţelor de 
gen şi despre necesitatea 
valorificării sau compensării 
acestor diferenţe în perioada 
preşcolară, perioada care 

este optima din punctul de 
vedere al achiziţiilor socio-
emoţionale. 

 Părinţii şi educatorii, 
prin activităţile pe care le 
desfăşoară, pot sprijini şi 
oferi copiilor oportunităţi care 
să ajute dezvoltarea 
abilităţilor socio-emoţionale 
în mod adecvat, fără ca ea 
să fie limitată de 
stereotipurile de gen. 

  Dacă dorim să 
îmbunătăţim abilităţile 
emoţionale ale copiilor este 
important ca mai întâi să 
vedem care sunt punctele lor 
tari şi ce comportamente pot 
fi dezvoltate. În acest sens, 
putem căuta răspunsuri 
pentru următoarele întrebări:  
Cum se comporta copilul?  
Se separă de părinţi fără 
dificultate?  Se agaţă în mod 
excesiv de adulţi?  Îşi apară 
drepturile? Manifestă 
entuziasm atunci când face 
lucruri plăcute pentru el? 
 Îi lasă pe ceilalţi să îl 
liniştească atunci când trece 
prin momente  stresante? 
Mănâncă, doarme, merge la 
toaletă fără probleme atunci 
când e departe de casă? Se 
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adaptează uşor la 
modificările bruşte din 
mediu? 
 Îşi exprimă furia mai 
degrabă în cuvinte decât în 
acţiuni? Acceptă 
redirecţionarea adultului 
atunci când copilul manifestă  
comportamente agresive? 
Nu se retrage excesiv din 
colectivitate?  Manifestă 
interes pentru activităţile de 
la grădiniţă?  Zâmbeşte şi 
pare fericit majoritatea 
timpului? 
           Atunci când dorim să 
îmbunătăţim abilităţile 
sociale ale copiilor  este 
important ca mai întâi să 
vedem care sunt punctele lor 
tari şi ce comportamente pot 
fi dezvoltate. 
            Dezvoltarea 
emoţională optimă reprezintă 
una dintre componentele 
esenţiale ale adaptării. Ea 
este necesară pentru 
menţinerea stării de sănătate 
mintală , influenţează  
dezvoltarea şi menţinerea 
relaţiilor sociale. 
             Exprimarea 
adecvată a emoţiilor este 
foarte importantă în cadrul 
interacţiunilor sociale, 
deoarece   
contribuie la menţinerea lor. 

Exprimarea 
neadecvată de către copii a 
emoţiilor negative (ex. furie, 
frică, tristeţe), prin  
agresivitate fizică sau 
verbală, determină apariţia 
unui comportament de 
izolare a acestora. Dacă acei 
copii care manifestă frecvent 
emoţii pozitive au mai mulţi 

prieteni şi sunt mai îndrăgiţi 
de ceilalţi, copiii care se 
comportă agresiv au 
dificultăţi în a recunoaşte şi a 
înţelege emoţiile exprimate 
de ceilalţi într-o situaţie 
specifică. 

Adulţii (părinţii, 
educatorii) sunt cei care 
contribuie la dezvoltarea 
abilităţilor emoţionale ale 
copiilor prin trei modalităţi: 
    1.Reacţiile adulţilor la 
emoţiile exprimate de copii 

Modul în care adulţii 
reacţonează la exprimarea 
emoţională a copiilor  
determină exprimarea sau 
inhibarea emoţiilor viitoare 
ale acestora. 
    2.Exprimarea propriilor 
emoţii de către adulţi 

Expresivitatea 
emoţională a adulţilor devine 
un model pentru copii, în 
ceea ce priveşte exprimarea 
emoţională. 
    3.Discuţiile despre emoţii 

Experimentarea unor 
situaţii emoţionale diferite şi 
discuţiile cu părinţii, ajută 
copiii în  înţelegerea 
situaţiilor emoţionale şi în 
reacţionarea adecvată în 
astfel de situaţii. Modul în 
care adulţii discută 
problemele legate de emoţii 
poate transmite sprijinul şi 
acceptarea lor şi poate 
contribui la conştientizarea 
de către copil a diferitelor 
stări emoţionale pe care le 
experimentează: 

copiii crescuţi de 
părinţi ce promovează 
discuţii despre experienţele 
relaţionate cu emoţii este 

mai probabil că îşi vor 
comunica propriile emoţii şi 
vor manifesta o mai bună 
înţelegere a emoţiilor 
celorlalţi. 

 copiii crescuţi de 
părinţi care sunt adepţii ideii 
că emoţiile, în special cele 
negative, nu trebuie 
discutate deschis, pot induce 
copiilor ideea că emoţiile nu 
trebuie exprimate, ceea ce 
afectează capacitatea de 
reglare emoţională a 
acestora. 

 dacă adultul exprimă 
în mod frecvent emoţii 
negative, copilul va exprima 
şi el aceste emoţii, datorită 
expunerii repetate la 
acestea. 

Competenţele 
emoţionale sunt împărţite în 
3 categorii: 

 Trăirea şi exprimarea 
emoţiilor 
      - conştientizarea trăirilor 
emoţionale proprii 
      - transmiterea adecvată 
a mesajelor cu încărcătură 
emoţională 
      - manifestarea empatiei 
            Înţelegerea şi 
recunoaşterea emoţiilor 
     - identificarea emoţiilor pe 
baza indicilor non-verbali 
     - denumirea emoţiilor ( “ 
sunt bucuros ” , “ sunt trist ” ) 
     - înţelegerea cauzelor şi 
consecinţelor emoţiilor 
           Reglarea emoţională 
     -  utilizarea strategiilor de 
reglare emoţională adecvate 
vârstei  
          Competenta 
emotionala permite copiilor 
să achiziţioneze 
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prerechizitele necesare 
conştientizării trăirilor 
emoţionale proprii .Ajută 
copiii să dobândească 
strategii adecvate de reglare 
emoţională şi ulterior de 
relaţionare optimă cu ceilalţi. 

În consecinţă, 
competenţele emoţionale se 
dezvoltă în mare măsură prin 
practicile de socializare 
utilizate de către părinţi şi 
educatoare ( discuţii despre 
emoţii, atitudinea faţă de 
conflicte, exprimarea / 
inhibarea manifestărilor 
emoţionale etc.) Mai mult, 
competenţele emoţionale 
influenţează dezvoltarea 
competenţelor sociale, 
deoarece în lipsa acestora 
nu s-ar putea vorbi de 
iniţierea şi menţinerea 
relaţiilor cu ceilalţi. De 
exemplu, empatia reprezintă 
substratul dezvoltării 
abilităţilor de cooperare, de 
oferire de ajutor sau de 
împărţire a jucăriilor, 
comportamente necesare 
pentru integrarea în grup. 
     Dezvoltarea conceptului 
de sine  
                 copilul ar trebui să 
fie capabil să demonstreze 
cunoaşterea însuşirilor 
proprii 
               : copilul ar trebui să 
manifeste satisfacţie pentru 
propriile reuşite şi încredere  
în sine 
     Dezvoltarea 
autocontrolului  
             : copilul ar trebui să 
fie capabil să îşi controleze 
propriile emoţii.  

              copilul ar trebui să 
demonstreze 
responsabilitate personală 
               copilul ar trebui să 
manifeste independenţă în 
acţiunile sale  
     Dezvoltarea expresivităţii 
emoţionale  
              copilul ar trebui să 
fie capabil să recunoască şi 
să îşi exprime corespunzător  
emoţiile 
 
       STRATEGII DE 
DEZVOLTARE A   
COMPETENŢELOR SOCIO 
- EMOŢIONALE ÎN RELAŢIA 
EDUCATOR – COPIL 
              Obţineţi informaţii 
despre activităţile preferate 
şi preocupările copilului . 
Ascultaţi ceea ce spun copiii 
şi încurajaţii să vorbească 
despre ei înşişi .Transmiteţi 
mesaje verbale şi non – 
verbale consistente . 
Participaţi la jocurile copiilor 
.Oferiţi copiilor libertatea de 
a alege jocurile şi descrieţi 
acţiunile lor .Organizaţi 
diferite sectoare de joc şi 
puneţi copiilor la dispoziţie 
cât mai multe jucării . 
Implicaţi părinţii în educaţia 
copiilor 
         - stabiliţi şedinţe sau 
întâlniri individuale 
         - utilizaţi carneţele sau 
telefonul pentru a informa 
părinţii 
         - organizaţi activităţi în 
care să fie implicaţi şi părinţii  
Stabiliţi o relaţie de 
parteneriat cu părinţii  
         - discutaţi deschis 
probleme de comportament 
împreună cu părinţii 

         - criticaţi 
comportamentul copilului si 
nu copilul 
         - incercaţi să obţineţi 
părerea părintelui în legătură 
cu problema 
         - orientaţi-vă pe 
identificarea unor soluţii 
         - monitorizaţi împreună 
cu părintele progresele 
copilului. 
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