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ZILELE PORȚILOR DESCHISE 
 

PROF. FLORENTINA MOISE – DIRECTOR  
CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

  

Motto: “Educaţiunea e cultura caracterului.  
Cultura e educaţiunea minţii.” 

(M. Eminescu) 

  
Prin misiunea ei, Casa 

Corpului Didactic Neamț 

promovează inovaţia şi 

reforma în educaţie, asigură 

cadrul pentru dezvoltarea 

personală şi profesională a 

personalului din învăţământul 

preuniversitar, în corelaţie cu 

standardele profesionale 

pentru profesiunea didactică, 

standardele de calitate şi 

competenţele profesionale, 

precum şi în conformitate cu 

politicile şi strategiile 

naţionale în domeniul 

educaţiei. 

 

Obiectivele  stabilite în planul 

managerial al instituţiei sunt: 

I. Desfășurarea  de programe 

și proiecte pentru  promovare 

a tradițiilor și culturii locale,   

în comunitățile locale și în 

străinătate. 

 

 

 

II. Organizarea și realizarea 

activităților de voluntariat. 

III. Organizarea și 

promovarea activităților 

culturale, tradiționale și 

religioase. 

IV. Valorificarea resurselor 

educaţionale create prin 

proiecte şi parteneriate 

educaţionale. 

1 

V. Monitorizarea impactului 

activităţilor implementate. 

Proiectul Zilele Porților 

Deschise întrunește o serie 

de activități culturale 

desfășurate în perioada  3-9 

aprilie 2017 la  sediul Casei 

Corpului Didactic Neamț. 

Scopul acestui proiect  s-a 

conturat  cu privire la  

asigurarea unui mediu 

educațional cultural local 

deschis, favorabil 

implementării activităților 

metodice, științifice  și  

culturale specifice Casei 

Corpului Didactic, spațiul de 

întâlnire, promovare  și 

integrare a valorilor culturale 

locale cu valorile culturale  

naționale și internaționale. 

Obiectivele formulate au 

vizat:  
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O1:   Organizarea unor 

evenimente culturale 

inovatoare;  

O2:   Promovarea cooperării 

culturale la nivel local;  

O3:   Păstrarea și 

promovarea patrimoniului și 

tradiției culturale; 

O4:   Dezvoltarea cooperării 

culturale internaționale; 

O5:   Promovarea valorilor 

culturale locale în circuitul 

cultural național și 

internațional;  

O6:   Creșterea nivelului de 

informare cu privire la valorile 

tradiției, istoriei, științei și 

artei locale; 

O7:    Invitarea unor 

personalități științifice și 

culturale cu impact în sfera 

educației; 

O8:    Valorizarea 

potențialului cultural și istoric 

al județului; 

O9:    Realizarea de 

schimburi culturale; 

O10:  Editarea de publicații 

pentru evenimetele 

organizate. 

 

Calendarul activităţilor 

desfășurate în perioada               

3 – 9 aprilie   2017 a cuprins 

o tematică diversificată,  

astfel:  l 

 

 

 

 - în data de 03 aprilie 2017,  

activități desfășurate în 

cadrul domeniului: 

CULTURĂ, ARTĂ, SPORT, 

RECREERE, cu participarea 

unor invitați de onoare; 

Expoziții plastice tematice;  

Fotovoice; Videovoice; 

Vernisaj: Comunicarea prin 

imagine; Expoziții de 

fotografie și artă artă plastică. 

 - în data de 04 aprilie 2017, 

activități desfășurate în 

cadrul domeniului: 

APĂRAREA DREPTURILOR 

ŞI PROMOVAREA 

INTERESELOR  

CETĂŢENEŞTI, cu 

participarea unor invitați de 

onoare; Sesiune de 

conmunicări. 

 - în data de 05 aprilie 2017, 

activități desfășurate în 

cadrul domeniului:  

ÎNVĂŢĂMÂNT, EDUCAŢIE, 

CERCETARE, cu 

participarea unor invitați de 

onoare; Simpozionul Național 

„Formarea continuă prin 

politici educaționale naționale 

și europene”; Promovarea 

imaginii mediului educațional 

cultural și științific;  

Promovarea  valorilor 

culturale locale locale în 

circuitul național;  

Ameliorarea calității 

sistemului educațional. 

 - în data de 06 aprilie 2017, 

activități desfășurate în 

cadrul domeniului:  

COOPERARE 

INTERNAŢIONALĂ;  
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cu participarea unor invitați 

de onoare; Focus-grupuri. 

 - în data de 07 aprilie 2017, 

activități desfășurate în 

cadrul domeniului: 

PROIECTE DE 

VOLUNTARIAT; Bune 

practici; Invitați de onoare. 

 - în data de 08 aprilie 2017, 

activități desfășurate în 

cadrul domeniului : TRADIȚII, 

OBICEIURI ȘI 

MEȘTEȘUGURI; cu 

participarea unor invitați de 

onoare; Vernisaj: 

Comunicarea prin imagine,    

Expoziții de fotografie și artă 

artă plastică; Simpozin 

regional. 

 - în data de 09 aprilie 2017, 

activități desfășurate în 

cadrul domeniului:  RELIGIE;  

cu participarea unor invitați 

de onoare; Vernisaj: 

Comunicarea prin imagine; 

Expoziții de fotografie și artă 

artă plastică; Sinaxar 9 

Aprilie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privind impactul proiectului 

Zilele porților deschise  

Activități culturale 

desfășurate în perioada: 3-9 

aprilie 2017 pe termen mediu 

şi lung, considerând că 

valorificarea rezultatelor 

proiectului depăşeşte ciclul 

de viaţă al acestuia datorită 

specificului său, se 

estimează că  va conduce în 

esenţă la: 

 

1) Creșterea accesului la 

actul cutural; 

2) Promovarea cooperării 

culturale la nivel local; 

3) Promovarea valorilor 

culturale locale în 

circuitul cultural 

național și 

internațional; 

4) Dezvoltarea unor 

servicii educaţionale 

de calitate;  

5) Dezvoltarea unor 

competențe specifice 

în educație  pentru 

asigurarea 

performanței în 

educație; 

6) Favorizarea accesului 

personalului din 

sistemul de 

învățământ şi 

membrilor comunităţii 

locale la cultură şi 

informaţie de calitate; 

7) Asigurarea egalităţii 

şanselor de reuşită, 

indiferent de mediul 

din care provin; 

8) Promovarea inovaţiei 

pedagogice şi 
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introducerii 

tehnologiilor de 

comunicare şi 

informare moderne în 

practicile pedagogice 

şi educaţionale 

curente; 

9) Susţinerea şi 

adaptarea sistemului 

educaţional neamțean 

la standardele din 

domeniul european,  

promovate la nivel 

european. 

10) Creșterea nivelului de 

informare cu privire la 

valorile tradiției, 

istoriei, științei și artei 

locale; 

Beneficiarii, personalul 

din învățământul 

preuniversitar (de 

îndrumare conducere 

și control, didactic, 

didactic auxiliar și 

nedidactic); unități de 

învățământ din județ; 

Comunitatea locală și 

județeană au 

manifestat un real 

interes privind 

activitățile desfășurate 

în cadrul proiectului 

constituind valoare 

adaugată atât  în 

domeniului dezvoltării 

profesionale, cât  și 

personale. 

An de an, Casa 

Corpului Didactic 

Neamț vine în 

întampinarea colegilor 

din județ cu activități 

specifice răspunzând 

astfel tuturor nevoilor 

de formare din 

sistemul de 

învățământ 

preuniversitar.  
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SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL  „ŞCOALA MODERNĂ” 

cu tema: „EDUCAȚIA VIITORULUI ÎN ȘCOLILE VIITORULUI” 
„EDUCATION OF THE FUTURE IN FUTURE SCHOOLS” 

Ediţia a XV-a, 7 iunie 2017 
 

PROFESOR-METODIST GABRIELA-LIVIA CURPĂNARU  
CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

  

„Educaţia este întotdeauna un orizont,  
nu o destinaţie”. (Nicolae Iorga) 

 

CASA CORPULUI 

DIDACTIC NEAMȚ, în 

parteneriat cu AGENȚIA 

PENTRU DEZVOLTARE 

REGIONALĂ NORD-EST,  

EBS BUSINESS SCHOOL 

SPANIA, CENTRUL 

REGIONAL DE STUDII 

NORD-EST, CENTRUL 

EUROPE DIRECT NORD –

EST a organizat 

SIMPOZIONUL 

INTERNAŢIONAL  „ŞCOALA 

MODERNĂ”, cu tema: 

„EDUCAȚIA VIITORULUI ÎN 

ȘCOLILE VIITORULUI” 

„EDUCATION OF THE 

FUTURE IN FUTURE 

SCHOOLS”.  

 

Ediţia a XV-a, din acest an 

școlar s-a desfășurat miercuri  

7 iunie 2017, la sediul Casei 

Corpului Didactic Neamț și a 

găzduit peste 100 de 

participanți din județ și din 

regiunea Nord-Est. 

 

 

 

 

 

 

Simpozionul s-a desfășurat 

după următorul program : 

Orele 12.30 – Deschiderea 

simpozionului / Primirea 

participanților la Casa 

Corpului Didactic Neamț,                          

Corp A ( situat pe Str. Petru 

Rareș, Nr. 24 ) 

 

 

 

 

Cuvânt de deschidere: Prof. 

Florentina MOISE – Director 

CCD Neamț 
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Orele 13.00 – Deşfăsurarea 

activităţilor din cadrul 

simpozionului internațional   

Invitați:  

• Prof. univ. dr.  Carlos 

ONGALLO – Director  EBS 

BUSINESS SCHOOL 

SPANIA 

• Ana Roxana 

PINTILESCU - Director 

Centrul Regional de Studii 

Nord-Est  

 

 

 

Orele 14.00 – Alocuţiuni / 

Bune practici / Închiderea 

activităților 

 

Intervenții:  

• Prof. Florentina 

MOISE  – Director  CCD 

NEAMȚ 

• Prof.  Gabriela Livia 

CURPĂNARU – Metodist 

CCD Neamț   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participanţii interesați pot  să 

publice lucrările într-un volum 

intitulat „EDUCAȚIA 

VIITORULUI ÎN ȘCOLILE 

VIITORULUI” / 

„EDUCATION OF THE 

FUTURE IN FUTURE 

SCHOOLS” prin  Editura 

„Alfa” a C.C.D. Neamţ, cu 

ISBN inclus.  

 

Aflat la cea de a XV - a ediție 

SIMPOZIONUL 

INTERNAŢIONAL „ŞCOALA 

MODERNĂ”                     a 

devenit o tradiție în rândul 

activităților Casei Corpului 

Didactic Neamț.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin tema aleasă  în acest an 

„EDUCAȚIA VIITORULUI ÎN 

ȘCOLILE VIITORULUI” 

„EDUCATION OF THE 

FUTURE IN FUTURE 

SCHOOLS” proiectul își 

propune să transforme 

proactiv școala din 

instituție și organizație 

socială într-o experiență 

complexă a învățării, una 

care face ca un proces 

static și greoi să capete o 

dinamică, interactivitate  și 

să devină captivantă. 
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ȘCOALA DE VARĂ 2017 

Activități aplicative care se vor desfășura în perioada 16.06.2017 – 15.07.2017 

PROF. FLORENTINA MOISE – DIRECTOR 

PROFESOR-METODIST GABRIELA-LIVIA CURPĂNARU 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

Motto: 
”Să formezi o echipă este doar începutul, 
Să rămâi împreună înseamnă progresul, 

Să lucrezi împreună aduce succesul!” 
 ( Henry Ford) 

 

În perioada 16 iunie 

–           15 iulie 2017, Casa 

Corpului Didactic Neamț va  

desfăşura   activitățile 

incluse în programul anual 

al instituției, Şcoala de 

vară 2017. 

Scopul acestui 

demers a constat în 

eficientizarea și 

modernizarea activității 

profesionale, precum și a 

îmbunătățirii calităţii 

învăţământului, acțiunile 

efectuate generând un 

impact puternic asupra 

comunității. 

Prin derularea 

activităților,  conform 

calendarului propus, au 

fost atinse obiectivele 

stabilite privind realizarea 

unor schimburi de 

experienţă între personalul 

din sistemul de învățământ 

preuniversitar implicat în 

acest demers educativ, 

identificarea modalităţilor 

de concepere, realizare și 

aplicare a demersurilor 

educative, promovarea 

atitudinilor pozitive și a 

demersurilor inovatoare, 

purtătoare de valenţe noi, 

europene, privind 

problemele actuale ale 

educaţiei contemporane, 

dobândirea de noi 

competențe, sporirirea 

calităţii învăţământului 

preuniversitar.  

Astfel, am acoperit 

nevoia de formare 
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continuă, venind în 

întâmpinarea colegilor 

noștri din sistemul de 

invățământ preuniversitar 

prin programe de formare 

gratuite, activitățile 

metodice, științifice și 

culturale desfășurate, 

adresate personalului din 

sistemul de învățământ 

preuniversitar. 

De asemenea, au 

fost încheiate parteneriate 

cu instituții și autorități 

locale, precum și cu mediul 

de afaceri la nivelul 

municipiului. 

  

Casa Corpului 

Didactic Neamț deține un 

portofoliu de activități 

desfășurate de-a-lungul 

timpului: 

- Activităţi metodice 

pentru personalul didactic 

și didactic auxiliar din 

învățământul 

preuniversitar, manageri 

educaţionali, responsabili 

cu formarea continuă, 

bibliotecari, profesori 

documentarişti/ 

responsabili centre de 

documentare şi informare, 

informaticieni;  

 

- Activităţi ştiinţifice: 

simpozioane, conferinţe, 

colocvii, sesiuni de 

comunicări, focus-grupuri, 

mese rotunde, workshop-

uri,concursuri etc.; 

- Activităţi culturale: 

expoziţii de carte, de 

pictură, de sculptură, de 

fotografie ale cadrelor 

didactice, evenimente 

aniversare, cercuri 

tematice (de lectură, de 

ştiinţe); 
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-  Consultanţă în 

vederea completării 

portofoliului de educaţie 

permanentă; 

-  Implementarea 

unor programe și proiecte  

europene care au vizat 

dezvoltarea cooperării 

culturale internaționale. 

 

 

”Profesorii au rol de 

mijlocitor între lumea în 

continuă evoluție și elevii 

care sunt pe cale să 

pătrundă în această lume. 

Profesorii au o meserie din 

ce în ce mai complexă. 

Responsabilităţile 

profesorilor sunt în 

creştere. Mediile în care 

aceştia lucrează sunt din 
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ce în ce mai dificile.” afirmă 

Comunicarea Comisiei 

către Consiliu și 

Parlamentul European 

privind îmbunătăţirea 

calităţii formării 

profesorilor.                                                                     

Devenită o tradiție, an de 

an,  Școala de vară  își 

menține deschise porțile 

pentru  asigurarea 

performanței în mediul 

educational cu impact la 

nivel local, regional și 

national. 
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EVENIMENTUL DE MULTIPLICARE – CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ  

“COMICS IN TEACHING LANGUAGES – FOR A NEW AGE OF DIDACTIC 

CREATIVITY” – VASLUI, 9 MAI 2017 – CEL MAI IMPORTANT MOMENT AL 

PARTENERIATULUI STRATEGIC ERASMUS+ “COMICS IN TEACHING 

LANGUAGES/LA BD EN CLASSE DE LANGUES” 

PROF. ALEXANDRU MÎŢĂ 

LICEUL TEORETIC “MIHAIL KOGĂLNICEANU” VASLUI/ 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI 

 
 

Ziua de 9 mai 2017 a 
însemnat nu numai marcarea 
unor sărbători esenţiale ale 
istoriei moderne şi 
contemporane europene, ci şi 
cel mai important moment al 
Parteneriatului Strategic 
Erasmus+ “Comics in 
Teaching Languages/La BD 
en classe de langues” – 
www.lang-platform.eu/bd , 
coordonat de Liceul Teoretic 
“Mihail Kogălniceanu” Vaslui: 
organizarea Evenimentului 
de Multiplicare - Conferinţa 
internaţională “Comics in 
Teaching Languages – for a 
new age of didactic 
creativity”, care a avut ca 
punct central Produsul 
Intelectual al proiectului – 
revoluţionarul Sistem de 
Management al Învăţării, 
creat şi dezvoltat în acest 
proiect şi aplicat în cadrul 
celui mai mare Consorţiu 
DEOR al unui proiect 
coordonat de o instituţie din 
România. 
 

Vă reamintim că Parteneriatul 
Strategic Erasmus+ “Comics 
in Teaching Languages/La 
BD en classe de langues” 
este fericitul posesor a două 
recunoaşteri internaţionale şi 
naţionale – pentru calitate şi 
inovare în didactica limbilor 
moderne – premiul European 
Language Label 2016 al 
Comisiei Europene (fiind şi 
singurul proiect al unui liceu 
din România distins cu acest 
premiu), şi Premiul I la recent 
încheiata competiţie 
naţională, patronată de 
Ministerul Educaţiei, Made for 
Europe.  
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În realizarea proiectului sunt 
angrenaţi 5 parteneri 
europeni: două şcoli din 
Portugalia – Agrupamento de 
Escolas de Vialonga 
(coordonator Miguel Cunha) 
şi Agrupamento de Escolas 
de Santo-André 
(coordonatoare, Maria da 
Graça Bernardino), Barreiro; 
o şcoală italiană – Scuola 
Media Frosinone 3 din oraşul 
Frosinone (coordonatoare, 
Sabrina de Bernardis); o 
şcoală din Cipru – Regional 
Gymnazium of Livadia 
(coordonator, Antonis 
Antoniou) şi o şcoală din 
Turcia – cel mai vechi liceu 
tehnologic din capitala uneia 
din marile provincii din nordul 
ţării, Kastamonu 
(coordonator, Ilker Aricioglu). 
 
În ampla strategie de 
promovare şi diseminare a 
rezultatelor proiectului, 
coordonatorul european, 
Alexandru Mîţă şi echipa de 
proiect din Liceul Teoretic 
“Mihail Kogălniceanu”, au 
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reuşit montarea celui mai 
mare Consorţiu DEOR al 
unui proiect Erasmus+ KA2 
coordonat de o instituţie din 
România, format din 45 de 
şcoli din 17 judeţe ale 
României şi 16 şcoli din 10 
raioane ale Republicii 
Moldova şi din Municipiul 
Chişinău. Noii coordonatori 
de proiect din aceste instituţii 
partenere au fost formaţi în 
folosirea Sistemului novator 
de Management al Învăţării 
(LMS) – produsul intelectual 
al proiectului, în intervalul 
noiembrie 2016-martie 2017, 
la Chişinău desfăşurându-se 
şi un curs intensiv de o zi, în 
luna decembrie 2016, pentru 
prezentarea conceptului 
“Comics in Teaching 
Languages” şi a LMS-ului – 
http://lang-platform.eu/lms 
(user şi parola de test 
guest1).   
 
Apelul de participare la 
secţiunea ştiinţifică a 
Simpozionului Internaţional – 
eveniment de multiplicare, a 
fost lansat public cu o lună 
mai devreme, prin intermediul 
unui articol, al unui formular 
şi al unui comunicat, larg 
răspânite prin toate 
metodele: http://lang-
platform.eu/bd/index.php/2-
uncategorised/184-
enrolment-form-for-the-
international-conference-
comics-in-teaching-
languages-for-a-new-age-of-
didactic-creativity-9th-of-may-
2017-the-multiplier-event-of-

the-project În primul rând, cei 
care au recepţionat cu maxim 
interes invitaţia, au fost cei 
din Consorţiul DEOR, dar şi 
mulţi alţi contributori din ţară 
şi străinătate, ceea ce a 
permis editarea numărului – 
jubiliar şi special totodată – al 
revistei proiectului – 
“Scaramouche” – nr. 12 bis, 
în care Comitetul Ştiinţific de 
lectură şi selecţie (format din 
prof. Irina Popa, lectorul 
francez Aurélien Amigues – 
de la Universitatea “Al. I. 
Cuza” Iaşi şi Institutul 
Francez din Iaşi, prof. dr. 
Ramona Maria Mocanu, prof. 
dr. Laura Mihaela Munteanu, 
prof. dr. Florin Munteanu) a 
reunit în 7 secţiuni, 
contribuţiile pe tema LMS – 
noi tehnologii în predarea 
limbilor moderne prin benzi 
desenate” a 100 de 
contributori, profesori din 
România, Republica 
Moldova, Cipru, Turcia, Italia 
şi Portugalia. Numărul 12 bis 
al Revistei “Scaramouche” – 
ISSN – ISSN-L 2344-0244, 
se poate citi online sau 
descărca liber de la adresa 
http://lang-
platform.eu/bd/index.php/2-
uncategorised/188-
scaramouche-no-12-bis-9th-
of-may-2017, de pe site-ul 
central al proiectului, sau de 
pe site-ul propriu al revistei – 
http://lang-
platform.eu/scaramouche- 
creaţie a proiectului. 
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Evenimentul de multiplicare a 
fost organizat pe două 
secţiuni: secţiunea 
“Practices” (cu demonstraţii şi 
dovezi ale celor care au fost 
antrenaţi în permanenţă, în 
cei doi ani de desfăşurare a 
proiectului, în conceperea şi 
realizarea Sistemului 
Electronic de Management al 
Învăţării) şi secţiunea 
Ştiinţifică – prin care s-au 
adus în faţa publicului 
contribuţii ştiinţifice conexe 
de valoare, dar strâns legate 
de LMS. 
 
Din Republica Moldova au 
participat 25 de profesori, 
atât din Consorţiul DEOR, cât 
şi de la Ministerul Educaţiei – 
doamna Inga Crucirescu – şi 
Inspectoratul Şcolar Naţional 
– doamnele Galina Crainic, 
Tamara Tonu şi Diana 
Cojocaru. Din Republica 
Moldova, au mai participat 
reprezentanţii instituţiilor 
implicate în Consorţiul 
DEOR: Maria Bahov, Rosina 
Barbarova, Rita Prepeliţă, 
Aliona Nanu, Iulia Vizitiu, 
Eugenia Cucoș, Silvia 
Țurcan, Diana Frecăuțanu, 
Parascovia Cazacu, Mariana 
Banari, Elena Bradu, Mihaela 
Cotorcea, Natalia Cărăruș, 

http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/184-enrolment-form-for-the-international-conference-comics-in-teaching-languages-for-a-new-age-of-didactic-creativity-9th-of-may-2017-the-multiplier-event-of-the-project
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/184-enrolment-form-for-the-international-conference-comics-in-teaching-languages-for-a-new-age-of-didactic-creativity-9th-of-may-2017-the-multiplier-event-of-the-project
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/184-enrolment-form-for-the-international-conference-comics-in-teaching-languages-for-a-new-age-of-didactic-creativity-9th-of-may-2017-the-multiplier-event-of-the-project
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/184-enrolment-form-for-the-international-conference-comics-in-teaching-languages-for-a-new-age-of-didactic-creativity-9th-of-may-2017-the-multiplier-event-of-the-project
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/184-enrolment-form-for-the-international-conference-comics-in-teaching-languages-for-a-new-age-of-didactic-creativity-9th-of-may-2017-the-multiplier-event-of-the-project
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/184-enrolment-form-for-the-international-conference-comics-in-teaching-languages-for-a-new-age-of-didactic-creativity-9th-of-may-2017-the-multiplier-event-of-the-project
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/184-enrolment-form-for-the-international-conference-comics-in-teaching-languages-for-a-new-age-of-didactic-creativity-9th-of-may-2017-the-multiplier-event-of-the-project
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/184-enrolment-form-for-the-international-conference-comics-in-teaching-languages-for-a-new-age-of-didactic-creativity-9th-of-may-2017-the-multiplier-event-of-the-project
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/184-enrolment-form-for-the-international-conference-comics-in-teaching-languages-for-a-new-age-of-didactic-creativity-9th-of-may-2017-the-multiplier-event-of-the-project
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/184-enrolment-form-for-the-international-conference-comics-in-teaching-languages-for-a-new-age-of-didactic-creativity-9th-of-may-2017-the-multiplier-event-of-the-project
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/188-scaramouche-no-12-bis-9th-of-may-2017
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/188-scaramouche-no-12-bis-9th-of-may-2017
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/188-scaramouche-no-12-bis-9th-of-may-2017
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/188-scaramouche-no-12-bis-9th-of-may-2017
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/188-scaramouche-no-12-bis-9th-of-may-2017
http://lang-platform.eu/bd
http://lang-platform.eu/bd
http://lang-platform.eu/scaramouche
http://lang-platform.eu/scaramouche
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Loreta Gafton, Dina Mătură, 
Svetlana Vasilișin Burcatîi şi 
Cezar Salagor. 
 
Cei 150 de participanţi au 
asistat cu emoţie, încântare, 
curiozitate şi deplin interes 
atât la prezentările realizate 
de coordonatorul proiectului, 
Alexandru Mîţă, cât şi la 
mărturiile despre folosirea 
LMS în diferite ţări şi instituţii 
şi la extraordinar de 
interesantele experienţe care 
au decurs din utilizarea sa – 
de la combinaţia cu Minecraft 
în banda desenată, propusă 
de Antonis Antoniou (Cipru), 
la folosirea poveştilor clasice 
ca suport al benzilor 
desenate create de elevi şi 
transformate în exerciţii 
interactive, autocorective, 
plasate în Sistemul Electronic 
de Management al Invăţării, 
imaginate de Paola de Santis 
ori Sabrina de Bernardis 
(Italia), ori la crearea unei 
identităţi – grafice şi chiar 
auditive a proiectului, prin 
crearea mascotei Tamy a 
proiectului, a imnului 
proiectului şi a “Aventurilor lui 
Tamy”, transpuse în benzi 
desenate şi plasate pe LMS, 
în vederea creării unor 
exerciţii atractive şi a unor 
lecţii electronice deosebit de 
interesante (idee şi realizare 
a lui Rosario de Santos, 
Maria da Graça Bernardino, 
Miguel Cunha, alături de 
coordonatorul proiectului). 
 

Intervenţiile elevilor au 
completat, cu naturaleţe, 
umor şi inspiraţie, spusele 
profesorilor şi pe cele ale 
creatorilor LMS – în faţa 
publicului deosebit de 
receptiv, au luat cuvântul 
participanţii direcţi şi deosebit 
de activi Paul Răileanu (cel 
care a fost alături de 
coordonatorul proiectului şi la 
European Language Label, 
dar a şi reprezentat proiectul 
la competiţia naţională “Made 
for Europe”, luând locul I pe 
ţară), apoi adevăraţii artişti –
elevi Mara Cireş şi Vlăduţ 
Budianu, însoţiţi de 
intervenţiile multimedia ale 
colegilor din clasele cu profil 
bilingv – franceză, italiană şi 
engleză ale Liceului Teoretic 
“Mihail Kogălniceanu” din 
Vaslui. 
 
Un moment deosebit de 
interesant al conferinţei a fost 
prelegerea lectorului francez 
Aurélien Amigues, prieten al 
proiectului şi familiar al LMS 
– pe tema căruia, împreună 
cu coordonatorul, Alexandru 
Mîţă, a organizat un curs 
intensiv de formare, la Vaslui, 
în luna decembrie 2016, “La 
BD en classe de FLE”, care 
s-a bucurat de o participare 
foarte numeroasă - aproape 
50 de profesori din tot judeţul 
Vaslui au fost selecţionaţi şi 
au participat la această 
formare.  
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Aurélien Amigues a propus 
câteva modalităţi de 
exploatare didactică a 
benzilor desenate, care se 
pot regăsi şi integra în LMS, 
intervenţia sa fiind urmărită 
cu sufletul la gură de toţi 
participanţii, transformându-
se – în anumite momente – 
în dialog conjunctural, de 
specialitate, cu elevi sau cu 
profesori din sală. 
 

 
 
Într-un mod cu totul deosebit, 
prin sunet şi imagine, a fost 
evocat unul din punctele forte 
ale versiunii a doua a LMS – 
Concursul Naţional de 
Traduceri “Corneliu M. 
Popescu” ediţia 2016, acţiune 
a proiectului la care au 
participat aproape o mie de 
elevi – 380 la probele scrise 
de la Vaslui şi aproape 700 la 
proba online – desfăşurată 
pe LMS, în limbile engleză, 
franceză, rusă şi spaniolă – 
competiţie a valorii, cu premii 
deosebite, cu elevi în rol de 
organizatori, alături de 
profesorii lor, cu benzile 
desenate prezente ca probă 
de traducere şi virtuozitate 
lingvistică, cu tutoriale şi 
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proceduri clare, cu reţelele 
sociale doldora de veşti şi cu 
un LMS care a rezistat 
natural, fără nici o falie, la 
mai mult de 700 de conexiuni 
simultane pe acelaşi spaţiu 
de curs virtual – cel al 
Concursului Naţional de 
Traduceri “Corneliu M. 
Popescu”. Ca orice succes, 
toată lumea care a participat, 
dar şi cei care aspiră la 
admiterea într-o competiţie 
modernă, doreşte 
continuarea – ediţia a XIV-a a 
Concursului se va organiza 
aproape de finalul proiectului, 
pe 10 iunie. 
 
Profesorii din echipa de 
proiect din instituţia 
coordonatoare, au împărtăşit, 
la rândul lor, din contribuţiile 
aduse la crearea şi 
perfecţionarea celor trei 
versiuni de până acum ale 
LMS: Cristina Borţun, Florica 
Ciurescu, Vlad Nicu, Mirela 
Fighiuc – cadre didactice 
care au făcut şi formarea cu 
toţi elevii şcolii în folosirea 
LMS; de asemenea, au 
prezentat secvenţe didactice 
sau lucrări ştiinţifice pline de 
creativitate, inspirate de 
activitatea de doi ani în LMS, 
profesorii Mihaela Liteanu, 
Alina Moraru, Landiana 
Mihnevici, Laura Munteanu, 
Florin Munteanu, Lola 
Ciolacu, Mirela Bulgaru; 
profesorii Carmen Neacşu şi 
Narcis Aprodu au asigurat 
traducerea simultană de 
calitate a conferinţei.  

 
Pauzele pline de inspiraţie au 
fost asigurate de două din 
cele mai bune eleve ale 
maestrului Alin Bulboacă – 
care au încântat prin 
măiestrie vocală 
interpretativă, şi de tinerii 
muzicieni instrumentali  din 
ansamblul Rotaria, 
coordonaţi de maestrul 
Romeo Tălmaciu - de la 
Palatul Copiilor Vaslui. 
 
Conferinţa Internaţională 
“Comics in Teaching 
Languages – for a New Age 
of Didactic Creativity” – 
Vaslui, 9 mai 2017 este un 
reper deosebit de important 
al proiectului, iar 
concretizarea sa – 
Metodologia de folosire a 
LMS (lucrare în curs de 
publicare la Editura The 
Londonder) şi Analele 
ştiinţifice, reunite în numărul 
12 bis al Revistei « 
Scaramouche », sunt abia un 
început al unui demers 
intelectual şi tehnologic unic 
– o platformă inovantă, cu 
aproape 5000 de utilizatori, 
cu 15 spaţii de curs, cu sute 
de itemi de fixare şi evaluare, 
cu un sistem original de 
evaluare a competenţelor 
lingvistice, care atribuie 
certificate de competenţe 
personalizate utilzatorilor 
care reuşesc să parcurgă 
conţinuturile şi testele 
electronice. 
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Vă invităm să rămâneţi 
conectaţi la LMS-ul 
proiectului Erasmus+ KA2 « 
Comics in Teaching 
Languages/La BD en classe 
de langues » în anii care vin 
– http://lang-platform.eu/lms , 
şi să folosiţi, ca şi cont de 
acces, numele de utilizator şi 
parola guest1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/188-scaramouche-no-12-bis-9th-of-may-2017
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/188-scaramouche-no-12-bis-9th-of-may-2017
http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/188-scaramouche-no-12-bis-9th-of-may-2017
http://lang-platform.eu/lms
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PROIECTUL ERASMUS+ KA1  
AL LICEULUI TEORETIC “MIHAIL KOGĂLNICEANU” VASLUI – 

 REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE 
PROF. ALEXANDRU MÎŢĂ 

LICEUL TEORETIC “MIHAIL KOGĂLNICEANU” VASLUI/ 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI 

 
 
   În cadrul Liceului Teoretic 
“Mihail Kogălniceanu” Vaslui, 
s-a derulat în perioada 
septembrie 2015 - mai 2017, 
unul dintre Proiectele 
europene de formare 
Erasmus+ KA101 2015-1-
RO01-KA101-014129 intitulat 
„Bilingv 15-18 - Reformarea 
curriculară instituţională prin 
ameliorarea competenţelor 
lingvistice şi de specialitate 
ale profesorilor de la clasele 
cu profil bilingv” (cod KA1 
2015-1-RO01-KA101-
014129, finanţat prin 
programul Erasmus+ al 
Comisiei Europene), care a 
oferit pentru douăzeci de 
profesori ai instituţiei 
oportunitatea de a participa la 
stagii de formare în 
străinătate în limbile franceză 
şi engleză cu scopul 
actualizării, dezvoltării şi 
perfecţionării competenţelor 
discursive şi de redactare 
într-o limbă străină. 
Dezvoltarea competenţelor 
lingvistice şi de specialitate a 
12 profesori de discipline 
lingvistice de la profilul 
bilingv-intensiv (6 de limba 
franceză şi 6 de limba 
engleză) în vederea creării  

 
unei echipe de evaluatori 
DELF, pentru reformarea 
conţinuturilor curriculare şi 
crearea de noi opţionale de 
specialitate de la profilul 
bilingv pe o perioadă de 2 
ani, prin participarea la stagii 
externe intensive de 5 zile, 
de asemenea dezvoltarea 
competenţelor lingvistice în 
franceză şi engleză a 8 
profesori de discipline 
nonlingvistice, 4 de la profilul 
real şi 4 de la uman, timp de 
2 ani, prin participarea la 
stagii externe intensive de 5 
zile, pentru crearea a 8 
discipline opţionale non-
lingvistice, predate în limba 
profilului bilingv – acestea au 
fost principalele obiective ale 
acestui proiect unic şi 
novator.  
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Cursurile de perfecţionare au 
corespuns nevoilor de 
formare ale profesorilor de la 
bilingv şi au venit în 
întâmpinarea necesităţii de 
înnoire a acestui profil, în 
avantajul elevilor, conform 
obiectivelor planificate ale  
instituţiei prilejuind schimburi 
de idei, practici, identificarea 
de noi parteneri. 
   Cele 4 cursuri de formare 
s-au desfăşurat în instituţii de 
prestigiu din Franţa: CIEP 
(Paris-Sèvres) şi CAVILAM 
(Vichy) şi Malta – Easy 
School of Languages, din La 
Valletta. 
   În primul an de proiect, s-a 
realizat selecţia echipei în  
urma unui concurs de 
dosare. În acest context, 
fiecare candidat a aplicat 
pentru un grant privind 
implementarea proiectului şi 
a obţinut privilegiul de a urma 
un curs de formare continuă 
acreditat, organizat de 
furnizori de educaţie din 
Malta şi Franţa. A urmat 
etapa de pregătire 
premergătoare stagiilor de 
formare de natură lingvistică, 
ştiinţifică şi socio-culturală, 
care a durat aproximativ zece 
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luni în anul şcolar 2015-2016 
şi care a constat în 
parcurgerea metodică a unor 
cursuri de iniţiere sau 
actualizare a cunoştinţelor în 
limba respectivă, susţinute de 
profesorii de limbi străine din 
liceu faţă în faţă cu formabilii, 
dar şi în studiul individual pe 
platforma de e-learning 
originală a proiectului: 
http://nelpae.ro/platforma - 
care se poate vizita cu userul 
şi parola “guest”. 
   Un alt mare plus a fost 
organizarea stagiilor interne 
de iniţiere în eTwinning, în 
vederea creării micro-
proiectelor care să fie puse în 
practică în mediul online 
european, cu resurse 
obţinute sau inspirate de 
participarea la stagii. Acest 
fapt le-a furnizat noi 
competenţe profesorilor 
participanţi, aceştia folosind, 
împreună cu eTwinning, noua 
şi originala platformă MEI a 
proiectului. "Platforma MEI 
este complexă, atractivă si 
incitantă şi ne permite să ne 
pregătim pentru cursul de 
formare ce va urma în luna 
iulie (în cazul meu), să 
obţinem informaţii noi  şi să 
ne ameliorăm eventualele 
neclarităţi. Cursul de iniţiere 
eTwinning mi se pare un bun 
început în identificarea 
viitorilor parteneri de proiecte, 
atât de necesare pentru 
progresul educativ.  Cursul 
de limbă franceză de pe 
această platformăeste 
modern şi practic şi sunt 
convinsă  ca îi va ajuta în 
mod real pe cursanţi să îşi 

amelioreze nivelul de 
cunoaştere a limbii 
moderne."(prof. Cristna Anca 
Borţun) 
   Primul flux al proiectului de 
mobilităţi Erasmus+ KA1 al 
Liceului Teoretic „Mihail 
Kogălniceanu” Vaslui s-a 
desfăşurat în perioada 3-7 
iulie 2016, la Easy School of 
Languages, în Malta, 
instituţie specializată în 
formare de calitate la nivel 
internaţional. Cei patru 
profesori ai liceului, membri 
ai echipei de proiect, 
componenţi ai acestui prim 
grup, au obţinut rezultate 
excelente. Profesorii Cătălina 
Alexa, Gianina Romaşcu, 
Gabriela Plăcintă şi Nicu Vlad 
au studiat un nou concept de 
predare în limba engleză a 
disciplinelor opţionale, în 
cadrul stagiului intitulat 
„English Language 
Development for Teachers 
plus CLIL Methodology”, 
organizat de Easy School of 
Languages,Valletta – Malta. 
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Dintre opiinile profesorilor 
beneficiari ai stagiului de 
formare, am reţinut: “Toate 
cursurile de iniţiere sau de 
perfecţionare realizate au fost 
foarte bine organizate, au 
dovedit o documentare foarte 
riguroasă din partea 
formatorilor şi un interes 
deosebit pentru prezentarea 
clară a tuturor informaţiilor. 
Tehnicile de lucru abordate 
au fost foarte variate şi 
atractive şi am reuşit în scurt 
timp să parcurgem mulţi paşi 
în cadrul proiectului. Am 
colaborat îndeaproape atât 
cu  membrii proiectului, cât şi 
cu coordonatorul de proiect, 
ceea ce a condus la 
îmbunătăţirea relaţiilor dintre 
noi.”(prof. Gianina Romaşcu). 
“A fost o experienţă extrem 
de utilă şi interesantă." (prof. 
Cătălina Carmen Alexa) 
   Al doilea flux de mobilităţi al 
proiectului s-a desfăşurat în 
perioada 25-29 iulie 2015, la 
Centre International D'études 
Pédagogiques (CIEP) din 
Sèvres, cea mai importantă 
instituţie franceză de stat 
destinată conceperii, 
evaluării, formării, 
standardizării şi acreditării în 
domeniul limbii franceze ca 
limbă modernă. 
   Au parcurs cu succes 
stagiul de perfecţionare 
internaţională, profesorii din 
catedra de limba franceză a 
Liceului Teoretic „Mihail 
Kogălniceanu” Vaslui: 
Landiana Mihnevici, Ramona 
Mocanu, Lola Ciolacu, 
Cristina Borţun, Alina Moraru 
şi Alexandru Mîţă, aflat în 
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dublă ipostază – de 
coordonator – monitor al 
stagiului şi de cursant. 
Formatorul, extrem de 
competent, specialist 
internaţional unanim 
recunoscut, responsabila de 
programe a CIEP, doamna 
Nathalie Duplaissy, a 
interacţionat extrem de bine 
cu grupul de profesori de la 
Liceul Teoretic „Mihail 
Kogălniceanu” Vaslui, aceştia 
reuşind să promoveze 
probele dificile pentru 
obţinerea acreditării ca 
evaluator/examinator DELF.  
   Parte a strategiei de 
reînnoire în context european 
a instituţiei, acreditarea 
profesorilor de limba franceză 
de la Liceul Teoretic „Mihail 
Kogălniceanu” va permite 
punerea bazelor unui Centru 
de evaluare/examinare 
DELF/DALF cu sediul în 
liceu, venind în întâmpinarea 
nu numai a nevoilor de 
formare şi certificare 
internaţională a elevilor 
instituţiei, dar şi aducînd pe 
plan local şi judeţean această 
oportunitate tuturor elevilor 
din judeţ şi altor categorii de 
beneficiari. 
   "Les points forts du projet: 
la qualité des ressources 
didactiques, le choix des 
stages et des formations 
pédagogiques. Un grand 
merci au coordinateur du 
projet pour le soutien offert et 
pour la complexité des 
ressources pédagogiques 
mises à la disposition des 
formateurs et des enseignés. 
Il convient aussi de 

mentionner la qualité de la 
formation eTwinning."(prof. 
Lola Gabriela Ciolacu) 
   Al treilea flux de profesori 
participanţi la un stagiu de 
formare extern a avut drept 
gazdă Alianţa Franceză 
Vichy – CAVILAM, instituţie 
în care s-au format 4 din 
profesorii liceului: Mihaela 
Dumitriţa Bahman, Mirela 
Bulgaru, Florica Ciurescu şi 
Irina Popa. Împreună cu 
coordonatorul proiectului în 
ipostază de monitor, au 
participat, timp de o 
săptămână, la un stagiu 
dinamic, multicultural, cu un 
program foarte bine articulat, 
cu formatori competenţi şi 
atenţi la necesităţile de 
formare ale cursanţilor. S-au 
abordat teme foarte diverse 
de civilizaţie franceză 
contemporană, de gramatică 
şi de lexic pe fundalul unei 
comunicări intensive, care să 
le ghideze pe profesoarele 
liceului „Mihail Kogălniceanu” 
în realizarea cu succes a 
demersului pe care-l propune 
proiectul – crearea unor 
conţinuturi noi, a unor 
discipline opţionale noi 
destinate profilului bilingv, 
care să furnizeze noi 
competenţe elevilor liceului. 
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   "Graţie acestui stagiu (…) 
am înţeles că mă pot alătura 
cu uşurinta unei comunitati a 
scolilor din Europa, pot 
comunica direct sau pot 
colabora cu profesorii 
schimbând experienţe 
didactice, pot avea acces la 
cultura şi limba unei ţări care 
ma interesează în mod 
deosebit, îmi pot exersa 
abilitatile lingvistice, toate 
aceste lucruri însemnând 
pentru mine o oportunitate 
deosebită de dezvoltare 
profesională. 
   Ca profesor de limba 
română în liceu, am 
considerat că acest stagiu îmi 
poate oferi posibilitatea de a 
aplica în practică, în folosul 
instituţiei şi spre satisfacţia 
personală cunoştinţele 
acumulate în urma formării, 
de a răspunde provocării 
permanente pe care o 
reprezintă noutatea şcolii şi 
rolul dascălului. Nu în ultimul 
rând,  formarea prin acest 
stagiu a contribuit la 
dezvoltarea carierei mele şi 
mi-a îmbunătaţit considerabil 
performanţele lingvistice.  
   În cadrul orelor de curs am 
avut privilegiul de a lucra în 
grupă multiculturală cu 
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studenţi de diferite vârste, 
etnii şi specialităţi, centrul 
universitar de la Vichy fiind 
specializat în acreditări si în 
eliberarea unor certificate de 
competenţe lingvistice pentru 
diverse domenii de activitate. 
Am lucrat cu medici, ingineri, 
studenţi, elevi, profesori din 
Japonia, Brazilia, Coreea, 
Italia, Germania, India etc. 
Subiectele orelor de curs au 
fost antrenante şi de 
actualitate. În activitatea 
practică, atelierele de 
conversaţie am exersat bune 
practici, metode de lucru 
interactive şi moderne. 
Competenţele dobândite se 
regăsesc în depăşirea 
blocajelor de utilizare a 
codului oral al limbii franceze 
şi de însuşire a unor expresii 
uzuale. 
Revenirea de la stagiu a 
corespuns procedurii de  
recunoaştere a 
competenţelor prin emiterea 
documentelor de Mobilitate 
Europass." (prof. Irina Popa) 
   Al patrulea (şi ultimul) flux 
de formare al proiectului de 
mobilităţi Erasmus+ KA1 al 
Liceului Teoretic „Mihail 
Kogălniceanu” Vaslui s-a 
desfăşurat între 22-26 august 
în Valletta, Malta, în instituţia 
de formare Easy School of 
Languages. Au participat, 
alături de coordonatorul 
proiectului, profesorul 
Alexandru Mîţă, aflat în 
ipostază de monitor, şase 
profesori de la Liceul Teoretic 
“Mihail Kogălniceanu” din 
Vaslui, care au limba engleză 
ca specializare principală sau 

secundară: Mihaela Claudia 
Liteanu, Narcis Aprodu, 
Carmen Neacşu, Mirela 
Fighiuc, Laura Munteanu şi 
Florin Munteanu. Toţi aceştia  
au studiat repunerea în cadru 
a conceptului de predare în 
limba engleză a disciplinelor 
opţionale adresate profilului 
bilingv – limba engleză (unic 
la nivel de judeţ, la Liceul 
Teoretic „Mihail 
Kogălniceanu” Vaslui) dar şi 
a opţionalelor profilului 
intensiv – limba engleză – 
uman şi real, pe parcursul 
stagiului organizat de Easy 
School of Languages,Valletta 
– Malta şi contractat în cadrul 
proiectului de mobilităţi 
Erasmus+ KA1 al Liceului 
Teoretic „Mihail 
Kogălniceanu”.  
"In working on the KA1 
project, great tools for 
achieving project goals 
proved to be the MEI platform 
as well as the eTwinning 
course which, together with 
the mobility prep course, led 
to a deeper understanding of 
the project learning goals. 
The modern language course 
gave me the opportunity to 
interact with my fellow 
teachers and help them 
develop further language 
skills. The training course in 
Malta was modern, efficient 
and very useful, with a very 
competent, gifted trainer." 
(prof. Laura Mihaela 
Munteanu)  
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"The KA1 project led to the 
development of skills in what 
concerns using the MEI 
platform, put forth a 
consistent eTwinning course 
as well as a prep course in 
what the project mobility 
aims. As a foreign language 
teacher I've had an 
interesting experience 
training my colleagues into 
developing language skills. 
Than after, as a trainee, I 
was just amazed to discover 
a mastership of training 
course." (prof. Florin 
Munteanu) 

 
 
   În data de 6 septembrie 
2016 a avut loc la Vaslui o 
importantă acţiune de 
diseminare la seminarul 
interactiv prilejuit de lansarea 
metodei pentru învăţarea 
limbii franceze „Décibel”.   
Organizat de Inspectoratul 
Judeţean Vaslui şi Centrul de 
carte străină Sitka Alaska, în 
ambianţa deosebită oferită de 
Şcoala Gimnazială 
„Constantin Parfene” din 
Vaslui, seminarul 
internaţional de formare 
„Décibel la méthode qui fait 
parler les ados” s-a bucurat 
de o largă participare a 
profesorilor de limbi romanice 
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din tot judeţul Vaslui – peste 
o sută de participanţi, 
profesori de limba franceză, 
limba italiană şi limba 
spaniolă din toate zonele 
judeţului şi de la toate 
instituţiile de învăţământ, au 
beneficiat de o primire 
călduroasă, căreia i s-a 
adăugat informaţia ştiinţifică 
de calitate şi un dar deosebit, 
sub forma unei metode de 
predare a limbii franceze de 
nivel A2 (nivel de predare/de 
studiu pe care îl au în comun 
atât profesorii de liceu, cât şi 
profesorii de gimnaziu 
participanţi). 
   Seminarul a fost susţinut de 
doamna Nathalie Viala, lector 
francez la universităţi din 
Polonia şi Ţările Baltice, 
formator al Institutului 
Francez, titular al unui Master 
de inginerie a formării 
lingvistice la Universitatea 
Paris III Sorbonne-Nouvelle 
şi moderat de inspectorul 
şcolar pentru limbi moderne 
şi coordinator al proiectului 
Erasmus+ KA1, profesor 
Alexandru Mîţă. 
   De asemenea, un 
eveniment de diseminare 
foarte important a fost 
Seminarul Erasmus+ 
organizat de instituţia 
aplicantă pe 5 octombrie 
2016, la sala mare de 
conferinţe a CJRAE Vaslui. 
Evenimentul s-a intitulat 
“Erasmus+ 2015-2016 - 
Primul an al noilor proiecte 
europene ale Liceului 
Teoretic „Mihail 
Kogălniceanu” Vaslui”, iar 
filmul documentar rezultat, în 

care se vede clar cum toţi 
profesorii din echipa de 
proiect îşi exprimă emoţiile, 
satisfacţia şi experienţele 
novatoare prilejuite de 
participarea la stagiile de 
formare din anul 2016, este 
plasat pe site-ul informative 
al proiectului – 
http://lmkvs.ro/.ka1 şi pe cea 
mai mare reţea video 
mondială, Youtube. 
   Transferul şi valorizarea 
noilor competenţe ale 
participanţilor la cursurile de 
formare s-au realizat în 
cadrul liceului, în anul 2 de 
proiect prin formarea a 4 
echipe pluridisciplinare 
pentru limba franceză şi 
pentru limba engleză: grupul 
pentru reproiectarea 
conţinuturilor pentru limbă, 
literatură, civilizaţie, grupul 
pentru proiectarea 
opţionalelor non-lingvistice la 
franceză, grupul pentru 
proiectarea opţionalelor non-
lingvistice la engleză. Se viza 
obţinerea a 10 suporturi de 
curs lingvistice novatoare (5- 
franceză şi 5 - engleză), 8 
suporturi de curs opţionale la 
franceză şi engleză, care să 
poată fi testate în 2016-2017 
şi folosite din 2017-2018. De 
asemenea, a fost ţintită 
realizarea a 4 proiecte 
eTwinning adiacente.  
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Echipa de profesori care s-au 
specializat la Sèvres avea să 
lucreze la elaborarea de 
suporturi de curs pentru 
clasele de bilingv – franceză 
şi de franceză intensiv ale 
liceului pe care le va plasa pe 
platforma specială de 
elearning – produs la 
proiectului, disponibilă la 
adresa 
http://nelpae.ro/platforma, 
creând proiecte internaţionale 
pe platforma interactivă 
eTwinning a Comisiei 
Europene şi promovând 
proiectul prin prisma 
rezultatelor obţinute, 
încercând să amplifice 
impactul acestuia la toate 
nivelurile. 
 

 
 
   Proiectele eTwinning 
realizate în final în cadrul 
proiectului Erasmus+ KA1 au 
fost următoarele: 
1) An Interesting Practice 
Day, laureat eTwinning Label 
- Alexandru Mîţă , Liceul 
Teoretic "Mihail 
Kogalniceanu" Vaslui, 
ROMÂNIA, în parteneriat cu 
• Baris Akpinar, Kemah 
Sultan Melik Multi-
Programmed High School, 
TURCIA 
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• Maie Jesjutina, 
Pärnumaa 
Kutsehariduskeskus, 
ESTONIA 
• ERIKA CASTRO 
GUITART, IES Francesc Gil, 
SPANIA 
• Ruth Leping, 
Pärnumaa 
Kutsehariduskeskus, 
ESTONIA 
• Milena Vilímková, 
Střední škola - Podorlické 
vzdělávací centrum, CEHIA 
• Eve Tapp, Vana-
Vigala Technical and Service 
School, ESTONIA 
• Gülcan Karabulut, 
Özel Adım Mesleki ve Teknik 
Anadolu lisesi, TURCIA 
• Onur Arslan, ŞULE 
MUZAFFER BÜYÜK 
MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ, TURCIA 
2) Healthy Eating - Gianina 
Romascu, Mihaela Liteanu, 
Cãtãlina Alexa 
3) Discussing Literary 
Narrative Strategies - Florin 
Munteanu, Laura Munteanu 
4) Creating 2D Animation 
with open-source software - 
Florica Ciurescu, Nicul Vlad 
5) Teaching Present Perfect 
Using Comics - Carmen 
Neacsu, Narcis Aprodu 
6) Découvrir la Roumanie - 
Mirela Bulgaru, Lola Ciolacu 
7) Pour bien préparer son 
DELF A2-B1 - Cristina 
Bortun, Florica Ciurescu 
   Cursurile opţionale propuse 
pentru anul şcolar 2017-2018 
realizate de grupurile de lucru 
în cadrul proiectului 
Erasmus+ KA101 2015-1-

RO01-KA101-014129 sunt 
următoarele: 
 
 
1) Denumirea opţionalului: 
Pregătirea atestatului DELF 
Tipul: Opţional cu temă 
integratoare pentru mai multe 
arii curriculare (Limbi 
moderne, Noi tehnologii). 
Clasa/clasele-ţintă: 9-12 
(bilingv - intensiv limba 
franceză) 
Durata: un an şcolar – 2017-
2018 (35 săptămâni) 
Nr ore: 1h/săptămână 
Propunători – echipa de 
realizare: Mîţă Alexandru, 
Borţun Cristina, Ciurescu 
Florica 
 
2) Geografia universului 
saxon 
Tipul: Opţional cu temă 
integratoare pentru mai multe 
arii curriculare (Limbi 
moderne, Noi tehnologii, Om 
şi societate). 
Clasa/clasele-ţintă: a IX-a 
(bilingv-intensiv limba 
engleză) 
Durata: un an şcolar – 2017-
2018 (35 săptămâni) 
Nr ore: 1h/săptămână 
Propunători – echipa de 
realizare: Aprodu Narcis, 
Romaşcu Gianina 
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3) Repere culturale şi 
geografice ale univesului 
francofon 
Tipul: Opţional cu temă 
integratoare pentru mai multe 
arii curriculare (Limbi 
moderne, Noi tehnologii, Om 
şi societate). 
Clasa/clasele-ţintă: a IX-a, a 
X-a (bilingv-intensiv limba 
franceză) 
Durata: un an şcolar – 2017-
2018 (35 săptămâni) 
Nr ore: 1h/săptămână 
Propunători – echipa de 
realizare: Ciolacu Lola 
Gabriela, Bulgaru Mirela 
  
4) Jurnalism şcolar (în limba 
franceză) 
Tipul: Opţional cu temă 
integratoare pentru mai multe 
arii curriculare (Limbă şi 
comunicare, Limbi moderne, 
Noi tehnologii, Om şi 
societate). 
Clasa/clasele-ţintă: ... 
(bilingv... intensiv limbi 
moderne) 
Durata: un an şcolar – 2017-
2018 (35 săptămâni) 
Nr ore: 1h/săptămână 
Propunători – echipa de 
realizare: Borţun Cristina 
Anca, Nicu Vlad 
  
5) Jurnalism şcolar (în limba 
engleză) 
Tipul: Opţional cu temă 
integratoare pentru mai multe 
arii curriculare (Limbă şi 
comunicare, Limbi moderne, 
Noi tehnologii, Om şi 
societate etc). 
Clasa/clasele-ţintă: ... 
(bilingv-intensiv limba 
engleză) 
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Durata: un an şcolar – 2017-
2018 (35 săptămâni) 
Nr ore: 1h/săptămână 
Propunători – echipa de 
realizare: Liteanu Mihaela 
Claudia, Alexa Carmen 
Cătălina 
  
6) Jurnalism şcolar (în limba 
franceză) 
Tipul: Opţional cu temă 
integratoare pentru mai multe 
arii curriculare (Limbă şi 
comunicare, Limbi moderne, 
Noi tehnologii, Om şi 
societate etc). 
Clasa/clasele-ţintă: ... 
(bilingv... intensiv limbi 
moderne) 
Durata: un an şcolar – 2017-
2018 (35 săptămâni) 
Nr ore: 1h/săptămână 
Propunători – echipa de 
realizare: Popa Irina, Nicu 
Vlad 
  
7) Istoria universului anglo-
saxon prin literatură 
Tipul: Opţional cu temă 
integratoare pentru mai multe 
arii curriculare (Limbă şi 
comunicare, Limbi moderne, 
Noi tehnologii, Om şi 
societate). 
Clasa/clasele-ţintă: ... 
(bilingv... intensiv limbi 
moderne) 
Durata: un an şcolar – 2017-
2018 (35 săptămâni) 
Nr ore: 1h/săptămână 
Propunători – echipa de 
realizare: Munteanu Laura 
Mihaela, Munteanu Florin 
  
8) Geografia universului 
francofon şi anglofon 

Tipul: Opţional cu temă 
integratoare pentru mai multe 
arii curriculare (Limbă şi 
comunicare, Limbi moderne, 
Noi tehnologii, Om şi 
societate etc). 
Clasa/clasele-ţintă: ... 
(bilingv... intensiv limbi 
moderne) 
Durata: un an şcolar – 2017-
2018 (35 săptămâni) 
Nr ore: 1h/săptămână 
Propunători – echipa de 
realizare: Mihnevici 
Landiana, Plăcintă Gabriela 
  
9) Geografia universului 
saxon 
Tipul: Opţional cu temă 
integratoare pentru mai multe 
arii curriculare (Limbi 
moderne, Noi tehnologii, Om 
şi societate). 
Clasa/clasele-ţintă: a IX-a 
(bilingv-intensiv limba 
engleză) 
Durata: un an şcolar – 2017-
2018 (35 săptămâni) 
Nr ore: 1h/săptămână 
Propunători – echipa de 
realizare: Neacşu Carmen 
Luiza, Fighiuc Mirela 
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  Aceste cursuri opţionale 
sunt proiectate pentru clasele 
cu profil bilingv – intensiv – 
limba engleză şi limba 
franceză ale instituţiei (de la 
clasa a IX-a la clasa a XII-a), 
conform proiectului 
Erasmus+ KA101 2015-1-
RO01-KA101-014129 intitulat 
„Bilingv 15-18 - Reformarea 
curriculară instituţională prin 
ameliorarea competenţelor 
lingvistice şi de specialitate 
ale profesorilor de la clasele 
cu profil bilingv”, ale cărui 
produse derivate sunt. 
   De asemenea, cele 10 
suporturi novatoare de curs 
pentru înnoirea curriculară – 
la limbile engleză şi franceză 
– se află deja pe Platforma 
MEI a proiectului şi vor fi 
folosite, împreună cu acest 
nou instrument didactic, din 
anul şcolar 2017-2018. 
   În concluzie, Proiectul 
Erasmus+ KA101 intitulat 
„Bilingv 15-18 - Reformarea 
curriculară instituţională prin 
ameliorarea competenţelor 
lingvistice şi de specialitate 
ale profesorilor de la clasele 
cu profil bilingv” a adus o 
plus-valoare de nivel 
european pentru cadrele 
didactice din Liceul Teoretic „ 
Mihail Kogălniceanu” Vaslui, 
întrucât le-a oferit şi asigurat 
competenţe necesare înnoirii 
profesionale şi curriculare, 
contribuind la concretizarea 
obiectivelor din planul 
european al instituţiei.. 
Punerea în practică a 
strategiei de reformare a 
profilului bilingv va fi opera 
profesorilor care predau aici 
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discipline lingvistice şi non-
lingvistice, pentru a fi 
realizate obiectivele de 
îmbunătăţire şi diversificare a 
ofertei la disciplinele 
lingvistice studiate în regim 
bilingv/intensiv – franceză şi 
engleză, cât şi create 
discipline noi, opţionale, 
lingvistice şi non-lingvistice, 
dublate de un sistem 
european de certificare la 
limba franceză la nivelul 
instituţiei, fapt ce va genera 
noi competenţe suplimentare 
susceptibile de a asigura 
succesul în accederea la un 
profil universitar adecvat şi 
inserţia rapidă pe piaţa 
muncii a viitorilor absolvenţi. 
   Deşi din punct de vedere 
contractual, proiectul 
Erasmus+ KA1 s-a încheiat, 
rezultatele sale rămân 

efective şi vizibile, producând 
în continuare efecte benefice 
pentru beneficiarii direcţi şi 
indirecţi: cursuri noi, 
conţinuturi noi, tehnici şi 
strategii înnoite sau 
ameliorate, competenţe 
lingvistice deosebite, noi 
orizonturi profesionale şi 
deschiderea unor perspective 
de comunicare şi colaborare 
novatoare, pe plan european.  
   Proiectul rămâne deschis 
vizitatorilor pe site-ul său 
informativ: 
http://lmkvs.ro/ka1; de 
asemenea, originala 
Platformă MEI de elearning, 
aflată în plină expansiune, va 
fi utilizată de profesori şi elevi 
ai instituţiei, în cadrul orelor 
de curs la limbi moderne şi la 
disciplinele specifice profilului 
bilingv, care se vor preda în 

limbile franceză şi engleză. 
Platforma MEI poate fi în 
continuare vizitată, iar 
progresele sale pot fi 
evaluate continuu la adresa 
http://nelpae.ro/platforma, 
intrarea făcându-se cu userul 
şi parola guest. Nu în ultimul 
rând, proiectul rămâne o 
prezenţă constantă pe 
principalele reţele sociale, 
acolo unde poate fi accesat, 
la orice oră, constituindu-se 
în reper, sursă de inspiraţie 
sau punct de pornire pentru 
noi aplicaţii sau parteneriate. 
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EUROPE FOR INCLUSION  
 

PROF. DIANA ELENA CHIȚU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I.I. MIRONESCU” TAZLĂU 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Parteneriatul strategic în 
domeniul școlar Europe for 
Inclusion, acțiunea KA2 
(Erasmus+) 2014 – 1 – IT02 
– KA201 – 003491_5 se află 
în al treilea an de 
implementare, iar Școala 
Gimnazială ”I.I. Mironescu” 
Tazlău este parteneră în 
acest proiect cu încă șapte 
școli europene din Sassari - 
Italia, Cenon - Franța, 
Jieznas - Lituania, Drusti - 
Letonia, Leszno - Polonia, 
Coimbra – Portugalia și 
Șanliurfa – Turcia. Ne-am 
propus să dezvoltăm inițiative 
care să promoveze 
incluziunea socială și 
bunăstarea tinerilor prin 
îmbunătățirea competențelor 
cheie la școală, precum și 
revizuirea și întărirea 
profesiei de cadru didactic. 
Desfășurăm activități care să 
conducă la elaboarea unui 
Protocol organic pentru 
incluziunea tinerilor cu nevoi 
speciale în școlile implicate 
cu scopul de a schimba 
atitudini, abordări și 
metodologii. Proiectul implică 

o examinare detaliată a 
modului în care pot fi 
depășite obstacolele în calea 
învățării și implicării active a 
fiecărui elev.     
 Activitățile desfășurate 
în primul an de implementare 
au fost prezentate într-un 
număr anterior al revistei. În 
a doilea an de implementare 
a proiectului cadre didactice 
din școala noastră au 
participat la evenimente de 
predare – învățare – formare 
organizate de partenerii din 
Franța și Portugalia, 
principalele teme abordate 
fiind Predarea la clase cu 
elevi alofoni și Depășirea 
barierelor în comunicare.  
 Programul propus de 
partenerul francez a fost 
structurat ținând cont în 
special de latura practică a 
lucrurilor, de aplicarea 
aspectelor teoretice în 
acțiunile întreprinse.  
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Una dintre activitățile de 
debut s-a intitulat As a non-
speaking French person și a 
fost pregătită în așa fel încât 
să ne ofere posibilitatea de a 
înțelege pe deplin ce simte 
un elev alofon la începutul 
vieții lui într-o țară străină, 
într-un mediu nou, într-un 
colectiv pe care încă nu îl 
cunoaște, între persoane a 
căror limbă nu o stăpânește 
pe deplin sau aproape deloc. 
Am fost împărțiți în grupuri 
mixte și, însoțiți de doi elevi 
francezi, am desfășurat o 
acțiune de orientare în oraș, 
în cadrul căreia a trebuit să 
comunicăm în franceză, să 
ne orientăm cu ajutorul harții, 
să solicităm în limba franceză 
informații de la trecători și să 
răspundem la un chestionar 
în legătură cu diferite 
obiective pe care trebuia să 
le localizăm. În cadrul vizitei 
la CASNAV, Centre 
Academique pour la 
Scolarisation des Eleves 
Allophones Nouvellement 
Arrivees et des Enfants Issus 
de Familles Itinerantes et de 
Voyageurs, unde unul dintre 
profesorii din școala franceză 
parteneră este formator, ni s-
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au explicat procedurile 
urmate de familiile străine 
care se mută în zona 
Bordeaux în vederea 
înscrierii copiilor lor la școală 
și integrarea acestora în 
colectivele de elevi, am 
asistat la două interviuri 
susținute de astfel de familii, 
am vazut tipuri de teste 
aplicate copiilor alofoni 
înainte de a se alege școala 
pe care o vor frecventa, 
precum și diferite modele de 
documente pe baza cărora 
se face recomandarea pentru 
școala de urmat, am 
beneficiat de o sesiune de 
învățare practică a limbii 
franceze pentru străini.  
Activitățile de predare – 
învățare – formare din Cenon 
au fost gândite astfel încât, 
după parcurgerea acestora, 
să putem răspunde la cel 
puțin șapte întrebări cheie: 1. 
Știu ce este un elev alofon? 
2. Știu cum sunt determinate 
și verificate abilitățile unui 
elev alofon atunci când 
sosește în țară? 3. Știu cum 
este preluat elevul alofon de 
către școală? 4. Cunosc 
primele acțiuni de urmat de 
către școală când avem în 
clasă un elev alofon? 5. Știu 
cum se predă unui elev 
alofon limba folosită în 
școală? 6. Știu cum se 
evaluează abilitățile 
dobândite de către un elev 
alofon la disciplina pe care o 
predau? 7. Știu pe ce abilități 
să mă axez pentru a decide 
unde trebuie să ajungă un 
elev alofon în următorul an 
școlar? 

 Cursanții români 
participanți la evenimentul de 
predare – învățare – formare 
organizat de partenerul 
portughez consideră că s-au 
specializat în principal în 
domeniul comunicării: 
proces, elemente 
constituente, bariere în calea 
comunicării și metode de 
depășire a acestora, metode 
alternative de comunicare, 
comunicare augumentativă.  
 

 
 
De asemenea, au dobândit 
noi competențe în lucrul cu 
elevii cu nevoi speciale.  
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Un moment important a fost 
și vizitarea centrului din 
Școala Dra Alice Gouveia, 
unde elevii cu nevoi speciale 
participă la activități pregătite 
pentru ei de cadre 
specializate, folosind 
materiale și programe 
specifice, unele dintre ele 
fiind realizate în școală. Am 
încercat noi înșine aceste 
materiale și programe, iar la 
finalul activității am realizat 
împreună cu partenerii o 
transpunere în semne a unei 
povești, înțelegând mai bine 
cum lucrează elevii cu 
probleme. Am vizitat trei 
dintre școlile componente ale 
Agrupamento de Escolas 
Coimbra Sul (Bairro Norton 
de Matos, Arreiro și Dra Alice 
Gouveia), am discutat cu 
elevii și cadrele didactice, am 
avut ocazia să vedem cum 
lucrează partenerii portughezi 
cu elevii.   
Am participat la sesiuni de 
predare – învățare – formare 
conduse de un formator 
specializat în comunicare, dr. 
Joao Pedro Morujao 
Canossa Dias. Am 
desfășurat sesiuni practice, 
unde, alături de ceilalți 
profesori europeni, am 
observat și experimentat 
activități pregătite de cadrele 
didactice din Coimbra, 
Portugalia cu scopul de a 
vedea cum pot fi depășite 
barierele în calea învățării. 
Au urmat discuții despre 
experiențele de predare și 
învățare ale partenerilor în 
sesiuni deschise. Am 
participat la lecții practice și 
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workshop-uri (gătit, arte, 
mobilitate adaptată, 
grădinărit).  

 
 
Am asistat la o sesiune 
specială în care elevii cu 
autism erau învățați să se 
descurce în gospodărie 
(călcat, gătit). Am vizionat o 
punere în scenă a unei piese 
de teatru în care “actorii” erau 
elevi cu nevoi speciale, 
precum și un spectacol la 
Conservatorio de Musica de 
Coimbra, în care elevii cu 
probleme ne-au demonstrat 
că își pot depăși barierele 
dacă sunt ajutați. 
 

 
 În cel de al treilea an, 
evenimentele de predare – 
învățare – formare aau fost 
organizate de partenerii din 
Lituania (tema - metode 

didactice pentru predarea la 
clasele cu elevi cu probleme 
de stare) și Letonia (tema – 
predarea la clase cu elevi cu 
probleme de comportament 
și elevi autiști). În Lituania am 
participat la sesiuni de 
formare în cadrul cărora ne-
au fost prezentate 
programele individualizate 
pentru elevii cu CES, 
workshopuri (“Conflictele. 
Modalități de rezolvare a 
conflictelor”), ore 
demonstrative (Matematică, 
Religie, Limbă Lituaniană, 
Învățământ special, Fizică și 
Educație fizică – lecție 
integrată, Științe etc.) și ni s-a 
făcut cunoștință cu cluburile 
școlii care implică activ elevii 
în activități plăcute. De 
asemenea, am participat la 
un eveniment etnografic, în 
cadrul căruia elevii ne-au 
prezentat detalii despre 
cultura și tradițiile din 
Lituania. Am vizitat 
Orfelinatul din Jieznas și am 
avut ocazia să discutăm cu 
specialiștii despre situația 
unor copii care locuiesc 
acolo.  
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Sesiunile de predare – 
învățare – formare din 
Letonia au avut ca temă 
problemele de comportament 
ale elevilor și programul 
STOP aplicat în școala 
parteneră, elevii autiști, 
modul de recunoaștere și de 
lucru cu aceștia. Una dintre 
sesiunile de formare s-a 
desfașurat la The Autism 
Society of Latvia, care are ca 
principal obiectiv 
îmbunătățirea calității vieții 

persoanelor cu această  
afecțiune. Partenerii din 
Letonia au organizat un  
workshop în care cursanții au 
avut ocazia sa afle informații 
și să experimenteze, 
totodată, metode de lucru pe 
tema mindfulness practice. 
De asemenea, s-au organizat 
workshopuri variate: metode 
de terapie prin artă (teatru, 
artă, dans și mișcare). 
Partenerii ne-au oferit șansa 
să asistăm la lecții 
demonstrative și am putut 
observa modul de lucru cu 
elevii, organizarea lecțiilor, 
tehnici de incluziune a 
elevilor cu cerințe 
educaționale speciale. La 
unele lecții cursanții au fost 
doar observatori, iar la altele 
au fost implicați direct, alături 
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de elevi, la activitățile 
propuse de profesor. Am 
participat, împreună cu 
cadrele didactice și elevii din 
școala Ikskiles la sărbătoarea 
Solstițiului de primăvara, am 
văzut tradiții și obiceiuri 
specifice Letoniei.  
 
 

 
 
 
 
Am participat la o degustare 
de sevă de mesteacăn, în 
cadrul căreia ni s-a explicat 
despre educarea elevilor în 
spiritul respectului față de 
natură, modul de extragere a 
sevei din arbori și efectele 
benefice ale acesteia asupra 
organismului.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acest proiect a fost finanțat 
cu sprijinul Comisiei 
Europene. Această publicație 
(comunicare) reflectă numai 
punctul de vedere a autorului 
și Comisia nu este 
responsabilă pentru 
eventuala utilizare  
informațiilor pe care le 
conține.  
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JOCUL DIDACTIC - MODALITATEA DE ÎNVĂŢARE 

 PENTRU ELEVII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE  

 
PROF. BLAGA BOGDANA – VALERIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “I.I. MIRONESCU” TAZLĂU, JUD.NEAMŢ 
 

 
În perioada 2014 – 

2017 la Școala Gimnazială 

”I.I. Mironescu” Tazlău se 

derulează proiectul 

Erasmus+, Europe for 

Inclusion, având ca parteneri 

școli din Italia, Turcia, 

Letonia, Portugalia, Lituania, 

Polonia, și Franța.  

 

În timpul implementării 

proiectului profesorii din 

şcoala noastră au avut 

ocazia să devină mai 

conștienți de faptul că trebuie 

să-i ajutăm pe elevii cu nevoi 

speciale să se integreze în 

şcolile tradiţionale de masă. 

De asemenea, aceştia 

au participat la șase 

evenimente de predare - 

învățare – formare propuse  

 

de școlile partenere și și-au 

îmbunătățit cunoștințele,  

abilitățile și competențele pe 

teme precum: dificultățile de 

învățare (Italia); dezvoltarea 

memoriei, atenției și a  

concentrării (Polonia); elevii 

alofoni (Franţa); metodele 

didactice folosite pentru 

educarea elevilor cu tulburări 

de dispoziţie (Lituania); 

educarea elevilor cu 

probleme de comportament 

(Letonia). 
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După ce am participat 

la cursuri, am vrut să 

dovedim că metodele noastre  

de predare s-au schimbat și, 

în martie 2017, am proiectat 

și implementat lecții incluzive 

demonstrative. În elaborarea 

acestor lecții profesorii au 

ținut cont de nivelul 

intelectual al elevilor, de   

problemele lor de învățare, 

de informațiile pe care le-au  

primit în timpul evenimentelor 

de predare - învățare – 

formare. 

Una din cele 5 lecţii 

proiectate este cea de TIC, 

intitulată                     

“Învăţ componentele 

calculatorului prin joc”, 

unde au participat 14 elevi de 

clasa a V-a.  

Dintre aceştia 7 elevi 

sunt cu cerinţe educaţionale 

speciale (3 cu deficienţe de 

atenţie, 2 cu deficienţe de 

învăţare şi 2 cu deficienţe de 

limbaj).  

Obiectivele lecţiei: 

O1. Să îşi dezvolte atenţia şi 

memoria prin joc; 
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O2. Să se implice activ în 

activitățile propuse; 

O3. Să identifice componentele  

principale ale unui calculator şi 

rolul acestora; 

O4. Să îşi dezvoltarea 

deprinderea de a utiliza 

calculatorul; 

O5. Să realizeze din carton 

un laptop. 

 

 

 

Strategii didactice: 

Metode de învăţamânt – 

expunerea, conversaţia, 

exerciţiul, observaţia, jocul. 

Trebuie menţionat faptul că 

au fost folosite metodele şi 

tehnicile învăţate (jocul de 

memorie, tangramul, 

rezolvarea puzzle-urilor, 

realizarea unui produs final, 

utilizarea materialelor de 

reciclare) în timpul 

evenimentelor de predare - 

învățare – formare. 

Forme de organizare  

a activităţii – individual,  

frontal și pe grupe.  

Resurse materiale: 

calculator, hârtie colorată, 

carton, foarfece, sfoară, lipici, 

agrafe de birou, piese 

puzzle, plicuri.  

Activităţile presupun 

respectarea particularităţilor 

de vârstă, îmbinarea 

diferitelor forme de activitate, 

îmbinarea muncii individuale 

cu munca pe grupuri şi  

 

activitatea frontală. Prin 

activităţile propuse se 

urmărește modul în care 

elevii participă și se implică 

în rezolvarea sarcinilor de 

lucru solicitate, modul în care 

colaborează.  

 

Activități de lucru: 

Fiecare elev a avut sarcină 

de lucru diferită, ţinându-se 

cont de nivelul intelectual al 

fiecărui elev.  
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I.Activitate individuală  

I.1 Puzzle-ul (4 elevi) - se 

urmărește capacitatea 

elevilor de a se concentra, 

antrenarea gândirii şi 

dezvoltarea perspicacităţii. 

 Elevii privesc cu 

atenţie imaginile, după care 

profesorul amestecă piesele, 

iar aceştia trebuie să 

reconstruiască imaginile 

văzute. Se alocă timp 

sufucient pentru 

reconstituirea acestora.  

 

I.2. Memory game (5 elevi) - 

se urmărește capacitatea 

elevilor de a memora, atenția 

și concentrarea lor. 

Jocul conține cartoane de 

joc, fiecare având imprimată 

pe una din fețe imagini cu 

componentele calculatorului, 

respectiv dispozitivele 

periferice de intrare / ieşire. 

 

I.3. Descoperă dispozitivele 

periferice de intrare/ieşire 

ale calculatorului (5 elevi) - 

elevii trebuie să identifice și 

să încercuiască dipozitivele 

din lista primită. 
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II. Activitate pe grupe  

 

Se urmărește 

capacitatea elevilor de a se 

concentra, modul în care 

elevii participă și se implică în 

rezolvarea sarcinii primite, 

modul în care colaborează. 

Elevii sunt împărţiţi în 4 grupe 

de lucru. Profesorul prezintă 

elevilor laptopul model, 

pentru ca aceștia să 

înţeleagă cum vor ajunge la 

produsul final. După care 

explică etapele de realizare a 

laptopului urmărind planşa 

demonstrativă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul Tangram - prin 

utilizarea formelor tangram, îi 

vom ajuta să-şi dezvolte 

percepţia, memoria vizuală, 

coordonarea ochi - mână, 

dezvoltarea gândirii logice,  

înţelegerea conceptului de 

formă, recunoaşterea 

formelor  geometrice. 

 

 

 

 

 

Toate activităţile s-

au desfăşurat pe fond 

muzical, astfel încât elevii să 

lucreze  relaxat şi cu plăcere. 
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Acest proiect a fost finanțat 

cu sprijinul Comisiei 

Europene.  

 

Această publicație 

(comunicare) reflectă numai 

punctul de vedere a autorului 

și Comisia nu este 

responsabilă pentru 

eventuala utilizare 

informațiilor pe care le 

conține. 
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MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

- CONDUCERE SAU GESTIONARE - 

PROF. IOANA ANTONOVICI 

SCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA CUZA” PIATRA NEAMȚ 
 

Managementul educațional 
are particularitățile sale care 
provin din specificul școlii ca 
organizație și din 
caracteristicile 
managementului psihologic, 
din care provine 
managementul educațional. 
Nuanțarea managementului 
educațional constă în 
dimensiunea moral-
axiologică și în mobilizarea 
resurselor umane în cadrul 
căreia comunicarea joacă un 
rol esențial.  
 
Obiectivul major al 
managementului educațional 
este valorizarea individului și 
a tuturor capacităților sale. 
Dimensiunea organizațională 
și dimensiunea pedagogică 
imprimă managementului 
educațional numeroase 
dileme.  
 
Dilemele subliniază 
specificitatea 
managementului în discuție și 
atrag atenția asupra 
practicării unor demersuri 
anume, care să fie 
concordante cu normarea, 
administrarea și motivarea 
oamenilor din școală. În 
contextul descentralizarii 
administrative și economice 
se impune accentuarea 
implicării comunității locale la 
constituirea politicilor școlare 

și ale proiectelor de 
dezvoltare școlară, 
comunitatea locală având 
potențial pentru a sprijini 
școala în plan financiar, 
managerial și pedagogic. 
 
Programele de formare includ 
nu doar directorii, dar și 
cadrele didactice. Indicat ar fi 
să participe și membri ai 
comunității locale, inclusiv 
părinții. Prin programele de 
formare se dorește realizarea 
schimbării atât a mentalității, 
cât și a structurilor, rolurilor 
ce contravin noului.  
 
Există numeroase  bariere 
care  pot provoca disfuncții 
periculoase, conflicte sau 
frustrări majore în 
organizație. J. Adams, C. 
Carnavall, consideră ca 
principalele categorii de 
bariere sunt de ordin 
perceptiv, cognitiv, personal 
emoționale, de mediu și 
culturale.  
 
Astfel barierele pot fi 
următoarele: 
-          perceptive: saturația, 
stereotipia și ținta falsă 
(dificultatea de a izola un 
mesaj sau o problema din 
masa semnalelor sau 
informațiilor relevante); 
-          cognitive: ignoranța, 
inflexibilitatea, folosirea 

incorectă a limbajului, 
substituția (înlocuirea 
nepermisă a unei noi 
probleme cu una deja 
cunoscută și aplicarea în 
consecință a strategiilor 
obișnuite de reglare) și 
retenția selectivă (admiterea 
doar a argumentelor 
corespunzătoare unei teorii 
sau optici preconcepute); 
-     personal-emoționale: 
obișnuința, conformismul, 
autoritarismul și 
dogmatismul, teama de risc 
și incapacitatea de a tolera 
ambiguitatea. Incertitudinea 
conduce la: pierderea 
încrederii în sine, căutarea 
siguranței afective în trecut, 
preocuparea pentru 
judecarea ideilor și nu pentru 
generarea lor, inabilitatea de 
a găsi rapid soluții; 
-     de mediu: lipsa sprijinului, 
neacceptarea criticii (unele 
persoane pot crea blocaje 
prin susținerea fanatică a 
propriilor concepții), 
managerii care cred că știu 
totul, profețiile autorealizabile 
(sondajele de opinii și 
previziunile care au tendințe 
de a se autorealiza, de a 
confirma previziunea); 
-     culturale: tabu-urile 
(problemele care nu pot fi 
abordate și discutate nu sunt 
rezolvate); presupozițiile 
(doar rațiunea, logica sunt 



Şcoala modernă — nr. 2/2017                                              Domeniul  Management educațional 
 

30 

 

bune, iar sentimentele, 
plăcerea sunt negative și 
rezolvarea problemelor 
individuale și de grup sunt 
foarte serioase, nu pot fi luate 
în glumă); efectele 
totalitarismului (dubla gândire 
– gândirea oficială și 
gândirea intimă a individului; 
gândirea prin procură – 
subiectul judecă situația că 
așa ar trebui să reacționeze, 
așa i s-ar cere în situația 
respectivă, așa ar fi aproape 
de colegi, de șefi). Din dubla 
gândire se ajunge la 
simularea și forțarea unui 
consens imposibil de atins, 
inhibarea gândirii și a 
activității autonome. 
 
Gestionarea organizațiilor se 
concretizează în genuri de 
activități prin care oamenii 
intervin deliberat în procesele 
din organizații, dorind să le și 
controleze.  
 
Abordarea procesual-
organică se detașează de 
analizele date „conducerii” și 
de teoriile manageriale prin: 
identificarea presiunilor 
exercitate de necesități și 
datorită interpretărilor date 
genurilor de necesități ce 
trebuie satisfăcute în 
organizații. Cea mai 
importantă este gestionarea 
reproducerii organizațiilor în 
interiorul socio-organizării 
specializate în care 
funcționează. Dacă nu se 
gestionează reproducerea 
organizației în socio-
organizarea înglobantă, 
organizația respectivă se 

poate bloca, pentru că e 
surprinsă de evoluții pe care 
nu le-a avut în vedere. 
 
În practica economică – 
orizontul teoretic fiind cel 
sistemic – conceptul de 
gestionare este corelat cu cel 
al controlului de 
gestiune. Controlul de 
gestiune a evoluat, având 
aplicabilitate atât în cadrul 
întreprinderilor, cât și al 
instituțiilor publice sau 
organismelor non-profit.  
 

Controlul de gestiune este 
definit ca un sistem de 
reglare   comportamentelor și 
îi implică foarte mult pe 
directorii de resurse umane, 
fiind unul din modurile de 
control al organizațiilor. 
Controlul comportamentelor 
este o activitate veche ca și 
viața oamenilor în grupuri 
organizate, dar a trebuit sa 
se constituie manufacturile 
din secolul al XIX-lea pentru 
a se justifica apariția 
controlului financiar, care 
recurge la tehnici formalizate 
de gestiune.  
 
Controlul de gestiune nu are 
posibilitatea de a sesiza 
realul în toate dimensiunile 
sale, motiv pentru care s-a 
realizat complementaritatea 
sistemelor de reglare a 
comportamentelor: controlul 
prin ierarhie, controlul prin 
regulament și proceduri, 
auditul, controlul prin piață, 
controlul prin cultura de 
întreprindere, controlul prin 
etică.  

Precizările făcute până acum, 
au referiri la organizații, fiind 
preponderent de natură 
economică. 
Conceptul de gestiune în 
planul educației are referire la 
modalitatea de administrare a 
resurselor pedagogice 
(umane, materiale, 
financiare, informaționale) la 
nivelul sistemului de 
învățământ, organizației 
școlare, contextului național, 
teritorial și local. În 
perspectiva managementului 
educației operaționalizarea 
conceptului de gestiune 
angajează acțiuni de 
informare, evaluare și decizie 
în activitatea de conducere.  
 
La nivelul organizației 
școlare, gestionarea 
resurselor este prezentă la 
nivelul tuturor funcțiilor 
manageriale (planificare-
organizare, orientare-
îndrumare metodologică, 
reglare-autoreglare prin 
acțiuni de cercetare și 
perfecționare), nu doar la 
nivelul funcțiilor 
administrative (planificare, 
organizare, coordonare, 
control, decizie). Deci, 
conceptul de gestiune este 
legat de utilizarea eficientă a 
resurselor. 
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STUDIU ASUPRA  MODALITĂȚILOR DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR 

DIDACTICE ÎNCEPÂND CU LUNA OCTOMBRIE 2011, ÎN ROMÂNIA 

PROF. ELENA-ROXANA IRINA 
CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

 
 

• Formarea profesională 

este un drept al personalului 

încadrat în învăţământul 

preuniversitar “ art. 2 (1) 

Personalul încadrat în 

învăţământul preuniversitar 

beneficiază de dreptul de a 

participa la oricare din 

formele de pregătire şi de 

organizare a 

perfecţionării/formării 

continue (..), în ţară sau în 

străinătate.”1 

• Personalul didactic, 

personalul de conducere, 

de îndrumare şi de control, 

precum şi personalul 

didactic auxiliar trebuie să 

participe la activităţile de 

formare continuă, art. 275 “ 

(3) Personalul didactic de 

conducere, de îndrumare şi  

 

de control, precum şi 

personalul didactic auxiliar 

au obligaţia de a participa la 

activităţi de formare  

 

                                                 
1 ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 

2011 pentru aprobarea Metodologiei 

privind formarea continuă a 

personalului din învăţământul 

preuniversitar 

 

 

continuă, în condiţiile legii.” 
2 

• Formarea continuă 

se realizează prin: 

▪ art. 4 “a) programe şi 

activităţi de perfecţionare a 

pregătirii ştiinţifice, 

psihopedagogice şi didactice; 

▪ b) programe de 

formare în domeniile 

conducerii, îndrumării şi 

evaluării învăţământului; 

▪ c) cursuri de pregătire 

şi susţinerea examenelor de 

obţinere a gradelor didactice 

II şi I; 

▪ d) programe de 

conversie profesională; 

▪ e) studii 

corespunzătoare unei  

 

specializări din alt domeniu 

de licenţă”(Ordin nr. 5.561 

din 7 octombrie 2011) 

o Evoluția în 

cariera didactică se face 

prin obținerea gradelor 

didactice II și I. 

o Acordarea 

gradului didactic II semnifică 

                                                 
2 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

dobândirea de către cadrul 

didactic a unui plus de  

 

profesionalizare, confirmat 

prin rezultatele obţinute la 

probe special concepute 

pentru a pune în evidenţă 

valoarea adăugată 

achiziţionată în intervalul 

parcurs de la obţinerea 

definitivării în învăţământ 

o Acordarea 

gradului didactic I semnifică 

dobândirea de către cadrul 

didactic a unui nivel înalt de 

maturitate profesională şi 

expertiză, care îl 

recomandă ca pe un 

furnizor de bune practici în 

mediul educaţional şcolar.( 

art. 25, Ordin nr. 5.561 din 7 

octombrie 2011) 

• Unităţile şi 

instituţiile de învăţământ 

preuniversitar, pe baza 

analizei de nevoi, stabilesc 

obiectivele şi formarea 

continuă, inclusiv prin 

conversie profesională, 

pentru angajaţii proprii. 

(LEN, art.244, alin. 2) 

• Casele corpului 

didactic sunt centre de 

resurse şi asistenţă 
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educaţională şi managerială 

pentru cadrele didactice şi 

didactice auxiliare şi se pot 

acredita ca furnizori de 

formare. (LEN, art.244, alin. 

4) 

• Art. 242: (1) 

Formarea continuă a 

cadrelor didactice cuprinde 

dezvoltarea profesională şi 

evoluţia în carieră.  

• Evoluţia în 

carieră : se realizează prin 

gradul didactic II şi gradul 

didactic I, examene de 

certificare a diferitelor 

niveluri de competentă. – 

LEN 1/2011 Art. 242 (2) 

• Monitorizarea 

evoluţiei în carieră este 

realizată de inspectoratele 

şcolare judeţeană /a 

Municipiului Bucureşti prin 

inspectorul de specialitate şi 

de către directorii unităţilor 

de învăţământ. - OM 5561 

art. 102 (1) 

• Dezvoltarea 

profesională : a personalului 

didactic, de conducere, de 

îndrumare şi de control şi 

recalificarea profesională 

sunt fundamentate pe 

standardele profesionale 

pentru profesia didactică, 

standarde de calitate - LEN 

1/2011 Art. 244 (5) 

• Monitorizarea 

dezvoltării profesionale se 

face de către profesorii 

metodişti/mentori pentru 

dezvoltarea profesională din 

casele corpului didactic, 

responsabilii cu formarea 

continuă şi directorii 

unităţilor şcolare prin 

instrumente specifice.                       

( OM 5561 art. 102 (1) 

• Certificarea  

dezvoltării profesionale 

• După 

absolvirea cursurilor de 

formare continuă se obţine 

Certificatul de competenţe 

profesionale – OM 5561 art. 

101 (1) 

• Acordarea 

certificatului de competenţă 

se bazează pe evaluarea a 

ceea ce candidatul ştie să 

facă în condiţii reale de 

muncă. - OM 5561 art. 101 

(2) 

• Formarea 

continuă se realizează în 

principal prin:  

• Programe şi 

activităţi de perfecţionare a 

pregătirii ştiinţifice; 

• Programe de 

formare în domeniul 

conducerii, îndrumării şi 

evaluării învăţământului; 

• Cursuri de 

pregătire şi susţinerea 

examenelor de obţinere a 

gradelor didactice II şi I; 

• Programe de 

conversie 

profesională.(O.M. 5561 art. 

4, alin. 1). 

• Formarea 

continuă a personalului 

didactic se întemeiază pe 

modelul abordării prin 

competenţe şi pe conceptul 

de dezvoltare cumulativă a 

nivelului de competenţă a 

personalului didactic. (O.M. 

5561 art. 4, alin. 1). 

• Formarea 

continuă se realizează – 

printr-un sistem de instituţii, 

organizaţii şi structuri în 

care se stabilesc relaţii 

ierarhice şi relaţii 

funcţionale menite să 

stabilească coerenţa, 

compatibilitatea şi 

respectarea standardelor de 

calitate în proiectarea, 

realizarea şi evaluarea 

programelor de formare 

continuă la nivel naţional 

(O.M. 5561 art.66, alin. 1). 

• Programele de 

formare continuă asigură 

dezvoltarea profesională 

sistematică a personalului 

didactic şi sunt valorificate 

prin sistemul de acumulare, 

recunoaştere şi echivalare a 

creditelor profesionale 

transferabile (O.M. 5561 art. 

81) 

• Evaluarea 

formării continue – O.M. 

5561: se efectuează prin: 
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• acumularea 

creditelor profesionale 

transferabile; 

• validarea 

competenţelor obţinute în 

activitatea didactică, 

cuprinse în fişele anuale de 

evaluare ale personalului 

didactic, în rapoartele de 

inspecţie şi asistenţă la ore; 

• punctarea 

portofoliului. 

• Sistemul 

competenţelor profesionale: 

“Formarea continuă a 

personalului didactic, de 

conducere, de îndrumare şi 

control din învăţământul 

preuniversitar se bazează 

pe sistemul competenţelor 

profesionale”3 - (O.M. 5561 

art. 89) 

• Monitorizarea 

dezvoltării profesionale - se 

face de către profesorii 

metodişti / mentori pentru 

dezvoltarea profesională din 

casele corpului didactic, 

responsabilii cu formarea 

continuă şi directorii 

unităţilor şcolare prin 

instrumente specifice, (O.M. 

5561 art. 101, alin. 2). 

• O.M. 5562: 

Acumularea de credite 

profesionale transferabile se   

realizează prin 

recunoaşterea rezultatelor 

învăţării în contexte formale, 

                                                 
3 O.M. 5561 art. 89 

nonformale şi informale 

(O.M. 5562 art. 7, alin. 1). 

• O.M. 5562 - 

Echivalarea creditelor: Se 

echivalează cu 90 de 

credite profesionale 

transferabile: 

• Obţinerea 

gradului didactic II sau a 

gradului didactic I 

• Absolvirea unor 

forme de studii universitare 

prevăzute la art. 8 lit. a – e 

din O.M. 5562 

• Se echivalează 

cu 60 de credite 

profesionale transferabile 

absolvirea în intervalul 

respectiv a unui curs 

postuniversitar didactic. 

(O.M. 5562 art. 9, alin. 1) 

• Se pot obţine 

până la 15 credite 

profesionale transferabile 

prin recunoaşterea 

rezultatelor învăţării în 

contexte nonformale şi 

informale. 

• Echivalarea, 

evaluarea, validarea şi 

recunoaşterea în credite 

profesionale transferabile se 

face conform capitolului III 

din O.M. 5562  

• O.M. 5562 art. 

11 – 19: Echivalarea în 

credite profesionale 

transferabile a formelor de 

organizare a formării 

continue se face: 

o anual 

o la solicitarea 

personalului didactic, de 

conducere de 

îndrumare şi control 

o de către unitatea de 

învăţământ din care 

provin cadrele didactice, 

pe baza dosarelor 

depuse de către 

acestea. (O.M. 5562 art. 

11 – 19) 
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MANAGEMENT EDUCAȚIONAL – TEORIE ŞI ŞTIINŢĂ 
  

DIRECTOR, PROF. CHIRIAC LILIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECUIENI 

 

Învăţământul, ca 
domeniu prioritar al vieţii 
sociale, ca "întreprindere" de 
lungă durată, de care 
depinde formarea celui mai 
important factor al naţiunii -
omul pregătit prin studii, forţa 
de muncă şi specialiştii - nu 
poate şi nici nu trebuie să-şi 
permită să aibă eşecuri. în 
acest sens, el are nevoie de 
o conducere competentă şi 
eficientă.  

 
Conducerea 

competentă şi eficientă a 
învăţământului, atât la nivelul 
sistemului, cât şi al instituţiei 
de învăţământ necesită 
fundamentarea ei ştiinţifică. 
La baza acestei fundamentări 
stă ştiinţa conducerii 
învăţământului sau 
managementului educaţional.  

 
Managementul 

educaţional, ca ramură 
ştiinţifică a managementului 
în general, studiază 
ansamblul principiilor 
funcţiilor şi strategiilor 
(mijloace, metode, forme 
etc.) de direcţionare, de 
organizare, gestionare şi 
evaluare ale instituţiilor 
furnizoare de educaţie, ale 
învăţământului în 
integralitatea sa. Pentru a 
asigura învăţământului un 
randament şi o performanţă  

 
ridicate sunt necesare 
cunoaşterea şi aplicarea  
ştiinţei managementului 
educaţional. 

 
Analiza şcolii în 

perspectiva socio-
organizaţională ar putea fi 
considerată, la o primă 
vedere, un demers mai putin 
obişnuit, avand în vedere 
specificul instituţiei şcolare, 
dimensiunea ei umană 
fundamentală. Dar nu există 
activitate umană, individuală 
şi mai ales desfăşurată în 
timp, care să nu presupună 
actul conducerii, al 
managementului. 

 
Managementul 

educațional constă în 
studierea proceselor și 
relațiilor ce se manifesă în 
cadrul instituțiilor de 
învățământ, în timpul 
desfășurării procesului 
educațional, în vederea 
descoperirii legilor care-l 
generează și a elaborării 
unor metode și tehnici de 
conducere pe baza acestora, 
care să asigure creșterea 
eficienței acestui proces.  

Managementul 
educației reprezintă teoria și 
practică, știinta și arta 
proiectării, organizării, 
coordonării, evaluării, reglarii 
elementelor activității  

 
educative (nu numai a 
resurselor), ca activitate de 
dezvoltare liberă, integrală, 
armonioasă, a individualității 
umane, în mod permanent, 
pentru afirmarea autonomă și 
creativă a personalității sale,  
conform idealului stabilit la 
nivelul politicii educaționale. 

 
Managementul 

educațional are caracter 
multiplu determinat: social, 
după obiectul activității sale; 
educativ, având în vedere 
rolul predominant educațional 
al școlii; sistemic, în 
concordanță cu sistemul 
general de management; 
economic, urmărind continuu 
creșterea eficienței muncii; 
multidisciplinar, datorită 
interferenței informațiilor din 
domenii diferite în timpul 
actului educațional 

 
Esenţa  

managementului este 
reprezentată de funcţiile 
acestuia. Cunoaşterea şi 
înţelegerea lor constituie o 
premisă majoră a descifrării 
conţinutului ştiinţei şi practicii 
managementului, pentru 
însuşirea şi utilizarea 
corectă a sistemelor, 
metodelor, tehnicilor şi 
procedurilor proprii. 
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Modelele de 
management educațional au 
fost prezentate de-a lungul 
timpului de către diverși 
autori în teoria 
managementului educațional. 
În anumite aspecte aceste 
teorii se suprapun, existând 
unele diferențe care fac 
dificilă identificarea modelelor 
de management datorită 
faptului că modele similare 
au nume diferite sau, în 
anumite cazuri, același 
termen este folosit pentru a 
denumi abordări distincte.  

 
O clasificare a acestor 

modele o găsim în cartea lui 
Tony Bush, „Leadership și 
management educațional”. 
Potrivit acestuia sunt șase 
modele de management 
educațional: formal, colegial, 
politic, subiectiv, ambiguu și 
cultural.  

 
”Deşi această împărțire 

diferă de categorizarea altor 
autori, acestor modele li se 
acordă o atenţie sporită în 
literatura de management 
educaţional şi au fost 
verificate empiric în sistemul 
educaţional din Marea 
Britanie. Cele şase teorii sunt 
ilustrate pe larg prin exemple 
de practică luate din şcolile 
primare, şcolile gimnaziale şi 
liceele din Anglia şi Ţara 
Galilor şi din multe alte ţări.”  

 
Dintre toate cele șase 

modele am vrut să mă opresc 
asupra modelului de 
management colegial. De 
ce? Voi încerca să explica 

mai jos de ce mi-a atras 
atenția acest model.  

 
Potrivit aceluiași autor 

menționat mai sus „Modelele 
colegiale presupun faptul că 
organizaţiile determină 
politicile şi iau decizii ca 
urmare a unui proces de 
discuţii care duce la un 
consens. Puterea este 
împărţită între câţiva sau 
între toţi membrii organizaţiei, 
care se presupune că au o 
înţelegere comună asupra 
scopurilor instituţiei.” 

 
Modelul colegial include 

acele teorii potrivit cărora 
puterea și luarea deciziei 
trebuie distribuită către 
anumiți sau către toți membrii 
unei organizații, în cazul 
nostru profesorii din școală. 
Aceste abordări variind de la 
o colegialitate restrânsă, în 
care liderul, directorul, 
împarte puterea cu un anumit 
număr de profesori (consiliul 
de administrație al unei școli), 
până la o colegialitate pură în 
care toți profesorii (consiliul 
profesoral) au un cuvânt de 
spus în determinarea 
hotărârilor ce urmează a fi 
luate.  

 
În cadrul modelelor 

colegiale se presupune că 
toți membrii unei organizații 
vor conveni asupra 
obiectivelor acesteia. Deci se 
crede că tot personalul are o 
viziune asupra scopurilor 
organizației. Există totuși o 
problemă și anume aceea că 
existența unui conflict de 

obiective ar putea duce la 
limitarea aplicării unui model 
colegial în cadrul unei școli.  

 
Modelele colegiale au în 

comun cu cele formale 
perspectiva structurii 
organizaționale. Diferența 
majoră constă în relațiile 
dintre diferitele componente 
ale structurii. În cazul 
modelelor formale structurile 
sunt dispuse pe verticală, 
sunt ierarhice, deciziile sunt 
luate de către lideri și apoi 
transmise către subordonații 
care sunt direct răspunzători 
în fața superiorilor pentru 
modul de îndeplinire a 
sarcinilor. În cadrul modelelor 
colegiale structurile sunt 
dispuse pe orizontală, 
participanții având drepturi 
egale în ceea ce privește 
determinarea politicilor 
educaționale și influențarea 
deciziilor.  

 
În ceea ce privește 

relațiile dintre ei și mediul 
extern în cazul modelelor 
colegiale apar unele 
dificultăți. Acestea se 
manifestă de cele mai multe 
ori în deciziile pe care școala 
le ia cu privire la 
responsabilitatea în fața 
instituțiilor cu care vine în 
contact.  

 
De aceea, în cadrul 

modelelor colegiale stabilirea 
politicilor în mod colegial este 
limitată de responsabilitatea 
directorului față de instituțiile 
externe cu care vine în 
contact. Având în vedere că 
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modelul colegial presupune 
luarea deciziilor într-un cadru 
participativ, acest model tinde 
să omită posibilitatea apariției 
unui conflict între procesul 
participativ intern și 
responsabilitatea externă.  

 
Astfel, concluzia 

conform căreia directorii sunt 
mereu de acord cu deciziile și 
nu întâmpină dificultăți în a le 
explica în fața organismelor 
externe duce la 
presupunerea conform căreia 
problemele vor fi rezolvate 
totdeauna prin consens.  

În realitate, 
responsabilitatea pe care o 
are directorul duce la o 
versiune modificată a 
colegialității, existând riscul 
apariției unei tensiuni 
datorate de conflictul rezultat 
între responsabilitatea sa și 
cerințele participării la luarea 
deciziilor.  

 
Aplicarea unui model 

colegial pare destul de 
interesantă și atractivă pentru 
director, prin faptul că va 
implica în procesul de luare a 
deciziilor mai mulți membrii în 
luarea deciziilor și implicit 
creșterea gradului de 
responsabilitate al acestora.   

 
Dar este modelul 

colegial unul preferat în 
managementul educațional? 
Există unele limitări ale 
acestui model și că la un 
moment dat ne putem 
întrebarea dacă este 
colegialitatea un ideal de 
neatins. Criticii acestui 

model, bine primit la 
momentul apariției, au 
identificat un număr de șapte 
probleme.   

 
În primul rând aceste 

modele sunt atât de 
normative încât au tendința 
de a ascunde realitatea în loc 
să o descrie.  

Procesul decizional în 
cadrul acestui model este 
destul de greoi. Atunci când 
este necesară aprobarea 
unor propuneri făcute în 
diferite comisii, participanții 
sunt nevoiți să se întâlnească 
de mai multe ori înainte ca 
problemele să fie rezolvate.  

 
Nu există o garanție a 

unanimității rezultatelor deși 
se presupune că deciziile 
sunt luate prin consens, iar 
rezultatele au la bază valorile 
comune ale participanților. În 
practică participanții la luarea 
deciziilor pot avea propriile 
puncte de vedere pe care să 
le susțină.  

Aspectele participative 
ale procesului de luare a 
deciziilor există alături de 
componentele structurale și 
birocratice. Abordarea 
colegială a procesului de 
luare a deciziei poate fi dificil 
de susținut având în vedere 
că  directorii sunt 
răspunzători în fața 
superiorilor săi sau a 
diferitelor organisme externe.  

 
Astfel participarea 

reprezintă dimensiunea 
internă a democrației, în timp 
ce responsabilitatea este 

văzută ca un aspect extern al 
acesteia.  

 
Atitudinea personalului 

influențează, în parte, 
eficacitatea sistemului 
colegial, astfel dacă 
personalul susține 
participarea în mod activ, 
sistemul poate avea succes, 
dacă personalul este apatic și 
manifestă ostilitate atunci 
sistemul nu va avea succes.  

 
Procesele colegiale din 

școli depind mai mult de 
atitudinea directorilor decât 
de susținerea profesorilor. 
Consiliul de administrație și 
mai ales consiliul profesoral 
oferă cadrul legitim pentru 
implicarea personalului în 
procesul de luarea deciziilor. 
Pentru directori ar fi mult mai 
benefic să ia în considerare 
viziunea personalului, dar 
acest proces este mai mult 
unul consultativ și nu 
colegialitate.  

 
Chiar dacă modelele 

colegiale contribuie cu câteva 
concepte importante la teoria 
managementului educațional, 
totuși acestea oferă o 
imagine incompletă a 
managementului în educație, 
prin faptul că subestimează 
autoritatea oficială a 
directorului. De asemenea 
poate fi „adevărată ideea 
conform căreia colegialitatea 
şi abordările participative nu 
pot coexista prea uşor cu 
realităţile birocratice şi 
politice ale sistemelor 
educaționale”.  
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Deși modelul colegial a 
apărut după anii 1980, acesta 
nu este destul de ușor de 
implementat, astfel că 
probabil în cele mai multe 
școli se apelează la 
implementarea modelelor 
formale care presupun că 
organizațiile sunt sisteme 
ierarhice, în care directorii au 
autoritatea.   

 
 

Nivelul de calitate al 
managementului este decisiv 
pentru atingerea obiectivelor 
scontate, pentru realizarea 
performanţei, sau mai nou, a 
excelenţei, în oricare tip de 
acţiune colectivă, indiferent 
de organizaţia dată.  

 
Neglijarea implementării 

unui management 
performant, de înaltă calitate, 
generează o bună parte din 
eşecurile organizaţiilor. 
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CADRUL EUROPEAN AL CALITĂȚII EDUCAȚIEI 

PROFESOR-METODIST GABRIELA-LIVIA CURPĂNARU 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

 

Interesul pentru 

implementarea unui sistem 

de management al calităţii la 

nivel naţional şi european a 

sporit în ultimi ani.  

Managementul calităţii 

reprezintă un ansamblu de 

măsuri cu scopul ca 

instituţiile de învăţământ, să 

poată planifica obţinerea 

calităţii, să determine 

parametrii acesteia şi să 

dovedească rezultatul 

obţinut.  

Este nevoie de 

managementul calităţii în 

învăţământ pentru că 

managementul calităţii 

înseamnă prevenire şi nu 

corectare.  

Asigurarea calităţii, ca 

parte a managementului 

calităţii, înseamnă crearea 

încrederii în rândul publicului 

şi crearea plus valorii. 

Asigurarea calităţii în 

sistemul de învățământ 

preuniversitar poate fi 

considerată un proces de 

evaluare, din diferite 

perspective şi pe mai multe 

niveluri instituţionale, a 

modului în care o instituţie de 

învăţământ funcţionează şi a 

manierei în care aceasta 

răspunde nevoilor de formare 

profesională şi cercetare 

ştiinţifică ale „clienţilor”săi. 

În România, 

asigurarea calităţii în sistemul 

de învățământ preuniversitar 

este un subiect destul de 

nou. Înfiinţată în anul 2006, 

ARACIP a reuşit să 

elaboreze şi să piloteze până 

în prezent o metodologie de 

evaluare a calităţii.  

Mai mult ARACIP a 

devenit membru candidat al 

ENQA, pentru a beneficia de 

recunoaştere instituţională la 

nivelul european. 

Potrivit strategiei 

Ministerului Educaţiei, 

managementul calităţii în 

sistemul de învățământ 

preuniversitar, acordă o 

importanţă deosebită 

managementului calităţii 

instituţiilor de învăţământ.  

Necesitatea 

managementului decurge din 

caracterul social al muncii 

cadrelor didactice şi elevilor 

şi presupune respectarea 

unor norme de muncă şi 

comunicare eficientă. 

Dimensiunea asigurării 

calităţii în învăţământul 

preuniversitar capătă valenţe 

europene. 

La nivel instituţional, 

asigurarea calităţii procesului 

de învăţământ este o cerinţă 

inevitabilă şi în acest context 

a fost înfiinţată Agenţia 

Română pentru Asigurarea 

Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar (ARACIP) care 

coordonează întreaga 

activitate din punct de vedere 

calitativ. 

Calitatea, echitatea şi 

eficienţa sunt cei trei piloni ai 

reformelor educaţionale din 

ultimele decenii din Europa şi  
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din lume, care trebuie avute 

în vedere la construirea 

sistemelor naţionale de 

management şi de asigurare 

a calităţii, inclusiv a celui din 

România.  

Aceasta aliniere este 

necesară nu numai pentru a 

asigura o integrare reală şi 

funcţională, din punct de 

vedere educaţional, a 

României în Uniunea 

Europeană, ci şi pe de altă 

parte, pentru ca iniţiativele 

româneşti din acest domeniu 

sa fie consonante, din punct 

de vedere teoretic şi 

metodologic, cu ceea ce se 

întâmplă acum în lume.  

O rămânere în urma în 

privinţa concepţiei sistemelor 

de management şi de 

asigurare a calităţii, a 

valorilor subsumate şi a 

metodologiilor aferente ar fi 

făcut extrem de grea nu 

numai integrarea, dar chiar şi 

înţelegerea reciprocă.                  

( ARACIP – Strategia 

ARACIP pentru perioada 

2007-2010 – Conceperea şi 

implementarea unui sistem 

de management şi de 

asigurare a calităţii în 

învăţământul preuniversitar 

românesc, Bucureşti, 2006.) 

 

A doua categorie 

majoră de argumente în 

favoarea dezvoltării 

sistemelor de management şi 

de asigurare a calităţii este 

oferită de nevoile interne de 

dezvoltare şi reformă, aşa 

cum au fost ele identificate în 

documentele diagnostice şi 

strategice elaborate de către 

Ministerul Educaţiei şi de 

către alte instituţii. 

Rezultatele investiţiei 

în educaţie sunt observabile 

numai pe termen mediu şi 

lung, sistemul educaţional 

reprezentând un sistem 

inerţial - ceea ce facem 

acum, cuantificăm peste ani. 

Actul educaţional este 

considerat un serviciu de 

calitate pe care instituţiile de 

învăţământ gimnaziale şi 

profesional tehnice îl oferă 

societăţii. Rezultatul 

serviciului este formarea 

viitorului specialist în dubla 

sa calitate de beneficiar al 

rezultatelor propriei sale 

formări, şi acela de bun al 

societăţii în care lucrează şi 

care beneficiază de calitatea 

muncii acestuia. 

Cultura calităţii 

reprezintă efectul unor 

mecanisme avansate de  

 

evaluare a calităţii 

instituţionale interne şi a 

continuei implementări a 

rezultatelor acestora.  

La nivel naţional, 

asigurarea calităţii implică 

următorii actori conform figurii  

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

Rol de 

reglementare şi 

de 

implementare a 

modalităţilor de 

organizare, 

control şi 

evaluare a 

sistemului 

naţional de 

învăţământ. 

AGENȚIA ROMÂNĂ 

DE ASIGURARE A  

CALITĂȚII  ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

( ARACIP) 

Rol de evaluare 

externă a 

calităţii 

educaţiei. 

INSPECTORATELE 

ȘCOLARE 

JUDEȚENE 

Rol de control 

al calităţii 

educaţiei. 

COMISIA PENTRU 

EVALUAREA  ȘI 

ASIGURAREA 

CALITĂȚII ( CEAC) 

ORGANIZATĂ ÎN 

FIECARE ȘCOALA 

Rol de evaluare 

internă a 

calităţii 

serviciilor 

educaţionale 

oferite. 

ACTORII 

EDUCAȚIONALI 

(CADRELE 

DIDACTICE, ELEVII, 

PARINȚII, 

CONDUCEREA 

ȘCOLII, ETC.) 

Rol în 

producerea şi 

generarea 

educaţiei de 

calitate. 
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O educaţie de calitate este 

nu numai aceea care asigură 

progresul în atingerea unor 

obiective prestabilite 

(“valoare adăugată”) ci şi cea 

care îşi stabileşte noi ţinte şi 

noi modalităţi de atingere a 

lor (“valoare creată”) pe 

măsură ce societatea se 

schimbă. 

Webgrafie: 

www.edu.ro 

www.aracip.ro 

www.cndipt.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ro/
http://www.aracip.ro/
http://www.cndipt.ro/
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ABORDAREA  DIFERENȚIATĂ  A  ELEVILOR 

PRIN  UTILIZAREA  STRATEGIILOR  ADECVATE 
 

P.Î.P. DUMITRU PETRU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ZĂNEȘTI 

 
             În faţa problemelor 
pe care le ridică educaţia 
astăzi, trebuie reorientată şi 
poziţia cadrului didactic în 
raport cu cerinţele prezentului 
şi mai ales ale viitorului în 
funcţie de cerinţele fiecarui 
elev în parte. Astfel 
educatorul este chemat sa-şi 
redimensioneze continuu 
rolurile şi ipostazele, 
manifestând un 
comportament deschis şi o 
atitudine pozitivă, deschisă şi 
reflexivă, promovând o 
învăţare interactivă şi 
eficientă.  

Indicatorul general al 
învăţării în toate teoriile este 
schimbarea, aceasta putând 
însemna învăţare sau 
neînvăţare, adaptare sau 
neadaptare. Experienţele pe 
care se sprijină învăţarea 
sunt legate de percepţiile şi 
informaţiile venite din mediu 
şi prelucrarea lor de catre 
individ. Învăţarea se bazează 
pe cunoaştere, emoţii şi 
comportament; transformarea 
termenilor a atitudinilor; 
priceperea de a rezolva 
probleme; competenţele 
lingvistice 
            Învăţarea este un 
proces care determină o 
schimbare de durată a 
comportamentului celui care 
învaţă, a modului de a gîndi, 

simţi şi acţiona a cestuia. La 
sfîrşitul unei activităţi de 
învăţare, subiectul cunoscut 
va dispune de cunoştinţe, 
priceperi, deprinderi, 
capacităţi, competenţe, 
interese, atitudini, convingeri, 
etc. pe care nu le avea 
înainte de învăţare sau erau 
la un nivel de performanţă 
mai scăzut. 
       Practic reuşita învăţării 
şcolare depinde atât de 
factori, cum ar fi capacitatea 
de învăţare şi nivelul de 
motivaţie al elevilor, cât şi de 
factori externi, cei mai 
importanţi fiind calitatea 
predării, climatul din clasă şi 
tehnologia didactică. 

Şcoala modernă este 
aceea în care elevii trebuie 
să-şi asume într-o mai mare 
masură responsabilitatea 
dobândirii cunostinţelor, 
cadrul didactic devenind în 
acest fel un organizator al 
activităţii de învăţare. 
Cerinţele formării individului 
în şcoala modernă în 
perspectiva educaţiei 
permanente impun formarea 
şi dezvoltarea capacităţilor 
acestuia de a-l învăţa să 
înveţe, să se instruiască 
independent.                  
          Tehnicile de 
diferenţiere a instruirii 
vizează o gradare a sarcinilor 

şcolare, potrivit posibilităţilor 
individuale şi a ritmului 
propriu de dezvoltare a 
fiecărui individ, astfel încât 
randamentul să fie asigurat 
pentru toţi. Putem sublinia în 
acest sens rolul deosebit de 
important al cadrului didactic 
în generarea unui climat de 
încredere în posibilităţile 
individului încât sa combată 
complexul de inferioritate pe 
care îl trăiesc mulţi dintre cei 
care nu pot atinge 
performanţe ridicate şi, de 
asemenea, să combată 
atitudinea de uniformizare a 
condiţiilor de învăţare şi 
dezvoltare pentru indivizii 
capabili de performanţe.  
             În urmă cu cinci 
decenii, a determina 
eficacitatea generală a 
instruirii sau a determina 
reuşita la învăţătură a tuturor 
elevilor din clasele şcolilor 
noastre erau simple himere. 
Astăzi toate acestea sunt pe 
deplin realizabile, din punct 
de vedere ştiinţific, dacă 
asigurăm anumite condiţii. 
Pentru a determina 
eficacitatea instruirii şi reuşita 
tuturor elevilor la învăţătură 
în condiţiile actuale ale 
învăţământului românesc, 
soluţia este individualizarea, 
diferenţierea şi motivarea 
învăţării în condiţiile instruirii 
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dirijate diferenţiate în clasă şi 
în cadrul unor programe 
compensatorii. 
  O preocupare majoră 
a fiecărui dascăl din ziua de 
azi – deschizător de drumuri 
– este cunoaşterea reală a 
individualităţii elevilor cu care 
lucrează, fapt care conduce 
la o individualizare a 
acţiunilor pedagogice, la o 
tratare diferenţiată a elevilor 
în funcţie de posibilităţile şi 
înclinaţiile lor. Educatorul ca 
să abordeze o diferenţiere şi 
o personalizare a proiectării 
trebuie mai întâi să 
stabilească competenţele de 
cunoaştere şi valorizare a 
elevului pentru reuşita sa 
socială. 

Instruirea  diferenţiată  
nu  se  identifică  cu  
strategiile  folosite  şi  nici  cu 
un  model  de predare.  Este  
mai  mult  decât  atât,  este  
un  mod  de  gândire  despre  
predare  şi  învăţare  care 
pleacă   de   la   nivelul   de   
disponibilitate   al   elevilor,   
interes,   nevoi,   profil   de   
învăţare.  
 Una din ideile de bază 
ale tratării diferenţiate este 
aceea că învăţământul 
trebuie să se desfăşoare 
astfel încât elevii să-şi asume 
într-o mai mare măsură 
responsabilitatea dobândirii 
cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor, asigurând 
posibilitatea unei cunoaşteri 
active, atât prin munca în 
colectiv, cât şi prin munca 
individuală. Corelat cu 
aceasta, instruirea individuală 
se înscrie printre mijloacele 

de ameliorare a 
randamentului elevilor, de 
diminuare a eşecurilor. De 
aceea, în general, adoptarea 
celor mai multe dintre 
măsurile de diferenţiere a 
instruirii au în vedere atât 
formele în care se manifestă 
întârzierea şcolară a unor 
elevi, cât şi cauzele care o 
determină; tocmai aceasta 
analiză nuanţată a întârzierii 
şcolare şi a cauzelor 
acesteia, urmată de 
angajarea elevilor într-un 
proces de instruire adecvat 
lor, constituie contribuţia 
esenţială a psihologiei şi 
pedagogiei diferenţiale. 

Lucrările care se 
ocupă de înlăturarea 
întârzierilor şcolare atestă 
eficienţa îmbinării măsurilor 
generale de perfecţionare a 
activităţii şcolare cu cele de 
diferenţiere a instruirii, atât 
prin adoptarea unor forme 
adecvate de organizare a 
claselor şi grupelor de elevi, 
cât şi prin tratarea 
diferenţiată a elevilor, pe 
baza cunoaşterii 
particularităţilor lor 
individuale, realizate în 
condiţiile activităţii cu 
întreaga clasă. 

După cum remarcă 
mulţi psihologi, o strategie 
stiinţific fundamentată care 
să ducă la o diferenţiere 
autentică şi eficientă în 
instruirea elevilor implică, 
între altele, lămurirea unor 
probleme psihologice 
specifice. După Ion I. Radu, 
două operaţii se impun a fi 
realizate: 

clasificarea (tipizarea) 
psihologică a elevilor în 
procesul învăţării, cu 
referire la particularităţile 
activităţii de gândire, la 
capacitatea de învăţare; 
cunoaşterea 
particularităţilor 
psihologice ale elevilor în 
corelaţie cu randamentul 
lor şcolar, cu referire la 
interese, înclinaţii, viaţă 
afectivă. 
            Rolul fiecăruia din 
aceste elemente, în ceea ce 
priveşte randamentul şcolar, 
fiind diferit, acţiunea de 
diferenţiere a activităţii 
şcolare trebuie şi ea stabilită 
orientând-o după acele 
aspecte care influenţează 
mai puternic randamentul 
elevilor. Între acestea se 
recunoaşte că stabilirea unui 
sistem de lucru adecvat 
trebuie să se facă în primul 
rând, în funcţie de 
“capacitatea de învăţare sau 
de însuşire a cunoştintelor” 
(receptivitatea la învăţare). 
Deosebirile dintre elevi din 
acest punct de vedere sunt 
cele mai evidente, fiind legate 
de însuşiri cu cel mai puternic 
caracter individual şi relativ 
constante. De aici, 
necesitatea nuanţării formelor 
de muncă, a metodelor 
folosite, a ritmului de lucru, în 
funcţie de capacitatea de 
asimilare a elevilor.  
           În preocuparea de 
asigurare a calităţii 
învăţământului metodele se 
orientează spre strategii de 
învăţare activ-participative, 
care în prezent sunt 
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considerate a fi prioritare. 
Acest lucru se datorează 
faptului că aceste metode 
presupun căi mai adecvate 
pentru realizarea obiectivelor 
formative de natură cognitivă, 
afectivă, motrică, socială, 
angajează  elevul direct în 
întregul process al instruirii. 
  Învăţarea este un act 
personal şi cere participare 
personală, dar învăţarea 
eficientă depinde de 
implicarea, de angajarea, de 
participarea activă şi deplină 
a elevului.  

Se consideră activ-
participative toate acele 
metode, care mobilizează 
toate energiile elevului, îi 
concentrează atenţia, îl fac 
să urmărească cu interes şi 
curiozitate lecţia, fiind logic şi 
activ implicat în activitatea de 
învăţare. 
 Această participare  
efectivă la lecţie dezvoltă 
imaginaţia, înţelegerea, 
puterea de anticipare, 
memoria, pune accent pe 
procesele de cunoaştere, nu 
pe produsele cunoaşterii.  
Elevul este orientat să caute, 
să cerceteze, să găsească 
cunoştinţele pe care trebuie 
să şi le însuşească, să afle 
soluţiile la probleme, să 
prelucreze cunoştinţele, să 
ajungă la reconstituiri, şi 
resistematizări de cunoştinţe; 
astfel, elevul învaţă să 
înveţe,să lucreze 
independent. 
 Lecţia activă este 
direcţionată spre activitatea 
spontană a elevului, 
îndrumată de cadrul didactic 

şi sprijinită pe facultăţile 
individuale, creatoare şi 
intelectuale, pe iniţiativă. 
           Metodele activ-
participative se disting prin 
caracterul lor solicitant; ele 
pun în acţiune, sub multiple 
aspecte, forţele intelectuale 
ale elevului: gândirea, 
imaginaţia, memoria şi voinţa 
acestuia. Datorită  acestei 
solicitări  ele fac  din procesul 
de învăţământ  un amplu şi 
veritabil exerciţiu al 
capacităţilor intelectuale. 
 Metodele activ-
participative subliniază 
stadiul evolutiv al activizării, 
nota distinctă fiind gradul de 
solicitare, sensibilizare, 
motivare, implicare şi 
manifestare a elevului. Prin 
solicitare procesul de 
invăţământ  oferă un prilej de 
afirmare şi de valorificare 
maximă pe multiple planuri a 
potenţialului de cunoaştere  
şi creaţie a elevilor. 

Eficienţa cât mai 
sporită a unei lecţii depinde 
de pregătirea şi măiestria 
pedagogică a învăţătorului, 
de felul cum ştie să aleagă şi 
să îmbine pentru fiecare 
lecţie şi moment al lecţiei cea 
mai potrivită metodă. 

A cunoaşte un elev 
înseamnă a descifra notele 
dominante ale personalităţii 
sale, a înţelege şi a identifica 
motivele care îl determină să 
acţioneze într-un mod sau 
altul şi a-i prevedea evoluţia 
viitoare. Cunoaşterea asigură 
caracterul diferenţiat al 
instriurii şi educării 
personalităţii elevilor, 

proiectând metodele cele mai 
potrivite în raport de 
particularităţile dezvoltării 
fizice şi psihice individuale. 

Pe cunoaşterea 
obiectivă se întemeiază 
intervenţia metodologică prin 
care se asigură eficienţa 
activităţii pedagogice, se 
conturează profilul 
personalităţii fiecărui elev şi 
se anticipează dinamica 
dezvoltării sale individuale în 
contextul activităţilor şcolare. 

Dacă elevii ar avea 
acelaşi potenţial intelectual 
atunci activităţile ar putea fi 
organizate la un anumit nivel, 
constant şi egal pentru 
întreaga clasă. Cum forţele 
intelectuale, dar şi aptitudinile 
şi interesele sunt diferite 
trebuie ca fiecare elev să fie 
confruntat cu situaţiile de 
învăţare. Într-un asemenea 
context tratarea diferenţiată şi  
individualizată va porni de la 
cunoaşterea fiecărui copil şi 
să vizeze  formarea 
personalităţii acestuia, 
integrarea lui socială. 

În condiţiile 
învăţământului activ, 
învăţătorului îi revin îndatoriri 
noi, complexe, referitoare la 
cunoaşterea evoluţiei fiecărui 
copil şi la evaluarea 
sistematică a achiziţiilor 
acestuia. Constatând lacune 
în cunoştinţe sau în 
deprinderile unui copil, el 
trebuie să-i organizeze 
procesul de învăţare astfel 
încât, bazându-se pe 
achiziţiile sale anterioare, să-i 
completeze lipsurile. În acest 
context, greşelile pe care le 
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face elevul vor constitui un 
indicator al demersurilor şi al 
achiziţiilor sale, care îi 
permite învăţătorului să 
construiască programul de 
recuperare bazat pe sprijin 
individual şi eficace. Numai 
astfel, fiecare elev, îşi va 
constitui, cu ajutorul 
învăţătorului propriul său 
itinerar de învăţare. 

Actul didactic, în 
didactica sa, are caracter 
procesual, secvenţial şi poate 
fi reglat şi autoreglat în 
permanenţă. Evaluarea 
vizează, deci, atât rezultatele 
învăţării elevilor, cât şi 
procesul însuşi, în continua 
sa desfăşurare. 

Cunoaşterea cu 
precizie de către învăţător a 
obiectivelor urmărite de 
fiecare secvenţă, precum şi a 
competenţelor pe care 
trebuie să le dobândească 
elevii prin parcurgerea 
conţinuturilor prevăzute de 
programele şcolare constituie 
o condiţie esenţială pentru 
realizarea unui învăţământ 
eficient. Ea permite 
organizarea demersului 
didactic ca sistem de relaţii 
între: obiectivele urmărite, 
conţinut de predare-învăţare, 
strategii (sarcini, situaţii de 
învăţare), evaluare, progres 
şcolar al fiecărui elev. 

Coordonatele 
principale care trebuie să 
jaloneze organizarea, 
desfăşurarea şi conţinutul 
activităţii diferenţiate cu elevii 
în ciclul primar sunt: 

Activitatea diferenţiată 
cu elevii trebuie să asigure 

realizarea sarcinilor 
învăţământului formativ ce 
vizează dezvoltarea 
armonioasă a tuturor 
lanţurilor personalităţii. 

Activitatea diferenţiată 
se desfăşoară în cadrul 
procesului instructiv-educativ 
organizat cu întregul colectiv 
al clasei. 

Obiectivele instructiv-
educative ale activităţii 
diferenţiate cu elevii trebuie 
realizate în principiu în timpul 
lecţiei. 

Activitatea diferenţiată 
trebuie să-i cuprindă pe toţi 
elevii clasei, atât pe cei care 
întâmpină dificultăţi, cât şi pe 
cei cu posibilităţi deosebite, 
pentru ca folosindu-se 
metode şi procedee specifice 
particularităţilor individuale, 
să se asigure stimularea 
dezvoltării lor până la nivelul 
maxim al disponibilităţilor pe 
care le are fiecare. 

În tratarea diferenţiată 
a elevilor se va evita 
suprasolicitarea lor faţă de 
potenţialul psihic real. 

Conţinutul 
învăţământului este comun 
obligatoriu, diferenţiate sunt 
doar modalităţile şi formele 
de predare-învăţare-
evaluare. 

În practica şcolară 
tratarea diferenţiată a elevilor 
se poate face şi prin 
utilizarea unor game variate 
de muncă independentă, atât 
în clasă, cât şi acasă. 
Procedeul este deosebit de 
eficace atunci când stabilirea 
unor teme pe măsura elevilor 
se întemeiază pe o 

cunoaştere profundă a 
capacităţilor fiecărui elev şi, 
mai ales, pe evidenţa 
dificultăţilor şi a greşelilor 
caracteristice pe care aceştia 
le-au întâmpinat ori le-au 
săvârşit în lucrările 
precedente, fiindcă în funcţie 
de acestea se pot alege, fie 
temele comune pe care să le 
rezolve independent toţi elevii 
din clasă, fie temele care să 
ajute grupele de nivel sau pe 
fiecare elev în parte să se 
dezvolte la nivelul 
posibilităţilor lui. 

Notarea constatărilor 
şi observaţiilor, a măsurilor 
ce trebuie luate, constituie un 
fel de memento pentru 
învăţător de a căuta 
necontenit metode, procedee 
şi mijloace prin care să 
elimine treptat deficienţele 
din pregătirea elevilor. 

Învăţătorul are la 
îndemână o multitudine de 
strategii corespunzătoare 
stilului de învăţare şi nevoilor 
fiecărui copil. 

Problema instruirii 
diferenţiate este de stringentă 
actualitate. Amploarea 
preocupărilor şi efervescenţa 
discuţiilor pe această temă, 
precum şi interesul crescând 
pentru găsirea unor soluţii 
corespunzătoare sunt 
corelate cu intenţiile factorilor 
decizionali, care încearcă să 
adapteze mai accentuat 
învăţământul la 
particularităţile psihofizice, 
individuale şi de vârstă ale 
copiilor, în vederea 
dezvoltării depline a 
personalităţii acestora. 
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ACTIVITATEA OUTDOOR- 
ALTERNATIVĂ  PENTRU EDUCAŢIA TRADIŢIONALĂ 

 
PROF.INV.PREŞCOLAR, TANIA MIHĂILĂ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8, PIATRA NEAMŢ

 
Natura, cea pe care 

conştient sau nu,o distrugem 
încet dar sigur, ne oferă lecţii 
de supravieţuire de nepreţuit. 
Se pune atunci întrebarea 
dacă nu cumva viitorul 
omenirii nu constă, de 
fapt, în supravieţuirea speciei 
umane în condiţii din ce înce 
mai dificile şi mai 
neprevăzute,iar răspunsul la 
întrebare nu este altul decât 
cel de întoarcere la natură, 
ca cel mai bun şi eficient 
educator.  
 Într-o societate 
în care tehnologia progresea
ză cu o viteză ameţitoare şi 
datorită ei de la cele mai 
fragede vârste copiii sunt 
asaltaţi de adevărate 
avalanşe de informaţii, 
ştiinţele educaţiei se 
orientează din ce în ce mai 
acut către întoarcerea la 
natură. După secole în care 
toate eforturile educatorilor s-
au concentrat pe aducerea 
copiilor între pereţii clasei 
pentru a li se face educaţie, 
am constatat cu uimire că nu 
este cea mai fericită formă de 
educaţie şi, ca atare, a apărut 
nevoia acută de altceva, de 
întoarcerea la natură, ca 
izvor de educaţie sănătosă. 
  
 

 
Copiii care stau din ce în ce 
mai mult în casă în faţa 
monitoarelor de orice 
fel,cunosc natura numai din  
„poze” şi din filme.Aşadar, 
este momentul şi avem 
obligaţia de a-i scoate 
„afară”. Este motivul pentru 
care de câţiva ani a apărut 
conceptul de activitateoutdoor, 
ca alternativă  pentru educaţia 
tradiţională. 
 Există mai multe accepţiuni 
pentru termenul de outdoor, 
cea mai simplă fiind aceea de 
activitate în aer liber, în afara 
spaţiului instituţional al şcolii. 
  
Carateristicile cheie ale 
educaţiei outdoor sunt: 
 

• Oferă posibilitate a 
contactului direct cu natura, 
în condiţiile în care protecţia 
mediului reprezintă un 
subiect de interes mondial 
iarurbanizarea masivă  a 
produs un efect nociv asupra 
mediului şi prinfaptul că 
oamenii nu conştientizează 
impactul pe care acţiunile lor 
non-ecologice le au asupra 
mediului educaţia outdoor se 
desprinde ca o modalitate 
extrem de benefică pentru 
schimbarea atitudinilor şi 
comportamentelor faţă de 
mediu; 

 

• Reprezintă o puternică sursă 
de experienţe de învăţare, 
beneficiind de un mediu 
relaxant, liber, fără 
constrângerile pe care le  
impun „cei 4pereţi ai unei săli 
de clasă” poate oferi elevilor 
nenumărate provocări, astfel 
că procesul de 
educaredevine puternic, 
inspiraţional şi de natură să 
schimbe comportamente 
antisociale, să creeze o 
relaţie puternică între oameni 
bazată pe sprijinreciproc; 
 

• Facilitează procesul de 
învăţare al elevilor care 
întâmpină dificultăţi în acest 
sens un climat diferit de 
învăţare ce permite elevilor 
care, în mod uzual, întâmpină 
dificultăţi de învăţare şi au un 
nivel scăzut deperformanţă 
şcolară, să devină mai 
motivaţi, cu mult mai capabili; 
asigură dezvoltarea 
personală atât al celor care o 
aplică, cât mai ales alelevilor, 
prin libertatea de manifestare 
şi exprimare pe care le oferă; 
 

• Asigură dezvoltarea spiritului 
de echipă conexiunea între 
elevi, elevi-profesori 
creşterea gradului de 
participare activă, 
dezvoltarea spiritului 
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cetăţenesc activ în rândul 
ambelor categorii; 
 

• Oferă nenumărate beneficii 
fizice, emoţionale, mentale ce 
asigură bunăstarea 
individului şi, implicit, a 
comunităţii şi societăţii din 
careface parte; 
 

• Oferă un cadru stimulativ de 
învăţare prin varietatea 
mediului; 
 

• Oferă posibilitatea creării 
unui mediu relaxant şi 
motivant în funcţie 
deproblema identificată 
deoarecepermite 
escaladarea unor nivele 
înalte de imaginaţie în 
vederea obţinerii rezultatelor 
propuse. 

 
 În comparaţie cu 
metodele tradiţionale, 
această nouă metodă de 
şcolarizare, denumită şi 
“educaţie experienţială”, 
produce efecte educative mai 
puternice şi mai durabile, 
privind dobândirea capacităţii 
de stăpânire a unor situaţii 
complexe, de inovare, de 
conducere, de spirit de 
echipă şi de comunicare,dar 
şi pentru multe alte aspecte 
ale vieţii moderne. 
 
 
  În concluzie, educaţia 
de tip outdoor este accesibilă 
tuturor, este caracterizată de 
adaptabilitate, nu impune 
restricţii sau condiţionări, dar 
nici nu oferă recompense de 
genul celor pe care le oferă 

educaţia tradiţională (note, 
medii, burse etc.) Ea pur şi 
simplu oferă noi perspective 
şi oportunităţi pe plan 
personal, cât şi profesional. 
Este utilă în nenumărate 
domenii, şi ajută la 
completarea golurilor din 
programa şcolara. 
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ANALFABETISMUL FUNCȚIONAL ȘI CAUZELE DETERMINANTE 
 

PROF. BOGDĂNICI GABRIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIORTEȘTI 

             
          
 În ultimii ani este tot mai des 
întâlnit termenul de 
analfabetism funcțional. Nu 
există însă sau nu s-a 
încercat până în prezent o 
determinare a cauzelor 
acestui fenomen îngrijorător. 
Conform definiției din 
Dicționarul explicativ al limbii 
române analfabetul este  o  
persoană care ”nu știe să 
scrie și să citească”.  Din 
punctul  de vedere  al 
psihologului un ”analfabet 
funcțional este capabil să 
scrie  sau să  citească  dar  o  
face  cu dificultate uneori. Un 
analfabet  funcțional  poate  
comunica  în  scris  prin 
propoziții simple și le poate 
înțelege și folosi în viața de zi 
cu zi “.   
 
         Autoritătile  române 
responsabile de procesul 
instructiv-educativ  și  de 
politicile  educaționale, cum 
ar  fi  Centrul de Evaluare și 
Analize Educaționale, au 
întocmit statistici din care 
reiese că România are un 
procent de analfabetism 
funcțional de 42% la elevii de 
15 ani. Dacă facem  o 
comparație  cu  țările  arabe  
care  au procente cuprinse  
între 62-68% sau cu Maroc 
care  are un procent de 75%,  
 

 
am putea aprecia că nu e 
atât de grav procentajul 
nostru. În 2013 în UE, țări 
precum  Suedia, Finlanda, 
Portugalia, Slovenia sau 
Cipru acordau peste 6% din 
PIB pentru finanțarea 
educației, pe când România 
a acordat doar 2,8% din 
produsul intern brut pentru 
acest domeniu.   
     

 
  Sursă:Eurostat    
 
Deși legea educației 
naționale prevede la art. 8 că 
pentru finanțare se acordă 
minimum 6%, realitatea din 
teren e total diferită. Există 
din păcate discrepanțe din ce 
în ce mai mari  între România 
și Uniunea Europeană, între 
vestul și estul tării, dar în 
special între educația și 
educabilii din mediul rural și 
cel urban. Vorbind din proprie 
experientă, într-o scoală din 
mediul rural, progresele 
elevilor se văd și pot fi 
obținute mult mai greu, față 
de numeroasele premii la 
olimpiade și concursuri pe 

care le obțin copiii selectați 
dintr-o clasă de la o scoală 
de elită din mediul  
 
urban.Spre deosebire de 
profesorul din mediul urban, 
cel din mediul rural este 
nevoit să cumpere caiete și 
instrumente de scris pentru 
elevul său. Dacă mediul 
socio-economic ar fi unul 
stabil și nivelul de trai ar fi 
unul  decent cu sigurantă 
lucrurile ar sta altfel. 
  
    Revenind însă la problemă 
analfabetismului funcțional și 
la statisticile făcute la nivel 
european, nu se evidențiază 
faptul că testele care se 
susțin în învățământul 
gimnazial la clasa a VI-a nu 
au legătură cu programa 
studiată la clasă și manualele 
învechite. Se încearcă o 
adaptare din mers la 
sistemele europene, însă fără 
să avem reguli clare și 
proceduri concrete. De 
exemplu, conținuturile  
abordate la testarea de la 
Limbă și comunicare  și 
modelele de pe pagina de 
internet a Ministerului 
Educației Naționale nu au 
legătură cu tematica 
abordată de marea majoritate 
a manualelor alternative 
neactualizate de 20 de 
ani.Nu putem avea pretenția 



Şcoala modernă — nr. 2/2017                                              Domeniul  Considerații metodice 
 

50 

 

să avem rezultate deosebite 
la testările internaționale, 
când în subiectele concepute 
avem cerințe diferite ce nu 
corespund  conținuturilor 
studiate la clasă.Ne rămâne 
totuși speranța într-un viitor  
strălucit și o coordonare a 
tuturor aspectelor legate de 
viața școlii. 
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ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE PRIN JOC  
 

PROF. PAIU CRISTINA VASILICA  
LICEUL TEHNOLOGIC ,, ION IONESCU DE LA  BRAD” HORIA 

              

Nevoia de a vorbi cel puțin o 
limba străină ,a devenit o 
nevoie de bază in societatea 
noastră modernă, in care 
pentru a-ți găsi un loc de 
muncă sau pentru a călători 
trebuie să poti comunica, 
după caz in limba  engleză 
sau  franceză,in  italiană sau 
germană, etc. 
In ultimii ani, sistemul 
educațional a inceput să fie 
martor al dezvoltării tot mai 
rapide a tehnologiei,iar 
pentru a raspunde nevoilor 
elevului modern ,dascălii sunt 
provocati  din ce in ce mai 
mult sa își adapteze 
metodele de predare,astfel 
incat sa poată afirma faptul 
că își fac meseria cu succes. 
Influența tehnologiei se face 
simțită și în modul de a 
învăța al elevilor.Chiar dacă 
profesorul folosește sau nu la 
clasă metodele moderne de 
predare, elevii vor folosi cu 
siguranţă acasă mijloacele 
moderne de informare ca 
sprijin pentru  teme. 
Dezvoltarea în direcţia 
unei gândiri creative 
libere poate fi promovată prin 
îndepărtarea unor factori de 
constrângere şi încurajarea 
schimbului de perspective 
între elevi.Din acest motiv, 
profesorul trebuie să se simtă 
liber să răspundă critic, și în 

acelaşi timp creativ noilor 
tehnologii şi să nu  ignore 
acest aspect dacă vrea să 
comunice eficient cu elevii. 
In ceea ce privește predarea 
limbilor străine in școli ,putem 
afirma despre aceste obiecte 
de studiu faptul că sunt mult 
mai permisive față de altele, 
în ceea ce privește utilizarea 
tehnologiei pentru a le preda. 
Elevii sunt încântați de scurte 
filmulețe vizionate pe You 
Tube, de ascultarea unor 
melodii în limba engleză de 
exemplu,de accesarea unor 
site-uri cu informații despre 
anumite culturi/țări,de 
vizionarea de 
fotografii/imagini sau de 
exersarea gramaticii on-line. 
Dorința de a-mi îmbunătăți 
metodele de predare m-a 
determinat să realizez 
demersuri investigative în 
vederea identificării celor mai 
rapide și mai atractive 
mijloace moderne de învățare 
a limbii engleze, atât în 
rândul preșcolarilor de la 
grupa mare-grădiniță,  cât și 
în rândul elevilor de liceu de 
la clasele IX-XII. 
Elevii au avut ocazia să 
vizioneze filmulețe în limba 
engleză, pe diferite teme de 
interes general, au putut 
asculta cântece în limba 
engleză ,au fost încurajați să 

folosescă internetul pentru a 
căuta informații ,au putut juca 
jocuri educative, iar în cazul 
elevilor de liceu au fost 
rezolvate exerciții on-line de 
gramatică a limbii engleze. 
În urma acestor activități de 
e-learning în ambele cazuri s-
a constatat faptul că spre 
deosebire de metodele 
tradiţionale de predare a unei 
limbi străine, metodele  
bazate pe tehnologia 
modernă, implică 
interactivitatea, mai exact 
participarea directă a celor 
instruiţi în procesul de 
predare-învăţare.  
Dintre toate metodele 
folosite, una dintre cele mai 
apreciate metode pentru 
învăţarea limbii engleze, atât 
în rândul elevilor de grădiniță, 
cât și în rândul elevilor de 
liceu, s-a dovedit a fi  jocul 
on-line.Toți elevii au arătat un 
interes deosebit pentru 
activitățile de acest gen, ele 
fiind alese  în funcție de 
tematica lecției la care au fost 
aplicate. 
Deşi astfel de activităţi sunt 
mai greu de organizat ,având 
în vedere faptul că este 
necesar accesul intr-o sala 
dotată cu calculatoare și 
faptul că activitatea elevilor 
trebuie supravegheată foarte 
atent, s-a putut observa 



Şcoala modernă — nr. 2/2017                                              Domeniul  Considerații metodice 
 

52 

 

faptul că au fost anulate 
barierele unei lecţii tipice „în 
clasă”, că o astfel de lecție 
care iese din tipare este 
altceva decât orele obişnuite 
și că Jocul poate duce la 
asimilarea noţiunilor mult mai 
uşor, creând un mediu 
relaxat de învăţare şi 
contribuind la dezvoltarea 
imaginaţiei, a aptitudinilor şi 
creativităţii elevilor. 
 Jocul didactic poate fi folosit 
fie pentru a introduce noțiuni 
noi elevilor, fie pentru a 
începe o discuţie, pentru a 
„sparge gheaţa” sau pentru a 
recapitula unele noţiuni 
studiate.Cea mai mare 
eficiență dovedită, o au însă, 
în predarea vocabularului 
intrucât elevii pot asocia cu 
ușurință cuvintele noi cu 
imaginile care le însoțesc. 
Jocurile on-line de învățare a 
limbii engleze sunt ușor de 
găsit ,pe diferite site-uri.Unul 
dintre aceste site-uri care s-a 
dovedit extrem de apreciat de 
elevii de grădiniță și chiar și 
de elevii mai mari este 
http://gamestolearnenglish.co
m/,in traducere-jocuri de 
învățat engleza. Acest site a 
fost creat de un profesor de 
limba englezâ, pasionat de 
jocurile pe calculator și este 
adresat tuturor profesorilor și 
elevilor interesați de activități 
moderne și antrenante de 
învățare a limbii 
engleze.Utilizarea lui este 
destul de simplă pentru 
oricine întrucât conține 
pictograme cu diferite tipuri 
de jocuri.O primă accesare a 
pictogramei afișează tipurile 

de jocuri existente, iar o a 
doua accesare a ei încarcă 
jocul.Majoritatea jocurilor 
sunt însoțite de  muzică 
pentru a introduce elevii intr-o 
atmosferă cât mai relaxantă 
și mai plăcută, dar și pentru 
a-i atrage.La finalul jocului 
elevii primesc un punctaj cu 
care se pot situa pe un 
anume loc, intr-un top al 
jucătorilor din toată lumea, 
lucru care s-a dovedit un bun 
stimulent pentru aceștia. 
Avantajele oferite de acest 
site îi privesc în același timp 
și pe părințtii elevilor ,întrucât 
aceștia au posibilitatea de a 
lucra cu copiii de acasă și, de 
ce nu ,  de a învăța odată cu 
ei! 
În încheiere este necesar să 
subliniez faptul că metoda 
jocurilor didactice on-line, 
oferă elevilor posibilitatea de 
a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi 
abilitatea de a vorbi o limbă 
străină, stimulează 
creativitatea acestora 
ajutându-i să se  reinventeze 
în fiecare caz, să 
interacţioneze cu alţii, 
transferând ”achiziţiile” în 
contexte noi! 
Ca o concluzie, se poate 
sublinia faptul că în era 
digitală în care trăim , 
educaţia trebuie să meargă 
dincolo de intrumentele 
culturale specifice ,iar a fi 
profesor în aceasta eră poate 
fi considerat a fi o 
provocare.Frumusețea 
acestei meserii, constă însă, 
tocmai în depășirea oricăror 
provocări ce apar pe parcurs, 
precum și în “culegerea 

roadelor” in urma dedicării 
totale ca om pentru societate 
și ca dascăl pentru elevi. 
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MODALITATE DE DEZVOLTARE A CALITĂȚILOR MEMORIEI 

 
Prof.înv.primar  LUPU CARMEN  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TRIFEȘTI 

 

Fără memorie, orice 

activitate umană ar implica 

doar senzațiile și percepțiile 

și s-ar manifesra spontan, 

instabil, ineficient. Nimic din 

trecut nu ne-ar mai fi de 

folos, trecutul neexistând. 

Procesele psihice complexe 

nu s-ar putea desfășura iar 

omul nu ar putea învăța, 

crea, munci. 

 Memoria este procesul 

psihic care realizează 

legătura omului cu trecutul, 

cu experienţa şi cunoştinţele 

lui anterioare. Fără memorie 

am trăi într-un prezent 

permanent, nu am fi capabili 

să înregistrăm schimbările şi 

să utilizăm trecutul pentru 

anticiparea viitorului. De 

asemenea, nu am putea 

folosi rezultatele cunoaşterii, 

ale noastre şi ale omenirii. 

Fără memorie ar fi imposibil 

progresul şi civilizaţia însăşi. 

 Tot ceea ce facem noi 

în prezent ( impresii, imagini, 

gânduri, emoții, mișcări) nu 

se pierde, dispărând fără a 

lăsa urme ci se cristalizează 

sub forma experienței 

anterioare. Unii specialişti au 

considerat că problema 

centrală în memorie o 

constituie memorarea şi 

actualizarea experienţei 

anterioare într-o formă cât 

mai completă. 

 

În toate definițiile memorie, 

fie ele mai vechi sau mai 

recente apar menționate cele 

trei procese de bază ale 

memoriei – memorarea, 

stocarea și reactualizarea. 

Flore apreciază: "Conceptul 

de memorie se referă la 

relațiile funcționale existente 

între două grupe de conduite 

observabile separate printr-

un interval de durată 

variabilă, primele conduite 

aparținând fazei de achiziție, 

conduitele ulterioare 

aparținând fazei de 

actualizare". (apud.Mielu 

Zlate, 1999)   

 Unii autori au 

asemănat  memoria cu o 

bibliotecă. Noile informații 

trebuie să fie stocate 

convenabil, protejate de 

efectele timpului și ușor 

accesibile.  

 Si definițiile recente 

ale memoriei cuprind în ele 

procesele de baza și 

specifice ale acesteia. 

Lecocq, Leconte si De 

Schonen afirmă că "Memoria 

este capacitatea sistem de 

tratare natural sau artificial, 

de a encoda informația 

extrasă din experiența sa cu 

mediul, de a stoca într-o 

formă apropiată și apoi de a 

o recupera și utiliza în 

acțiunile sau operațiile pe  

 

care le efectuează." 

(apud.Mielu Zlate, 1999)  

 Memoria este un 

proces activ (informaţia fiind 

selectată, sintetizată, 

organizată şi restructurată la 

toate nivelurile mnezice), 

selectiv (în sensul în care 

informaţia din mediu nu este 

reţinută în integralitatea sa, 

aceasta fiind supusă unor 

restructurări şi selecţii 

succesive) şi inteligibil 

(datorită legăturii cu 

gândirea, memoria 

declarativă este cu atât mai 

productivă şi mai eficientă cu 

cât materialul este prelucrat 



Şcoala modernă — nr. 2/2017                                              Domeniul  Considerații metodice 
 

54 

 

mai laborios sub aspect 

semantic). 

 Cunoașterea calităților 

memoriei este posibilă mai 

ales datorită faptului că 

memoria oferă posibilitatea 

confruntării, comparării a 

ceea ce a intrat în ea cu ceea 

ce reușim să reactualizăm, a 

confruntării produsului psihic 

obținut cu originalul care l-a 

generat. Nu întâmplător 

memoria  a fost una din 

funcțiile psihice  asiduu 

studiată.   

 Una din cele mai 

accesibile metode de 

autocunoaștere a calităților  

memoriei este 

autoobservația, adică 

urmărirea  în cele mai diverse 

situații a comportamentului 

nostru mnezic. Acest lucru 

trebuie să-i învățăm pe micii 

școlari încă de la debutul 

școlarității.  Întrebarea este 

: Cum ne comportăm, de 

obicei atunci când avem 

sarcina de a memora? În 

acest scop putem utiliza 

memorizarea ca metodă de 

dezvoltare a volumului 

memoriei. Memorizarea unor 

scurte poezii – joc, a unor 

ghicitori, a „frământărilor” de 

limbă, apoi a unor scurte 

poezii cu conținut accesibil, 

ritmate sunt punți de trecere 

spre memorizarea textelor de 

întindere mai mare.  

 Alte întrebări la care ar 

trebui să-i ajutăm pe elevi să 

răspundă sunt: Cât și ce 

anume reținem dintr-un 

material mai mare ca volum? 

Cât de repede ne însușim 

cunoștințele? De cât timp 

avem nevoie sau de câte 

repetiții? Când reținem pentru 

mai mult timp, atunci când 

învățăm pentru o dată 

apropiată sau când această 

dată este mai îndepărtată? 

Cât de repede recunoaștem 

sau reproducem ceva? 

 Ajutându-i pe elevi să 

observe cum se comportă 

sub raport mnezic în cele mai 

diverse situații și reținând 

ceea ce este constant își vor 

da seama și de atuurile 

memorie dar și de punctele 

slabe. 

 Pentru a putea face 

acest lucru putem folosi 

următoarea situație. Atunci 

când proiectăm o excursie ne 

facem un plan și realizăm 

excursia. După desfășurarea 

acestei activități, îi punem pe 

copii să-și reamintească ce 

obiective au vizitat, ce 

elemente deosebite i-au  

impresionat, ce elemente 

geografice au observat, ce 

imagini vizuale și auditive s-

au remarcat. După o 

săptămână de la excursie le 

cerem elevilor să-și 

reamintească principalele 

puncte turistice vizitate și 

câteva elemente 

caracteristice. După o 

perioadă mai mare de timp, o 

lună, un an, putem cere 

elevilor să reactualizeze 

elemente din excursia 

respectivă cu prilejul unor 

lecții la istorie, geografie sau 

limba română. Procedând în 

acest mod de mai multe ori și 

cu prilejul mai multor activități 

îi vom determina pe elevi să 

se autocunoască și să se 

autocaracterizeze cu privire 

la fenomenul mnezic. 

 O altă tehnică ce 

poate fi utilizată cu succes 

pentru a-i determina pe elevi 

să-ți cunoască memoria este 

metoda raportului. Metoda 

poate fi aplicată astfel: se 

prezintă elevilor o scurtă 

povestire fără să li se 

precizeze că trebuie să 

memoreze ceva; după aceea 

li se cere să repovestească 

ceea ce au ascultat. 

Materialul ce trebuie 

repovestit poate fi prezentat 

și sub formă vizuală – un 

tablou. Această tehnică poate 

aduce informații despre 

volumul memoriei și despre 

fidelitatea ei (raportul dintre 

răspunsurile totale și cele 

corecte va indica fidelitatea 

memoriei). Pentru ca elevii să 

conștientizeze ceea ce este 

corect sau eronat în 

răspunsurile lor se revine la 

imaginea inițială – vizuală 
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sau auditivă  și se compară 

ceea ce a fost redat cu ceea 

ce trebuia redat.  

 O altă modalitate de 

autocunoaștere a calităților 

memoriei este și metoda 

elementelor reținute. Ea 

constă în citirea cu aceeași 

intonație a unei liste de 

cuvinte, fără pauză între ele 

și apoi scrierea cât mai 

multor cuvinte pe care elevii 

și le reamintesc, fără ca 

acest lucru să se facă într-o 

anume ordine. Proba se 

poate face nu numai cu 

cuvinte și cifre, imagini, ci și 

în variantă vizuală (privind 

elementele ce trebuie 

reținute, figurate pe 

cartonașe și prezentate unul 

după altul). Această probă 

poate oferi informații nu 

numai asupra volumului 

memorie ci și asupra 

exactității și mobilității 

memoriei. 

 Un exercițiu des 

utilizat este cel al memorizării 

complete. Elevii primesc 

frecvent ca sarcină să 

memoreze un material – un 

text în versuri, o definiție, un 

algoritm. După memorarea și 

redarea fără greșeală elevii 

sunt solicitați să evalueze în 

cât timp au memorat 

materialul, de câte repetări a 

avut nevoie pentru a-l învăța, 

de cât timp. Se pot face 

comparații și  cu  privire  la  

diferența de  memorare  în  

funcție  de materialul de 

memorat ( S-au memorat mai 

repede versurile sau 

materialele neversificate?).  

 O modalitate 

interesantă de 

autocunoaștere și dezvoltare 

a calităților memoriei este 

metoda economiei. Elevilor li 

se dă spre învățare un 

material până când îl pot 

reproduce fără greșeală. Se 

lasă apoi un timp suficient 

până când materialul învățat 

este uitat și nu mai poate fi 

reprodus. Apoi materialul 

este din nou învățat. 

Diferența dintre timpul inițial 

necesar învățării materialului 

și timpul de reînvățare este 

ceea ce poartă denumirea de 

„economia de timp”. Metoda 

poate fi utilizată de către 

elevii care învață lecțiile 

zilnic, dar care trebuie să le 

reia după un timp oarecare, 

spre exemplu la finalul 

unităților de învățare pentru 

evaluare. Dacă economia de 

timp este foarte mică 

înseamnă că elevul are 

dificultăți de memorare. Dacă 

dimpotrivă, ea are o valoare 

mare înseamnă că elevul 

dispune de calități precum 

promptitudinea  memoriei. 

 Metoda asociațiilor 

perechi constă în 

prezentarea unei liste de 

cuvinte în perechi. Lista ar 

putea cuprinde perechi de 

felul: casă - pădure, urs – 

barză, dreptate – luptă, 

puternic – elefant, perete – 

tablou, țuică – alune, piață – 

paiață.  După prezentarea 

listei și memorarea ei se cere 

elevilor să-și reamintească 

un cuvânt din cuplaj după ce 

celălalt îi este prezentat. 

Acest exercițiu oferă 

informații despre întinderea 

repertoriului memoriei dar și 

despre fidelitatea ei. 

 Metoda reproducerii 

este poate cea mai utilizată 

în scopul determinării 

calităților memoriei. După 

memorarea unui material 

oarecare – o poezie, o lecție, 

un fragment în proză, se cere 

reproducerea lui. Metoda 

oferă informații despre 

volumul memoriei, fidelitate, 

exactitate și mobilitate. 

 O  metodă cu care se 

poate determina măsura în 

care memoria elevilor este 

caracterizată de fidelitate 

este metoda recunoașterii.  

Ea constă în memorarea unei 

serii de cuvinte scrise pe 

cartonașe și reproducerea 

lor. După un timp oarecare, 

nu foarte îndelungat, printre 

cartonașele cu cuvintele 

memorate inițial se introduc 

și alte cartoane cu cuvinte 

noi. Se recitesc și se 

încearcă recunoașterea a cât 

mai multe cuvinte din prima 
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serie. Se compară rezultatele 

cu cele obținute la 

reproducerea inițială, 

verificând dacă există 

diferențe. Este util de aflat 

dacă noile   cartonașe au 

ajutat elevii în reproducere 

sau i-au încurcat în 

încercarea de a le 

recunoaște.  

 O metodă care oferă 

informații despre exactitatea 

și fidelitatea memoriei și care 

poate fi utilizată sub formă de 

joc este metoda sugestiei. Li 

se prezintă elevilor o imagine 

cu doi oameni care au pe cap 

o pălărie apoi li se adresează 

întrebări de tipul: care dintre 

cei doi oameni nu aveau 

nimic pe cap? care dintre ei 

avea o căciulă? Dacă elevii 

rezistă la „capcană” atunci ei 

dispun de calitățile testate, 

dacă nu,  înseamnă că sunt 

ușor influențabili chiar și la 

nivelul unui fapt banal de 

memorie.  

 Metodele utilizate în 

autocunoașterea calităților 

memoriei descrise mai sus 

au o foarte largă arie de 

cuprindere, dispunând de 

valențe deosebite. Prin 

aplicarea lor elevii sunt ajutați 

să capete informații cu privire 

la procesele memoriei, la 

formele și calitățile ei.

 Trebuie precizat că 

metodele utilizate de către 

profesor la clasă dau 

rezultate aproximative, ele nu 

asigură standardizarea 

probei ( adică exact aceleași 

condiții de aplicare la toți 

subiecții – același ritm, 

aceeași intonație, același gen 

de materiale grafice utilizate) 

și nici nu se face apel la un 

etalon, la unitatea de măsură 

care ne-ar putea furniza 

informații exacte despre 

nivelul dezvoltării memoriei. 

 Rolul memoriei în 

învăţare desigur nu trebuie  

supraapreciat, dar nici 

subestimat, pentru că fără 

procesele memoriei nici un 

tip de învăţare umană nu 

este posibil, cu atât mai mult 

învăţarea şcolară. 
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          DOCUMENTUL AUTENTIC ÎN CLASA DE FLE 
 

PROF. KIAMEHR CARMEN 
COLEGIUL TEHNIC FORESTIER  PIATRA NEAMȚ

            Ideile Cadrului 
european comun de referinţă 
pentru limbi sunt foarte utile 
în ceea ce privește 
documentele autentice: „Un 
document autentic este un 
document care nu a fost 
proiectat pentru scopuri 
educaţionale.”  
            Documentul poate 
avea valoare literară sau 
artistică sau poate fi pur şi 
simplu un formular, un poster 
de publicitate, o broşură 
turistică, un anunţ, un 
program de radio, un 
program de televiziune. 
          Documentele 
autentice, concepute pentru 
francofoni de către 
francofoni, sunt importante în 
clasa de limbă, deoarece 
utilizarea lor corespunde unui 
învățământ mai aproape de 
viaţa reală şi de actualitate, 
mai sensibil la motivaţiile şi 
nevoile elevului. 
            În comunicarea reală, 
documentele autentice au 
fost folosite pentru realizarea 
unuia dintre obiectivele de 
predare a limbii franceze ca 
limbă străină (FLE). În 
documentele autentice vom 
găsi limbajul colocvial oral, 
care este un aspect important 
al limbii franceze.  

Marea variatate de 
documente autentice pe care 

le putem folosi în clasă ne 
obligă la o selecție: ce tipuri 
de documente să folosim? 
            Tema călătoriei, de 
exemplu, este foarte 
sugestivă la acest punct. 
Aceasta este strâns legată de 
alte domenii ale vieţii de zi cu 
zi: relaţiile cu ceilalţi, 
cumpărături, meteo, broşuri 
turistice, paşaport, permis de 
conducere, mașină, cod 
rutier, bilet de avion, 
itinerariu, casă, hotel.   

Documentele sunt 
disponibile pe site-urile de 
limba franceză: articole, 
emisiuni de radio și de 
televiziune. Principalul 
beneficiu al documentului 
autentic vine de la faptul că 
acesta este ancorat în 
realitate. De aceea poate 
juca un rol în creşterea 
motivaţiei elevului. 

Dar toate aceste 
documente trebuie să fie 
alese astfel încât să fie 
relevante, să poată fi 
încorporate într-un cadru 
metodologic rezonabil. Nu 
orice document autentic 
merită să intre în clasă. Este 
întotdeauna dificil să optezi 
pentru unul dintre ele, din 
moment ce niciunul nu va 
răspunde în mod special 
elevului abordat. 
Stereotipurile transmise fac 

necesară o permanentă 
evaluare a profesorului.  

În predarea limbii 
franceze, profesorul trebuie 
să fie creativ, să se adapteze 
la condițiile reale. Din acest 
punct de vedere, este 
necesar să se utilizeze 
documente autentice nu 
numai pentru faptul că nu 
există manuale noi, dar și 
pentru a remedia problemele 
ridicate de manuale: 
nepotrivire a nivelului de 
limbă la unele clase, 
dezinteresul elevilor pentru 
subiectele învechite. 

O bună motivaţie 
conduce la mobilizarea 
elevilor prin varietatea de 
suporturi şi teme, 
valorificarea comunicării şi 
dezvoltarea cognitivă, 
deschiderea către 
lume.Aceasta nu se face 
doar prin predare pur şi 
simplu. Trebuie acordată 
tuturor elevilor șansa de a se 
adapta la realitate.  

Profesorul va căuta să 
dezvolte cunoştinţele elevilor, 
savoir-faire şi savoir-être în 
domeniul culturii francofone; 
documentele alese nu sunt 
doar o sursă de învăţare 
pentru elevi, ci și de predare 
şi de creativitate pentru 
profesorul însuşi. Dar 
profesorul va trebui mereu să 
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adapteze documentul la 
profilul elevilor săi.  

Utilizarea unor 
documente autentice în clasă 
nu este întotdeauna uşoară, 
deoarece unor elevi accesul 
la conţinut le poate părea 
dificil.     
            Și totuși, cu privire la 
o temă centrată pe referinţe 
apropiate de viaţa lor, 
această exploatare a 
semnificaţiei permite o 
creştere în motivaţia lor de a 
vorbi, pentru că există la elevi 
o dorinţă de a lua o poziţie, 
de a vrea să spună ce ştiu ei.  

Exploatarea diferitelor 
tipuri de documente ne ajută 
să oferim instrumente utile 
pentru a învăţa. Cu toate 
acestea, un anumit proces 
trebuie să fie respectat 
pentru a extrage materialul în 
conformitate cu obiectivele 
de învăţare. 

Primul pas trebuie să 
fie analiza documentului. Aici 
trebuie să știm cât mai multe 
despre identificarea şi 
definirea originii 
documentului.    

După origine, data 
este un indiciu important. 
Aceasta permite ca 
documentul să fie scris, oral, 
iconografic, într-un context 
foarte specific. Apoi autorul. 
În sfârşit, ultimul pas, natura 
documentului: text, 
înregistrare audio, 
înregistrare vizuală, desen, 
fotografie, reproducere.    
  După prezentarea 
documentului, este necesară 
o descriere.   

  În cazul unui 
document iconografic, trebuie 
analizate toate elementele: 
obiectele, personajele, 
atitudinea personajelor.   

În cazul în care este 
un document audio, trebuie 
să avem în vedere durata, 
tipul de document, subiectul, 
stilul de limbaj folosit 
(familiar, standard).  
  

Un document scris 
necesită un scurt rezumat 
care să prezinte ideea 
principală, precum şi o 
analiză care să evidenţieze 
tematica textului, structura 
textului. 

Odată ce toate aceste 
elemente sunt grupate într-o 
formă sintetică, este posibil 
să avem o imagine de 
ansamblu a documentului. 
Atunci putem trece la o 
exploatare lingvistică 
generală sau mai specializată 
în funcţie de un anumit 
domeniu. 

După această analiză, 
exploatarea efectivă poate 
avea loc respectând un 
anumit proces, în funcție de 
obiectivele propuse.  
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MANDALA SAU DESPRE O GEOMETRIE INTERDISCIPLINARĂ 
 

PROF. ALEXANDRA BLAGA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BULEU” MĂRGINENI 

 
 

Matematica este o 
disciplină dificilă. Este o 
afirmație axiomatică. O 
parte importantă a 
matematicii o reprezintă 
geometria. Întrebarea 
fundamentală, care mi-a 
marcat cariera didactică, 
este: cum putem activa 
astfel încât să transformăm 
o disciplină care joacă un 
rol ingrat în dezvoltarea 
elevului, într-o disciplină 
care să contribuie nu doar 
la dezvoltarea silogistică a 
minții sale ci și la 
descoperirea unor tipare, 
tipare care, prin estetica 
lor, să contribuie și la 
dezvoltarea sensibilității la 
frumos? Așa am ajuns la 
concluzia că dezvoltarea 
unui cerc artistic care să se 
raporteze la mandala: 
universul geometriei - 
geometria universului este 
benefică pentru o 
apropiere a elevului de 
acest domeniu.  

 

 
 

 
Dar ce este mandala? 
Mandala este o diagramă 
circulară ce păstrează cu 
rigoare o anumită simetrie 
care se concentrează cu 
toată forța asupra unui 
centru, având ca structură 
tipică împărțirea suprafeței 
în patru segmente egale.  
Deși inițial a fost un simbol 
religios, cu rădăcini în 
hinduism și budism, în 
modernitate reintroducerea 
termenului se leagă de Carl 
Gustav Jung, psihanalistul 
elvețian. În cursul 
explorărilor sale cu privire 
la legătura dintre 
inconștient și artă, Jung a 
observat motivul cercului 
apărând în mod spontan. 
Desenele cu reprezentări 
ale unor cercuri reflectau 
starea sa interioară din 
acele momente. Pentru că 
era familiarizat cu scrierile 
filosofice din India, a 
adoptat termenul de 
"mandala", descriind astfel 
desenele cu reprezentări 
ale unor cercuri, pe care el 
și pacienții lui le realizau. 

Jung a explicat că 
nevoia de a desena 
mandale a apărut în timpul 
momentelor sale intense 
de dezvoltare personală.  

 
 
Apariția lor indică 

faptul că la nivelul 
psihicului are loc  o 
profundă reechilibrare. 
Jung era convins că 
pictarea mandalelor 
personale îl face pe individ 
să acționeze integral 
asupra personalității. El 
mai afirma că atunci când 
sinele reușește să se 
exprime prin desen, 
inconștientul răspunde 
determinând o atitudine de  
reverență față de viață. 
Când privim o mandala, ea 
ne armonizează forul 
interior, ne aduce liniște și 
pace, ne pune în echilibru, 
stimulează în noi idei 
creatoare, capabile să se 
orienteze spre un țel 
constructiv.1 
 

 
 
 

                                                 
1 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M

andala 
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De asemenea, demn 
de remarcat este faptul că 
aceste forme geometrice 
se regăsesc și în 
arhitectura noastră 
tradițională, în sculpura 
ornamentală a celebrelor 
porți maramureșene sau în 
la fel de celebra ceramică 
de Horezu. Ce concluzie 
tragem de aici? Implicarea 
elevului în realizarea 
acestor desene are un 
triplu rol: sensibilizează 
sufletul copilului la frumos, 
îl apropie de studiul 
geometriei ca știință și, în 
același timp, îi echilibrează 
trăirile într-o perioadă 
dificilă pentru formarea 
personalității sale. La acest 
întreit scop, am mai putea 
adăuga unul: orientarea 
gândirii sale spre 
observarea tiparelor 
universului, orientare care 
poate planta sămânța unor 
întrebări fundamentale în 
viața oricărui om: cum a 
apărut universul? Cine l-a 
creat? Cum a avut loc 
organizarea materiei? etc. 
Iată cum, de la un simplu 
desen, sub atenta 
observație a unui cadru 
didactic bine documentat, 
se poate ajunge la o 
complexă cercetare 
interdisciplinară, cu roade 
benefice în planul 
dezvoltării mentale si 
spirituale a elevului.  

 
 
 
 

Acest lucru l-am 
încercat și noi, mandala 
reprezentând punctul de 
pornire  al unei dezbateri 
fructuoase, realizate prin 
colaborarea celorlalte 
cadre didactice din școală 
(profesorul de religie, fizică, 
geografie), în urma căreia 
elevii s-au arătat a fi 
extrem de entuziasmați de 
organizarea unui nou astfel 
de eveniment. A fost o 
ocazie unică de a observa 
implicațiile majore ale unor 
lucruri, la prima vedere, 
minore și de a experimenta 
altfel ora de matematică. 
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TENDINȚE ÎN DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

 
PROF. CĂRPUȘOR CRINA-GABRIELA 

COLEGIUL TEHNIC ”MIRON COSTIN” ROMAN 

 
 
 
 
  

 
 
 
La nivelul Uniunii Europene, 
dar și pe plan internațional, 
provocărilor impuse de 
dezvoltarea tehnologică, au 
condus la consolidarea 
relației dintre piața muncii și 
sistemele educaționale, 
influențele fiind bilaterale. Pe 
de o parte vorbim despre o 
largă recunoaștere a rolului 
fundamental pe care educația 
îl are asupra dezvoltării 
sociale și economice, 
ajungându-se la descrierea 
societății contemporane ca 
pe una „a cunoașterii”. Pe de 
altă parte, sistemele 
educaționale sunt tot mai 
puternic marcate de concepte 
care își au originea în lumea 
economică, precum 
„centrarea pe formarea de 
competențe”, „asigurarea 
calității”, „educație 
antreprenorială” ș.a. În acest 
context, învățământul 
profesional și tehnic - ÎPT 
(engl. Initial Vocational 
Education and Training) a 
devenit una dintre prioritățile 

politicilor educaționale 
promovate la nivel european 
și internațional. 

Nici în domeniul 
educației generale, nici în 
VET nu există directive care 
să se aplice la nivel 
european, elaborarea 
politicilor în domeniul 
educației fiind apanajul 
instanțelor naționale. Cu 
toate acestea, la nivelul UE 
s-au elaborat importante 
documente strategice care 
stabilesc țintele ce trebuie 
atinse de sistemele 
educaționale naționale. De 
actualitate, este Strategia 
Europa 2020 O strategie 
europeană pentru o creștere 
inteligentă, ecologică și 
favorabilă incluziunii. 
Elaborată în 2010, strategia 
stabilește următoarele ținte 
cu legătură directă cu ÎPT: 

a) creșterea ratei de 
ocupare a populației cu 
vârsta cuprinsă între 20 și 64 
de ani la cel puțin 75%; 

b) alocarea a 3% din 
PIB pentru cercetare-
dezvoltare; 

c) reducerea ratei 
părăsirii timpurii a școlii la 
maximum 10% și creșterea 

procentului persoanelor cu 
vârsta cuprinsă între 30 și 34 
de ani cu studii de nivel 
terțiar la cel puțin 40% în 
2020; 

d) reducerea la nivelul 
UE 28 a numărului de 
persoane în risc de sărăcie 
sau excluziune socială cu 20 
de milioane de persoane 
până anul 2020 comparativ 
cu anul 2008. 
Țintele strategice strict legate 
de domeniul educației și 
formării profesionale pentru 
orizontul anului 2020, au fost 
stabilite prin Concluziile 
Consiliului din 12 mai 2009 
privind un cadru strategic 
pentru cooperarea 
europeană în domeniul 
educației și formării 
profesionale („ET 2020”). 
Potrivit documentului, până în 
2021: 
1) procentul persoanelor cu 
vârsta de 15 ani, cu 
competențe scăzute de citire, 
matematică și științe exacte, 
ar trebui să fie mai mic de 
15%; 
2) proporția părăsirii timpurii 
a școlii din sistemele de 
educație și formare, ar trebui 
să fie sub 10%; 
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3) proporția de absolvenți 
angajați cu vârste cuprinse în 
20 și 34 de ani, care au 
finalizat sistemul de educație 
și de formare profesională cu 
cel mult trei ani înaintea 
anului de referință, ar trebui 
să fie de cel puțin 82%, 
comparativ cu 76,5% în 
2010. 
 
PRINCIPII DE BUNĂ 
PRACTICĂ PENTRU 
EFICIENTIZAREA ÎPT 

Documentul strategic 
de referință privind ÎPT din 
România este Strategia 
Educației și Formării 
Profesionale din România 
pentru perioada 2016-2020 
(EFP). Lansată la începutul 
anului 2015 de MENCȘ, 
strategia EFP face parte din 
pachetul de documente 
strategice dezvoltate ca parte 
a condiționalităților ex-ante 
cerute de UE, susține 
participarea României ca stat 
membru la implementarea cu 
succes a Strategiei Europe 
2020 și e dezvoltată în acord 
cu principiile și instrumentele 
europene pentru cooperare 
în educație și formare 
profesională.  

Integrând un proces 
de consultare publică 
(parteneri sociali și alți factori 
interesați de la nivel central și 
local) și pornind de la o 
analiză a contextului 
european și național, 
documentul strategic 
formulează încă de la început 
o serie de principii de acțiune 
strategică, care dau seama 
de viziunea privind acțiunea 

publică în domeniul formării 
profesionale în intervalul 
2014-2020. Aceste patru 
principii sau dimensiuni cheie 
sunt : (i) relevanța în raport 
cu cerințele pieței muncii 
actuale și viitoare; (ii) accesul 
și participarea la educație și 
formare profesională, cu 
accent special pe grupurile 
vulnerabile și adecvarea la 
nevoile individuale; (iii) 
dezvoltarea unei culturi a 
calității în guvernanța 
sistemului de educație și 
formare profesională; (iv) 
inovarea și cooperarea. 
Aceste principii sunt propuse 
pentru a fundamenta și ghida 
acțiunea strategică a Statului 
privind dezvoltarea unei 
sistem de educație și formare 
profesională adaptat 
cerințelor pieței muncii și 
nevoilor beneficiarilor direcți.  
 
Reformarea educației 
profesionale inițiale, 
urmărește direcții și obiective 
strategice de acțiune:  

• a)îmbunătățirea relevanței 
sistemelor de formare 
profesională pentru piața 
muncii prin reforma 
instrumentelor de 
descriere a ocupațiilor și 
calificărilor, a 
curriculumului și 
auxiliarelor curriculare; 
dezvoltare de mecanisme 
de anticipare a 
competențelor solicitate 
pe piața muncii; 
monitorizarea inserției 
absolvenților pe piața 
muncii; îmbunătățirea 

învățării la locul de 
muncă; îmbunătățirea 
mecanismelor de 
finanțare publică și privată 
a formării profesionale; 
creșterea implicării 
partenerilor sociali în 
dezvoltarea sistemului de 
formare profesională,  

• b) creșterea gradului de 
participare și facilitare a 
accesului la programele 
de formare profesională 
prin dezvoltarea 
campaniilor de marketing 
și informare; evaluarea 
rezultatelor învățării; 
îmbunătățirea orientării 
profesionale și a consilierii 
specializate; mecanisme 
de recunoaștere și 
validare a rezultatelor 
învățării mai performante; 
creșterea accesului 
tinerilor din categorii 
sociale vulnerabile la 
învățământul profesional;  

• c) îmbunătățirea calității 
formării profesionale prin 
dezvoltarea unui cadru 
național de a asigurare a 
calității EFP; 
îmbunătățirea 
competențelor cadrelor 
didactice și altor categorii 
de profesioniști implicați 
în sistemul de învățământ 
profesional; investiție în 
infrastructură;  

• d) dezvoltarea învățării și 
cooperării internaționale și 
preluarea/inovarea 
bunelor practici privind 
dezvoltarea 
antreprenoriatului prin 
introducere de programe 
de învățare specifice, 
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dezvoltarea de mobilități 
internaționale; extinderea 
utilizării mecanismelor 
soft de coordonare cu 
practici europene 
(învățare mutuală).  

Principiile de bună practică 
care trebuie să ghideze 
acțiunea strategică privind 
reforma ÎPT din România 
trebuie să fie următoarele:  

A. Flexibilitate – asigurarea 
condițiilor pentru 
implementarea unor modele 
variate de abordare a ÎPT la 
nivel local, adaptate la 
contextul local și pornind de 
la o serie de standarde și 
principii de bună practică 
agreate la nivel național.  
Cercetarea noastră a pus în 
evidență existența mai multor 
modele de implementare a 
ÎPT la nivel local, toate cu 
respectarea cadrului legal. 
Diferințele specifice dintre 
aceste modele țin de nivelul 
de dezvoltare industrială din 
regiune și de modul în care s-
a realizat îmbinarea dintre 
elementele de învățare în 
școală și la locul de muncă. 
La acestea se adaugă 
diferențe legate calitatea 
managementului școlar și 
calitatea managementului 
sistemelor participative, 
implicarea angajatorilor și 
interesul pentru performanță 
managerială. Documentul 
aflat în consultare publică în 
primăvara-vara lui 2016 
privind Opțiuni de educație și 
formare profesională ale 
absolvenților de clasa a VIII-a 

reflectă specificul 
programelor de formare în 
sistem profesional-dual, 
realizate cu precădere în 
regiunile cu concentrație de 
angajatori germani, care au 
adaptat/inovat pornind de la 
modelul profesional dual 
existent în Germania. Dar, pe 
lângă acest model german 
(reprezentat cel mai bine de 
Kronstadt) caracterizat prin 
dezvoltarea complexă a 
sistemului de practică la 
agentul economic și accent 
pe învățarea la locul de 
muncă, în România 
funcționează și alte modele 
de ÎPT - modelul mixt de 
practică la locul de muncă în 
paralel cu alte forme de ÎPT, 
modelul cu elemente 
semnificative de învățare la 
locul de muncă integrate în 
școală, modele cu accent pe 
învățarea profesională în 
școală și cu elemente limitate 
de învățare la locul de 
muncă, modele total 
nereformate cu învățarea 
profesională limitată la cadrul 
școlii și legături aproape 
inexistente cu angajatorii.  

 

 

 

B. Sistem centrat pe 
nevoile elevilor și 
angajatorilor – dezvoltarea 
unui sistem care să pună 
accentul pe oferirea de șanse 
tinerilor, indiferent de 
categoria socială, de a se 

califica într-o profesie care să 
le aducă beneficii și 
satisfacție pe termen lung și 
pe interesele angajatorilor de 
a avea acces la forță de 
muncă bine calificată, cu 
competențe specifice și 
transversale solid asimilate.  

 

 

 

 În prezent sistemul de 
ÎPT din România este mai 
degrabă centrat pe nevoile 
cadrelor didactice. Acest 
lucru trebuie schimbat, in 
sensul integrării nevoilor 
cadrelor didactice într-un 
sistem de ÎPT performant, 
orientat spre nevoile pieței 
muncii, benefic pentru elevi și 
comunități, răspunzând în 
mare măsură nevoilor 
identificate ale angajatorilor.  

C. Politici publice informate 
și predictibile (legate de 
nevoile pieței muncii) – 
dezvoltarea unui sistem de 
ÎPT care să pornească de la 
cunoașterea nevoilor de forță 
de muncă calificată realizată 
profesionist și sistematic, de 
la evaluarea performanțelor 
legate de inserția 
absolvenților pe piața muncii. 
Această abordare va permite 
un plus de predictibilitate ce 
va orienta mai bine atât 
deciziile administrative și de 
reformă, cât și abordările 
strategice ale angajatorilor. 
Unul dintre elementele 
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principale de atractivitate 
pentru investitori în România 
în ultimele două decenii a 
fost reprezentat de existența 
unei forțe de muncă calificate 
și bine educate la nivel 
național. Așa cum reiese din 
ultimele studii, acest lucru 
este pe cale să se schimbe 
iar intervenția strategică 
imediată a autorităților 
publice este necesară pentru 
a stopa trendul descendent. 

 

D. Un sistem de ÎPT 
participativ – Dezvoltarea 
unui sistem de ÎPT care să 
includă în design, 
implementare și evaluare toți 
factorii interesați.  
În momentul de față sistemul 
de ÎPT este construit mai 
degrabă de sus în jos, deși 
testul principal al fezabilității 
și eficacității sistemului se 
face la nivel local, în 
interacțiunea concretă dintre 
școală, administrația locală și 
angajatori. Preocuparea 
legată de capacitatea fiecărui 
participant la succesul 
sistemului de ÎPT, analiza 
sistematică legată de 
performanță trebuie să aibă 
loc într-un dialog de politică 
publică la nivel central și 
local, în condiții optime și clar 
proceduralizat.  

Perspective 
asupra dezvoltării ÎPT 
A. Implementarea ÎPT în 
sistem dual 

• Sistemul dual este văzut ca 
opțiune pe termen mediu și 
lung, care asigură o legătură 
strânsă între instituția ÎPT și 
piața muncii, dar el poate fi 
implementat doar dacă există 
parteneriate cu companii 
mari, IMM-urile neputând 
face față cerințelor: 

• implicarea financiară 
prin bursele și celelalte 
beneficii acordate 
elevilor  

• existența unor tutori de 
practică care să se 
ocupe de pregătirea 
elevilor aflați în stagiile 
de practică  

• asigurarea normelor 
de securitate a muncii 
în cadrul stagiilor de 
practică  

• Este recomandat ca 
transformarea învățământului 
profesional în sistem dual să 
aibă la bază o strategie, să 
se realizeze regional, astfel 
încât acolo unde nu este 
posibilă o astfel de măsură 
să existe posibilitatea 
funcționării în sistemul actual.  

„Un tânăr absolvent are 
nevoie de timp să se 
acomodeze la locul de 
muncă, are nevoie de timp să 
învețe ce trebuie să facă și, 
foarte important (..) 
presupune ca cineva în 
permanență să-l îndrume, să-
l supervizeze și practic, acel 
cineva nu mai este la fel de 
eficient întrucât își îndreaptă 
atenția în mai multe părți” 
(angajator)  

B. Creșterea eficienței 
sistemului actual de ÎPT  

• Un rol important în acest 
demers revine MENCȘ 
prin realizarea de studii 
(inclusiv prognoze) privind 
principalii actori economici 
pe zone, liceele și cadrele 
didactice disponibile, 
analize demografice 
privind populația din 
zonele respective în 
vederea identificării 
nevoilor pieței muncii în 
viitor.  

• Pe baza analizelor 
menționate, să se 
realizeze identificarea 
nevoilor de formare 
pentru cadrele didactice/ 
școli (funcție de meseriile 
care vor fi căutate pe 
piața muncii).  

• A fost subliniată 
necesitatea generării de 
date privind rata de 
succes a absolvenților de 
ÎPT pe piața muncii și 
diseminării transparente a 
acestora, informațiile de 
acest tip având un rol 
important și în atragerea 
candidaților către 
instituțiile de ÎPT.  

• Măsuri de sprijinire a 
investitorilor: acordarea 
de facilități fiscale pentru 
angajatori, decontarea 
unei părți din cheltuielile 
de formare ale trainerilor 
etc.  

• Asocierea companiilor din 
același domeniu pentru a 
putea pune presiune pe 
factorii de decizie ca să 
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se realizeze schimbările 
necesare.  

Învățământul profesional 
de tip dual se poate organiza 
numai în parteneriat cu 
operatorii economici 
autorizaţi, pe baza unei 
metodologii specifice. 
Operatorii economici, 
parteneri de practică, trebuie 
să asigure resursele 
materiale și umane necesare 
pregătirii practice a elevilor în 
cadrul activităților de instruire 
practică și a stagiilor de 
pregătire practică derulate 
pentru dobândirea calificării 
profesionale.  

Învățământul profesional 
de tip dual se adresează 
elevilor care au absolvit clasa 
a VIII-a. 
Pentru pregătirea practică 
elevii încheie un contract 
individual cu un operator 
economic, partener de 
practică al școlii.  
Pregătirea profesională este 
organizată pentru calificări 
profesionale de nivel 3 (de 
exemplu: operator la mașini 
cu comandă numerică, sudor, 
electrician exploatare joasă 
tensiune, bucătar, comerciant 
vanzător, zidar, etc.), stabilite 
de operatorii economici care 
solicită organizarea de 
învățământ de tip dual. 

Pregătirea teoretică se 
realizează în cadrul școlii iar 
pregătirea practică la 
operatorul economic, după 
cum urmează: 
o în clasa a IX-a 20% 

pregătire în companie și 
80% în școală 

o în clasa a X-a 60 % 
pregătire în companie și 
40% în școală 

o în clasa a XI-a 70% 
pregătire în companie și 
30% în școală 
Elevii din învăţământul 

profesional de tip dual vor 
susţine, după primul 
semestru din anul al II-lea de 
formare profesională o 
evaluarea intermediară, care 
atestă nivelul de pregătire 
teoretică şi practică. 

Elevii care nu 
promovează evaluarea 
intermediară vor participa la 
programe de pregătire 
remedială, în școală pentru 
componenta de pregătire 
teoretică și la operatorul 
economic pentru componenta 
de pregătire practică, la 
finalul căruia vor susţine încă 
o dată această evaluare. 
 
BIBLIOGRAFIE: 

www.alegetidrumul.ro 
Învățământul  profesional  
și tehnic-Provocări și 
perspective de dezvoltare 
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CREATIVITATEA  ȘI  ALTERNATIVELE EDUCAȚIONALE 
 

PROF. BUZDUGAN MARICICA, 
COLEGIUL TEHNIC ”DANUBIANA” ROMAN/NEAMȚ 

 
Creativitatea este 

definită ca "trăsătură 
complexă a personalității 
umane, constând în 
capacitatea de a realiza ceva 
nou, original" (Dicționarul 
enciclopedic, 1993); ”starea 
sau calitatea de a fi creativ; 
abilitatea de a transcende 
ideile, regulile, modelele, 
relațiile tradiționale și de a 
crea noi și semnificative idei, 
forme, metode, interpretări 
etc.; originalitate sau 
imaginație; procesul prin care 
se utilizează abilitatea 
creativă” (Dicționarul Webster 
1996); "abilitatea de a face 
sau, altfel spus, de a produce 
ceva nou, fie o nouă soluție a 
unei probleme, fie o nouă 
metodă sau un dispozitiv nou 
sau un nou obiect artistic ori 
o nouă formă artistică" 
(Enciclopedia Britannica  
Dicționarul ROBERT 1996).  
Ellis Paul Torrance (1966)  a 
enunțat o definiție amplă a 
creativității: ”este un proces 
de sensibilizare la probleme, 
deficiențe, goluri în 
cunoștințe, elemente care 
lipsesc, dizarmonii; 
identificarea dificultăților; 
căutarea de soluții sau 
formularea ipotezelor asupra 
deficiențelor: testarea și re-
testarea acestor ipoteze și, 
posibil, modificarea și re- 

 

 
testarea lor; în final, 
comunicarea rezultatelor". 

Alternativa 
educațională reprezintă 
forma de organizare şcolară 
care propune metode de 
organizare şi funcționare a 
activității instructiv-educative, 
altele decât formele specifice 
unei epoci, sau care apar 
într-un anumit context social. 
O alternativă educațională 
corectează unele 
imperfecțiuni ale sistemului 
oficial;  substituie unele forme 
de educație prin metodologii 
didactice diferite sau 
complementare; 
restructurează cadrul de 
organizare şi funcționare al 
instituției şcolare.   

Conform legislației în 
vigoare în sistemul naţional 
de învăţământ, de stat şi 
particular, pot fi iniţiate şi 
organizate alternative 
educaţionale, cu acordul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, evaluarea şi 
acreditarea alternativelor 
educaționale făcându-se de 
către Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 

Printre  formele de 
educaţii alternative existente 
în România se numără: 
Pedagogia Waldorf (1990), 
Pedagogia Montessori(1993),  

 
 

 
Pedagogia Freinet 

(1995), Alternativa Step by 
Step (1996) și Planul Jena 
(1996). 

Sisteme alternative de 
instruire  sunt moduri diferite 
de abordare a precesului 
instructiv-educativ, care se 
întâlnesc atât la nivelul 
instituțional, cât și la nivelul 
procesualității și metodologiei 
didactice. Alternativitatea 
poate fi înteleasă, pe de o 
parte, ca adaptare a unor 
tipuri de instituții educative 
care s-au bucurat de răsunet 
în trecut, încercând să 
rezolvam prin ele problemele 
actuale ale învățământului, 
iar pe de altă parte în sensul 
adoptării unei viziuni de 
ansamblu asupra marilor 
sisteme pedagogice 
contemporane, precum și 
asupra practicilor școlare 
actuale din lume. 

 Existența mai multor 
sisteme nu presupune 
neapărat negarea sau 
anularea reciprocă,  ele sunt 
complementare. În raport cu 
cerințele dezvoltării 
învățământului nostru, putem 
folosi, într-o etapa sau alta, în 
spirit pluralist, elementele 
care ne sunt necesare din 
diferitele sisteme alternative 
de instruire. 

Conţinutul disciplinelor 
nu urmăreşte însuşirea 
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acestora, ci să stimuleze 
interesul copilului pentru 
cunoaştere. Dezvoltarea 
gândirii, simţirii, voinţei 
copilului sunt obiectivele 
esenţiale ale alternativelor 
educaţionale. 

În cadrul unității 
noastre școalare activează 
de aproximativ 11 ani, o 
formă ”alternativă” de 
educație, care completează 
pentru un număr, mediu 
anual, de 20 elevi educația 
din sistemul tradițional. Este 
vorba despre clubul IMPACT 
„Step by step” Danubiana, al 
cărui lider sunt, calitate în 
care pe baza programului 
educațional IMPACT – 
educaţie prin proiecte de 
serviciu în folosul comunităţii,  
pus la dispoziție de Fundația 
Noi Orizonturi dezvoltăm 
competențe în patru domenii: 
cetățenie activă, 
angajabilitate, antreprenoriat 
social și leadership. 

Cu ajutorul acestora, 
copii şi tineri între 11 şi 19 ani 
devin mai implicaţi, mai 
responsabili şi mai încrezători 
în forţele proprii. Ei 
dobândesc valori, atitudini şi 
abilităţi care pot să-i ajute cu 
adevărat în viață, să se 
dezvolte emoțional și să se 
echipeze pentru viață, 
indiferent de profesia pe care 
și-o vor alege ca adult.  
Metoda care se  promovează 
– învățarea prin experiență – 
îi determină să pe elevi sa 
facă lucruri, să-ți pună 
planurile în practică, nu doar 
să asimileze noțiuni teoretice. 

Proiectele de serviciu 
în folosul comunității îi 
provoacă să privească în jur, 
să identifice probleme și să 
găsească, singuri, căi de 
rezolvare a lor. Se încurcă, 
greșesc, se mai ceartă, dar în 
final, trag linie și recunosc ce 
au învățat. Iar data viitoare o 
iau de la capat, mai puternici. 
Ajung astfel tineri care se 
simt responsabili pentru 
comunitatea în care trăiesc. 
Capabili de a-şi argumenta 
punctele de vedere şi de a 
lua decizii în favoarea celor 
din jur, pregătiţi să îşi asume 
un rol activ, cu încredere în 
forţele proprii, încrezători că 
împreună pot produce 
schimbare, conştienţi de 
procesul de dezvoltare 
personală prin care trec, 
tinerii ajung să înţeleagă 
voluntariatul ca pe o resursă; 
îi percep miza pe termen 
lung, inclusiv în ceea ce 
priveşte provocările vieţii 
profesionale. 
 Printre proiectele în 
folosul comunității gândite și 
implementate de elevii 
membrii ai clubului se 
numără: amenajarea unui 
spațiu de joacă pentru elevii 
de grădiniță, organizarea 
unor spectacole pentru a 
reuși achiziționarea unor 
mașini de cusut în vederea 
asigurării independenței 
financiare a familiei unui elev 
cu situație materială precară, 
activități de educație 
ecologică și resposabilizare 
pentru elevii de grădiniță, 
integrarea elevilor cu CES în 
activități școlare, inițierea 

unor activități de educație 
pentru sănătate. 
 Activitățile se 
desfășoară sub forma 
întâlnirilor săptămânale, în 
afara programului școlar și 
conțin cel puțin un joc, o 
poveste cu morală, lucru pe 
grupe în funcție de tematică. 
La sfârșitul fiecărui proiect 
este obligatorie o activitate 
de evaluare precum și una de 
celebrare. 

Proiectul de învățare 
prin serviciu în folosul 
comunității este o metodă 
care facilitează învățarea 
implicând elevii în rezolvarea 
unei probleme din comunitate 
(școală, vecinătate, localitate 
etc.). Sprijiniți de profesori - 
lideri, elevii identifică nevoile 
comunității, dezbat soluții, se 
reunesc în jurul unui scop 
comun și acționează în 
comunitate. Concomitent, 
ghidați de profesori-lideri, 
elevii reflectează și își 
evaluează progresul în 
învățare, consemnând ideile, 
sentimentele într-un jurnal.     

Educaţia tradiţională 
reprezintă elementul static, 
pe când educaţia alternativă 
reprezintă elementul dinamic 
al procesului de învățământ. 
Astfel în învăţământul 
tradiţional se pregăteşte 
elevul pentru viaţă, pe când 
în învăţământul alternativ 
şcoala face parte din viaţă, 
cunoştinţele sunt descoperite 
de copil. De aceea consider 
că este importantă și 
necesară o impletire a celor 
două moduri de învățare. 
 

http://impact-clubs.org/


Şcoala modernă — nr. 2/2017                                              Domeniul  Considerații metodice 
 

68 

 

 

Bibliografie: 

1. Cerghit, I, 2006, 

Metode de învăţământ 

, editura Polirom, Iaşi; 

2. Cosmovici, A, Iacob, L 

,2005, Psihologie 

școlară, Ed. 

POLIROM, Iași; 

3. Cucoș, C, 2014, 

Pedagogie, editura 

Polirom, Iaşi; 

4. Văideanu, G., 1986, 

Pedagogie- ghid 

pentru profesori, ed. 

Universităţii Al. I. 

Cuza, Iaşi; 

5. Legea  Educației 

naționale nr. 1/2011; 

6. www.cnae.ro 

7. www.noiorizonturi.ro 

8. www.wikipwdia.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnae.ro/
http://www.noiorizonturi.ro/
http://www.wikipwdia.ro/


Şcoala modernă — nr. 2/2017                                              Domeniul  Considerații metodice 
 

69 

 

 
 

 
 

 

ALTERNATIVELE EDUCAŢIONALE –  
ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂRII CENTRATE PE ELEV 

 
PROF. PT. ÎNV. PRIMAR  DOMNICA DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICU ALBU PIATRA NEAMŢ 

  
 
Adaptarea educaţiei 
intelectuale şi morale la 
posibilităţile mintale ale 
fiecărui copil este o 
revendicare imperioasă a 
psihologiei contemporane 
cerută de dificultăţile 
crescânde pe care le 
întâmpină educatorii. 
Actualele condiţii de existenţă 
au afectat grav modul de 
viaţă şi de creştere al copiilor. 
Aderând prea devreme la 
curente de idei sau 
participând la activităţi care 
nu sunt potrivite vârstei lor, 
fiind obiectul unor solicitări 
sau preocupări cărora nivelul 
lor mintal nu le permite să 
facă faţă, înregistrează eşec 
după eşec. 
 Munca individualizată 
este un mod de predare care 
ţine seama de faptul că elevii 
se deosebesc unii de alţii, că 
fiecare prezintă particularităţi 
individuale în ceea ce 
priveşte gradul şi calităţile 
inteligenţei temperamentul şi 
caracterul.  
 Şcoala trebuie să 
aplice un tratament 
individualizat pentru fiecare 
caz particular. Tocmai de 
individualizarea tratamentului 
pedagogic aplicat elevilor ar 

trebui să se preocupe cu 
seriozitate şcoala, într-o 
epocă în care nu trebuie  
 
precupeţit nimic pentru a da 
fiecărui copil toate 
cunoştinţele pe care este 
capabil să şi le însuşească. 
 Acest mod de 
instrucţie nu este nou. Înainte 
de extinderea obligativităţii 
şcolii, el era apanajul copiilor 
claselor dominante care erau 
încredinţaţi unui preceptor. În 
general, acesta nu se ocupa 
decât de un singur copil, pe 
care îl urmărea mai mulţi ani 
de-a rândul şi fireşte că îşi 
adapta mijloacele şi 
exigenţele particularităţilor 
elevului său.  
            Interactivitatea 
presupune o învăţare prin 
comunicare, prin colaborare, 
produce o confruntare de 
idei, opinii şi argumente, 
creează situaţii de învăţare 
centrate pe disponibilitatea şi 
dorinţa de cooperare a 
copiilor, pe implicarea lor 
directă şi activă, pe influenţa 
reciprocă din interiorul 
microgrupurilor şi 
interacţiunea socială a 
membrilor unui grup.  
 Învăţământul modern, 
centrat pe cel ce învaţă, are o 

seamă de calităţi care îl 
diferenţiază net de cel 
tradiţional. 
• Curriculum-ul şi învăţarea 
sunt individualizate la maxim.  
 
 
Selecţia conţinuturilor se  
realizează în funcţie de 
posibilităţile, interesele, 
nevoile celui care învaţă; 
• Elevii progresează în ritm 
propriu; 
• Spaţiul, mobilierul, 
echipamentele sunt utilizate 
flexibil. La dispoziţia 
cadrelordidactice, a elevilor 
stă o mare varietate de 
materiale de învăţare. 
• Cadrul didactic este, înainte 
de orice, persoană resursă. 
El informează elevii şi le 
facilitează accesul la 
informaţii, diagnostichează 
dificultăţile elevului, îl 
orientează fără  a-l 
contrazice, lucrează 
individual sau în grupuri mici. 

Învăţământul 
tradiţional, centrat pe cadrul 
didactic şi pe materia de 
învăţat are o serie de 
caracteristici şi o desfăşurare 
previzibilă după o schemă 
clasică. Învăţătorul, 
institutorul, profesorul predau 
şi ascultă. Ei pleacă de la 
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ipoteza că nevoile şi 
interesele sunt aceleaşi 
pentru toţi elevii. În 
consecinţă selectează 
cunoştinţele care le par lor 
importante şi esenţiale. În 
plus, presupun că toţi din 
clasă pleacă de la acelaşi 
nivel sau că sunt în stare să 
opereze cu noile cunoştinţe. 
Cadrul didactic expune 
materialul nou, respectând 
logica conţinutului. El 
apelează la exemple care cel 
mai adesea sunt alese de el. 
Întrebările, urmate de exerciţii 
aplicative, îl ajută să verifice 
dacă s-a înţeles ceea ce a 
predat. Elevii sunt puşi să 
lucreze mai mult sau mai 
puţin independent. Prin 
sarcinile de lucru, cadrul 
didactic repetă materia 
predată. Sarcinile, aplicaţiile 
sunt destinate să 
aprofundeze înţelegerea, 
elevii să memoreze modele 
de rezolvări, algoritmi etc. 
Evaluările sub formă de 
interogări orale sau scrise, de 
regulă, fac apel cu prioritate 
la redare, la recunoaşteri şi 
reproduceri şi la aplicaţii 
stereotipe.  
           În lecţiile tradiţionale, 
formele predominante de 
organizare a elevilor sunt 
cele frontale, când dascălul 
lucrează simultan cu 
întreaga clasă şi toţi elevii 
rezolvă aceeaşi sarcină de 
lucru. 
           În lecţiile centrate pe 
elev sunt dominante 
activităţile individuale şi în 
grupuri mici. Pentru crearea 
unui cadru eficient de 

învăţare este importantă 
echilibrarea instruirii 
frontale, individuale şi 
grupale . 
          Dacă sunt dascăli 
care optează pentru 
predarea tradiţională, 
aceasta se datorează 
faptului că le este teamă cel 
mai mult de zgomot, de 
pierderea controlului asupra 
clasei şi au reţineri din 
cauza necunoaşterii 
tehnicilor prin care pot 
determina pe elevi să 
lucreze eficient împreună. 
Desigur că primele încercări 
sunt nesigure sau constituie 
mici eşecuri, însă prin 
perseverenţă şi printr-o 
analiză riguroasă a activităţii 
proprii şi a elevilor, fiecare 
dascăl este capabil să 
schimbe mediul educaţional 
în lecţie. Schimbarea este 
un proces de durată, 
desfăşurat în paşi mici. În 
fiecare lecţie se introduce 
un element nou (tehnică, 
strategie, formă de 
organizare), iar după 
evaluarea rezultatelor se 
renunţă la anumite aspecte 
şi se aplică altele. Fiecare 
lecţie devine un mic 
experiment didactic prin 
care se confirmă sau se 
infirmă diferitele ipoteze de 
lucru pe care a fost 
fundamentată cercetarea. 
 Programul Step by 
Step este un program 
educaţional destinat copiilor 
precum şi familiilor acestora, 
care promovează abordarea 
unor metode moderne şi 
echilibrate de predare, în 

concordanţă cu 
personalitatea copilului. De 
asemenea, procesul didactic 
este individualizat, punându-
se accent pe dificultăţile  
fiecărui elev în parte. 
Alternativa educaţională Step 
by Step respectă Curriculum-
ul Naţional  pentru 
învăţământul  primar, aşadar 
abilităţile şi cunoştinţele 
achiţionate pe parcursul celor 
patru ani sunt aceleaşi ca şi 
în învăţământul tradiţional. 
Diferenţa  constă în metodele 
utilizate şi în faptul că elevii 
participă activ şi cu plăcere la 
propria formare. Această 
alternativă urmăreşte să le 
dezvolte copiilor creativitatea 
şi resursele proprii, îi învaţă  
să aibă o gândire critică, să 
facă alegeri, să aibă iniţiativă, 
să-şi identifice problemele şi 
să le rezolve. Pentru a obţine 
aceste rezultate, procesul 
didactic este unul specific. 
Programul este de opt ore, 
timp în care alternează 
predarea şi consolidarea, 
programe de relaxare şi o 
pauză de masă.  Sistemul 
Step by Step este bine 
structurat şi corespunde atât 
intereselor şi nevoilor de 
grup, cât şi celor individuale, 
incluzând şi îndrumările 
necesare  pentru observarea 
şi evaluarea progresului 
fiecărui copil.   
          Într-o clasă în care 
învăţarea se realizează 
conform programului Step by 
Step, elevul se dezvoltă într-o 
atmosferă de încredere şi se 
simte ajutat. Învăţătorii care 
lucrează în această 
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alternativă percep fiecare 
copil ca fiind unic, demn de 
înţelegere şi respect. 
Necesitatea centrării şcolii pe 
elev ţine seama de dorinţele, 
interesele şi trebuinţele lui 
specifice, obligaţia de 
cunoaştere a personalităţii 
copilului, ca bază de 
elaborare a 
comportamentului educativ al 
învăţătorului, de creare a 
unui mediu favorabil formării 
elevilor în funcţie de 
aptitudinile, dorinţele şi 
interesele lor. Programul 
Step by Step pentru 
învăţământul primar permite 
elevilor să îşi asume diferite 
roluri în cadrul clasei, ceea 
ce îi va ajuta să atingă mai 
uşor scopurile stabilite:  
          - ca prieteni, elevii vor 
învăţa să aibă încredere şi să 
se îngrijească de ceilalţi;  
          - ca parteneri, copiii 
vor învăţa să coopereze, să 
ia în considerare şi punctele 
de vedere ale celorlalţi;   
          - ca gânditori, elevii 
vor reflecta la acţiunile lor şi 
vor face conexiuni între 
cunoştinţele vechi şi cele 
noi;    
         - ca ascultători, vor 
învăţa să devină auditori 
activi, atenţi la public; 
        - ca organizatori, elevii 
îşi vor planifica propriul 
studiu, asumându-şi 
răspunderea pentru propriile 
decizii;   
         - ca interlocutori, îşi 
vor formula şi exprima 
propriile idei;  
         - ca persoane ce 
rezolvă o problemă, elevii vor 

crea soluţii alternative la 
obstacolele întâlnite în cale;  
          - ca martori ai unei 
întâmplări, elevii îşi vor 
dezvolta deprinderile şi 
priceperile necesare pentru a 
comunica propriile observaţii 
şi idei.     
  Cu toate că stilul de 
lucru cu elevii într-o clasă 
Step by Step pare mai 
tolerant, având în centru 
motivarea copilului prin 
descoperire, cultivarea 
responsabilităţii personale şi 
a capacităţii de a decide în 
cunoştinţă de cauză ocupă 
un loc central în educaţie. 
            Rolul învăţătoarelor 
este acela de a  ghida elevii 
să  lucreze liber, de a-i ajuta 
să găsească explicaţiile şi 
soluţiile adecvate. Zilnic, prin 
diverse activităţi, elevii sunt 
activ implicaţi în viaţa 
şcolară, învăţătoarele 
intervenind în măsura în care 
li se solicită ajutorul, elevul 
fiind stimulat să gândească 
independent, să-şi 
construiască şi să-şi 
autodefinească 
personalitatea. Clasele 
amenajate pentru această 
alternativă oferă un mediu 
familial ce dă copilului o stare 
de bine, de confort. Un astfel 
de mediu dă ocazia 
învăţătorului de a crea o 
atmosferă de lucru plăcută, 
care să înlăture orice bariere 
psihologice, sociale, 
emoţionale, dându-i astfel 
copilului posibililatea de a 
gândi liber, de a se manifesta 
deschis, sincer, critic şi 
autocritic. Elevii îşi dezvoltă 

astfel autonomia, iniţiativa, 
autocontrolul, fac alegeri, ba 
chiar mai mult contribuie la 
stabilirea regulilor clasei şi la 
luarea deciziilor, privind 
folosirea timpului în anumite 
perioade ale unei zile de 
şcoală.   

Step by Step este una 
din metodele alternative de 
educaţie care funcţionează şi 
se bazează pe elemente ale 
psihologiei ştiinţifice a 
dezvoltării copilului, ce 
debutează încă de la naştere 
şi îl are în vedere până la 
adolescenţă. În acest cadru, 
copilul învaţă, în sistem 
individual, să descopere atât 
implicarea interacţiunii lui cu 
mediul, cît şi motivaţia 
exploatării acestuia. Ambele 
metode sunt cultivate de 
pedagogi, astfel încât fiecare 
copil este dirijat spre 
cunoaşterea lumii 
înconjurătoare şi identificarea 
comportamentelor utile, prin 
căi personale. 
           La baza programelor 
Step by Step pentru copii stă 
o credinţă fermă în principiile 
democraţiei. Atât programul 
preşcolar, cât şi cel primar 
încurajează copiii să devină 
cetăţeni activi şi să aprecieze 
valorile inerente unui mod de 
viată democratic. Dascălii îi 
îndrumă în efectuarea 
alegerilor, preluând 
răspunderea personală a 
acestor alegeri. Copiii din 
aceste clase democratice 
sunt încurajaţi în a-şi formula 
şi exprima propriile opinii. Se 
pun întrebări. Se susţin 
discuţii. Programul Step by 
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Step pentru învăţământul 
primar pune în valoare 
respectul reciproc şi 
responsabilitatea faţă de cei 
din jur, onestitatea, civismul 
şi seriozitatea. Adulţii 
formează conştient aceste 
trăsaturi de caracter în 
relaţiile zilnice cu copiii. 
Aceste trăsături stau la baza 
dezvoltării caracterului în 
Programul Step by Step 
pentru învăţământul primar. 
          Modelul acestui 
program aderă la filozofia, 
principiile şi practicile deja 
cunoscute din proiectul 
pentru preşcolari. Acesta 
include implicarea prin: 
 participarea familiei; 
 didactici adecvate ce ţin 
cont de personalitatea 
copilului; 
 poziţia centrală a copilului 
în abordarea demersului 
educaţional bazat pe 
individualizare; 
 centre de activitate în sălile 
de clasă ;  
 instruirea continuă şi 
susţinerea logistică a 
învăţătorilor. 

Alternativa Step by 
Step ia în considerare copilul 
ca pe un întreg. În locul unei 
relaţii inegale educator - 
copil, aici copilul este 
considerat ca fiind o 
persoană unică, demnă de 
respect, căreia caută să-i 
asigure o continuitate 
individuală în ceea ce 
priveşte dezvoltarea specifică 
lui. Astfel, predarea este 
orientată în funcţie de 
necesităţile copilului, în ritmul 
propriu al acestuia. Cu 

ajutorul alternativei Step by 
Step, copilul este ajutat să 
înţeleagă şi să deprindă 
învăţarea.     

                      
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Criscan, Al. (1994) 

Curriculum şi dezvoltare 
curriculară: un posibil 
parcurs strategic, 

2. Revista de Pedagogie nr. 
3-4 / 1994. 

3. Curriculum National – 
Planuri cadru de 
învăţământ pentru 
învăţământul 
preuniversitar,  

4. C.N.C.,Editura Corint, 
Bucureşti. 

5. M.E.N., Comisia Naţională 
de Reformă a Planurilor de 
Învăţământ (1998). Plan 
cadru pentru Învăţământul 
Preuniversitar, Bucureşti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Şcoala modernă — nr. 2/2017                                              Domeniul  Considerații metodice 
 

73 

 

 
 

 
 

 
 

EDUCABILITATEA ȘI INTERACȚIUNEA FACTORILOR DEZVOLTĂRII  
PERSONALITĂȚII UMANE. CONSIDERAȚII TEORETICE 

 
PROF. ALEXANDRA-GEORGIANA POENARU 

LICEUL TEORETIC „VASILE ALECSANDRI” SĂBĂOANI 

  
  Motto: „Tot ceea ce nu 
avem de la naştere şi de care 
avem nevoie când suntem 
mari ne este dat prin educaţie. 
Aceastǎ educaţie ne vine de 
la naturǎ, de la oameni sau de 
la lucruri” (J.J.Rousseau).  
 Caracteristică esențială 
a ființei umane și categorie 
pedagogică distinctă, 
educabilitatea s-a bucurat de 
atenția majorității 
cercetătorilor din domeniul 
știintelor educației, fiind 
definită drept: 
•„capacitatea omului de a fi 
receptiv la influențe educative 
și de a realiza, pe această 
cale acumulări progresive 
concretizate în diferite 
structuri de personalitate" 
(Păun, E, 1988,p.44). 
•„ansamblul posibilităților de a 
influența cu mijloace 
educative formarea 
personalității fiecărui individ 
uman, în limitele 
psihogenetice ale speciei 
noastre și a particularităților 
înnascute care conferă 
fiecăruia individualitatea sa 
genetică" (Jiraga, I., Istrate, 
E., (coord), 1998, p.94). 
•„capacitatea insului uman de 
a fi educat, de a se lăsa supus 
acțiunii educaționale, de a 
beneficia de ea, în forma 

dezvoltării sale fizice, psihice, 
comportamentale" (Surdu, E, 
1995, p.35). 
Grosso modo, educabilitatea 
reprezintă problematica 
generală a dezvoltării psihice, 
putând fi definită drept 
capacitatea și disponibilitate a 
omului de a recepta 
influențele externe, sau ca 
potențare a capacității omului 
de a fi receptiv la educație. 
Referitor la  factorii implicați în 
dezvoltarea umană, literatura 
psihopedagogică românească 
(Golu, Radu, Șchiopu, Nicola, 
Munteanu) discută despre 
ereditate, mediu și educație. 
Ereditatea, ca proprietate a 
lumii vii, este o caracteristică a 
mediului natural, la fel cum 
educația presupune cu 
necesitate un mediu social 
uman în absența căruia nu ar 
putea exista” (Cucoș, C. 
(coord.), 2009, p.153). 
 „Ereditatea este caracteristica 
biologică a ființelor ce 
desemnează complexul de 
predispoziții care se transmit 
de la ascendenți la 
descendenți prin intermediul 
mecanismelor genetice”( 
Dumitru,I., Ungureanu, C., 
2005, p.26). Fiecare om este 
purtătorul, atât al trasaturilor 
generale ale speciei umane 

(poziția bipedă, structura 
anatomo-fiziologică, tipuri de 
reflexe) cât și a caracterelor 
ereditare care îi sunt 
transmise pe linie directă de la 
proprii săi ascendenți 
(culoarea pielii, ochilor, 
conformația feței, anumite 
particularități ale grupei 
sanguine etc). 
Într-o măsură însemnată 
ereditatea antrenează şi 
aptitudinile deşi în acest caz 
un rol de seamă revine şi 
factorului activator. S-au 
realizat, de exemplu, studii 
asupra moştenirii aptitudinilor 
de-a lungul generaţiilor. În 
familia lui Bach din 57 de 
membri a 5 generaţii au 
aparut 15 compozitori 
remarcabili. Johann Sebastian 
Bach a avut 20 de copii dintre 
care 10 au fost dotaţi muzical. 
Exemplele pot continua şi în 
alte domenii: în matematică 
familia Bernoulli, în literatură 
familia Dumas, ştiinţe ale 
naturii Darwin. 
  Mediul „reprezintă 
totalitatea elementelor cu care 
individul interacționează direct 
sau indirect pe parcursul 
dezvoltării sale” (Dumitru, I., 
Ungureanu, C., 2005, p.28). 
Din punct de vedere al 
conținutului, influențele 
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mediului acoperă o multitudine 
de planuri: de la cel 
geonatural (climă, relief) la cel 
social (familie, grup de joacă). 
Acțiunea mediului poate fi 
nemijlocită (alimentație, climă) 
sau mediată, prin intermediul 
formelor de adaptare umană 
pe care le generează 
(activități dominante, tip de 
organizare socială, nivel de 
trai, grad de cultură și 
civilizație). 
Măsura în care mediul social 
se constituie într-un factor 
determinant al devenirii 
umane este probată şi de 
existenţa asa zişilor „copii lup” 
izolaţi din varii motive de 
comunitatea umană. Un caz 
celebru este cel al fetiţelor 
botezate ulterior Amala şi 
Kabala, descoperite în India la 
9 octombrie 1921. În 
momentul descoperirii 
acestora, ele trăiau alături de 
3 lupi adulţi şi 2 pui, şi aveau 
un comportament asemănător 
cu cel al familiei adoptive. Mai 
exact, ele nu achiziţionaseră 
mersul biped, ci umblau pe 
coate şi genunchi. Lăsau să le 
atarne limba şi gâfâiau, se 
temeau de lumină și își 
exprimau durerea prin urlet. 
 „Educația este activitatea de 
disciplinare, cultivare, 
civilizare și moralizare a 
omului, iar scopul educației 
este de a dezvolta în individ 
toată perfecțiunea de care 
este susceptibil” (Kant, 
I.,1992,  p. 17). „Educația 
constituie acțiunea generațiilor 
adulte asupra celor tinere, cu 
scopul de a le forma, acestora 
din urmă, anumite stări fizice, 

intelectuale și mentale 
necesare vieții sociale și 
mediului special pentru care 
sunt destinate” (Durkheim, E., 
1980, p.79). 
Dar cum influenţează educaţia 
formarea personalităţii 
(Cojocariu, V., Mâță, L., 2011, 
p.64)? 
• în mod intenţionat, 
organizat, sistematic, 
permanent (formal şi 
nonformal) sau neintenţionat, 
spontan, ocazional (informal); 
• de regulă, producând 
efecte proiectate, aşteptate şi, 
implicit, pozitive (formal şi 
nonformal); 
• uneori, generând efecte 
neaşteptate şi negative 
(informal) etc. 
Formarea și dezvoltarea 
personalității umane este deci, 
un proces orientat, organizat 
și conștientizat prin educatie. 
În acest sens, E. Surdu arată 
că: „Educatia depistează  
dispozițiile ereditare, le 
diferențiază, le modifică, le 
grăbește funcționarea, le 
suplimentează forta, făcând 
din ele calități. Totodata, 
„influențele mediului, 
neorganizate, sunt 
direcționate de educație, 
oferindu-le omului în forma 
pedagogică, pentru a le face 
durabile și consecvente"( 
Surdu, E., 1995, p.46). 
Personalitatea este o 
permanentă construcție, 
rezultantă a influențelor 
ereditare, sociale, educative. 
În ceea ce privește relația 
ereditate-mediu, individul 
posedă un genotip, unul 
individual și un potențial de 

formare preponderent psihic. 
Prin urmare, ereditatea 
favorabilă asociată cu mediu 
favorabil generează șanse de 
formare/dezvoltare ridicate. 
Când unul dintre termenii 
relației e deficitar, 
defavorizant, șansele scad în 
diferite grade, în funcție de 
contexte concrete. 
O perspectivă asupra relaţiei 
dintre factorii formării 
personalităţii poate fi 
următoarea (Cojocariu, V., 
Mâță, L., 2011, p.66. ): 
• aceştia acţionează 
conjugat, într-o intercorelare 
dinamică, extrem de 
complexă, fiecare având un 
rol bine determinat; 
• pentru a se naşte şi 
dezvolta, personalitatea 
umană are nevoie de acţiunea 
corelată a celor trei factori; 
• este evident că 
modificările intervenite la 
nivelul unuia din factori (ca 
variabilă) determină modificări 
de anumite facturi, la nivelul 
celorlalţi (covarianţă); 
La nivel individual, 
educabilitatea poate fi limitată 
biologic, social şi pedagogic. 
Kriekemans  consideră că se 
poate vorbi de o limită 
inferioară a educabilităţii şi de 
o limită superioară. Limita 
inferioară “se găseşte acolo 
unde este imposibil de a trezi 
o viaţă morală, oricât de 
elementară ar fi ea”. Limita 
superioară ţine de libertatea 
omului, care, nu este exclus, 
să refuze să se educe. 
Educabilitatea poate fi limitată 
biologic atunci când copilul se 
naşte cu grave handicapuri, 
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dar şi atunci când înclinaţiile 
native nu îndreptătesc aspiraţii 
spre genialitate si,în general, 
spre performanţe foarte înalte 
într-un anumit domeniu. 
Limitarea socială a 
educabilităţii se produce 
atunci când mediul social în 
care se dezvoltă copilul nu-i 
oferă, de la vârsta cea mai 
fragedă, cele mai favorabile 
condiţii pentru dezvoltarea 
propriilor sale resurse 
originale. 
De exemplu, nivelul scăzut de 
aspiraţie spre studii 
superioare din mediul familial 
se poate transmite copilului 
diminuînd disponibilitatea lui 
de a depune eforturi şcolare 
îndelungate si valorificarea 
superioară a potentialului său 
nativ superior într-un anumit 
domeniu. Este acea “limită 
superioară” a educaţiei care 
ţine de libertatea omului. 
Limitarea pedagogică se 
produce atunci când copilul 
are neşansa de a întâlni cadre 
care prin modul lor de acţiune 
reuşesc contraperformanţa de 
a distruge interesul copilului 
pentru un domeniu al 
cunoaşterii sau al creației. 
Este cazul, acelor elevi care 
declară, de exemplu, că după 
atâtea suferinte îndurate 
pentru a promova un anumit 
obiect de studiu, atunci când 
vor termina şcoala, nu vor mai 
pune niciodată mâna pe o 
carte din domeniul acela. 
Poate fi un alt motiv al 
apariţiei “limitei superioare” a 
educabilităţii. 
Concluzionând, educabilitatea 
reprezintă potențialul de 

formare umană sub influența 
factorilor de mediu sau 
educaționali. În literatura de 
specialitate se face distincția 
între două tipuri de 
educabilitate: educabilitate 
manifestă (se referă la ceea 
ce poate realiza efectiv 
individul în contextul limitelor 
impuse de educația 
instituționalizată prin 
intermediul examenelor de 
selecție) și  dducabilitatea 
latentă (se referă la potențialul 
de învățare a individului, la 
capacitatea sa de a învăța 
cum să facă față unor situații 
concrete).  
Principalele perspective de 
abordare a educabilității sunt: 

 biologică- 
disponibilitatea genotipului 
uman în favoarea formării 
fenotipice individuale; 

 filosofică - libertatea 
individului de a se forma, 
aproape nelimitat, dar 
constient de perisabilitatea sa 
individuală; 

 pedagogică - 
ansamblul posibilităților de a 
influența cu mijloace 
educative formarea 
personalității fiecărui individ 
uman. 
Factorii educabilității sunt: 
ereditatea, mediu, educația. 
Ereditatea este caracteristica 
biologica a fiintelor ce 
desemneaza complexul de 
predispozitii care se transmit 
de la ascendenti la 
descendenti prin intermediul 
mecanismelor genetice”. 
Mediul „reprezintă totalitatea 
elementelor cu care individul 
interacționează direct sau 

indirect pe parcursul 
dezvoltării sale”. „Educaţia 
este expresia unui demers 
conştient în vederea dirijării 
dezvoltării individului în 
direcţia dorită, a unei modelări 
a omului în conformitate cu 
anumite finalităţi, potrivit unei 
intenţii sociale”. Sintetizând 
acţiunea factorilor dezvoltării 
personalităţii, ereditatea 
reprezintă condiţia biologică 
primară datorită 
predispoziţiilor cu valoare 
polivalentă, mediul reprezintă 
ansamblul condiţiilor fizice şi 
socio-umane care favorizează 
sau defavorizează evoluţia 
personalităţii, iar educaţia este 
acţiunea conştientă de 
stimulare şi dirijare a 
procesului de formare a 
personalităţii. 
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Pentru profesorul de literatură 
română gândul dintâi este 
acela de a forma oameni mai 
presus de orice, iar una dintre 
cele mai bune căi este aceea 
care să le faciliteze accesul la 
cultură și la un sIstem de 
valori autentice prin 
intermediul lecturii. El are 
menirea de a găsi sau de a 
regăsi calea spre lectură  
pentru copiii formați într-o 
lume a divertismentului, 
pentru care facilul e soluția la 
care apelează de cele mai 
multe ori, de a-l transforma pe 
elev într-un adevărat 
consumator de lectură, 
conştient de valoarea şi 
importanţa cărţii în 
desăvârşirea personalităţii lui, 
de rolul pe care-l ocupă carte 
în relaţionarea cu lumea din 
jur, cu restul universului. 
 Deşi în programa 
şcolară cultivarea plăcerii 
lecturii e considerată un 
obiectiv prioritar, literatura 
devine tot mai mult o 
disciplină constrângătoare la 
care se învaţă, dar nu cu 
plăcere. De regulă, o mare  
parte dintre elevi citesc 
“motivaţi”  de nota din catalog.  
Astfel, de multe ori, lectura se 
transformă în asimilarea de 
cunoştinţe noi, fără ca cititorii 
să fie cu adevărat  afectaţi de  

 
 
lectură.  Prin urmare, este 
absolut necesar să-i învăţăm 
pe elevi cum să citească de 
plăcere, cum să se relaţioneze 
cu textul şi cum să acţioneze 
ca răspuns la ceea ce au citit, 
cum să treacă de la 
reproducerea naivă la analiza 
complexă a textului. 
Profesorul de literatură ar 
trebui să devină un consilier 
de lectură care îi determină 
subtil pe elevi să treacă 
granița dintre “nu citesc” sau 
“citesc ce-mi place” spre o 
lectură disciplinată, constantă, 
variată, valoroasă, creativă. 
Conform noii programe, 
profesorul are libertate atât  în 
alegerea textelor, cât și în a 
opta pentru metodele și 
strategiile pe care le consideră 
mai adecvate și mai 
constructive pentru nivelul 
elevilor la care se raportează. 
Important este rezultatul 
demersului său și de aceea 
programa nu oferă sugestii de 
titluri, ci fixează doar 
conţinuturile care ar trebui să 
conducă la formarea 
competențelor elevilor.  
Interesează lectura canonică 
și de patrimoniu, dar și noul 
“val”, literatura contemporană, 
născută sub ochii cititorului-
copil al secolului al XXI-lea. 
Profesorul nu trebuie să se  

 
 
simtă constrâns de rigorile 
programei și să valorifice și 
lecturi necanonice care 
prezintă interes prin prisma 
valorificării lor în plan etic ori 
estetic. 
Lectura literară autentică 
presupune captarea mesajului 
precum și capacitatea de a 
realiza o judecată critică, de a 
emite criterii, de a genera de 
idei proprii, posibilitatea de a 
crea altceva după lectură. De 
aceea, actuala didactică a 
lecturii nu privește lectura ca 
pe o activitate independentă, 
ci o corelează cu alte 
momente: prelectura, 
relectura, postlectura.  
 
I. Prelectura, secvența 
didactică din debutul 
scenariului consacrat 
receptării textului literar care 
are rolul: 

➢ de a crea un orizont de 
așteptare al cititorului; 

➢ de a estompa granițele 
dintre lumea cititorului 
și universul cărții; 

➢ de a activa și 
sistematiza cunoştinţe 
și reprezentări;  

➢ de a  diagnostica 
(permite cunoaşterea 
de la început a 
diferențierilor care 
există între elevi privind 
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deschiderile pe care le 
au faţă de universul 
ficțional etc.);  

➢ de a diminua sau 
înlătura eventualele 
obstacole care ar putea 
apărea în fața 
înţelegerii și 
interpretării unor 
elemente de conţinut 
ale textului. 

Etapa prelecturii nu are 
suportul textului și nu are 
reguli proprii. Poate avea 
caracter ludic, permite 
abordări interdisciplinare sau 
poate fi proiectată sub forma 
unei situaţii-problemă menită 
să determine o atitudine activă 
a tuturor elevilor.  Ea va anula 
tendinţa greșită a unor 
profesori de a-şi asuma 
statutul de informator, în loc 
să modereze activitatea, prin 
includerea elevilor în activităţi 
de cercetare care să le ofere 
posibilitatea să-şi dezvolte 
creativitatea. 
Participanţii la activitatea de 
învăţare abordează “pe 
ocolite” textul literar, tatonând 
drumul către universul 
ficțional, aproximând sensuri 
posibile pornind de la 
elemente paratextuale 
(numele autorului, titlu, motto, 
dedicație, coperta I etc.) sau 
de la sarcini de lucru care 
implică imaginaţia lor, 
experiența de viață și de 
lectură.  
În cazul lecturilor destinate 
elevilor de gimnaziu, deseori 
tematica este sugerată de 
titlu, tipul de narațiune de 
imaginea de pe copertă și 
aproximarea lor de către elevi 

este stimulativă și oferă mai 
multe satisfacții decât simpla 
enunțarea a temei de către 
profesor. De aici, se deduce 
că eficiența ei depinde și de 
intența de lectură a cititorului, 
de opera care urmează a fi 
citita. Profesorul va urmări ca 
elevii, pe parcursul acestei 
etape, fiind antrenaţi în mai 
multe activităţi, să-şi pună 
întrebări de tipul: Ce voi afla 
nou studiind acest text?, Prin 
ce se deosebeşte opera ce 
urmează a fi studiată de cea 
studiată deja?, Ce amintiri 
personale  declanșează titlul 
textului?. 
 
II. Lectura reprezintă 
momentul întrepătrunderii 
universului cititorului cu cel al 
cărții și în care, prin aplicarea 
tehnicilor de lectură, i se 
permite cititorului să-l 
înțeleagă, în funcţie de 
intenția de lectură. 
 Lectura propriu-zisă a textului 
se realizează în etape: 
 

1. Lectura inocentă 
reprezintă primul 
contact cu textul și are 
ca principală funcţie 

oferirea unor elemente de 
trăire activă de plăcere, ar 
putea să fie urmată de o 
activitate care are drept scop 
relevarea impresiilor elevilor. 
Se poate concretiza în: lectura 
în gând, lectura cu predicții, 
lectura tip ștafetă, ascultarea 
unei lecturi expresive realizată 
de altcineva (profesor, elev, 
actor–înregistrare audio). 
  

2. Lectura explicativă 
este o lectură ghidată, 
este etapa în care se 
stabilește ce și 

cum spune textul. De cele mai 
multe ori, debutează cu 
explicarea cuvintelor 
necunoscute și/sau a 
expresiilor ambigue pentru 
elevi, activitate care nu ar 
trebui să se facă ca o 
stereotipie didactică, ci numai 
atunci când consideră 
profesorul că este oportună, în 
funcţie de natura şi proporţiile 
textului.  
Ea implică: 
a. re-lectura textului  

 lectura pe roluri; 
 lectura și rezumarea 

textului în perechi 
(concurs); 

 lectura selectivă sau 
pe fragmente care 
să antreneze 
posibilitatea 
schimbării 
perspectivelor: 
lectura realizată de 
copilul “ștrengar”, 
de “mama severă”, 
de “bunica uitucă” 
sau de “prietenul 
visător”. 

b. extragerea unor 
informaţii din text; 

c. realizarea de 
deducții simple; 

d. interpretarea 
elementelor de 
conţinut și de 
expresie; 

 
3. Lectura interpretativă 

presupune ideea că 
receptarea textului literar 
trebuie să 
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treacă dincolo de o simplă 
analiză literară, să devină 
producatoare de sensuri: 
sesizarea relației dintre 
instanțele comunicării narative 
și lirice, reliefarea viziunilor 
personale în abordarea unor 
teme, identificarea 
elementelor de construcție 
specifice operei epice/lirice și 
a tipologiei umane 
reprezentate de un personaj 
etc.. 
 
III. Postlectura este etapa 
care închide receptarea 
textului și poate fi definită ca 
fiind momentul meditației 
asupra celor citite, al 
interogării cu privire la 
impactul textului asupra 
cititorului. Este o etapă de 
reflecţie asupra achizițiilor în 
care elevul analizează noile 
informaţii, ceea ce îi va 
permite să le utilizeze și în 
alte situaţii de învăţare.  
Îndepărtarea de text prin 
ieșirea din universul ficțional și 
revenirea la lumea reală se 
poate realiza prin propunerea 
unor teme cu sarcini creative, 
reflexive sau interdisciplinare. 
În această etapă se 
consolidează informațiile 
furnizate de text și reconstruit 
de către cititor, în funcție de 
mentalitatea ta. Sarcinile de 
lucru au caracter evaluativ și 
aplicativ: schimbarea finalului, 
introducerea unei secvențe 
narative/ descriptive/dialogate, 
rescrierea textului dintr-o altă 
perspectivă narativă, 
introducerea unui personaj 
nou, redactarea unor parodii 

dupa texte epice sau lirice 
etc.. 
 
În concluzie, lectura poate 
constitui fundamentul pentru 
acțiuni care depășesc sfera 
teoretizării cu care elevii erau 
familiarizați, pătrunzând pe un 
teritoriu în care inițiativa poate 
fi generatoare de reuşită 
personală și profesională. 
Lectura nu trebuie să ramână 
un deziderat ascuns între cei 
patru pereți ai clasei și dirijat 
strict de o programă, supus 
constrângerile catalogului, ci 
trebuie să devină un fenomen 
activ și durabil. 
Credinţa mea sinceră este că 
profesorii au capacitatea de a 
provoca nevoia de lectură şi 
de a o orienta, dezvoltând 
gustul estetic al elevilor. 
Lectura poate cuceri încă 
foarte mult teren, dacă 
profesorul găseşte strategia 
adecvată şi puntea de 
comunicare cu elevul, pentru 
că există în fiecare copil  o 
disponibilitatea sufleteasca 
necesară apropierii de lectura, 
un potenţial imaginativ şi o 
curiozitate  ce pot fi 
valorificate doar printr-o relaţie 
trainică şi sinceră cu cartea.  
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JOCUL ŞI  EDUCAŢIA DE CALITATE 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR CHIFOR BRÎNDUŞA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, LOC. BICAZ, JUD. NEAMŢ 

MOTTO:,,Doar cǎutând perfecţiunea,gǎsim succesul!” 
  
            Dinamica lumii 
contemporane, mutaţiile care 
au loc în societatea 
românească în drumul spre 
democraţie şi economie de tip 
capitalist a determinat la 
optarea pentru un demers 
prospectiv, sistemico-holistic, 
comparat şi interdisciplinar de 
reformare a curriculum-ului 
şcolar. 
            Democratizarea 
învăţământului are, mai întâi, 
o dimensiune cantitativă. Ea 
priveşte accesul unui număr 
cât mai mare de copii şi tineri  
pe diverse trepte  de 
şcolarizare, extinderea şi 
diversificarea ofertei de 
educaţie, repartizarea optimă  
a relaţiei în teritoriu.  
Dimensiunea calitativă este 
esenţială deoarece calitatea 
celor educaţi este valoarea 
fundamentală şi criteriul 
suprem de evaluare a 
eficienţei unui sistem educativ 
oferă o imagine corectă a 
măsurii în care învăţământul 
oferă sau nu şanse de reuşită 
şcolară şi socială. Calitatea 
este un cumul de factori, 
dintre care determinanţi 
rămân cei doi actori principali -
învăţătorul şi elevul, scopul 
fiind şi o democratizare a 
relaţiei profesor –elev. 
           Şcoala trebuie să 
realizeze o răsturnare a 

piramidei finalităţilor şi 
obiectivelor, să pună accentul 
pe valenţele formativ-
educative ale învăţământului, 
să formeze structuri mentale, 
competenţe transversale, 
deprinderi de muncă 
intelectuală, exerciţiul cotidian 
al vieţii. Şcoala  trebuie să se 
deschidă spre viaţă. 
Asumarea de către şcoală a 
principiului educaţiei 
permanente implică şi 
reconsiderarea metodologiilor 
de instruire.Se urmăreşte 
promovarea strategiilor activ-
participative. Acestea vor să-l 
implice pe elev în procesul de 
predare-învăţare, se realizeze 
efortul necesar unei învăţări 
eficiente. Modelele tradiţionale 
pot fi astfel regândite, 
sporindu-le astfel valenţele 
formativ-educative. „Implicit şi 
atmosfera din cadrul 
instituţiilor şcolare se va 
modifica radical, tinzând spre 
ceea ce Mircea Eliade 
desemna printr-o sintagmă 
fericită : templu  şi laborator. 
Poate pe frontispiciul şcolilor 
noastre ar trebui să scriem 
această idee, care ar putea să 
devină un modus vivendi al 
relaţiei magistru-discipol”        
( M.Stanciu, 1999, pag 43 ). 
           Ca expresie a dorinţei 
de permanentă modernizare a 
strategiilor   didactice, asistăm 

astăzi la o reconsiderare a 
jocului ca metodă activă, 
eficientă şi corespunzătoare 
particularităţilor de vârstă ale 
şcolarilor mici. Prin jocul 
didactic se angajează în 
activitatea de cunoaştere cele 
mai importante  procese 
psihice, cele mai intime 
operaţii ale acestora, 
activitatea dobândind un rol 
formativ şi educativ. J. Piaget 
spunea că „toate metodele 
active de educaţie ale copiilor 
mici cer să li se furnizeze 
acestora un material 
corespunzător pentru ca, 
jucându-se, ei să reuşească 
să asimileze realităţile 
intelectuale, care altfel, rămân 
exterioare inteligenţei 
copilului”. 
             La clasele primare 
jocul este o modalitate de 
asigurare a continuităţii 
grădiniţă-şcoală, asigurând 
uşurarea adaptării la specificul 
muncii şcolare, dar şi un 
mijloc de prevenire a oboselii, 
o modalitate de susţinere a 
efortului elevilor şi a 
concentrării. La matematică, 
jocul este un mijloc de 
însuşire rapidă a unor 
cunoştinţe relativ abstracte 
pentru această vârstă                        
( numeraţie, operaţii, elemente 
de geometrie ). În lucrarea 
„Între matematică şi jocuri”, 
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Gh. Păun spunea că 
„matematica şi jocurile sunt 
fraţi-fraţi siamezi”. 
            Încă din primii ani la 
catedră am înţeles că 
folosirea jocului în procesul 
didactic este o coordonată 
esenţială în formarea 
priceperilor şi deprinderilor. În 
tratarea acestei teme am 
plecat de la experienţa 
dobândită la catedră, de la 
metodele şi procedeele 
aplicate în activitatea didactică 
şi, mai ales, de la folosirea 
permanentă a jocului didactic 
în lecţiile de matematică. Dar, 
mai mult decât atât,această 
tema aleasă a reprezentat o 
provocare personală, un 
imbold  de a aplica mult mai 
intens în activitatea didactică 
de la clasă achiziţiile 
dobândite prin implementarea 
şi desfaşurarea în cadrul şcolii 
în care am  activat, a 
Proiectului PHARE-„Acces la 
educaţie pentru grupuri 
dezavantajate”. 
             „Jocul este cea mai 
bună introducere în arta de a 
munci ”( E. Claparéde, 1920, 
pag143-apud Învăţământul 
primar, 2001, pag 66 ). Lumea 
jocului este o anticipare a 
lumii preocupărilor serioase, 
îndeplinind funcţii importante 
pentru copil cât şi pentru 
adult. Pentru copil modul 
serios şi pasiunea cu care se 
joacă constituie indicatori ai 
dezvoltării şi perfecţionării 
proceselor de cunoaştere- 
percepţia, reprezentarea, 
gândirea, spiritul de 
înţelegere, memoria, 
imaginaţia, vorbirea şi 

trăsăturile de personalitate - 
caracter, aptitudini, voinţa, 
afectivitate. Aşa cum remarca 
psihologul Ed. Claparède, prin 
intermediul jocului se 
manifestă tendinţa de 
desfăşurare şi afirmare a 
personalităţii în genere (  Emil 
Verza, 1978, pag 83 ). 
            Pedagogii tuturor 
timpurilor au pus în evidenţă 
funcţia formativ-educativă a 
jocului, indiferent de natura şi 
tipurile de joc. Jocurile 
constituie o „şcoală a energiei, 
a educaţiei, a conduitelor, a 
gesturilor, a imaginaţiei, în 
cadrul necesităţilor de a 
acorda conduita la situaţii cu 
anumite dimensiuni” ( 
coord.U. Şchiopu, 1981, pag 
62 ). Prin intermediul jocurilor 
se formează şi se dezvoltă o 
serie de însuşiri ale 
personalităţii şi se exersează 
caracteristicile proceselor 
psihice. Astfel, se educă 
particularităţile intelectuale şi 
fizice cum sunt curajul, 
dârzenia, perseverenţa în 
activitate, abilităţile manuale, 
agilitatea şi îndemânarea, 
atitudinea principială faţă de 
parteneri şi colectiv, spiritul de 
competiţie şi sociabilitatea. Se 
dezvoltă caractere şi 
personalităţi integre şi, tocmai 
de aceea, şcoala foloseşte 
jocul ca o pârghie în 
realizarea scopurilor sale. 
             Jocul este un mijloc 
de cunoaştere, un mijloc de 
familiarizare a copiilor cu viaţa 
înconjurătoare, un mijloc de 
valorificare, de aplicare 
creatoare a cunoştinţelor 
dobândite, un mijloc de 

educare morală şi socială. 
Jocul este si o metodă 
educativă integrată în cadrul 
metodelor active de învăţare. 
Este un procedeu folosit 
pentru înviorarea copiilor, 
pentru fixarea cunoştinţelor, 
evaluarea lor, în cadrul 
activităţii şcolare.         
          Tema aleasă are un 
caracter deschis, chemând la 
reflecţie dar şi la acţiune 
concretă în planul explorării şi 
utilizării metodologiei didactice 
active, în cadrul căreia jocul 
didactic îşi pune în evidenţă 
multiplele valenţe formative şi 
educative, precum şi efectele 
în scopul obţinerii unei 
educaţii de calitate. 
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MODALITĂȚI MODERNE DE STIMULARE A ÎNVĂȚĂRII 
 

PROFESOR DRĂGHICEANU DANIELA 
PALATUL COPIILOR, PIATRA NEAMȚ 

 
Metodele interactive sunt 
modalităţi moderne de 
stimulare a învăţarii şi 
dezvoltării personale încă de 
la vârstele timpurii,  care 
favorizează schimbul de idei, 
de experienţe, de cunoştinţe. 
          Utilizarea metodelor 
interactive de predare –
învăţare în activitatea 
didactică contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii 
procesului instructiv educativ, 
având un caracter activ –
participativ şi o reală valoare 
activ –formativă asupra 
personalităţii elevului 
         Voi prezenta în cele ce 
urmează cele mai apreciate și 
eficiente metode active de 
învățare. 
Gândeşte--discută cu 
partenerul de echipă--
împărtăşeşte 
• Profesorul pune o 
întrebare cu final deschis, 
esenţială pentru tema 
studiată. 
• Elevii au la dispoziţie 
un timp limitat pentru a scrie 
în linişte propriile răspunsuri.  
• Elevii se întorc către 
partenerul de echipă şi îşi 
discută ideile. 
• Profesorul pune din 
nou întrebarea pentru a fi 
discutată cu toată clasa. 
Discuţii spontane 
 
 

• Profesorul întrerupe 
lecţia pentru a le pune elevilor 
o întrebare cu final deschis.  
• Elevii discută fiecare cu 
colegul de echipă. 
• Profesorul pune din 
nou întrebarea pentru a fi 
discutată cu toată clasa. 
Trio-focus 
• Mai înainte de 
vizionarea unui film, citirea 
unui capitol etc., trei elevi 
(trioul) vor prezenta succint ce 
anume cunosc deja despre 
subiectul în cauză. 
• Grupul va mai veni şi 
cu câteva întrebări la care se 
va încerca să se răspundă pe 
parcursul lecţiei. 
• După lecţie, trioul 
răspunde la întrebările puse 
mai devreme. 
• Rezumă noile 
cunoştinţe. 
• Pune alte întrebări 
pentru consideraţii ulterioare 
Echipe de compoziţie literară 
• Elevul A prezintă ce 
anume doreşte să scrie. 
• Elevul B ia notiţe sau 
face o schiţă. 
• Împreună se gândesc 
la un început pentru lucrarea 
elevului A. 
• Acelaşi proces va fi 
reluat pentru elevul B. 
• La sfârşit, fac schimb 
de schiţe şi le folosesc pentru 
a-şi scrie propriile lucrări. 
Raportare rezultate 

• Profesorul întrerupe 
lecţia sau activitatea.  
• Le cere elevilor să se 
gândească la cele discutate 
sau făcute până în acel 
moment...  
• Şi să scrie trei lucruri 
pe care le-au desprins din 
cele studiate.  
• Elevii pot începe 
propoziţiile astfel: „Am 
învăţat”, „Mă întreb...”, „Am 
fost surprins...”, „Părerea mea 
este...” etc.  
Care este diferenţa 
• Perechi de elevi trebuie 
să scrie care sunt deosebirile 
dintre anumite concepte.  
• De exemplu: Care este 
deosebirea între o comunitate 
şi o ţară, armistiţiu şi pace, 
alegeri libere şi vot secret, 
ecologie şi mediu, fracţie şi 
zecimale, cerere şi întrebare 
etc.  
Brainstorming în echipă 
• Elevii sunt împărţiţi în 
grupuri de câte 4, fiecăruia 
fiindu-i-se alocat un număr (1-
2-3-4) 
• Profesorul prezintă o 
întrebare cu răspuns complex, 
după care le acordă echipelor 
timp de gândire şi consfătuire. 
• Profesorul pune din 
nou întrebarea şi alege un 
număr, de la 1 la 4.  
• Unul dintre elevii cu 
acel număr poate răspunde; 
dacă răspunsul este corect, 
echipa sa câştigă un punct. 
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• Şi ceilalţi elevi care au 
acelaşi număr pot câştiga 
puncte pentru echipele lor, 
dacă adaugă la răspunsul dat 
alte informaţii importante.  
Examinare în grup 
• Grupuri de câte 3 sau 
4. 
• Grupuri alcătuiesc 
întrebări pe marginea 
materialului studiat.  
• Profesorul le poate 
oferi elevilor criterii pentru 
întrebări „bune” sau câteva 
idei de start care trebuie avute 
în vedere (pentru a încuraja 
întrebările variate şi 
complexe). 
• Grupurile vor adresa pe 
rând propriile întrebări, elevilor 
din celelalte grupuri.  
• Se vor acorda puncte 
pentru calitatea răspunsurilor, 
dar şi a întrebărilor.  
Sau  
• Profesorul pune 
întrebarea 
• Grupurile discută între 
ele răspunsul  
• Profesorul numeşte un 
elev care să răspundă 
• Alege răspunsul corect 
sau solicită şi alte răspunsuri 
complementare.  
Exerciţiu 
• Elevii primesc un set de 
întrebări pe care trebuie să le 
pregătească pentru test.  
• Elevii se informează cât 
mai pe larg cu privire la 
subiectele primite. 
• Profesorul le cere să 
răspundă la o întrebare.  
• Profesorul poate ajusta 
complexitatea întrebării pe 
măsura nevoilor elevului.  

• Răspunsul corect este 
notat cu un punct pentru 
grupul respectiv plus 
posibilitatea de a arunca la 
ţintă cu o minge sau un bob 
de fasole. 
• Fiecare lovitură la ţintă 
se notează de asemenea cu 
un punct.  
Echipa de analiză  
• Elevii lucrează în 
grupuri de câte trei: un elev 
este cititorul, al doilea este 
consemnatorul, al treilea este 
verificatorul (cel care în 
permanenţă verifică dacă 
toată lumea a înţeles şi este 
de acord). 
• Doi elevi din grup 
ascultă în timp ce al treilea 
citeşte o poveste sau o temă.  
• Profesorul pune 
grupului câteva întrebări. 
• Grupul trebuie să vină 
cu trei răspunsuri viabile 
pentru fiecare întrebare, iar 
consemnatorul notează 
fiecare răspuns.  
• Grupul, sub îndrumarea 
verificatorului, decide care 
răspuns consideră că este 
optim pentru fiecare întrebare 
şi încercuieşte acele 
răspunsuri.  
• Lucrarea va fi semnată 
de toţi elevii.  
Parteneri de lectură  
• La clasele mai mici, 
elevii îşi citesc unul altuia un 
text ( de regulă, pe perechi). 
• În astfel de echipe de 
câte doi, elevii  se pot ajuta în 
problemele de vocabular şi 
pot discuta între ei conţinutul 
textului.  
• Profesorul poate scrie 
pe tablă întrebările la care 

echipele urmează să 
răspundă.  
• La clasele mai mari, 
elevii îşi citesc reciproc părţile 
favorite dintr-o carte.  
Proiect în echipă 
• Doi elevi analizează un 
proiect: unul este cititorul, 
celălalt scribul. 
• Cititorul citeşte, apoi 
sugerează un răspuns. 
• Scribul poate fi de 
acord cu răspunsul acestuia 
sau poate propune un alt 
răspuns.  
• Când cei doi ajung la 
un acord, scribul 
consemnează răspunsul 
convenit.  
Verificarea temei 
• Elevii care nu şi-au 
finalizat lucrările, o vor face 
împreună.  
• Grupuri de câte 3-4 
elevi vor compara 
răspunsurile.  
• Vor discuta întrebările 
la care au răspuns diferit.  
• Vor corecta lucrările, 
argumentând schimbarea 
răspunsurilor.  
• Se asigură că toţi sunt 
de acord.  
• Capsează lucrările 
laolaltă. 
• Profesorul va nota 
lucrarea la nivel de grup, 
asigurându-se că au fost 
aduse argumente pentru 
fiecare răspuns schimbat. 
Fiecare elev va primi nota 
grupului.  
Rezolvarea unei probleme 
• Profesorul le dă elevilor 
o problemă de rezolvat 
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• Fiecare elev din grup 
trebuie să contribuie la 
rezolvare. 
• Fiecare elev trebuie să 
ştie să explice întreaga 
problemă.  
Referat de carte 
• Un elev îl intervievează 
pe altul cu privire la o carte pe 
care a citit-o. 
• Apoi face un referat la 
cartea respectivă. 
Trio-Computer 
• Toţi elevii trebuie să fie 
de acord cu inputul mai 
înainte de a-l tasta. 
• Elevul A este tastatura 
şi tastează inputul. 
• Elevul B este monitorul 
şi citeşte inputul.  
• Elevul C este 
verificatorul (care strânge 
părerile celorlalţi membri şi ia 
decizia finală cu privire la 
input). 
• Rolurile se schimbă în 
fiecare zi.  
Patru colţuri 
• Fiecare grup este 
alcătuit din elevul #1, #2, #3 şi 
#4.  
• Profesorul prezintă 
patru probleme. 
• Elevii se despart între 
cele patru colţuri ale clasei 
pentru a discuta cele patru 
probleme 

• Elevii se regrupează 
pentru a-şi împărtăşi discuţiile 
•  „Părerea mea este...” 
etc.  
Lucrare de grup  
• Elevii îşi aleg un 
partener de echipă. 
• După finalizarea 
lucrării, elevii fac schimb de 
parteneri pentru a discuta ce 
au făcut, cum au făcut şi 
rezultatele obţinute.  
Scenetă 
• Grupuri de elevi vor 
prezenta o scenetă despre 
ceva ce au învăţat la lecţie. 
• Fiecare membru al 
grupului va avea un rol. 
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