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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
Profesor pentru ȋnvǎțǎmȃnt preșcolar CRAIU MARIA 

Școala de Artǎ „Sergiu Celibidache” Roman, Județul Neamț  
 

 
 
 
La copilul de vârstă 
preşcolară activitatea 
extrașcolară este strâns 
legată de activităţile 
desfăşurate în grădiniţă şi 
în afara ei sub forma 
jocului, a învăţăturii şi a 
muncii. Tocmai de aceea, 
o mare grijă trebuie 
acordată particularităţilor 
de vârstă şi individuale ale 
copilului. 
          Pedagogul american 
Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice 
stadiu de dezvoltare i se 
poate preda cu succes, 
într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, 
dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate 
stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia 
este prezentată „într-o 
formă mai simplă, astfel 
încât copilul să poată 
progresa cu mai multă 
uşurinţă şi mai temeinic 
spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. 
Trebuinţa de se juca, de a 
fi mereu în mişcare, este 
tocmai ceea ce ne permite 
să împăcăm grădiniţa cu 
viaţa. Pentru a-l face pe 
copil să depăşească în 

şcoală „greutăţile greu de 
învins”, important este să 
nu uităm că una din 
trebuinţele principale ale 
copilului este jocul.  
 Jocul – activitate 
recreativ – instructivă, 
prilej de activizare şi 
dezvoltare a creativităţii. 
 Jocurile şi distracţiile 
sunt mai intense la 
vârstele copilăriei şi 
tinereţii. Ştim cu toţii că 
orice copil de vârstă ante 
sau preşcolară se joacă tot 
timpul. Acestea le conferă 
conduitelor lor multă 
flexibilitate şi mai ales le 
dezvoltă imaginaţia şi 
creativitatea; tot prin joc 
este exprimat şi gradul de 
dezvoltare psihică.  
Spunem de multe ori: „Se 
comportă ca un copil” sau 
„Parcă nu e maturizat”; 
aceasta datorită unei  
exagerate antrenări în 
distracţii care conduce la o 
personalitate nematură, 
puerilă. 
 Jocul presupune un 
plan, fixarea unui scop şi 
fixarea anumitor reguli, ca 
în final să se poată realiza 
o anumită acţiune ce 
produce satisfacţie. Prin 
joc se afirmă eul copilului, 
personalitatea sa. Adultul 
se afirmă prin intermediul 

activităţilor pe care le 
desfăşoară, dar copilul nu 
are altă posibilitate de 
afirmare decât cea a 
jocului. Mai târziu, el se 
poate afirma şi prin 
activitate şcolară. 
Activitatea şcolară se 
valorifică prin note, 
acestea se sumează în 
medii, rezultatul final al 
învăţării fiind tardiv din 
punct de vedere al 
evaluării, pe când jocul se 
consumă ca activitate 
creând bucuria şi 
satisfacţia acţiunii ce o 
cuprinde. 
 Copiii care sunt lipsiţi 
de posibilitatea de a se 
juca cu alţi copii de vârstă 
asemănătoare fie din 
cauză că nu sunt obişnuiţi, 
fie din cauză că nu au cu 
cine, rămân nedezvoltaţi 
din punct de vedere al 
personalităţii. Jocul oferă 
copiilor o sumă de impresii 
care contribuie la 
îmbogăţirea cunoştinţelor 
despre lume şi viaţă, 
totodată măreşte 
capacitatea de înţelegere 
a unor situaţii complexe, 
creează capacităţi de 
reţinere stimulând 
memoria, capacităţi de 
concentrare, de supunere 
la anumite reguli, 
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capacităţi de a lua decizii 
rapide, de a rezolva situaţii 
– problemă, într-un cuvânt 
dezvoltă creativitatea. 
Fiecare joc are reguli. 
Atunci când un copil vrea 
să se joace cu un alt grup 
de copii, el acceptă 
regulile în mod deliberat, 
voit. Cu alte cuvinte, el va 
accepta normele stabilite, 
adoptate şi respectate de 
grupul respectiv înainte ca 
el să intre în joc. 
 Pentru copil, jocul 
presupune de cele mai 
multe ori, pe lângă 
consumul nervos chiar şi 
cele mai simple jocuri, şi 
efort fizic, spre deosebire 
de persoanele adulte unde 
acesta lipseşte cu 
desăvârşire. 
 Există câteva lucruri 
de remarcat: în primul 
rând, jocul fortifică un copil 
din punct de vedere fizic, îi 
imprimă gustul 
performanţelor precum şi 
mijloacele de a le realiza. 
În al doilea rând, jocul 
creează deprinderi pentru 
lucrul în echipă, pentru 
sincronizarea acţiunilor 
proprii cu ale altora, în 
vederea atingerii unui scop 
comun. În al treilea rând, 
jocul provoacă o stare de 
bună dispoziţie, de voie 
bună, oferindu-i copilului 
posibilitatea de a uita 
pentru un timp de toate 
celelalte şi de a se distra, 
dându-i parcă mai multă 
poftă de viaţă. 

 În joc, copilul îşi dă 
frâu liber imaginaţiei. 
Jocurile spontane 
reliefează capacitatea de 
creaţie a copilului, 
capacitate bazată pe 
propria experienţă, 
îmbogăţită cu noi 
elemente, 
corespunzătoare dorinţelor 
sale. 
  Activităţile 
extraşcolare -  prilej de 
activizare şi de dezvoltare 
a creativităţii. 
 În orice tip de 
activitate extraşcolară, fie 
că este vorba de drumeţie, 
vizita într-un atelier de 
creaţie, un muzeu, un loc 
istoric, o excursie de mică 
sau mare anvergură este 
necesar să antrenăm trei 
factori implicaţi în actul 
educaţional: 

a) preşcolarii – prin 
responsabilităţi asumate 
atât individual, cât şi în 
grup; 

b) familie – prin susţinere 
morală, financiară, sau 
chiar implicate în 
organizarea activităţilor; 

c) grădiniţa – prin 
obţinerea avizelor 
necesare deplasării, 
elaborarea strategiilor 
didactice, realizarea 
unităţii dintre cei doi 
factori, finalizarea activităţii 
întreprinse. 

Acest tip de 
activitate îi antrenează pe 
copii în activitatea de 
învăţare, îi apropie de 
grădiniţă, îi determină să o 

îndrăgească. Chiar ei 
propun, cer aşteaptă şi se 
implică în realizarea 
acestui tip de activitate. 

Dacă avem grijă ca 
obiectivele instructiv – 
educative să primeze, dar 
să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele 
recreative, de relaxare, 
atunci rezultatele vor fi 
întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind 
să folosească surse 
informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă 
să înveţe. 

Prin faptul că în 
asemenea activităţi se 
supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copii se 
autodisciplinează. Cadrul 
didactic are, prin acest tip 
de activităţi, posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască 
preşcolarii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, 
să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul 
principal al grădiniţei şi al 
învăţământului primar – 
pregătirea copilului pentru 
viaţă. 
           În legătură cu 
dezvoltarea creativităţii 
copiilor, pot fi date 
educatorilor următoarele 
îndrumări: gândirea 
creativă şi învăţarea din 
proprie iniţiativă trebuie 
încurajate prin laudă. 
Trebuie promovat modul 
variat de abordare a 
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problemelor de manipulare 
a obiectelor şi a ideilor. 
Preşcolarii trebuie să fie 
îndrumaţi să 
dobândească: o gândire 
independentă, 
nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi 
modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica 
constructiv. Înainte de 
toate, este însă important 
ca profesorul însăşi să fie 
creativ. 

Activităţiile 
extracurriculare contribuie 
la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi 
aptitudinilor preşcolarilor, 
la organizarea raţională şi 
plăcută a timpului lor liber. 

Având un caracter 
atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă de voie 
bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la 
astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al 
activităţilor extracurriculare 
este generator de căutări 
şi soluţii variate. Succesul 
este garantat dacă ai 
încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din 
sufletul copiilor, dar să îi 
laşi pe ei să te conducă 
spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. 

 
Bibliografie : 
     Gordon W. Allport -
,,Structura şi dezvoltarea 
personalităţii”, Editura 

Didactică şi Pedagogică, 
1981. 
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CDȘ-UL  O METODĂ DE MOTIVARE A ELEVULUI 
 

Profesor  Gǎinǎ Judit 
Liceul cu Program Sportiv, Roman   

 
 
 
 
 
Motto:  
„Curriculum-ul este ceea ce li 
se întâmplă copiilor în școală 
ca rezultat a ceea ce fac 
profesorii. Aceasta include 
toate experienţele copiilor, 
pentru care şcoala ar trebui 
să-şi accepte 
responsabilitatea. ”  (Kansas, 
1958) 
Progresul științelor a 
determinat intensificarea 
preocupărilor pentru 
regruparea domeniilor 
cunoașterii. Un element 
definitoriu în progresul 
cunoașterii îl constituie 
abordarea interdisciplinară, 
multidisciplinară, 
pluridisciplinară și 
transdisciplinară. 
Interdisciplinaritatea implică 
un anumit grad de integrare 
între diferitele domenii ale 
cunoaşterii şi diferite 
abordări, ca şi utilizarea unui 
limbaj comun permiţând 
schimburi de ordin 
conceptual şi metodologic”. 
(G. Văideanu, 1988). 
Integrarea interdisciplinară 
(prefixul inter înseamnă 
„între”) reprezintă o formă de 
cooperare între discipline  
 
 

 
 
diferite privind un anumit 
proces, fenomen a cărui 
complexitate poate fi  
explicată, demonstrată, 
rezolvată numai prin 
acţiunea convergentă a mai 
multor puncte de vedere. 
Integrarea multidisciplinară 
presupune juxtapunerea 
unor conţinuturi diverse, 
uneori fără relaţii aparente 
între ele. Această abordare 
propune predarea 
conţinuturilor care aparţin 
unei discipline şcolare prin 
modalităţi specifice ale 
fiecărui domeniu uzând de 
argumentaţiile altor 
discipline. Blamată deseori, 
cel puţin la nivel declarativ, 
principala acuză ce i se 
aduce este cea de 
responsabilitate majoră 
pentru supraîncărcarea 
programelor şi a materiei, 
aspectele comune ale unor 
cunoştinţe fiind revendicate 
şi prezentate în cadrul mai 
multor discipline. 
Integrarea pluridisciplinară 
(prefixul pluri înseamnă „mai 
mulţi”, „mai multe”) se referă 
la studierea unui conţinut 
(proces, fenomen) dintr-o 
disciplină prin intermediul 
mai multor discipline deodată 
sau mai bine zis, tratarea 
unui conţinut din perspectiva  
 

 
 
mai multor discipline. 
Cercetarea pluridisciplinară 
aduce un plus de informaţie 
disciplinei în cauză, dar  
acest „plus de informaţie” 
favorizează exclusiv 
disciplina respectivă. Cu alte 
cuvinte, demersul 
pluridisciplinar se revarsă 
peste limitele disciplinelor 
dar finalitatea sa rămâne 
înscrisă în cadrul cercetării 
disciplinare. 
Integrarea transdisciplinară 
(prefixul trans înseamnă 
„dincolo”, „peste”) presupune 
o întrepătrundere a mai 
multor discipline, care poate 
genera apariţia unor noi 
domenii de cunoaştere. 
Vizează ceea ce se află în 
acelaşi timp înăuntrul 
diverselor discipline, între 
discipline, şi dincolo de orice 
disciplină. 
Transdisciplinaritatea 
presupune studierea, 
explorarea proceselor şi 
fenomenelor complexe, 
astfel încât prin coordonarea 
cercetărilor şi coroborarea 
rezultatelor acestora sa se 
ajungă la constituirea unor 
discipline noi. Finalitatea ei 
este înţelegerea lumii 
prezente, unul din 
imperativele sale fiind 
unitatea cunoaşterii. 
Transdisciplinaritatea 
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conduce la intensificarea 
relaţiilor dintre discipline şi la 
descoperirea unor noi 
orizonturi ale cunoaşterii. 
Transdisciplinaritatea este 
atât de frecvent confundată 
cu interdisciplinaritatea şi 
pluridisciplinaritatea, aceasta 
se explică în cea mai mare 
parte prin faptul că toate trei 
depăşesc limitele 
disciplinelor. 
Curriculumul  la  decizia 
şcolii (CDŞ) este  ansamblul 
proceselor educative şi a 
experienţelor de învăţare pe 
care fiecare şcoală le 
propune în mod direct 
elevilor săi în cadrul ofertei 
curriculare proprii.         
Realităţile contemporane 
impun implementarea unui 
set de transformări 
funcţionale şi structurale la 
nivelul modului de 
conceptualizare a 
curriculumului şcolar. 
 Prin curriculumul la 
decizia şcolii  (CDŞ): 
    
   •   se 
asigură o ofertă realistă în 
raport cu disponibilităţile de 
resurse umane şi materiale 
exis¬tente în unitatea de 
învăţământ;   
    
   •   oferta 
educaţională a şcolii are 
posibilitatea să se adapteze 
contextului local;  •  
se asigură elevilor trasee 
particulare de învăţare 
conform talentelor, 
intereselor şi nevoilor; 
    

    
   •   creşte 
libertatea de acţiune a 
profesorului în vederea 
optimizării rezultatelor 
învăţării; •   şcoala  îşi 
construieşte  o  identitate  
proprie 

În scopul diminuării 
distanţelor/barierelor, mai 
mult sau mai puţin aparente 
dintre discipline, în clasa  a 
V-a s-a introdus curriculumul 
integrat conform OMENCS  
nr.3590/ 05.04.2016. 
Curriculumul integrat 
presupune crearea de  
conexiuni semnificative între 
teme sau competenţe care 
sunt de regulă formate 
separat, în interiorul 
diferitelor discipline. Vizează 
ceea ce se află în acelaşi 
timp înăuntrul diverselor 
discipline, întrediscipline şi 
dincolo de orice disciplină.  
Obiective  transcurriculare  
sunt  formulate  de  
propunători pentru 
opţionalele  la  nivelul  mai  
multor  arii  curriculare. 
    

             
Competenţele generale  au 
un grad ridicat de 
generalitate si complexitate, 
se referă la formarea unor 
capacităţi şi atitudini 
specifice şi sunt urmărite de-
a lungul mai multor ani de 
studiu, deci se vor stabili 
pentru acele opţionale ce se 
propun pentru mai mulţi ani 
de studiu, sau chiar un nivel 
de şcolaritate sau un ciclu 
curricular. (nr. maxim 5-6) 
      Obiectivele 
de referinţă/competenţele 
specifice vor fi: preluări ale 
unor /tuturor obiective(lor) 
din programa naţională, în 
cazul oţionalului de 
aprofundare, formulate după 
modelul celor din programa  
naţională (al materiilor de  
trunchi comun),  dar  nu vor  
fi reluări  ale  acestora , în 
cazul opţionalelor de 
extindere, disciplină nouă 
sau integrat                           
Obiectivele  de  referinţă  
trebuie să fie: măsurabile, 
specifice, în număr 
corespunzător (5-6), să fie 
corelate cu tema 
opţionalului,  adecvate 
nivelului de cunoştinţe şi 
vârstei elevului, altele decât 
în programa de trunchi 
comun.                          
Formele de prezentare a 
conţinuturilor trebuie să 
descrie  modul  în care 
elevul  urmează  să 
dobândescă, în urma 
demersului de învăţare, 
abilităţile vizate de obiective 
care duc la dezvoltarea 
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capacităţilor propuse și 
permit învăţarea prin 
cooperare.                
Lista de conţinuturi cuprinde 
informaţiile pe care 
opţionalul le propune ca 
bază de operare pentru 
formarea capacităţilor vizate 
de obiective. Altfel spus, sunt 
trecute în listă acele 
informaţii care vor fi 
introduse, combinate şi 
recombinate  între  ele şi  cu 
altele  învăţate anterior, într-
un cuvânt, acele informaţii 
care vor fi vehiculate în 
cadrul opţionalului.    
Conţinuturile vor fi alese în 
funcţie de: resursele de timp 
(de ex.  resursă de timp 1 
oră pe săptămână), 
bibliografia studiată, tipul de 
opţional,  competenţele 
formulate și caracteristicile 
grupului ţintă.  
                 
Modalităţile de evaluare 
descriu tipurile de probe care 
se potrivesc opţionalului: 
probe scrise, probe orale, 
probe practice, referat, 
proiect, fişa de evaluare, listă 
de control, proiect,  
portofoliu,  scală de 
clasificare, rebus.  
          Valorile şi 
atitudinile apar în mod 
explicit sub forma unei liste 
separate în programa 
fiecărui obiect de studiu Ele 
acoperă intregul parcurs al 
unui ciclu de învăţământ şi 
orientează dimensiunile 
axiologică şi afectiv-atitdinală 
aferente formării 
personalităţii din perspectiva 

fiecărei discipline .                    
Sugestiile metodologice se 
pot referi la: desfăşurare a 
procesului de predare 
învăţare centrat pe formarea 
de competenţe; sugestii 
priind cele mai adecvate 
metode şi activităţi de 
învăţare pentru  formarea 
competenţelor vizate; dotări / 
materiale necesare pentru 
aplicarea în condiţii optime a 
programei; sugestii privind 
evaluarea continuă, etc. 
   Bibliografia 
trebuie să însoţească 
obligatoriu lista de 
conţinuturi. Se vor trece şi 
adresa site -urile vizitate şi 
care au constituit sursă de 
inspiraţie. 
Exemplu de curriculumul 
integrat pentru fizică, chimie, 
biologie, denumit 
„FASCINAȚIA ȘTIINȚEI” a 
fost implementat la clasa a 
V-a la Liceul cu Program 
Sportiv din Roman.           
Acest opțional a vizat noțiuni 
de: 
• fizică: ideentificarea și 
explicarea fenomenelor fizice 
din natură (formarea ploii/ 
zăpezii/ grindinei/ brumei/ 
curcubeului), achiziționarea 
de informaţii referitoare la 
surse de energie, 
modalităților de economisire 
a energiei și identificarea 
energiilor alternative; 
•  astronomie: 
identificarea corpurilor 
cerești prin vizionare de 
filme; efectuarea unor 
experimente cu instrumente 

optice, vizită la observatorul 
astronomic; 
• de chimie: 
cunoașterea elementului vital 
al vieții, apa și  identificarea 
substanțelor care poluează 
apa și aerul; 
• de biologie: 
identificarea fenomenelor 
care ne afectează starea de 
sănătate: (efectul de seră, 
radiațiile, etc) și factorilor 
care înfluenţează calitatea 
vieţii. 
Produsele elevilor: 
Introducerea curriculumul 
integrat  reprezintă o cale 
sistematică de a remotiva 
elevul de azi pentru studiu, 
un pilon al creşterii 
interesului elevului pentru 
studiu şi cunoaştere. 
 
Bibliografie: 
Camelia Gavrilă, Claudia 
Tănase, Rodica Perjoiu, 
Rodica Dumitru, 
Lăcrămioara Iordăchescu, 
Irina Căpraru, Irina Prodan, 
Vasile Sorohan, Corneliu 
Constantin Ilie, Bogdan 
Constantin Neculau, Cristinel 
Târca, Vasile Viciu Tănase, 
Stelian Hadîmbu, Viorel 
Montaș, Ghid de proiectare 
transcurriculară, Editura 
Spiru Haret, Iași, 2015 
Lucian Ciolan, Învăţarea 
integrată: fundamente pentru 
un curriculum 
transdisciplinar, Polirom, 
2008 
OMENCS  nr.3590/ 
05.04.2016 - Plan cadru 
gimnaziu 
OMEC nr. 3670/2001 
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 CULTIVAREA  SIMŢULUI MORAL LA PREŞCOLARI 

-  EXEMPLE DE BUNE PRACTICI- 

 

Profesor pentru ȋnvǎțǎmȃnt preșcolar  BORDEIANU MIHAELA 
Școala Gimnazialǎ „Mihai Eminescu” Roman 

 
 
 
 
Ȋn secolul XXI, schimbӑrile 
survenite ȋn societӑtile 
occidentale creeazӑ noi 
provocӑri și supun la presiuni 
societӑțile nou 
democratizate. Provocӑrile 
sunt multiple și pentru noi, 
profesorii, care lucrӑm cu 
generații de copii și pӑrinți, 
generații ce ȋși cunosc foarte 
bine drepturile, dar sunt 
dispuse din ce ȋn ce mai 
puțin sӑ-și respecte 
ȋndatoririle. . 
Universul copilӑriei 
ȋnseamnӑ veselie, 
seninӑtate, de multe ori 
inconștiențӑ, imaginație 
debordantӑ, credința cӑ totul 
este posibil. Ȋn viziunea lor, 
lumea ȋnconjurӑtoare este un 
imens parc de distracții. De 
ce sӑ-i dezamӑgim și sӑ le 
prezentӑm lumea altfel decȃt 
o vӑd ei? De ce sӑ nu lӑsӑm 
deoparte prejudecӑțile, 
comoditӑțile și clișeele și sӑ 
intrӑm noi, cei mari, ȋn lumea 
lor, prezentȃndu-le conținutul 
curricular și formativ ȋntr-un 
mod inedit, care sӑ-i 
ȋncȃnte?  

Copilul trebuie să devină un 
factor activ, implicat în 
propria sa formare. Aceasta  
este o condiţie esenţială prin 
care conştientizează rolul şi  
locul său în cadrul 
activităţilor de predare-
învăţare-formare şi poate fi 
atras în asimilarea celor 
transmise de cӑtre dascӑl 
sau de cӑtre ceilalți colegi. 
Agresivitatea și chiar violența 
la care ajung unii copiii se 
datoreazӑ mai ales unor 
cauze care au acționat ȋn 
cursul primilor ani de viațӑ 
petrecuți ȋn familie .  
Experiențele și modelele pe 
care le are la vȃrsta 
preșcolarӑ și școlarӑ micӑ 
sunt decisive ȋn formarea 
caracterului și personalitӑții 
acestuia. 
„Cea mai bunӑ cale spre a 
reduce conduite nedorite 
este aceea de a acorda 
abundente ȋntӑriri pozitive 
pentru comportamente 
dorite. Pedepsele sub forma 
unor consecințe neplӑcute 
pot opri conduitele negative, 
ȋnsӑ ele au de cele mai 
multe ori efecte secundare 
adverse(…) Ȋn locul 
pedepsirii, ȋncearcӑ sӑ-l 
prinzi pe copil atunci cȃnd 
este cuminte. Spune-i cȃt de 

mult apreciezi 
comportamentul și fӑ acest  
lucru frecvent și ȋn mod 
consistent.” (Gina Green, 
2001)Tehnica ȋntӑririi 
pozitive, ȋn concepția 
autoarei, este cea mai bunӑ 
cale de urmat și nu se poate 
vorbi de ȋntӑrire pozitivӑ, 
dacӑ nu sunt ȋntrunite trei 
condiții, și anume: 
-este prezentatӑ o 
consecințӑ care depinde de 
un anumit comportament; 
-va crește repetarea unui 
anumit comportament; 
-va crește frecvența 
compotamentului doar 
datoritӑ faptului cӑ a fost 
prezentatӑ o consecințӑ care 
depinde de acel 
comportament. 
Deci în cazul de fațӑ, trebuie 
sӑ ȋnțelegem recompensa pe 
care o va primi copilul în 
cazul unui comportament 
pozitiv. 
Ȋn funcţie de natura lor, 
recompensele pot fi: 

 alimentare: de 
preferat fructe, dar le 
putem oferi mai rar și 
bomboane, prӑjituri, 
meniul preferat etc.; 

 recompense 
materiale: jetoane, 
steluțe, puncte roșii, 
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diplome,bilete de 
tombolӑ, fișe cu 
desene de colorat 
etc.; 

 posesiuni temporare a 
unor obiecte: 
posibilitatea de a se 
costuma ȋntr-un 
personaj preferat, de 
a sta pe scaunul de 
onoare, de a se juca 
cu anumite jucӑrii, de 
a dormi la prȃnz cu 
mascota grupei etc.; 

 activitӑți stimulatoare: 
excursii, jocuri, 
vizionarea unor 
programe TV sau a 
unor filme, citirea 
poveștii preferate etc.; 

 recompense sociale: 
ȋmbrӑțișӑri 
afectuoase, laude, 
zȃmbete, o simplӑ 
privire care sӑ 
exprime interesul, 
aprobarea ș.a.m.d. 

E de preferat sӑ 
recompensӑm un anumit 
comportament pozitiv pe 
care dorim sӑ-l formӑm ori 
de cȃte ori este adoptat. 
Dupӑ ce acesta a fost 
ȋnsușit, numӑrul ȋntӑririlor 
poate sӑ scadӑ.E bine sӑ se 
foloseascӑ recompensele 
preferate de cӑtre copii, ȋnsӑ 
cele pe care le avem 
permanent la ȋndemȃnӑ sunt 
recompensele sociale. Nu 
trebuie sӑ ne limitӑm doar la 
acestea, dar nici nu trebuie 
sӑ exagerӑm cu utilizarea 
celorlalte. Ca exemple 
practice prin intermediul 
cӑrora reușim concretizarea, 

punerea ȋn practicӑ a aceste 
tehnici, putem include: 
1.Punctele de ajutor – Pe 
un panou, afișați numele 
copiilor. De fiecare datӑ cȃnd 
observați cӑ unul dintre ei 
ajutӑ un coleg, puneți o 
bulinӑ coloratӑ (steluțӑ)  ȋn 
dreptul numelui sӑu. Când 
va acumula zece steluțe, va 
primi o diplomӑ. 
2. Pomul ȋnflorit – Prindeți 
pe perete sau pe un panou 
un pom cu numele copilului 
pe el. Cȃnd a fӑcut o faptӑ 
bunӑ, a terminat ceea ce a 
avut de lucru la o anumită 
activitate , s-a comportat 
exemplar pe parcursul unei 
zile , va avea dreptul sӑ 
ȋmpodobeascӑ pomișorul 
sӑu cu o floare. Ȋn scurt timp, 
sala de grupӑ se va 
transforma ȋntr-o livadӑ. 
Fructele le vom culege mai 
tȃrziu. 
3. Carduri cu puncte – 
Realizați o fișӑ cu un pӑtrat 
pentru fiecare zi. Copilul 
poate lipi o fațӑ zȃmbitoare 
pentru fiecare zi cȃnd a fost 
liniștit și nu a plȃns. Aceastӑ 
metodӑ o putem utiliza ȋn 
perioada de acomodare la 
grӑdinițӑ , dar și ȋn alte situții. 
. 
4. Omida – Desenați capul 
unei omizi pe tablӑ.Adӑugați 
un segment pentru fiecare 
perioadӑ de timp ȋn care 
copiii lucreazӑ bine. Cȃnd 
omida a ajuns la zece 
segmente, grupa poate 
beneficia de timp liber sau 
de o pauzӑ de lucru cȃnd pot 

desena fișe cu personaje 
preferate. . 
Cercetătoarea Annabella 
Kant propune o alternativӑ la 
pedeapsӑ, și anume Zona 
Bunӑ. Ce este Zona Bunӑ? 
De obicei, la grӑdinițӑ și mai 
nou și la școalӑ, putem 
ȋmpӑrți spațiul clasei pe zone 
de interes sau zone 
inteligente (Teoria 
inteligențelor multiple). Zona 
Bunӑ este una dintre aceste 
zone, una ȋn plus, dar o sӑ 
constatӑm cӑ are o mare 
eficiențӑ. Una dintre 
caracteristicile acesteia este 
aceea cӑ este o zonӑ 
mobilӑ, se poate muta dintr-
un loc ȋn altul, niciodatӑ ȋntr-
un colț al sӑlii, ci ȋntr-un loc 
preferat de cӑtre copii. Cea 
mai potrivitӑ cale este aceea 
de a avea un covoraș colorat 
vesel, de dimensiuni 
potrivite. Le vom spune 
copiilor cӑ acest covoraș are 
puteri magice și ȋi va ajuta sӑ 
devinӑ cuminți. Copilul care 
a greșit va sta un anumit 
timp pe covoraș (nu trebuie 
sӑ depӑșeascӑ ȋn minute 
vȃrsta copilului), apoi va 
merge cӑtre profesor și va 
vorbi despre fapta lui. 
Consider cӑ aceastӑ metodӑ 
e beneficӑ la grӑdinițӑ și ȋn 
primul an al ciclului primar, 
chiar și ȋn clasa I. 
Ȋn lucrarea „Noi metode și 
strategii pentru 
managementul clasei” Jerry 
Olsen și Thomas W. Nielsen, 
subliniazӑ și ei faptul cӑ 
procesul de ȋnvӑțӑmȃnt ar 
trebui sӑ fie unul distractiv, 
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dar sunt de acord cӑ atunci 
cȃnd regulile sunt ȋncӑlcate 
este nevoie de anumite 
consecințe care sӑ facӑ apel 
la disciplinӑ..Ca sӑ existe un 
regulament al grupei pe care 
copiii sӑ-l accepte și sӑ-l 
respecte, ne consultăm cu ei  
cu privire la reguli și 
consecințe. Autorii 
recomandӑ utilizarea de 
reguli scurte și clare, ca de 
exemplu „Nu supӑra pe 
nimeni”. Astfel, ȋi putem 
ȋnvӑța pe copii sӑ aibӑ un 
comportament adecvat 
printr-o regulӑ cu structurӑ 
negativӑ. Aceleași rezultate 
le putem obține  și cu o 
regulӑ cu structurӑ pozitivӑ, 
chiar este preferatӑ 
alternarea lor ȋn regulament. 
Copiii vor enunța regulile și 
vor stabili consecințele ce 
decurg din nerespectarea 
acestora. Trebuie sӑ 
acceptӑm aplicarea 
consecințelor propuse de 
copii, dar le precizӑm cӑ ȋn 
cazul cȃnd acestea nu vor 
funcționa, ele vor fi 
schimbate de cӑtre 
educatoare sau vor fi 
consultați pӑrinții. 
Tendința didacticii actuale 
este de a centra activitatea 
educaționalӑ asupra 
copilului, dar educația nu 
trebuie sӑ porneascӑ de la 
copil, ci de la cadrul didactic. 
Aceastӑ afirmație se verificӑ 
mai ales ȋn cazul formӑrii 
simțului moral la copii. 
Nimeni nu poate sӑ conteste 
faptul cӑ ceea ce reprezintӑ 
cadrul didactic, ceea ce 

vede, simte și crede, 
personalitatea sa, caracterul 
sӑu, sunt componente 
esențiale cu rol decisiv ȋn 
formarea complexӑ a 
personalitӑții copiilor.  Cadrul 
didactic deţine pârghiile 
necesare pentru a-l implica 
afectiv pe elev în procesul de 
învăţare și formare. 
Modalităţile sunt multiple şi 
pot căpăta nuanţe în funcţie 
de personalitatea cadrului 
didactic, a resurselor 
educative pe care le deţine şi 
chiar a gradului său de 
implicare. 
 
Bibliografie: 
 
Cant, A. „Educația 
preșcolarӑ privitӑ cu alți 
ochi”, Editura Risoprint, Cluj-
Napoca, 2010 
Cosmovici, A. „Psihologie 
școlarӑ”, Editura Polirom, 
Iași, 1998 
Olsen, J., Nielsen, W. Th., 
„Noi metode și strategii 
pentru managementul 
clasei”, Editura Didactica 
Publishing House, București, 
2009. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL   ROMÂNESC 

SAU 
DUELUL  TRADIŢIE – INOVAŢIE 

 
                                 Profesor ANA-MARIA  BĂETANU 

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Roman, jud. Neamţ 
 
        
 
 
 
Învăţământul românesc a 
fost întotdeauna ridicat în 
slăvi, apreciat ca fiind 
extrem de eficient în 
diacronie şi mereu criticat, 
tratat ca o struţocămilă în 
sincronie..... 
Maiorescienele „forme fără 
fond” au reprezentat – şi 
încă reprezintă – o temă 
greu digerabilă, atât pentru 
societatea românească, în 
general, cât şi pentru 
învăţământul autohton, în 
special. Ne chinuim să 
dăm viaţă unui anumit 
fond, pentru a-l 
înveşmânta în forma deja 
importată, mult prea largă 
uneori!  
          Şcoala incluzivă se 
vrea a fi o şcoală ideală, a 
viitorului, o şcoală în care 
toate politicile şi practicile 
care generează obstacole 
sunt înlăturate din calea 
actului învăţării, o şcoală 
în care întreaga experienţă 
a personalului didactic 
este utilizată, unde fiecare  
se simte binevenit, 
formându-se grupuri de 

predare, astfel încât toţi 
elevii să fie apreciaţi, iar 
predarea se planifică 
luându-se în considerare 
toţi elevii. Diferenţele 
dintre elevi sunt folosite ca 
resursă în predare şi 
învăţare. Există un 
parteneriat între personal 
şi părinţi, comunităţile 
locale implicându-se în 
activitatea şcolii..... Toate 
aceste idei reprezintă 
„forma” importată a şcolii 
incluzive. Dar va reuşi 
această formă să se 
muleze pe „fondul” 
autohton?! Incluziunea 
fără resurse, fără un 
suport real, fără implicare 
materială şi umană, fără 
restructurare şi pregătire 
continuă nu va avea 
rezultatele aşteptate, iar în 
locul visului magnific al 
„educaţiei pentru toţi”, vom 
fi martorii unei struţocămile 
de coşmar. În consecinţă, 
accentul care se pune tot 
mai clar pe abordarea 
conceptuală şi practică a 
educaţiei speciale – prin 
paradigma şcolii incluzive  
 
 

– evidenţiază cert faptul că 
aceasta trebuie să fie tot 
mai mult şi o 
responsabilitate a şcolilor 
obişnuite, lucru realizabil 
atunci când structurile 
sistemului sunt adecvate, 
când de la afirmaţia 
teoretică „şcoala pentru 
toţi” vom putea trece la 
practica „şcoala pentru 
fiecare”!  
          Revenind la şcoala 
autohtonă obişnuită, 
observăm că între teorie şi 
practică există o distanţă 
apreciabilă, cu alte cuvinte 
„practica ne omoară”. 
Resursele umane, 
materiale şi financiare 
sunt întotdeauna 
insuficiente şi ineficiente. 
O primă problemă ar fi 
organizarea grupurilor 
de elevi,  a procesului de 
predare-învăţare-
evaluare, relaţia elev-
cadru didactic-familie.                                                     
        Multe clase sunt 
organizate cantitativ 
(foarte mulţi elevi în clasă 
– 30-40 -, diferiţi ca nivel 
intelectual, 
comportamental, ca 
situaţie familială, ca 
resurse de învăţare, ca 
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religie sau etnie). Alte 
clase sunt organizate 
calitativ ( nr. de elevi 
variază – 20-30 -, elevii 
fiind selectaţi dintre cei 
care dau dovadă de un  
nivel intelectual ridicat, 
majoritatea olimpici, unii 
având şi o situaţie familială 
destul de bună). O a treia 
categorie de clase ar fi 
cele organizate pe 
principiul selectiv-
negativ (nr. elevilor 
variază,  nivelul intelectual 
şi cel comportamental 
prezintă destule aspecte 
negative, fiind prezente şi 
diferenţele etnice).  
          Desigur, aspectele 
prezentate mai sus sunt 
relative, existând şi hibrizi. 
Dar situaţia devine mult 
mai dramatică prin 
prezenţa în unele clase a 
copiilor cu handicap – 
fizic sau psihic -: aceştia 
nu se află într-o şcoală 
specială, de aceea 
integrarea lor în colectiv 
devine o chestiune de 
şansă, colegialitate, tact 
pedagogic din partea 
profesorului. Un elev aflat 
în cărucior, mutilat fizic 
sau psihic, cu dificultăţi de 
exprimare, cu anumita 
probleme 
comportamentale cronice, 
cu boli ereditare, etc. va fi 
întotdeauna privit ca un 
intrus, din păcate, într-o 
şcoală obişnuită – este o 
realitate dureroasă pe care 
încercăm să o ascundem 
prin discursuri pompoase! 

Desigur, este o chestiune 
de noroc dacă ceilalţi elevi 
îl vor accepta sau nu. Au 
fost şi ex. fericite, când 
colectivul a acceptat şi a 
sprijinit persoana cu 
handicap, dar ca rezultat al 
tactului pedagogic al 
profesorului sau 
învăţătorului, ca rezultat al 
mediului familial propice în 
care a crescut copilul, sau, 
pur şi simplu, datorită 
inteligenţei şi colegialităţii 
celorlalţi elevi. 
          Soluţia este simplă 
– şcoala ar trebui să-şi 
organizeze un cabinet de 
consiliere 
psihopedagogică, cu 
persoane abilitate să ofere 
sprijin atât elevilor cu 
handicap fizic sau psihic, 
cât şi celor care doresc un 
simplu sfat. Acest cabinet 
ar trebui să medieze 
relaţia elev-cadru didactic-
familie. Clasele ar trebui 
omogenizate – numeric, 
intelectual, religios, 
etnic, material – pentru ca 
influenţa pozitivă să o 
învingă pe cea negativă. 
Profesorul-consilier al 
fiecărei clase, sau 
învăţătorul ar trebui să fie 
format ca atare, prin 
cursuri speciale, prin 
evaluări periodice, pentru 
a fi un bun organizator al 
unei „clase incluzive”. 
Dezvoltarea unei „culturi 
incluzive” ar putea fi o 
soluţie: dezvoltarea 
relaţiilor şcoală-
comunitatea locală, 

diversitatea elevilor 
trebuie privită ca sursă 
de valoare, elevii, 
părinţii, cadrele didactice 
trebuie valorizate în mod 
egal, elevii trebuie 
învăţaţi să-şi 
conştientizeze 
problemele şi să ceară 
ajutor.  
          O problemă la fel de 
serioasă este 
comportamentul elev-
profesor, elev-elev. Sunt 
numeroase ex. de 
intimidare şi abuz între 
elevi- pe motiv de diferenţe 
materiale, intelectuale, 
etnice, etc. De asemenea, 
există şi exemple 
neplăcute de abuz din 
partea unor profesori 
asupra elevilor- 
persecutare nejustificată 
prin notă, stresare la ore, 
etc. Dar cazul cel mai 
grav, care a luat amploare 
în ultimii ani este 
reprezentat de răzvrătirea 
comportamentală a elevilor 
în faţa cadrului didactic – 
„scara profesorilor” e, de 
fapt, a elevilor, 
vestimentaţia şi atitudinea 
la ore reflectă fie haosul 
familial, fie slăbiciunea şi 
lipsa de atitudine a 
cadrului didactic.   
          Soluţia în acest caz 
ar fi dezvoltarea unei 
„politici incluzive”: 
incuderea tuturor elevilor 
din comunitatea locală, 
dreptul elevilor de a studia 
orice materie, o strategie 
eficientă de reducere a 
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absenţelor, exmatriculărilor 
şi încercărilor de abuz, 
clădirea şcolii trebuie 
adaptată pt. a fi accesibilă 
tuturor, curriculumul 
trebuie să ţină seama de 
diversitatea culturală, 
lingvistică, de deficienţele 
elevilor, sprijinirea cadrelor 
didactice în efortul lor de a 
răspunde diversităţii 
elevilor, părinţii sunt 
încurajaţi să devină 
parteneri în procesul de 
învăţare a copiilor. 
          Problema elevilor 
superdotaţi este o altă 
chestiune spinoasă în 
şcoala obişnuită. Olimpicii, 
elevii cu un ridicat 
coeficient de inteligenţă, 
elevii consideraţi 
„anormali” tocmai prin 
capacităţile extraordinare 
de care dau dovadă, toţi 
aceştia nu beneficiază de 
un program special. 
Profesorii îşi „rup” din 
timpul personal şi se 
străduiesc să se ocupe de 
calităţile lor, prin ore 
suplimentare neprevăzute 
în curriculum. 
          Soluţia e 
reprezentată de formarea 
unor cabinete speciale 
pentru a ajuta cu material 
didactic şi prin pregătire 
extraşcolară aceşti elevi. 
Ar trebui alocate fonduri 
pregătirii elevilor 
suplimentare a elevilor 
superdotaţi, dar şi a celor 
cu deficienţe. 
          O „practică 
incluzivă” ar trebui 

dezvoltată: planificarea 
lecţiilor pentru toţi elevii, 
prin dezvoltarea 
sentimentului de respect 
pentru diferenţe, 
explicaţiile profesorilor 
ajută elevii să înţeleagă 
lecţia din clasă, strategii de 
predare-învăţare, lucrul în 
echipă, adaptarea lecţiilor 
în funcţie de reacţiile 
elevilor, dificultăţile de 
învăţare sunt considerate 
prilejuri de dezvoltare a 
practicii, membrii 
consiliului managerial se 
implică în întrebuinţarea 
activităţii la clasă. 
Educaţia trebuie să fie 
formativă şi să se 
adapteze elevului şi 
nevoilor acestuia. 
          Dotarea materială 
şi resursele financiare 
ale şcolii obişnuite lasă 
mult de dorit..... Materialul 
didactic în sălile de clasă 
şi în laboratoare este, de 
cele mai multe ori, depăşit 
şi insuficient, iar resursele 
financiare ale şcolii sunt 
întotdeauna limitate, de 
cele mai multe ori cadrele 
didactice sau elevii 
contribuind din fonduri 
proprii la dotarea unor 
cabinete..... 
          Soluţia viabilă ar fi 
acordarea de resurse 
materiale şi financiare de 
către forurile superioare, 
printr-un program adecvat. 
Dar aceasta e o problemă 
veche,                                                           
spinoasă şi fără ecou a 
învăţământului românesc! 

Să sperăm că nu se va 
transforma într-o problemă 
veşnică!  
          Toate problemele 
prezentate mai sus sunt 
doar câteva dintre cele cu 
care se confruntă şcoala 
autohtonă şi învăţământul 
românesc.  
          „Educaţia pentru 
toţi” corespunde în 
educaţia şcolară „şcolii 
incluzive”. „Şcoala 
incluzivă” ridică învăţarea 
la rang de principiu 
general şi presupune 
înainte de orice 
acceptarea faptului că 
orice copil poate învăţa. 
Un rol important în acest 
proces îl au cadrele 
didactice din învăţământul 
de masă. Procesul de 
integrare nu poate fi 
finalizat decât prin 
eforturile unite ale tuturor 
factorilor interesaţi – cadre 
didactice, părinţi, elevi, 
autorităţi administrative, 
organizaţii 
neguvernamentale, etc.  
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GENERAŢIA XXI  ŞI CRIZA LUI  „A CITI”  
 

Profesor  Stoica Iulia 
Școala Gimnazialǎ Trifești, Neamț  

 
 
„Ceea ce devenim depinde 
în mare măsură de ce citim 
după ce toţi profesorii au 
terminat cu noi “1, aşa îşi 
justifica eseistul Thomas 
Carlyle devenirea sa şi aşa 
recunoştea importanţa 
lecturii.  
 Dacă ar fi să definim 
lectura am găsi în Dex ca 
trecut „faptul de a citi, citirea“ 
(Dex 1998). NODEX 2002 
explică lectura ca fiind „ceea 
ce este citit“. Ambele 
dicţionare nu fac trimitere 
decât la faptul în sine şi nu 
cuprind importanţa actului de 
dincolo de forma grafică a 
cuvântului, importanţă 
semnalată de latini în mult 
prea cunoscuta „verba 
volant, scripta manent!“.  
 Definiţii în ceea ce 
priveşte lectura abundă atât 
în literatura română cât şi în 
cea universală dar asupra 
acestui aspect mă voi opri în 
alt capitol al lucrării de faţă, 
în cele ce urmează urmând a 
puncta o altă problemă 
implicată de actul în sine al 
citirii. 
 Miron Costin 
consemna în „De neamul 
moldovenilor, din ce ţară au 

                                                 
1
 Iola- definitii.blogspot.com 

/2011/09/definitia-lecturii.html 

ieşit strămoşii lor“ faptul că 
„… nu este alta şi mai 
frumoasă şi mai cu folos în 
toata viaţa omului zăbavă 
decât cetitul cărţilor “. Puşi 
să analizeze acest citat, 
elevii au recunoscut că doar 
un procent de 5% îşi mai 
petrec timpul liber citind. 
Pentru mine, ca profesor, 
acest fapt nu a fost o 
surpriză. Surprinşi ar putea fi 
doar cei din afara sistemului, 
cei rămaşi şi pierduţi într-o 
lume utopică a ideilor pure 
de dreptate, cinste şi adevăr, 
cei care nu pot depăşi 
sindromul lui „pe vremea 
mea…“.  
 Ca să aflăm motivul 
pentru care noua generaţie 
nu mai citeşte ar trebui să 
identificăm mai întâi motivul 
pentru care ar face-o. De ce 
mai citesc cei 5%? Pentru a 
reuşi la examene, pentru că 
lista de lectură dată de 
profesor e obligatorie şi mai 
au încă o fărâmă din 
conştiinta de elev care-i 
mustră şi-i îndeamnă să o 
parcurgă (impulsionaţi, 
evident, corespunzător de 
familie), sau pentru că 
descoperă în lectură o 
modalitate eficientă de a 
evada din realitate (realitate 
care se dovedeşte, de cele 
mai multe ori, prea dură 
pentru vârsta lor sau  prea 
banală pentru vârsta lor). 

Dacă cititul „din obligaţie“ 
este din ce în ce mai redus 
(multe referate şi teme 
rezolvându-se cu un simplu 
click), cel din plăcere se 
rezumă, de cele mai multe 
ori, la romane cu vampiri, cu 
puşti teribili ce au devenit 
modele actuale, sau, de ce 
nu, reviste mondene ce au 
antetul corespunzător limitei 
lor de vârstă, reviste care nu 
au nimic de-a face cu 
conţinutul vechilor reviste 
„Şoimii patriei“ sau 
„Cutezătorii“. Şi iarăşi 
revenim la diferenţa dintre 
„pe vremea mea…“ vs. „eşti 
depăşit…“. 
 Cumva criza lui „a citi“ 
este determinată istoric. 
Înainte de revoluţia din 1989 
s-au făurit mituri expuse pe 
hârtie, necenzurate, care 
propăvăduiau importanţa 
pionierului, UTC- istului 
fruntaş, a tovarăşului care 
excelează indiferent de 
domeniu. Marele nume ale 
literaturii erau interzise, 
„obsedantul deceniu“ făcând 
victime până şi în rândul lor, 
forţându-le concesii. Singura 
evadare o mai oferea 
literatura universală şi aceea 
accesibilă în măsura în care 
părinţii fuseseră „îndeajuns 
de conştiincioşi“ să şi le 
procure înainte ca „minţile 
luminate“ să considere 
neavenită influenţa 
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occidentului. Apar scriitori 
noi (N. Stanescu, A. 
Păunescu, M. Sorescu, etc.) 
care oferă o „aparentă“ 
libertate de gândire şi 
exprimare. Odată cu 
revoluţia, „a citi“ se 
redefineşte, fiind echivalent 
cu libertatea, cu lipsa de 
orice constrângere. Intr-o 
perioadă erau „devoraţi“ 
marii clasici, atât români cât 
şi cei universali, fascinaţi şi 
de faptul că respectivele cărţi 
se găseau în librării şi nu se 
procurau „pe sub mână“. „O, 
tempora, o, mores!“ 
 Dar să revenim. De ce 
nu citesc elevii? Că nu citesc 
e o certitudine constatată de 
tot ce înseamnă media şi 
dovedită de tot ce înseamnă 
sistem de învăţământ şi 
explicaţia ar trebui, poate, să 
o căutăm la noi, cei maturi, 
cei care se presupune că 
oferim modele. Câţi dintre 
noi, părinţi sau bunici, mai 
oferim copiilor / 
adolescenţilor exemplu? La 
urma urmei „Verba docent, 
exempla trahunt!“. Câţi dintre 
noi renunţă la emisiunea / 
telenovela preferată în 
favoarea unei cărţi pe care 
să o citească de plăcere, 
fără ameninţarea vreunui 
examen? Actorul Groucho 
Marx spunea că gaseşte 
televiziunea foarte educativă. 
„De fiecare dată când cineva 
porneşte televizorul, mă duc 
în camera cealală şi citesc o 
carte“2. Toţi apreciem ironia 
                                                 
2
 Ibidem;  

actorului şi fiecare dintre noi 
căutăm în continuare canalul 
preferat. Mai rămâne să-i 
convingem şi pe ceilalţi, 
inclusiv pe elevii noştri, că 
„Fericiţi cei care nu citesc 
ziare, analfabeţii, 
neimplicaţii, căci au bun-
simţ. (…) lectura ziarelor a 
făcut să crească numărul 
proştilor“3. (Lev Tolstoi) Prin 
aceasta autorul recunoaşte 
„importanţa “ presei şi 
„valoarea sa“. 
 De ce nu citesc elevii? 
Pentru că sunt „devoratori“ 
de internet, jocuri video, 
tablete şi iPhone. Pentru că 
socializarea, pentru ei, 
înseamnă apartenenţa la un 
site de socializare sau altul. 
Odată cunoscut, recunoscut 
şi acceptat acest fapt, s-a 
declanşat o adevarată 
furtună în media, familie şi, 
inevitabil, în sistemul 
educaţiei. 
 Ce poate face 
media ? Un prim pas a fost 
făcut prin realizarea de 
emisiuni cu tematică 
preponderent culturală, 
exemplul cel mai evident 
fiind dat de Valentin 
Protopopescu, care îndemna 
la audiţia emisiunii sale  O 
carte pe zi (Radio România 
Cultural) spunând: „ De ce 
să mai citim astăzi? În fond, 
internetul ne oferă totul. 
Sunet, imagine, totul. Oare? 
E comparabil gestul de a da 
pagina unei cărţi în format 

                                                 
3
 Ibidem;  

print cu a defila pe net? 
Trăim aceeaşi senzaţie, ne 
alegem cu acelaşi cîştig 
spiritual? Răspunsul meu 
este categoric: NU. De 
aceea vă invit zilnic, de luni 
pînă vineri, să citim 
împreună o carte, pentru ca 
amintirea bunelor vremuri şi 
a sănătoaselor obiceiuri să 
nu moară cu totul. […] 
Împotriva manipulării de 
orice fel, pentru un viitor din 
care ignoranţii agresivi să fie 
excluşi.“4 Alte emisiuni pe 
care le oferă media ar fi: 
Avanpremiere, Blogcultura, 
Călătorii în jurul lumii, Clasa 
de părinţi, Dezvoltarea 
personală, Drumul spre 
celebritate, Mioriţa, Mari 
actori de comedie  (Radio 
România Cultural), Ca la 
carte, Exclusiv în România, 
Omul şi timpul, Totul la 
vedere, Garantat 100% 
(TVR1), Povestea vorbei 
româneşti, Om cu carte, 
Akzente, Citeşte româneşte 
(TVR2), Cu cărţile pe faţă, 
Picătura de cultură (TVR3), 
Paralele inegale, Despre 
Eminescu cu dragoste (TVR 
Internaţional). Dar nu numai 
radioul sau televiziunea 
oferă aceste „picături“ de 
cultură, ci şi presa scrisă. 
Amintim astfel: Convorbiri 
literare, Observatorul 
cultural, Dilema veche, 
aLtitudini, Atheneu, Apostrof, 
Dacia literară, Respiro, 
Timpul. Menţionăm şi 

                                                 
4
 www.radioromaniacultural.ro 
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existenţa revistei 
EgoPHobia, care se 
autointitulează „revista 
culturală a generaţiei 2000“, 
precum şi numele câtorva 
numere virtuale: Asymetria, 
Omniscop, Sisif, Tiuk!. 
 Ce poate face 
profesorul? Să-şi facă un 
„up-date“ uitându-şi vârsta şi 
lăsând deoparte eventualele 
lamentări şi să-şi aducă 
aminte expresia populară de 
a se face frate cu cineva, 
până trece puntea. Dacă nu 
ne putem opune curentului 
nou declanşat, atunci ar fi 
bine să profităm de acesta şi 
să beneficiem de tot ce 
poate oferi media. 
 
 
 



 

Şcoala modernă — nr. 4/2017                                                                        Considerații metodice 

 

16 

 

 
INTEGRAREA ÎN SOCIETATEA MODERNĂ – UN DEZIDERAT 

SAU O REALITATE? 

 

Profesor Bida Cristina Maria  
Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași 

 
În secolul al XXI-lea, 
problematica educației a 
suferit modificări majore, 
întrucât societatea 
contemporană a cunoscut o 
modernizare fără precedent 
ce a generat noi teme de 
discuție. Noile realități 
presupun o nouă abordare a 
activităților educative, în 
vederea pregătirii elevilor 
pentru statutul de cetățeni 
români implicați în 
problemele comunității din 
care fac parte. Deși avem 
tendința de a organiza 
activități educative pe „gustul 
nostru”, cele mai multe cu 
caracter artistic, deși nu 
întotdeauna elevii pe care îi 
avem în fața noastră sunt 
atrași de astfel de subiecte, 
mai ales că tendința noii 
reforme este de a pune în 
evidență nevoia dezvoltării 
personale a elevilor. 
Libertatea de mișcare a 
indivizilor duce, adesea, la 
distrugerea familiei 
tradiționale, iar cei care 
suportă consecințele sunt 
copiii; în lipsa unor părinți cu 
care să se sfătuiască, se 
apropie de profesorul favorit 
sau de diriginte, care devin, 
în acest context, o a doua 

familie, responsabilă de 
formarea noului cetățean, 
capabil să se adapteze într-o 
societate în plină dezvoltare 
și schimbare.  
Una dintre problemele cu 
care se confruntă societatea 
modernă este justiția, care 
trezește interesul tuturor și 
ne schimbă viețile. În 
calendarul activităților 
educative apare data de 9 
decembrie, ca ziua în care 
se sărbătorește lupta 
anticorupție. Pare un subiect 
sensibil, dar elevii de liceu 
pot fi antrenați într-o 
activitate care implică o 
dezbatere pe această temă 
spinoasă, păstrând, evident 
proporțiile. Fenomenul 
corupției are acoperire 
globală, ceea ce 
demonstrează că este o 
problemă general valabilă, 
despre care școala ar trebui 
să le vorbească elevilor. De 
altfel, observ, cel puțin în 
ultima vreme, implicarea 
reprezentanților justiției în 
educarea elevilor prin 
invitarea elevilor la tribunal, 
pentru a li se prezenta 
anumite riscuri la care se 
expun în situația încălcării 
flagrante a legii. Astfel pe 25 

octombrie la Iași s-a 
sărbătorit Ziua porților 
deschise la Tribunalul din 
Iași, ocazie cu care un grup 
de elevi au participat la acest 
eveniment, care a avut un 
impact deosebit în rândul 
elevilor.  
Activitatea cu titlul Procesul 
corupției desfășurată în anul 
școlar trecut a fost una dintre 
reușitele mele ca profesor-
diriginte, mai ales că elevii 
din clasele a XI-a și a XII-a 
sunt direct interesați de 
acest fenomen în continuă 
creștere. Spiritul justițiar este 
pronunțat în sufletele 
elevilor, care tind spre 
conceptul de dreptate 
absolută, fiind uneori radicali 
în judecarea unor fapte din 
domeniul justiției. Din acest 
motiv, activitatea a pornit de 
la literatura de specialitate, 
pentru a explica, așa cum 
apare în Noul Cod Penal, 
conceptul de corupție, 
faptele de corupție și cele 
asociate fenomenului 
corupției. Exemplele oferite 
sunt de notorietate – 
imaginea controversatului Al 
Capone, care și-a ridicat 
imperiul mafiot prin mituirea 
înalților oficiali, vinovați, 
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așadar, de fapte de corupție; 
mafia siciliană care s-a 
dezvoltat prin aceleași 
metode. Din spațiul 
românesc, am preferat să 
supun analizei două afaceri 
ce au marcat sfârșitul 
secolului al XIX-lea, 
respectiv perioada 
interbelică, despre care s-au 
scris numeroase lucrări în 
acest sens – afacerea 
Strousberg, respectiv 
afacerea Škoda, care au 
zguduit societatea 
vremurilor. Implicarea 
poetului Mihai Eminescu în 
prima afacere amintită 
anterior a trezit interesul 
elevilor care au cunoscut o 
altă latură a poetului, cea de 
analist politic al epocii. 
Prezentarea fenomenului 
corupției din punct de vedere 
legal și exemplificarea prin 
cele patru exemple celebre 
amintite mai sus a fost 
urmată de punerea în scenă 
a unui scenariu scris pentru 
orele de cultură civică - 
Procesul corupției- în care 
au fost interpretare niște 
roluri simpatice de către 
elevii claselor implicate în 
activitate – formele literare 
ale corupției au fost Mita, 
Șpaga, Ciubucul, Bacșișul, 
Peșcheșul, Minciuna, 
conduse de eterna Corupție 
.Ulterior, elevii au propus 
rezolvări originale pentru 
unele situații în care apar 
fapte de corupție – de 
exemplu, mita oferită pentru 
a obține un spațiu comercial 
sau o clădire necesară 

deschiderii unui orfelinat, iar 
soluțiile lor au fost mai mult 
decât ingenioase, pentru că 
situațiile propuse spre 
analiză nu au fost dintre cele 
mai simple – de exemplu, 
mita oferită pentru un scop 
nobil, precum construirea 
unui orfelinat este un act de 
corupție sau nu? Implicarea 
afectivă în astfel de cazuri 
denaturează, într-o oarecare 
măsura, sentința. Vârsta și 
lipsa de experiență de viață îi 
fac pe elevi să fie radicali în 
decizii, dar analizarea unei 
situații cum este cea 
prezentată anterior le-a creat 
dificultăți de interpretare, 
pentru că nu au rămas 
indiferenți la componenta 
afectivă. Mi s-a părut 
interesant entuziasmul lor 
pentru această temă, ceea 
ce mi-a dovedit că au nevoie 
de dezbateri deschise pe 
teme de interes general, iar 
situația creată de mine ca 
profesor s-a potrivit 
preocupărilor lor. Dorința de 
a face dreptate corespunde 
tinerilor, doritori să schimbe 
lumea din temelii, pentru că 
ei se visează în rolul de 
salvatori ai întregii lumi, ca și 
cum universul s-ar naște 
odată cu ei. Deși tema 
abordată este sensibilă, am 
evitat referirea la situații 
concrete din societatea 
actuală, întrucât scopul 
activității a fost să provoc o 
dezbatere asupra 
conceptului de corupție, 
pornind de la literatura de 

specialitate și valorificând 
actele normative în domeniu.  
Activitatea pe care am 
descris-o a beneficiat de 
apreciere din partea elevilor, 
a invitaților și a conducerii 
școlii, fiind considerată 
originală, mai ales în 
contextul actual. Deși înainte 
de a participa la activitate, au 
existat unele nedumeriri din 
partea profesorilor invitați, 
surprinși de tematica inedită, 
după încheierea ei, 
entuziasmul a fost general. 
Implicarea elevilor într-o 
astfel de activitate 
extracurriculară a avut drept 
scop conștientizarea lor 
asupra fenomenului 
corupției, un adevărat flagel 
al lumii moderne, care are 
forme diferite, iar 
consecințele sunt grave cu 
adevărat, pentru că evoluția 
unei societăți este încetinită 
de acest fenomen periculos. 
Ideea mi-a venit de la 
exagerările care apar uneori 
în presă despre acest 
fenomen, prin urmare, am 
considerat că este necesar 
să îmi învăț elevii să caute 
explicațiile necesare în Lege, 
înainte de a asculta părerile 
subiective ale altora. Evident 
că am avut parte de un 
consultant în domeniu care 
mi-a explicat anumite 
chestiuni strict juridice, 
pentru a nu intra în 
contradicție cu textul legii. 
Personal, cred că orice 
dilemă legală ar avea un 
cetățean ar fi bine să 
consulte întâi Legea, apoi să 
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ceară ajutorul unui specialist 
în domeniu, pentru că, așa 
cum spune Dreptul roman, 
încălcarea unei legi nu poate 
fi justificată prin 
necunoașterea ei, cetățeanul 
având obligația să cunoască 
legea. Elevii pe care îi am în 
fața mea trebuie să 
beneficieze de cea mai bună 
educație, prin urmare, eu 
însămi, ca profesor, sunt 
nevoită să mă adaptez la 
realitatea societății actuale și 
să le pun în față situații 
preluate din realitatea 
obiectivă pentru a-i 
determina să cunoască 
lumea în care se vor integra 
după încheierea școlii. Poate 
că nu vor ține minte toate 
definițiile corupției, dar își vor 
aduce aminte de situațiile pe 
care le-au analizat cu atâta 
aplomb și de faptul că sunt 
nevoiți să cunoască legile 
care îi privesc pe ei, întrucât 
poţi să comiți anumite 
greșeli, fără să îți propui să 
încalci legea. Poate că 
actele normative nu sunt 
mereu perfecte, dar 
pedepsele date de instanțe 
respectă Legea așa cum 
este ea, nu cum ne-am dori 
să fie. Activitățile 
extrașcolare țin cont de 
nevoile elevilor, dar uneori 
avem tendința de a hotărî în 
funcție de pasiunile noastre 
tematica unor activități. Asta 
nu înseamnă că nu avem 
dreptate uneori, dar în 
cariera mea didactică am 
învățat că este absolut 
necesar să îmbin unele 

activități cu caracter artistic 
sau cultural, pentru că 
educarea sensibilității și a 
spiritualității trebuie să fie o 
constantă a învățământului 
românesc. Dezvoltarea 
personală este un concept la 
modă în perioada actuală, 
dar nu exclude latura 
artistică a existenței sau cel 
puțin nu ar trebui să uităm de 
componenta aceasta care 
provoacă katharsis, purifică 
spiritual. Pentru a menține 
un echilibru între artistic și 
real, aleg mereu teme de 
mare interes precum cea 
despre corupție, despre 
voluntariat, despre 
problematica drogurilor, deși 
mi se pare că aceste discuții 
prelungite asupra pericolelor 
lumii moderne pot avea și 
efecte negative nebănuite. 
De exemplu, o activitate care 
vizează consumul de 
droguri, văzut ca un pericol 
imens pentru tânăra 
generație, poate stârni 
curiozitatea, deci poate avea 
un rezultat opus celui 
scontat. Uneori, am senzația 
că aceste teme, ce este bine 
să fie discutate, nu fac decât 
să ne prezinte latura urâtă a 
existenței, dintr-o societate 
bolnavă, iar eu, propunând 
aceste activități, nu fac decât 
să le distrug iluziile și 
puritatea adolescentină. Și, 
totuși, un cetățean informat 
este mai puternic decât unul 
care nu știe nimic despre 
realitatea obiectivă și care 
suportă un proces de inițiere 
tardivă abia la maturitate, 

când se poate confrunta cu 
diferite situații pentru care ar 
fi fost bine să fie pregătit 
încă de pe băncile școlii. 
Ceea ce mi se pare mai 
dificil însă este nevoia 
profesorului de a-și extinde 
sfera de cunoaștere, întrucât 
este nevoit să învețe 
anumite concepte, anumite 
noțiuni de drept sau de 
psihologie, pe care nu le 
stăpânește perfect. În faţa 
elevilor prezentarea trebuie 
să fie impecabilă, așadar ne 
asumăm o mare 
responsabilitate, în ceea ce 
privește alegerea unei teme 
care se îndepărtează de 
pregătirea noastră 
universitară. Integrarea 
României în UE este urmată 
de un lung proces de 
adaptare la regulile unei 
comunități din care face 
parte, inclusiv la nivelul 
învățământului. Așadar, este 
necesar să preluăm exemple 
de bună practică de la toți 
partenerii externi, pentru că 
sistemul educațional este 
temelia oricărei societăți, iar 
noi, profesorii, pregătim 
oamenii de mâine, care vor 
avea contribuția lor la 
dezvoltarea țării. Așadar o 
chestiune gravă cum este 
corupția trebuie înțeleasă 
corect de către niște 
adolescenți, ce vor fi obligați 
în anumite momente să ia 
niște decizii, iar 
necunoașterea legilor poate 
să îi distrugă. Orice activitate 
de acest tip este dificil de 
realizat fără a ajunge la 
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discuțiile inevitabile despre 
prezent. De altfel, scopul 
activității a fost înțelegerea 
conceptului de corupție și 
pericolul pe care îl 
reprezintă, nu exemplificarea 
fenomenului prin situații 
concrete.  
În concluzie, evoluția unei 
societăți este legată de 
calitatea sistemului de 
educație care își pune 
amprenta asupra celor mai 
tineri cetățeni, adevăratele 
speranțe ale neamului, iar 
felul în care adulții își 
construiesc demersul 
educativ are un rol major 
într-o societate aflată la 
răscruce de drumuri. 
Dezvoltarea personală 
înseamnă o educare în 
spiritul integrării elevilor în 
societatea actuală, cu 
cerințele ei speciale și care 
are nevoie de cetățeni 
pregătiți să înfrunte vâltoarea 
existențială.  
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JOCUL LIBER-ALES. CONTINUITATE ÎNTRE ACTIVITATEA DE 
JOC ŞI SOCIALIZARE A PREŞCOLARILOR 

 
Prof. înv. Preşcolar NEDELESCU JULIETA 

Grădiniţa Nr. 231, sector 3, Bucureşti 

 
 
 
 

 Centrele de activitate 
– Bibliotecă, Ştiinţă, 
Construcţii, Joc de rol, Joc 
de masă, Artă, Nisip şi apă – 
care trebuie să existe în sala 
de grupă, nu sunt propuse 
întâmplător. În cadrul 
acestora, copiii trebuie să 
aibă posibilitatea să 
experimenteze, pentru a-şi 
forma atitudini şi 
comportamente, deprinderi şi 
obişnuinţe specifice 
comunicării, colaborării şi 
cooperării, rezolvării de 
probleme, manipulării şi în 
cele din urmă, dobândirii de 
cunoştinţe. De asemenea se 
pune accentul pe jocurile de 
mişcare, jocurile senzoriale 
şi cele distractive, ele având 
acelaşi scop, de a ajuta 
preşcolarul în activitatea 
întreprinsă şi în socializare. 
Pentru ca toate aceste 
lucruri să se petreacă, este 
necesar un mediu interactiv, 
cu materiale variate – din 
natură, confecţionate, 
procurate – pe care copiii le 
modelează pe parcursul 
atingerii obiectivelor 
planificate, îl fac să 
“vorbească” despre ce şi cât 
fac, cum fac, despre  

 
 
 
experienţele şi cultura 

lor, folosind, completând, 
îmbogăţind, regândind şi 
valorizând tot ce se află la 
dispoziţia lor. Considerăm că 
ar fi necesar ca educatoarea 
să acorde o importanţă 
deosebită la: 

 Amenajarea 
sectoarelor/centrelor, 
astfel încât acestea să 
fie multifuncţionale; 

 Antrenarea 
preşcolarilor, sau 
chiar a părinţilor, în 
amenajarea sau 
reamenajarea unui 
centru de activitate, 
de la o zi la alta; 

 Delimitarea şi 
etichetarea centrelor 
şi a materialelor; 

 Crearea unor etichete 
duble (scrise pe faţă 
şi pe verso), din foi 
cartonate, rezistente 
care să poată fi 
folosite în funcţie de 
centrul care este 
deschis. (Curriculum 
pentru învăţâmântul 
preşcolar, pag. 23); 

 utilizarea de materiale 
în cadrul jocurilor de 
mişcare şi distractive; 

 
 
 

 expunerea regulilor 
jocurilor pe înţelesul 
copiilor. 

 Jocurile şi activităţile 
didactice liber-alese (ALA) 
din programul preşcolarului 
se desfăşoară încă de 
dimineaţă, odată cu sosirea 
primului copil în grădiniţă, 
într-un cadru bine gândit şi 
amenajat de educatoare, în 
minimum două centre de 
activitate deschise din cele 
şase care trebuie să existe 
în fiecare sală de grupă. 
Tema poate fi dată sub o 
formă generică, comună 
tuturor centrelor deschise 
sau se pot stabili teme 
diferite pentru fiecare centru 
de activitate, la latitudinea 
cadrului didactic sau în 
funcţie de contextul învăţării. 
În ambele situaţii, tema şi 
conţinutul activităţilor ALA se 
realizează simultan, 
corelându-se cu celelalte 
activităţi din programul zilei 
şi cu tema proiectului aflat în 
derulare, având în atenţie 
atingerea obiectivelor 
planificate. 
Activităţile tip ALA se 
desfăşoară simultan şi nu 
succesiv şi nu se aşteaptă 
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sosirea tuturor copiilor la 
grădiniţă pentru a putea 
începe. De asemenea, nu 
este obligatoriu ca fiecare 
copil să parcurgă zilnic toate 
sectoarele deschise. 
În cadrul ALA din partea I a 
programului se pregătesc 
activităţile pe domenii 
experienţiale sau activitatea 
integrată care se va 
desfăşura pe parcursul zilei, 
dar ALA pot fi şi parte 
componentă a unei activităţi 
integrate de o zi sau pentru 
un interval mai mic de timp. 
La grădiniţele cu program 
normal, în cadrul ALA se 
desfăşoară activităţi 
recuperatorii, ameliorative 
sau pentru formarea unor 
deprinderi şi abilităţi pentru 
copiii ale căror 
comportamente au fost 
consemnate la rubrica 
“Observaţii” (cei care 
întâmpină dificultăţi de 
înţelegere şi învăţare, cei 
care au lacune în cunoştinţe, 
cei care au nevoie de 
exerciţii pentru corectarea 
vorbirii, cei care dovedesc 
abilităţi şi/sau cunoştinţe 
superioare majorităţii etc.). 
La grădiniţele cu program 
prelungit, aceste tipuri de 
activităţi se desfăşoară atât 
în cadrul ALA de dimineaţă, 
dar şi după-amiază. În 
acelaşi timp, se respectă 
tema proiectului şi specificul 
activităţilor din această parte 
a programului. Copiii trebuie 
să poată alege locul de 
joacă, iar în cazurile 
menţionate mai sus, aceştia 

vor fi orientaţi în mod discret 
de către educatoare. Este 
necesar ca preşcolarii să se 
bucure de mobilitate şi de 
libertate în alegerile făcute. 
Activităţile de acest tip nu se 
desfăşoară frontal. Trebuie 
valorificată această 
importantă etapă pentru a se 
desfăşura activităţi 
individuale, în perechi şi cu 
grupuri mici de copii 
(Curriculum pentru 
învăţâmântul preşcolar, pag. 
29). În cadrul activităţilor 
ALA 2 participă întreaga 
grupă de copii, ele având 
menirea de a transpune 
energia copiilor în cadrul 
jocurilor de mişcare. Astfel 
se formează o postură 
corectă, învaţă reguli de joc 
şi se antrenează pozitiv în 
jocurile desfăşurate. 

Trebuie ţinut cont ca 
în dotarea ariilor respective 
să existe jucării şi alte 
materiale respctând nivelul 
de vârstă al copiilor, iar 
“dacă amenajăm spaţiul în 
spirit educativ, oferim sprijin 
adecvat nivelului individual 
de dezvoltare” (Petrescu, C., 
2011, p. 57)  

Astfel, la grupele mici 
se recomandă jucării de 
format mai mare (păpuşi, 
maşini, puzzle cu piese mari, 
lego etc.) şi în cantităţi 
îndestulătoare, deoarece 
este bine cunoscută tendinţa 
copiilor mici de a acapara 
jucăriile şi uneori chiar locul 
de joacă. Pentru evitarea 
conflictelor dintre ei, în 
perioada de socializare şi de 

familiarizare cu grădiniţa, 
copiii trebuie îndrumaţi şi 
supravegheaţi în 
permanenţă. Pe parcurs 
aceştia înaintează în vârstă 
iar deprinderile de 
comportare în colectivitate 
sunt însuşite, dimensiunile 
jucăriilor se micşorează, însă 
nu trebuie pierdut din vedere 
faptul că ariile de joacă 
trebuie dotate 
corespunzător. Materialele 
vor fi ordonate, ţinute în 
locuri fixe şi la îndemâna 
copiilor, etichetate 
corespunzător vârstei. 

În cadrul centrului 
Bibliotecă se vor desfăşura 
multe activităţi din sfera 
educării limbajului şi vor fi 
iniţiate diferite jocuri 
didactice pe grupuri mici sau 
mari, care să aibă legătură 
cu tema zilei,  sau vor fi 
iniţiate activităţi de acest 
gen, pe grupuri mici, pentru 
a fi continuate mai târziu, în 
cadrul activităţilor pe domenii 
experienţiale. Este 
recomandat să punem la 
dispoziţia copilului materiale 
specifice, care să se 
constituie într-un mediu 
educativ şi cultural, activ, 
stimulativ: cărţi, caiete şi 
unelte de scris, ziare, reviste, 
imagini şi jocuri cu imagini.  

Centrul Artă prezintă 
în dotarea sa materiale 
diverse: acuarele, pensule, 
planşete, plastilină, creioane 
colorate, hârtie glasată, 
materiale din natură, diferite 
materiale utilizate în lucrările 
artistice, plastice şi practice. 
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În cadrul centrului artei şi 
imaginaţiei, copiii vor putea 
realiza lucrări individuale şi 
colective cu materiale din 
natură şi materiale 
refolosibile, vor putea crea 
jucării, costume pe care le 
vor îmbrăca la carnaval.  Tot 
aici, copiii pot audia sau 
interpreta diferite cântece şi 
jocuri muzicale cunoscute. 

Centrul Joc de masă 
sau al jocurilor de 
manipulare are în dotare 
Puzzle, Lego, Domino, jocuri 
cu imagini: Când se 
întâmplă, Ce imagine 
urmează?, Numără şi 
potriveşte!, Ce meserie are? 
etc. şi diverse fişe, dar şi 
activităţi de muncă 
individuală. Prin manipularea 
pieselor acestor jocuri de 
masă se îmbunătăţeşte 
coordonarea oculo-motorie, 
precum şi capacitatea de 
discriminare vizuală. 
Preşcolarii îşi formează 
deprinderi şi capacităţi de a 
îmbina, sorta, clasifica, 
număra, pune în 
corespondenţă, de a aşeza 
în ordinea corespunzătoare, 
precum şi formarea 
percepţiilor referitoare la 
formă, mărime şi culoare ale 
obiectelor. 

Construcţiile 
reprezintă centrul cu diverse 
jocuri şi piese de joc a căror 
menire este să creeze 
diferite obiecte, modele 
prezentate, de a le 
transpune în mediul 
tridimensional. Aici exstă 
cuburi de lemn, plastic 

colorate, Mozaic, Vitocomb, 
Rotodisc, Lego, unelte de 
constructor, masă mecanic, 
toate având rolul de a ajuta 
la realizarea a diferite teme. 
Aceste jocuri de construcţie 
ajută şi oferă multiple 
posibilităţi de creaţie şi 
dezvoltare a copiilor.  

Jocurile de rol 
reproduc la scară redusă 
diferite elemente din viaţa 
comună, la care copiii nu au 
acces, cum ar fi: Bucătăria 
păpuşii, Căsuţa Păpuşii, 
Trusa de doctor, Trusa de 
mecanic, Măsuţa de toaletă, 
diferite truse, dar şi 
costumaţii şi măşti pentru 
jocurile de rol: “De-a mama”, 
“La veterinar”, “La piaţă”, 
“De-a gospodina”, ,,De-a 
doctorul” etc. Dramatizarea 
scenelor din poveşti le 
stimulează interesul pentru 
literatură, devenind mici 
actori ce învaţă astfel 
atitudini moral-civice.  

Centrul Ştiinţă se 
referă cu prisosinţă la natură 
şi mediul înconjurător, 
precum şi la reacţiile din jurul 
nostru. Dotările acestuia 
conţin materiale şi imagini cu 
tot ceea ce ne înconjoară, 
clasificate pe teme, albume, 
atlase geografice, botanice, 
animale, precum şi diferite 
instrumente ce pot fi utilizate 
în vederea studierii mediului, 
precum: lupă, microscop, 
trasee electrice, pahare 
gradate, cântar. 
Experimentele ce pot fi 
realizate în cadrul acestui 
centru ajută la formarea 

concepţiei copiilor despre 
natură, pot observa procesul 
de creştere a unei plante, pot 
observa cum se hrăneşte 
aceasta.  
 Existenţa Centrului 
Nisip şi Apă reprezintă o 
noutate în mediul 
educaţional al grădiniţei. 
Acesta prezintă ca dotări 
nisip de diferite categorii, 
pietre de diferite forme şi 
dimensiuni şi jucării specifice 
acestui centru. Realizarea de 
teme în cadrul acestui sector 
de activitate energizează 
preşcolarii şi îi ajută în 
înţelegerea direct a acţiunilor 
din mediul înconjurător. La 
vârsta preşcolară jocul în 
nisip satisface în cel mai 
înalt grad nevoia de înţelege 
a realităţii înconjurătoare, dar 
şi de amuzament.  
 Jocul liber ales are un 
rol foarte important în 
formarea capacităţii de 
socializare a copilului 
preşcolar. În grădinţă, jocul 
este activitatea de bază şi se 
regăseşte în toate ariile de 
activitate, realizând procesul 
de învăţare într-un mod 
atractiv, antrenant şi uşor 
asimilabil de către copil. 
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LABORATORUL TEHNOLOGIC- SURSA DE 
INTERDISCIPLINARITATE 

 
 

Prof.Macovei Ionel Alexandru 
Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamț 

 
 

Învățământul tehnic 
actual ar trebui să se 
adapteze contextului social , 
să creeze specialiști cu un 
nivel superior de utilizare a 
competențelor profesionale 
cu o gândire  logică și 
complexă bazată  pe 
conexiuni interdisciplinare. 

Foarte importantă  în 
același timp este dezvoltarea  
simțului practic  prin 
transpunerea  cunoștințelor  
teoretice  în aplicații prin  
crearea și prezentarea unor 
studii de caz. În acest sens, 
orele de laborator tehnologic 
dar și proiectele de 
specialitate trebuie să devină 
”bază de date” dar și 
veritabile modalități de a 
realiza  conexiuni 
interdisciplinare. 

Laboratorul 
tehnologic, în opinia mea ar 
trebui gândit și organizat  pe 
câteva coordonate foarte 
clare: 

1. sursă nouă de 
informare  și de 
dobândire și de 
dobândire a 
cunoștințelor 

2. exercițiu de team 
building 

3. modalitate de 
creare a 

conexiunilor 
interdisciplinare 

4. transpunerea 
informațiilor  
abstracte în 
deprinderi practice 
utile viitorului 
specialist dar și în 
activitățile de zi cu 
zi 

Sursă nouă de 
informare 
Laboratorul tehnologic 
trebuie să fie extensia 
cursului. Pentru 
exemplificare prezint 
o situație din 
specialitatea 
silvicultură : 
- în cadrul orelor 

teoretice 
prezentăm speciile 
forestiere, le 
identificăm după 
particularități 
morfologice, 
ecologice, 
arealistice 

- pregătim ulterior 
laboratorul dar nu 
singuri ci împreună 
cu elevii care 
realizează 
colecții ”ierbare” cu 
speciile studiate 

Efectul ? Folosirea 
memoriei vizuale  a 
acestora și 

transpunerea 
informației teoretice în 
imaginea reală a 
speciilor din teren. Și 
mai putem vorbi în 
această situație de un 
efect mai important 
poate decât primul: 
speciile amintite cresc 
în zone forestiere iar 
recoltarea lor 
înseamnă și 
deplasare, excursie, 
efort fizic, alternative 
la jocurile pe 
calculator dar și la 
rezolvarea sutelor de 
probleme  și exerciții 
(de către elevii 
conștiincioși) din care, 
în multe situații vor 
folosi 5-10% în 
activitatea 
profesională sau 
personală și uneori 
nici atât. 
Exercițiu de team 
building 
Să folosim următorul 
studio de caz: o clasă 
cu 20 de elevi, 
împărțită în 4 grupe 
de câte 5, în vederea  
realizării laboratorului. 
Pentru fiecare grupă 
amenajăm câte un 
punct de lucru 
utilizând și  colecțiile 
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realizate de către 
aceștia! 
Cele patru grupe 
(echipe) de elevi vor fi 
stabilite aleator,în 
ordine alfabetică, 
după gruparea în 
bănci ? Răspunsul 
meu este nu ! Vom 
realiza grupe 
echilibrate alcătuite 
din unul  sau doi elevi 
performanți, unul sau 
doi elevi de nivel 
mediu, ceilalți fiind de 
un potențial mai 
scăzut. Rămân 
grupele la punctul de 
lucru întreaga oră ? 
Depinde de 
complexitatea 
aplicației. De preferat 
ar fi prin rotație  să 
parcurgă toate 
punctele  de lucru, ora 
devenind mult mai 
atractivă.  
Ce face profesorul în 
acest timp ? În mod 
cert trebuie să fie 
coordonatorul  
activități , să 
monitorizeze, să-și 
noteze deficiențele, să 
creeze situații noi și în 
fond să expună pe 
scurt esența orei. 
Crearea conexiunilor 
interdisciplinare 
Continui exemplul 
prezentat în 
subpunctele 
anterioare : 
- Cum  recunoaștem 

speciile ? 
- Ce importanță 

au ? 

- Cum le utilizăm 
practic ? și suntem 
în momentul în 
care competența 
profesională dar și 
experiența 
personală a 
”dascălului” e 
decisivă. 

Folosim arborii pentru 
lemn sau reprezintă 
surse de protecție a 
mediului dar unii sunt 
ornamentali și îi 
folosim la crearea 
spațiilor verzi (și 
apare 
interdisciplinaritatea).  
Dar speciile 
ornamentale pot fi 
obtinute  și valorificate 
(și dezvoltăm în 
subconștient o latură 
antreprenorială  a 
tânărului elev) 
conectănd o noțiune 
tehnică de una de 
marketing. 
Transpunerea teoriei 
în practică 
Am vorbit recent 
despre producerea și 
valorificarea  speciilor 
ornamentale. Folosind 
informațiile tehnice de 
specialitate  arătăm 
exact  care sunt pașii 
de urmat și aici ar 
trebui să intervină  
valoarea profesională  
a celui care a 
organizat, susținut și 
concluzionat esența 
laboratorului. 
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VALENṬE ALE DISCURSULUI ORAL  ÎN ROMANELE  LUI MARIN 
PREDA 

 
Cristina Scurtu, profesor de limba română, 

Liceul Tehnologic Economic-Administrativ, Piatra-Neamţ 
 

 
 
          Cel mai important 
scriitor  român al secolului 
trecut își declara cu repetate 
prilejuri jurnalistice afinitatea 
pentru estetica realistã, în 
care obiectivitatea reproduce 
fidel evenimenṭialul fãrã a  
exclude   şi preocuparea  
pentru decelarea structurii  
sufleteşti a personajelor. 
Preferinṭa pentru scriitura 
realistã este dictatã, potrivit 
aceloraşi confesiuni de 
aderenṭã la modelele 
literaturii epicii consistente a 
scriitorilor ruşi Tolstoi şi   
Dostoievski. Similaritatea cu 
opera celui de-al doilea se 
regãseşte în preferinţa 
scriitorului pentru 
înregistrarea stãrilor abisale, 
mortificante. 
  Observarea panoramicã a  
societãṭii umane presupune  
revelarea indiciilor pe care le 
oferã comunicarea 
interpersonalã,  autorul    
fiind atent,  asemenea lui  
Creangã, la spectacolul  
expresiei verbale neaoşe. 
Scriind Moromeṭii, 
capodoperã a mãrturisirii, 
autorul prezintã  reacṭiile 
verbale ale eroilor sãi, 
provocate  de conflictele cu 
ceilalţi. Construite dupa 
acelaşi tipic, personajele  

prediste trec de la muṭenie la 
manifestarea verbalã, de  la 
interiorizare la oralitate încet, 
dupa traversarea crizei 
provocate  de neomenia 
celorlalṭi şi  ca rãspuns 
totodatã  al unei maturizãri  
psihice tardive. Exemplele 
sunt recognoscibile în toatã 
opera:  Moromeṭii, tatãl şi fiul 
mezin, Constanṭa Sterian, 
Mimi Arvanitache, Cãlin 
Surupăceanu. 
Despre aventura cuvântului, 
vãzut ca probã a afirmãrii 
conştiinṭei, autorul 
mãrturiseşte în primele 
pagini  ale textului 
memorialistic Viaṭa ca o 
pradã:„ Aventura conştiinṭei 
mele a început într-o zi de 
iarnã când o anumitã 
întâmplare m-a fãcut sã 
înṭeleg deodatã cã exist. Era 
multã lume în casã, fiinṭe 
mari, aşezate în cerc pe 
scaune mici şi care se uitau 
la mine cu priviri de 
recunoaştere, dar parcã îmi 
spuneau cu ostilitate, te 
vedem, eşti de-al nostru, dar 
ce faci? Atunci am auzit o 
voce: „ Lãsaṭi-l în pace! Na, 
mã, şi pe-asta!” Şi  cel ce 
rostise aceste cuvinte a luat 
de undeva de pe sobã o 
pâine mare şi rotundã şi mi-a  
întins-o. Atunci mi-am dat 
seama  cã  ṭineam strâns 

ceva în braṭe, tot o pâine, şi 
cã asta era cauza privirilor 
rele îndreptate asupra mea. 
Pusesem mâna pe pâinea 
de pe masã care era a 
tuturor şi nu mai vroiam sã 
dau la nimeni din ea. Iar acel 
om, de care ascultau toṭi,  în 
loc sã mi-o ia cu forṭa, cum 
furioşi se pare cã vroiau 
ceilalṭi, fãcându-mã sã scot 
rãcnete, îmi mai dãduse 
una:„Ia-o, mã, şi pe-asta!” 
Parcã m-am trezit dintr-un 
somn. M-am uitat la toṭi 
liniştit şi am pus cuminte 
pâinea din braṭe pe masã.”1. 
Amintirea din aceste rânduri 
este pregnantã pentru cã 
revelã conştiinṭa de sine, 
instituind valorile diferite ale 
logosului, recognoscibile  în 
textele autorului: 
recunoaşterea autoritãṭii 
paterne, comuniunea, 
generozitatea şi sublinierea 
perspectivei detaşat-ironice 
asupra existenṭei. Dacã 
dialogul reproduce comedia 
vieṭii, monologul accidental 
al personajelor aflate în 
situaṭii limitã îi devoileazã  
aspectele întunecate. 
Protagonistul  abandoneazã    
muṭenia  când rãutatea şi  
ipocrizia celorlalṭi îi  
depãşesc toleranṭa.  Agitaṭia 
personajului se transpune 
într-un monolog similar,  
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devenit expresiv  prin  
exclamaṭiile injurioase. 
Ofensat de rãutatea unui 
consãtean, Ilie Resteu dã 
glas indignãrii, luându-i pe 
ceilalṭi  drept martori ai 
tulburãrii sale. 2 Acelaşi 
sentiment îl inspirã pe Ilie 
Paṭanghel care le povesteşte 
celorlalṭi istoria cãlãtoriei  la 
munte,  în tovãrãşia lui Ion a 
lui Miai.  Voiajul întreprins 
dintr-un vag scop comercial 
se dovedește iniṭiatic  pentru 
Paṭanghel pentru cã îi revelã  
caracterul celuilalt. Invidia îi 
dicteazã lui Miai o conduitã 
deviantã  pe care Paṭanghel 
o înfiereazã just în dialogul 
ulterior cu vecinii  sãi. Dacă 
distanṭarea temporalã  
reduce intensitatea 
resentimentului faṭã de fostul 
prieten, enigma unui 
asemenea comportament îl 
evidenṭiazã pe narator prin 
contrast.3   
    In  Moromeṭii, socotit pe 
bunã dreptate, cel mai bun 
roman al autorului, aspectul  
nonverbal  prilejuieşte 
observarea relaṭiilor 
interumane. Analizatã tenace  
în critica de specialitate, 
scena repausului duminical 
şi  episodul cinei atrag 
atenṭia pentru stabilirea 
raportului de forṭe în familie. 
Maniera în care sunt aşezate 
personajele la masa 
prezintã,  pe lângã 
impresionantul efect pictural, 
contrastul  dintre dominanṭã  
şi atitudine submisivã. 
Conflictul dintre Catrina şi fiii 
cei mari ai lui Moromete se 

observã în aşezarea lor în 
opoziṭie, de o parte şi de alta 
a mesei. Tot în opoziṭie se 
situeazã Ilie şi mezinul, 
primul, aşezat pe pragul 
celeilalte camere, îi dominã 
cu privirea pe ceilalṭi, în timp 
ce Niculae nu-şi gãseşte 
locul şi reclamã imperios 
egalitatea. De aici şi 
altercaṭia,  alimentatã de 
replicile brutale ale celorlalṭi. 
In cele din urmã, Catrina 
restabileşte armonia 
familialã. Episodul 
inaugureazã seria 
conflictelor dintre membrii 
familiei şi anticipã  
dramatismul finalului. 
Contestat în  familie, 
Moromete este apreciat în 
comunitatea ruralã care îi 
recunoaşte inteligenṭa, 
caracterizatã prin  percepṭia 
originalã asupra lumii. 
Catrina il considerã sucit, în 
timp ce Niculaie îl admirã: 
”Tatãl sãu avea ciudatul dar 
de a vedea lucruri care lor le 
scãpau, pe care ei nu le 
vedeau”.4  
Prezența  individuala în lume 
se dovedeşte prin cuvânt şi 
personajul îşi indeplinește 
menirea atâta timp cât este 
ascultat. El se erijează 
adesea în povestitor, postură  
acceptată tacit pentru că are 
darul de a vedea lucruri pe 
care ceilalți nu le  observă,  
povestitorul devenind  astfel  
artistul care dezvăluie  
aspectul criptic al lumii.  
Povestindu-și  peripețiile  din 
călătoria comercială,  
Moromete  atrage admirația 

celorlalți, după cum devine 
liderul spiritual al comunității 
prin felul în care analizează 
articolele cu strat politic. 
Moromete reacṭioneazã  
diferit,  în funcṭie de 
partenerii de dialog. In 
discuṭia aprinsã cu Ţugurlan 
pe care-l stimeazã  pentru 
inteligenṭã,  replicile potrivite 
anuleazã agresiunea verbalã 
a celui din urmã, în timp ce  
dialogul cu  detestabilul 
Bãlosu  invocã  un  duel în 
care oponenṭii reclamã  
orgolios poziṭia de forṭã.5  
Moromete iese învingãtor din 
acest episod, dupã cum se 
dovedeşte superior în 
secvenṭa cu inflexiuni de 
comedie bufã a confruntãrii 
cu  Jupuitu. 
Aşteptat ca o vedetã în 
poiana lui Iocan, 
protagonistul tergiverseazã 
îndeplinirea rolului de lector 
interpret 6. Işi dozeazã cu 
efect intervenṭiile şi 
deturneazã înṭelesul textului, 
stârnind totodatã ilaritatea 
celorlalṭi. Intervenṭiile 
secundare, interogative sau 
dubitative evidenṭiazã, în  
fapt, partitura lui Moromete. 
Contextul discuṭiei  este 
democratic  prin  acceptarea 
tacitã a rolului fiecãrui 
participant, ca  într-un dialog  
de agora. Poiana lui Iocan 
este mai degrabă un spațiu 
care  eludează  problemele 
cotidiene și mai puțin un 
cadru  de rezolvare a 
chestiunilor insolubile.7 

Ordinea prestabilitã nu 
exclude agresiunea lumii 
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exterioare, manifestatã prin 
intervenṭia brutalã  a lui 
Ţugurlan,  al cãrui complex 
social sesizeazã  insulta în  
atitudinea condescendentã a 
participanṭilor la adunare. 
Conflictul este şi de data 
aceasta evitat  prin abilitatea 
diplomaticã a lui Moromete, 
care modereazã diferendul. 
Raṭionamentul lui Moromete, 
rostit  de data aceasta fãrã 
tonul ironic obişnuit pentru 
cã necesitatea frustã exclude 
jocul spiritului,  
demonstreazã valabilitatea 
contraofensivei raṭiunii 
împotriva forṭei brute. 
Evenimentele ulterioare din 
roman vor demonstra, din 
contra, inadecvarea la 
context a legii morale. 
Episodul menṭionat 
constituie ultima evocare 
consistentã  a existenṭei 
edenice, care ignorã  
avatarurile sociale şi o 
reprezentare de  apogeu  a 
personajului omonim. 
Intoarcerea voluntarã la  
claustrarea tãcerii şi  
povestea de iubire tardivã 
semnificã   împlinirea 
ontologicã  a personajului. 
Acelaşi ritm al devenirii îl vor 
repeta în aventura  lor 
existenṭialã  celelalte  
personaje prediste.  
     Caracterul scenic al 
textului literar reprezintă un 
aspect major atunci când se 
are în discuție noutatea pe 
care o aduce un text literar. 
Impresia de spectacol este 
mai vie în textul modern, 
datorita  sublinierii virtuților 

dialogului care efectuează,  
prin selecția lingvistică 
operată de pesonaje, 
caracterizarea 
protagoniștilor. Ezitările,  
redundanțele, cumulate cu 
erorile gramaticale sunt tot 
atâtea modalități de 
definitivare a portretelor 
literare. Dialogul reprezintă o 
sursă de comic. Pe de altă 
parte, utilizarea excesivă a 
dialogului, verbiajul 
personajelor,  revelă, în 
textul modern,  lipsa de 
coerență a comunicării,  
reflectare a absurdului 
existențial.  
       În  textul  lui Preda  
dialogul este vital pentru 
înțelegerea mecanicii 
sufletești a personajelor. 
Conversațiile  amuzante ale 
personajelor, multe 
desfășurate ad-hoc, oferă 
iluzia unui ritm existențial 
pașnic, netulburat de 
prevestirile istoriei.  În 
descendența lui Caragiale, al 
cărui admirator se declară, 
Marin Preda sesizează  
aspectul umoristic al 
limbajului și-i  redă  savoarea 
în numeroase pasaje 
romanești. Exemple  de 
astfel de conversaţii, 
interesante, mai ales, 
eufonic sunt numeroase în 
operele celor doi creatori. 
Gabriel Dimisianu nota 
similitudinea discursive:„ 
Caragiale în epoca lui, iar  
Marin Preda în 
contemporaneitate au fost 
marii auditivi ai literaturii 
române, conștiinţe 

înregistratoare desăvârşite 
ale lumii vii.” 8 
       Dezbaterile de ordin 
politic sau literar ocupă un 
loc important în scrierile  lui 
Preda. Personajele din 
romanele de maturitate, în 
majoritate intelectuali, își 
prezintă concepțiile  despre 
evenimente în tirade 
considerabile.  Cele două 
aspecte ale dialogului,  
parodic și explicitant, se 
regăsesc cu prisosință în 
literatura lui  Marin Preda. 
      Expresie vie a gândirii, 
limbajul conservă iluzia unui  
mod de viață nealterat şi  
confirmă  libertatea celor 
care, detaşați de ingerințele 
materiale, restabilesc prin 
cuvânt o realitate istorică 
imuabilă. Metamorfoza 
cuvântului rostit este 
determinată de cauzalitatea 
socială şi incumbă  
modificarea poziției 
naratoriale; astfel, în primul 
roman, vocea dominantă 
este a  protagonistului, lăsat 
sa evolueze sub privirea  
admirativ-afectivă a 
naratorului, care vede în 
eroul său imaginea  timpului 
edenic, în timp ce, în  ultimul 
text,  focalizarea subiectivă  
radiografiază  net  sufleteşte 
personajul,  marcat de 
degringolada epocii.  
     Descoperind pluralitatea 
cuvântului, autorul subliniază 
totodată  importanța tăcerii,  
expresie  a consonanței 
dintre  suflet  şi verb. 
Discursul, rostit cu varii 
prilejuri, probează  existența  
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senină, solară,  în timp ce, la 
antipod,  tăcerea semnifică  
izolarea şi retragerea eroului 
din lume.   
     Oscilarea între cele două 
extreme, forțată de 
conjuncturi tragice, 
reprezintă forma de 
manifestare  comună  tuturor 
personajelor lui Preda.  
Note: 
1.Marin Preda- Viaṭa ca o 
pradã, p.27 
2.ib. Intâlnirea din 
Pãmânturi, In ceaṭã, p. 35 
3. ib, O adunare liniştitã, p77 
4. ib, Moromeṭii, vol I 
5. ib, Moromeṭii, vol I 
6. ib, Moromeṭii, vol I” -  
7.  Vasile Popovici, Note la o 
pragmaticã a personajului în 
Moromeṭii, în vol. colectiv  
Timpul n-a mai avut rãbdare  
8.  Gabriel Dimisianu, 
Prozatori de azi, Bucureşti, 
ed. Cartea Româneascã, 
1970 
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Pe fondul schimbărilor 
majore in domeniul 
tehnologic din ultimii ani si a 
progresului extraordinar in 
domeniul comunicațiilor, 
utilizarea accentuată a 
tehnologiilor moderne si 
implicit a e-learningului în 
activitatea didactică a 
devenit o realizare 
importantă a secolului 
nostru. Utilizarea 
tehnologiilor informaționale 
moderne atribuie noi 
dimensiuni procesului de 
predare- învățare-evaluare.  
 Utilizarea tehnologiilor 
asistate de calculator 
contribuie la ridicarea 
nivelului de performanţă al 
elevilor şi le dezvoltă 
competenţe specifice 
vremurilor în care trăim, 
având avantaje pedagogice 
prin care determina elevul să 
lucreze în echipă  și în grup– 
software social, reţele de 
învăţare asincronă; 
(auto)evaluare şi exersare – 
teste de evaluare pe 
calculator, bănci de itemi; 
învăţare prin descoperire – 
hypermedia, simulări, jocuri 
educaţionale pe calculator; 
personalizare – sisteme de 
formare prin completarea  

 
 
 
portofoliului; învăţare 
nonformală şi informală – 
forum de discuţii.   
În mai multe ţări printre care 
și în România sunt elaborate 
strategii şi programe 
naţionale care vizează 
implementarea TIC în 
procesul de învățământ la 
toate nivelurile, inclusiv a 
impunerii manualelor digitale 
si resurselor informatice ca 
principale resurse materiale 
la clasă. 
Posibilitatea conectării la 
internet a şcolilor, accesul la 
internet al cadrelor didactice, 
favorizează valorificarea 
aplicaţiilor on-line în 
activităţile de învăţare 
formale şi nonformale. 
Avantajele utilizării 
internetului în activităţile de 
predare-învăţare se reflectă 
în posibilităţile de 
documentare, în instruirea 
diferenţiată a elevilor, în 
exersarea capacităţilor de 
selecţie, procesare şi 
prelucrare a informaţiei, în 
manifestarea creativităţii, 
oferă un mediu de 
comunicare sincron şi 
asincron, parcurgerea 
cursurilor on-line, mediu de 
contact cu lumea reală. În 

acest sens, există o 
clasificare a aplicaţiilor 
utilizate în activitatea 
didactică sau în 
desfăşurarea proiectelor 
educative:  
- instrumente pentru 
cooperare şi proiecte 
educaţionale colaborative;  
-  instrumente pentru 
comunicare;  
- instrumente pentru imagini;  
-teste, chestionare şi 
instrumente ludice;  
- instrumente pentru creare 
de pagini web şi publicare 
on-line;  
- instrumente pentru 
planificare, brainstorming;  
-instrumente pentru editare 
video şi animaţie 
Generic învăţarea prin e-
learning poate fi definită ca o 
învăţare la distanţă într-un 
mediu educaţional evolutiv şi 
bazat pe colaborare, care 
îmbină metodele didactice 
tradiţionale cu metode 
bazate pe mijloace IT şi 
având ca obiectiv creşterea 
performanţelor individuale 
ale educabililor. Învăţarea 
prin e-learning se bazează 
pe o predare modernă, într-o 
altă modalitate decât cea 
clasică, mult mai atractivă şi 
în care un rol important îl au 
consolidarea cunoştinţelor şi 
evaluarea, realizate într-o 
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manieră atractivă şi 
adaptabilă nevoilor, atât a 
celor care dirijează 
învăţarea, cât mai ales a 
educabililor – elevi sau 
studenţi. 
În ceea ce privește ora de 
geografie,(geografia- o 
știință care studiază și 
descrie Pământul), predarea 
și explicarea noilor noțiuni se 
poate face în mod tradițional 
prin intermediul descrierii, 
comparației cu diverse 
obiecte/lucruri din 
realitate,desenul pe 
tablă,planșelor, sau prin 
metode moderne prin 
intermediul filmulețelor, 
jocurilor interactive, 
observarea producerii unor 
fenomene geografice, a 
platformelor e-learning ce le 
asigura suportul necesar 
obținerii performanțelor.  
Metodele moderne prezintă 
un grad ridicat de înțelegere, 
de percere a realității, un 
mediu de lucru dimanic ce 
antrenează în același timp 
toți elevii fiind foarte atractive 
pentru elev și având drept 
finalitate excelența în 
educație 
 
Un exemplu este Platforma 
de e-learning Moodle.  
Principiul de bază în Moodle 
este constructivismul social, 
ceea ce presupune o 
învăţare prin colaborare, 
bazată pe proiecte şi sarcini 
individuale şi de grup. Astfel, 
învăţarea devine eficientă 
când profesorul construieşte 
un material de învăţare, 
pentru ca elevii săi să 

interacţioneze cu acest 
material de învăţare şi să 
experimenteze, pentru a 
înţelege. În acest context, 
elevul este parte a unei 
comunităţi de învăţare, fiind 
pus în situaţia de a înţelege 
ce are de făcut, de a explica 
celorlalţi şi de efectua 
împreună. 

 
Fig.1-Reconstruirea hărții 
României prin intermediul 
platformei Moodle 
Concluzie: profesorul de 
geografie trebuie să dispună 
de o listă de surse şi resurse 
virtuale relevante, pentru 
dezvoltarea propriei cariere, 
de o colecţie de activităţi şi 
intervenţii didactice care 
încorporează utilizarea  
resurselor Web (pentru 
pregătirea, pentru livrarea 
sau pentru momentul post-
lecţie/activitate).      
Profesorul poate realiza un 
meniu de sarcini de lucru 
formulate astfel încât elevii 
să fie încurajaţi să 
folosească resursele Web. 
Astfel pentru început, 
profesorul de geografie 
realizează o excursie virtuală 

utilizând diferite site-uri  
relevante ce conțin informații 
despre tema ce urmeaza a fi 
pregătită.  
După ce a fost găsită 
informația, profesorul 
formulează sarcinile de lucru 
pe care le va expune 
elevilor. Aşa se pot succeda 
etapele formulării unei 

sarcini de lucru în 
componenţa căreia pot 
exista una sau mai multe 
condiții ( realizați o hartă a 
resurselor naturale din Asia 
utilizând cel putin două surse 
web). 
Taxonomia digitală a lui 
Bloom, arată cum prin 
rezolvarea sarcinilor de lucru 
se formează deprinderi de 
gândire superioară.  
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poate-schimb-evoluia-sferei-
economice. 
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Fig.2 Deprinderi de gândire dezvoltate prin sarcinile de lucru-dupa taxonomia digitală a lui 
Bloom 
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STIL DE MANAGEMENT – STIL DE CONDUCERE 

 
            Inspector, prof. Alexe Costică, Inspectoratul Școlar Județean Neamț 
        Prof. Poenaru Alexandra Georgiana, Colegiul Național „Roman-Vodă”  
 
 
 
 
 

 
 
Etimologic, termenul 

de management derivă din 
latinescul manus agere (a 
lucra cu mîna), ce a fost apoi 
preluat în limba franceză, sub 
forma le manege și în cea 
italiană, sub forma maneggiar. 
„În limba engleză, 
corespondentul cuvântului 
manus este reprezentat de 
verbul to manage, care, la 
rândul lui, care are o 
multitudine de sensuri, între 
care: a dirija, a manevra, a 
conduce, a administra, a se 
descurca, a duce la bun 
sfârșit etc”(Vlăsceanu, M., 
2003, p.285). 

Managerii reprezintă o 
componentă deosebit de 
importantă a resurselor 
umane din cadrul unei 
organizații, care au un rol 
decisiv în stabilirea și 
realizarea obiectivelor 
acesteia. În cadrul 
organizației, managerii sunt 
specialiștii care fac ca 
procesul de management să 
se desfășoare firesc, 
corespunzător cerințelor 
științei managementului.  

Sunt, de asemenea, „actorii 
care exercită atributele 
managementului în virtutea 
obiectivelor, competențelor și 
responsabilităților cuprinse în 
funcția pe care o ocupă” 
(Nicolescu, O., 1997, p.295).  
 Performanțele sistemului 
managerial sunt condiționate 
de personalitatea 
managerului-lider, care 
acționează într-o anumită 
situație managerială. 
Conform profesorilor C. 
Bărbulescu și C. Bâgu 
performanța este „un anumit 
nivel al celor mai bune 
rezultate obținute de acestea 
(întreprindere)”(Bărbulescu, 
C., Bâgu, C., 2001, p.55). 

D. Noye preciza că 
performanța constă în 
„atingerea scopurilor care ți 
s-au dat în convergență cu 
orientările 
întreprinderii”(Noye, D., apud 
Verboncu, I., Zalman, M., 
2005, p.26).  În opinia sa, 
performanța nu este o simplă 
constatare a unui rezultat ci, 
dimpotrivă este consecința 
unei comparații între rezultat 
și obiectiv. 

Stilul managerial 
constituie „un ansamblu de 
calități profesionale 
organizatorice, morale și de 
personalitate care se 
manifestă mai mult sau mai 

puțin în activitatea zilnică și 
în anumite împrejurări 
relevante și care este 
caracterizat printr-un înalt 
grad de stabilitate în timp” 
(Cojocaru, M., 2006, p.168) 
sau, altfel spus, 
„manifestarea calităților, 
cunoștințelor și aptitudinilor 
managerilor în relațiile cu 
subordonații, șefii sau colegii” 
(Burduș, E.,  1999, p.84). 

Abordarea relației 
manageri-subordonați se 
face pe baza următoarelor 
principii (Stanciu, Ș, 2001): 

 asigurarea accesului 

subalternilor la manageri; 

 adoptarea deciziior în 

conformitate cu obiectivele 

organizaționale și cu 

interesele salariaților; 

 antrenarea angajaților 

la aplicara deciziilor; 

 respectarea 

principiului echității privind 

recompensele; 

asumarea responsabilității la 
toate nivelurile de conducere 
sau de execuție.  

În literatura de 
specialitate găsim o serie de 
cercetări teoretice și studii 
experimentale  cu privire la 
stilul de conducere. O primă 
clasificare și totodată cea mai 
larg utilizată aparține lui K. 
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Lewin si colaboratorilor 
lansată la sfârșitul anilor '30, 
anume: stil autoritar, 
democratic, laissez-faire. 

Stilul autoritar (autocrartic) 
prezintă o serie de 
caracteristici cum ar fi: 

 conducătorul 

determină activitatea 

grupului, fixează sarcinile de 

muncă și metodele de lucru; 

 supraveghează strict 

subordonații; 

 frica acționează ca o 

modalitate de control; 

 stilul este eficace, dar 

generează tensiuni, frustrări, 

nemulțumire. 

Stilul democratic: 

 conducătorul 

analizează problemele și ia 

deciziile împreună cu grupul; 

 face aprecieri 

obiective și realiste asupra 

activității celorlalți; 

 stilul este eficace, 

asigură interdependența de 

acțiune a membrilor grupului 

precum și stabilirea unor 

relații de bună colaborare.  

Stilul laissez-faire: 

 conducătorul lasă 

subordonaților săi 

întreaga libertate de 

decizie și acțiune în 

cadrul unor direcții 

generale stabilite de 

managementul superior; 

 oferă unele informații 

suplimentare și nu se 

interesează de 

desfățurarea acțiunii; 

 controlul este aproape 

nul. 

După cum precizează M. 
Preda pentru descrierea 
modelelor de conducere sunt 
esențiale (Preda, M., 2006, 
p.99): 

1. teoriile (teoria 

contingenței, 

comportamentală, etc); 

2. contextul 

3. scopul în care 

sunt folosite 

modele:prescriptive și 

descriptive. 

De asemenea, M. Preda ne 
oferă o analiză mai detaliată 
a două  modele, anume 
modelul  autoritar versus 
modelul democratic. 
Menționează că acestea sunt 

 mai degrabă 
comportamentale  decât 
orientate contingent; 
reprezintă mai curând 
referințe polare, decât un 
continuum, precum modelele 
normative sau cel al lui 
Schmidt.  

Pentru a descrie cele două 
modele de conducere 
utilizează un set de criterii 
considerate esențiale pentru 
orice proces de conducere 
după cum urmează în tabelul 
următor: 

 

 

 

 

Criterii Modelul autoritar Modelul democratic 

1. Se centreează pe: Sarcini/ realizări Oameni  

2.Abordarea privind luarea 
deciziei 

Non- participativă, 
Directivă 

Participativă  

3. Autoritatea  Centralizată Descentralizată, delegată 

4. Abordarea privind 
rezolvarea de probleme 

Conflict/ connfruntare Cooperare/ negociere 

5. Strategia motivațională Extrinsecă și negativă 
(bazată pe sancțiuni) 

Intrinsecă și pozitivă 
(bazată pe recompense). 

6. Valorile promovate Muncă, conformism Libertate, permisivitate, 
creativitate 

7. Grup/ susținători Slab educați, puțin implicați Înalt educați, foarte 
implicați. 

 
Tabel 1: Modelul autoritar versus modelul democratic 
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Sursa: Marian Preda, Comportament organizațional, p.56 
 

În ceea ce privește 
grila managerială, aceasta 
cuprinde cinci stiluri de bază, 
și anume: stilul „secătuit”, 
stilul „populist”, stilul centrat 
pe sarcină, stilul managerului 
moderat – oscilant și stilul 
centrat pe grup, după cum 
preciza M. Cojocaru 
(Cojocaru, M., 2006, pp.182-
183): 

Stilul „secătuit” – 
managerul se implică la un 
nivel foarte scăzut în munca 
sa, înregistrându-se cele mai 
scăzute valori, atât în ceea ce 
privește interesul pentru 
organizație, cât și în cel 
pentru oameni. 

Stilul „populist” – 
managerul manifestă interes 
maxim pentru oameni, este 
preocupat să asigure un  
mediu de acțiune bazat pe 
relații de prietenie; în ultimă 
instanță, interesul pentru 
rezultatele activității 
desfășurate este aproape 
inexistent, iar eficiența 
scăzută. 

Stilul centrat pe 
sarcină – managerul este 
autoritar și preocupat prioritar 
de rezultatele activității, 
interesul pentru oameni fiind 

minim; cât despre conflictele 
interpersonale, acestea sunt 
rezolvate prin aplicarea 
măsurilor disciplinare.  

Stilul managerului 
moderat – oscilant – 
managerul are preocupări 
echilibrate între latura 
activității și latura umană; are 
față de subordonați o 
atitudine binevoitor autocrată, 
fiind un stil al compromisului. 

Stilul centrat pe grup – 
managerul este preocupat de 
îmbinarea optimă a 
problemelor activității cu cele 

umane, a nevoilor 
organizației cu nevoile 
membrilor acesteia. 
Folosește practici 
participative de conducere – 
implicarea subordonaților în 
procesul decizional, crearea 
cadrului adecvat de 
manifestare a inițiativei și 
acțiunii. 

 
În concluzie, pe baza 

studierii experimentale  a 
stilurilor de conducere ale 
unui număr foarte  mare de 
manageri, în cadrul Școlii de 
la Michigan – Ohio au fost 
dezvoltate modele ale 
comportamentului de 
conducere, precum teoria 
celor patru factori, grila 
managerială și a celor patru 
sisteme de conducere, 
conform cărora conducerea 
poate fi explictă prin două 
dimensiuni majore – 
centrarea pe oameni și 
centrarea pe activitate.
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FAMILIA  -  PARTENER EDUCAȚIONAL ȊN OBȚINEREA 
SUCCESULUI ȘCOLAR 

Profesor pentru ȋnvǎțǎmȃnt primar   PȊRLEA TEODORA 
Școala Gimnazialǎ, comuna Hangu, Neamț 

 
 
 
Activitatea didactica de buna 
calitate constituie un suport 
pentru progresul constant al 
copilului in plan psihic si 
social. Copilul isi va dezvolta 
potentialul nativ in masura in 
care scoala va reusi sa il 
identifice corect, sa il cultive , 
dar nu va omite sa se implice 
in modelarea influentelor 
care nu apartin orei de curs. 
               Educatia este o 
actiune la care isi dau 
concursul scoala, familia, 
intreaga societate. 
Colaborarea intre toti factorii 
educationali, in primul rand 
intre scoala si familie este 
stringenta. 
               Scoala nu-si poate 
realiza pe deplin sarcinile, 
daca nu cunoaste conditiile 
familiale de munca si viata 
ale copiilor. 
               Parteneriatul intre 
scoala si familie si-a 
demonstrat eficienta 
pretutindeni unde a fost 
aplicat, daca s-au respectat 
anumite conditii de realizare 
a acestuia: 
  - parintii sa fie perceputi de 
catre cadrele didactice ca 
persoane active si valoroase 
pentru educarea copiilor; 

- parintii sa se implice in 
mod concret in luarea  
 

de decizii referitoare la 
activitatile  extrascolare, 
la modificarea orarului, 
la stabilirea disciplinelor 
optionale; 

- responsabilitatea pentru 
evolutia copilului sa fie 
impartita intre scoala si 
familie. 

           Parintii nu pot 
cunoaste pe deplin 
psihologia copilului lor, daca 
nu afla si modul lui de 
comportare in conditiile 
scolare. Activitatea de acasa 
este o continuare a activitatii 
pedagogice de la scoala si 
invers – activitatea de la 
scoala este o continuare a 
activitatii de acasa. 
           La sedintele cu 
parintii am vorbit pe larg 
despre modul in care acestia 
isi pot ajuta copii la invatarea 
lectiilor, dar mai ales la 
controlul temelor pentru 
acasa. Copilul nu trebuie sa 
vina la scoala cu temele 
nefacute. De aceea, parintii 
trebuie sa cunoasca cum se 
controleaza si cum poate fi 
ajutat copilul in cazul in care 
intampina unele greutati in 
rezolvarea lor.    
           Totodata, parintii 
trebuie sa cunoasca daca 
copilul lor are o comportare 
corecta fata de invatator si 
colegii de clasa, daca  
 

purtarea lui pe strada sau in 
alte locuri in afara scolii este 
corespunzatoare. 
           Din experienta pe 
care am avut-o pana in 
prezent, mi-am dat seama ca 
exista familii care se 
mandresc cu atitudinea 
severa fata de copii. 
Severitatea este necesara, 
dar cu masura, altfel copilul 
creste timorat de gandul 
pedepsei, incepe sa minta si 
se indeparteaza de parinti. 
           Am avut copii care 
incepeau sa planga cand 
obtineau calificative de bine 
sau suficient, spunand ca vor 
fi batuti sau pedepsiti de 
catre parinti.  
           Mai grava este 
situatia in care parintii sunt 
impartiti in “doua tabere”: 
unul sever, iar celalat 
indulgent. 
           Severitatea exagerata 
isi va lasa amprenta asupra 
personalitatii in formare a 
copilului. Astfel de parinti 
impun un regim de viata si 
de invatatura peste limitele 
de toleranta psihologica si 
psihofiziologica specifica 
varstei. Ei impun copiilor lor 
un volum prea mare de 
sarcini, interzic participarea 
la activitati recreative, la 
jocurile specifice varstei si 
fac uz frecvent de pedepse 
care lezeaza demnitatea 
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copiilor, chiar pedepse 
corporale.  
           La celalat pol se afla 
parintii superprotectori, cei 
care se invart in jurul poftelor 
copilului. Un astfel de copil 
va ajunge un egoist, pentru 
ca in familia sa el a cunoscut 
numai drepturi , nu si 
indatoriri. Cu acesti copii se 
lucreaza foarte greu si devin 
dificili, deoarece ei cred ca si 
la scoala vor avea parte de 
aceleasi privilegii. 
          Atitudinea protectoare 
a parintilor se poate 
manifesta si prin limitarea 
excesiva a libertatii si 
independentei de actiune, a 
initiativei copilului. 
          Parintii devin deosebit 
de preocupati de copil, 
manifesta o teama 
permanenta pentru viata si 
activitatea copilului lor si de 
aceea stabilesc ei directiile 
de actiune si comportare fara 
sa accepte abateri, plangeri 
si nemultumiri. Principala 
consecinta se exprima intr-
un comportament lipsit de 
initiativa, instalarea unei 
temeri nejustificate de 
actiune si mai ales de 
consecintele ei, in ultima 
instanta timiditate exagerata. 
          Obiectivul primordial al 
parteneriatului scoala – 
familie il reprezinta obtinerea 
succesului scolar. Evolutia 
pozitiva in planul activitatii 
scolare se exprima prin 
termenii de progres, reusita 
si succes scolar.   
          Progresul – arata 
obtinerea anumitor stari 

calitative superioare in raport 
cu o perioada comparata. 
Poate fi continuu sau 
periodic. 
          Reusita scolara se 
refera la nivelul de realizare 
a unui obiectiv propus pentru 
o durata mai mare de timp. 
          Succesul scolar se 
exprima prin raportarea 
performantelor elevului la 
cerintele programei scolare 
si la finalitatile 
invatamantului. 
           Un parcurs scolar 
negativ este reflectat de 
termenul de insucces scolar. 
            Insuccesul sau 
esecul scolar cunoaste doua 
faze: 

- in faza initiala – elevul 
traieste sentimente de 
nemultumire, are o 
motivatie saraca, fie la o 
disciplina sau un capitol 
(pentru o scurta 
perioada de timp). 

          Aceasta faza se poate 
depasi cu usurinta prin 
mobilizarea resurselor proprii 
sau printr-o atentie deosebita 
din partea invatatorului. 

- a doua faza – de 
instalare evidenta si 
stabila a insuccesului 
scolar, elevul evita 
efortul individual si isi 
exprima aversiunea fata 
de invatatura, profesori, 
tot ceea ce este legat 
de scoala. Inregistrand 
mari lacune in 
cunostinte, el poate 
ajunge la repetentie, 
exmatriculare sau chiar 
abandon scolar. 

           Scolarul are nevoie 
acasa de un mediu de viata 
in care sa se simta in 
siguranta. Intr-un climat 
educativ bun, parintii sunt 
calmi, intelegatori, afectuosi, 
destul de flexibili in 
raporturile cu copilul, fara 
insa a-i satisface orice 
capriciu. 
           Copilul simte ca 
parintii se ocupa de el, ca 
sunt interesati de necazurile 
si problemele lui, ca si de 
rezultatele scolare. 
            Familia este un cadru 
de disciplina ferm, in care si 
copiii si parintii impartasesc 
acelasi nivel de exigenta. 
            Studiile arata ca intr-
un climat familial pozitiv, 
copiii sunt originali si 
spontani, se descurca 
singuri, dovedind autonomie, 
isi exprima dprinta de a 
creste, de a se impune si de 
a fi conducatori; stiu sa se 
apere, doresc sa infrunte 
dificultatile, sunt perseverenti 
in realizarea unor scopuri.             
               Pentru a-mi da 
seama de interesul ce-l 
manifesta fiecare parinte 
pentru scoala am dat un 
chestionar parintilor, cu 
diferite intrebari: “ Sunteti 
multumiti de conditiile 
scolare in care copilul dvs. 
Isi desfasoara activitatea?”, “ 
Il supravegheati zilnic la 
efectuarea temelor?”, 
“Copilul dvs. Are acces la 
informatie (calculator, 
Internet)?”,  “Care credeti ca 
este punctul lui forte?”, “este 
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inscris la vreo activitate 
extrascolara?”, etc.   
 Dupa acest chestionar, mi-
am putut da seama de 
parintii interesati, in 
 adevaratul sens al 
cuvantului, de scoala, de 
viitorul copilului. 
             Tot pentru o 
cunoastere mai buna a 
elevilor am facut vizite la 
domiciliu. Astfel, am reusit sa 
cunosc atmosfera si climatul 
educativ din familie, conditiile 
materiale, comportamentul 
parintilor fata de elev, 
precum si starea de sanatate 
a copilului. 
              Pentru ca relatia 
dintre scoala si familie sa fie 
cat mai apropiata si sa-l 
ajute pe micul elev sa se 
integreze in mediul scolar, 
am implicat direct parintii in 
activitatile desfasurate in 
afara orelor de curs. 
              Parintii au venit cu 
idei de realizare a unor 
activitati extrascolare. Am 
fost impreuna in excursii, am 
vizitat diferite obiective 
propuse de ei, am organizat 
concursuri, am tinut in fata 
parintilor serbari, care au 
permis acestora sa vada 
manifestarile elevilor, 
precum si rezultatul muncii 
lor. De aceea,  parintii se 
simt utili si prezinta mai mult 
inters pentru scoala.  
            As putea concluziona 
astfel: “scolarul are nevoie 
acasa de un cadru general 
de viata in care sa se simta 
in siguranta. Pentru aceasta 
el are nevoie de parinti 

calmi, intelegatori, afectuosi, 
maleabili in raporturile cu 
copilul, fara a da dovada de 
slabiciune. El are nevoie sa 
simta ca parintii se ocupa de 
el, ca iau parte la micile lui 
necazuri si la problemele 
care il intereseaza si ca nu 
se dezintereseaza de ceea 
ce se intampla la scoala”( M. 
Gilly). 
               In climatul actual 
intalnim doua tendinte 
contradictorii: parintii sunt 
preocupati de viitorul copiilor 
lor, dar, in acelasi timp, nu 
mai au timp sa le acorde 
atentia cuvenita. 
               Este o sarcina a 
scolii, a invatatorului, in 
special, sa identifice situatiile 
“dificile” din famiile copiilor, 
sa dirijeze strategiile 
educative in favoarea 
elevului si mai ales sa 
constientizeze faptul ca 
relatia de parteneriat scoala 
– familie este determinanta 
in obtinerea performantelor 
scolare.       
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GRUPUL ȘI PROFILUL EDUCATORULUI IDEAL 

 
Profesor Petraru Cristina, 

Școala Gimnazială Nr 8 Piatra Neamț 

 
 

Simţim cu toţii nevoia 
să comunicăm cu cei 
asemănători nouă şi să fim 
mulţumiţi de acea 
comunicare, dorind să 
interacţionăm unii cu alţii. 
Treptat, petrecând mai mult 
timp împreună cu colegii, 
prietenii, membrii familiei, 
începem să ne conştientizăm 
psihologic unul pe celălalt. 
Rezultatul unei asemenea 
conştientizări, că se aşteaptă 
ceva de la noi, ne obligă să 
ne schimbăm 
comportamentul, stabilindu-
se astfel relaţii sociale. 
Atunci când are loc acest 
proces, adunarea 
întâmplătoare a oamenilor 
devine grup. 

Grupul dă senzația de 
protecție, de apărare, fiecare 
așteaptă de la grup sprijin în 
rezolvarea sarcinilor sale și 
prevenire. In grup, obținem 
mai ușor “recompense” sub 
forma recunoașterii, laudelor 
sau a stimulentelor 
materiale. Fiecare învățăm, 
preluăm experiența altora, 
conștientizăm mai bine 
potențialul, posibilitățile 
noastre. Apartenența la grup 
ne dă mai multă încredere în 
noi, în acțiunile noastre, 
ajută la dezvoltarea identității 
noastre. Grupul ne oferă 

posibilitatea de a evita 
singurătatea și starea de 
rătăcire, de inutilitate.  

Fiecare om dorește să 
fie iubit de cineva, să fie 
necesar cuiva, să aparțină 
cuiva iar grupul poate fi 
sursa rezolvării acestor nevoi 
și poate fi considerat grupul 
ideal lui, omului în acel 
moment al vieții, în funcție de 
simpatiile reciproce, 
interesele comune, pasiuni 
comune, obiceiuri comune.  

 Pentru un bebe mic, 
pentru preșcolari grupul ideal 
este familia, creșa și colegii 
de la grădiniță; școlarii își 
formează deja grupul de 
prieteni, colegii de clasă, 
apoi se extind grupurile în 
funcție de interese și 
preocupări, serviciu etc. 
Suntem dependenți de ceea 
ce înseamnă grup, pentru că 
suntem ființe sociale, suntem 
în căutarea grupului ideal. 

Așteptările de la un 
grup ideal ar putea fi: 
-membrii să acționeze în 
comun pentru îndeplinirea 
unor obiective, care 
motivează constituirea și 
funcționarea  grupului 
respectiv; 
-să există o anumită stare 
psihologică, un anumit moral 
specific; 
-să aibă o anumită structură 
în cadrul căreia membrii au 

anumite roluri potrivit 
cerințelor realizării 
obiectivelor fixate, fiecare 
membru al grupului să fie 
angajat într-o comunicare 
interpersonală cu fiecare din 
ceilalți membrii, deosebirile 
ierarhice oficiale fiind reduse 
la minimum; 
-anumite norme specifice de 
conduită și de 
comportament; 

Un grup ideal ar fi o 
îmbinare între formal și 
informal,  un grup informal 
creat și dezvoltat în structură 
organizatorică formală: 
-creat de către membrii 
organizației în concordanță 
cu interesele colective, 
pentru a urmări un obiectiv 
anume ( realizarea unui 
proiect, a unor sarcini 
comune la serviciu, pentru 
distracție în grup, pentru 
terapie etc); 
-presupune o unitate de 
acțiune din partea membrilor 
coaliției; 
-are  propriile lui reguli și 
norme de comportament 
nescrise, oamenii știu bine 
cine face parte din grupul lor 
și cine nu face parte, au 
lideri pe față, alteori aceștia 
nu sunt vizibili; 
-sprijină membrii săi în 
satisfacerea nevoilor 
personale de securitate, 
considerație, de apartenență. 
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( grupurile amicale, de 
muncă) ; 
-exercită o influență mare 
asupra membrilor săi, 
ajutându-i să-și satisfacă 
nevoile de securitate, 
protecție, iubire, respect, 
autoexprimare, formare a 
personalității, eliminare a 
neliniștii etc.  

În grupurile în care 
există relații bune, cu o viață 
internă activă, oamenii au o 
mai bună stare de sănătate, 
un moral mai ridicat, sunt 
mai bine protejați de acțiunile 
din afară, muncesc mai 
eficient decât oamenii care 
se află într-o situație de 
izolare, afectați de conflicte 
nerezolvabile și de 
instabilitate. Grupul ideal îl 
protejează pe individ, la fel 
ca și normele și regulile de 
comportament în grup. 
-îl ajută pe individ să 
supraviețuiască și să-și 
perfecționeze calitățile 
profesionale, dar îi și 
schimbă comportamentul, 
percepția, motivarea, sfera 
atenției, sistemul de valori în 
afara grupului, în societate 
-nu ar trebui să repartizeze 
numai sarcinile și rolurile, ci  
determină poziția relativă a 
fiecărui membru.  
-ajută individul să realizeze o 
noua viziune asupra 
propriului său “Eu”, să se 
identifice cu grupul, ceea ce 
duce la schimbări esențiale. 
-antrenează toți membrii la 
discuții, la elaborarea 
deciziilor, individul având 
posibilitatea să ofere 

propuneri și idei pe niciodată 
nu le-ar fi oferit, dacă n-ar fi 
făcut parte din grup, în acest 
fel asumându-și riscuri. 

În grupul de la grădi/ 
școală, educatorul este 
liderul, are o poziție unică, 
specială, deoarece lucrează 
cu individualități psihice 
aflate în plin proces de 
formare. El trebuie să se 
raporteze la copii, să 
stabilească relații de 
colaborare cu părinții lor și 
cu alți factori interesați din 
societate, desfășurând o 
muncă de dezvoltare, de 
conducere și îndrumare. Va 
fi un om înțelegător, atent, 
calm și cu simțul umorului. 
Relațiile educaționale nu se 
desfășoară într-un mediu 
educațional stabil și inert, ci 
într-unul dinamic, mereu în 
schimbare. Astfel educatorul 
trebuie să cultive o atitudine 
activă, interesată din partea 
copiilor și să contribuie la 
formarea, coeziunea grupului 
și la crearea unui mediu 
educativ stimulativ. 

În relațiile cu copiii, 
educatorul: 
-respectă particularitățile de 
vârstă și individuale, le oferă 
responsabilități, urmărind 
modul cum își îndeplinesc 
sarcinile, funcțiile de 
conducere le alternează, 
astfel încât fiecare copil să 
fie antrenat. 
-Acumulează date necesare 
cunoașterii individuale a 
copiilor, având în vedere 
randamentul școlar, starea 
de sănătate, particularitățile 

psihice, trăsăturile de 
personalitate ale acestora 
-Oferă un model caracterial 
și comportamental copiilor, 
adaptându-și și controlându-
și reacțiile, atitudinile, mimica 
-Ajută copiii să se cunoască 
reciproc, prin antrenarea lor 
în activități extrașcolare, 
excursii, concursuri, vizite 
etc 
-Aplică teste practice, orale 
pentru descoperirea 
intereselor copiilor și 
stimularea, implicarea lor în 
astfel de activități 
-Respectă copiii, nu-i 
umilește 
-Tratează diferențiat fiecare 
caz, ascultând și acordând 
atenție fiecărui copil 
-Formează deprinderi de 
muncă intelectuală și 
urmărește regimul de viață al 
copiilor 
-Cunoaște direct fiecare copil 
prin discuți individuale 
-Observă permanent starea 
de sănătate fizică și mentală 
a copiilor , precum și 
dificultățile apărute în 
învățare și tulburările de 
comportament, observă și 
consemnează datele sau 
eventualele modificări privind 
evoluția conduitei copiilor în 
fișa de observație 
-Manifestă un comportament 
empatic 
-Evidențiază copiii cu un 
comportament exemplar și 
rezultate deosebite 

În relația cu familia, 
educatorul: 
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-Cunoaște mediul familiar al 
copiilor din vizite sau discuții 
cu membrii familiei 
-Inițiază și păstrează o 
legătură strânsă cu familia și 
poartă un dialog deschis și 
sincer extins și în afara 
orelor de curs prin convorbiri 
telefonice 
-În cazul copiilor problemă, 
familia va fi implicată activ 
pentru a i se acorda copilului 
mai mult interes și atenție 
-Încearcă stabilirea unei 
legături reciproce apropiate 
și permanente cu părinții 
pentru ca aceștia din proprie 
inițiativă să contacteze 
educatorul, pentru a se 
interesa de situația copilului 
și de evenimentele apărute 
în viața acestuia. 

Prin tratare 
diferențiată și respectarea 
fiecărui copil în parte pentru 
ceea ce este și pentru ceea 
ce poate realiza singur sau 
în grup, prin încurajarea 
comunicării copil- copil, 
educator- copil, educator- 
părinte, prin manifestarea 
unui comportament empatic, 
prin  crearea unui climat care 
îmbină cu succes buna 
dispoziție cu actul 
educațional, educatorul 
împreună cu copiii și părinții 
contribuie la formarea unui 
grup ideal, care deservește 
intereselor tuturor.  

Intrând într-un grup, 
interacționând cu mediul de 
grup, copilul nu numai că se 
schimbă pe el însuși, dar și 
exercită influență asupra 
grupului, asupra celorlalți 

membrii ai grupului, 
contribuind la adultul activ de 
mâine. 
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INVǍȚǍMȂNTUL MODERN CENTRAT PE ELEV 

 
 

Profesor  Bratu Alina - Mihaela 
Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” Borca 

 
 
 
 
 Transformările profunde 
care se impun în societatea 
contemporană impun 
instituției școlare noi 
exigențe de pregătire tinerei 
generații.Asumându-și 
responsabilitățile de formare 
cetățenilor,școala se vede 
nevoită să se adapteze 
mereu prin proiecte 
curriculare,inovatoare 
rapidelor schimbări 
economice și sociale care 
influentează hotărâtor 
concepția privind rolul 
sistemului de învățamânt. 
Pănă nu demult se considera 
că obiectivul prioritar al 
învățământului ar consta în 
instruirea sau transmiterea 
de informații,cunoștiințe de la 
profesor spre elevi.Învățarea 
se rezuma la 
înregistrarea,păstrarea si 
reproducerea unor 
cunoștiințe pe care 
profesorul le consideră 
necesare pentru cultura lor  
generală.Gândirea și 
acțiunea elevilor erau 
direcționate și dirijate în mod 
riguros din 
exterior.Activitatea instructiv-
educativă era una de tip 

« predică-interogatoriu «.Nu 
se încuraja cercetarea și 
descoperirea,ci veșnicul 
exercițiu reproductiv. 
În învățământul tradițional 
temele erau mai importante 
decât dezvoltarea 
persoanei,programa mai 
importantă decât 
elevii,cunoștiințele abstracte 
mai importante decât cele 
aplicative,abilitațile teoretico-
discursive mai importante 
decât cele 
comportamentale,informarea 
mai importantă decât 
formarea. 
Informaționalul,transmiterea 
și acumularea de cunoștiințe 
reprezentau centrul 
instruirii.În vederea depășirii 
unei abordări unilaterale 
învățământul modern și-a 
îndreptat atenția spre 
învățarea elevilor.Punctul de 
vedere adoptat astăzi 
proclamă primatul învățării 
elevilor în raport cu predarea 
profesorului.Schimbarea 
riorităților în domeniul 
obiectivelor a impus și o 
deplasare a rolului central 
atribuit de obicei profesorului 
spre elev,considerându-se 
ca învățământul este mult 
mai eficient dacă este 
centrat pe elev și pe 

activitatea sa.Are loc o 
transformare radicală a 
modelului instructiv-educativ 
centrat acum pe rezultate. 
Modelul centrat pe profesor 
vede în transferul de 
informații scopul principal al 
învățământului,și anume cel 
centrat pe învățarea activă a 
elevului și pune accent pe 
achiziția de competențe,pe 
asimilarea și utilizarea de 
cunoștiințe,cât și pe dorința 
de a continua să învețe pe 
toată durata vieții.Obiectivele 
urmărite de către profesor în 
școala tradițională se limitau 
la transmiterea unui volum 
cât mai mare de cunoștiințe 
elaborate solicitându-se 
elevilor o activitate mintală 
de memorare,reproducere si 
limitare.  
Învățământul modern pune 
accentul pe latura formativă 
a învățării preocupându-se 
de identificarea unor 
modalități eficiente de 
organizare și îndrumare a 
activităților elevilor.În locul 
unui învățământ verbalist și 
pasiv,bazat pe transmiterea 
și receptarea unor 
cunoștiințe elaborate se 
promovează ideea de efort 
personal,adică de  a-l pune 
pe elev în contact direct cu 
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sursa de informare 
îndemnându-l la 
căutări,explorări care să-l 
conducă la redescoperirea 
adevărului pe cât posibil prin 
forțe proprii.Învățământul 
modern aduce in cadrul 
atenției elevul cu 
paticularitățile,trebuințele și 
interesele sale.Profesorul 
devine organizatorul unor 
experiențe de învățare 
relevante creând un mediu 
educațional care încurajează 
motivația 
intrinsecă.                                                                                                                                                                            
A preda nu 
înseamnă să 
procedezi în 
așa fel încât 
anumite 
conținuturi să 
se 
întipăreasca în 
memoria unui 
elev-pasiv și a 
unui elev-
receptiv,ci mai 
ales să îl inveți 
pe acesta să 
participe activ 
la procesul 
didactic.Profesorul 
stimulează,organizează și 
îndrumă experiențele de 
învățare ale elevilor 
încurajați să aibă inițiativă și 
curaj de a acționa.Se 
realizează trecerea de la 
învățarea perceptivă,relativ 
posibilă la învățarea activă al 
cărui randament este 
considerabil mai mare.  
Astăzi învățarea tinde să 
devină din ce în ce mai mult 
anticipativă.Caută soluțiile 

supraviețuirii pe termen lung 
în vremuri de 
discontinuitate,de schimbări 
rapide și esențiale.În acest 
context sensul învățării trece 
de la « ce învățăm ? » la «  
cum învățăm ? », la 
asigurarea acelor 
instrumente și mecanisme 
care să îl învețe pe elev 
« cum să 
învețe? ».Cunoștiințele 
asimilate de elevi trebuie să 
fie rezultatul participării 

active și conștiente în 
procesul 
învățării.Acumularea activă a 
cunoștiințelor se realizează 
prin deprinderea elevilor cu 
metode de 
învățare,procedee și tehnici 
de muncă intelectuală,dar și 
prin dezvoltarea capacităților 
intelectuale,operații mintale 
etc.   
 Se cunoaște că în structura 
colectivelor de elevi sunt 
întâlnite extrem de variate 
personalități,copii care provin 
din medii de viață diferite din 

punct de vedere socio-
cultural,unii dotați cu 
inteligență deosebită ce 
reprezintă preocupare și 
interes permanent față de 
actul de învățare,copii de 
nivel mediu cu o dezvoltare 
intelectuală care le permite 
asimilarea cunoștiințelor de 
bază numai după lungi și 
insistente eforturi. Dascălul 
trenuie să fie un bun 
cunoscător al tuturor elevilor, 
a tuturor situațiilor pentru a fi 

capabil de a-și 
adapta stilul 
(metoda) de 
lucru astfel 
încât să-i 
determine pe 
copii să 

asimileze 
cunoștiințele 

prevăzute în 
noul 

curriculum și 
să fie capabili 

de 
performanțe.A
ctivitățile de 
învățare se 

asociază 
obiectivelor/competențelor în 
ideea de învățare activă de 
deplasare a demersului de 
învățare de la expozitiv (în 
care profesorul este actorul 
principal) la acțional (în care 
elevul participă la 
învățare).Activitățile sugerate 
de programă oferă 
posibilitatea unei abordări 
flexibile și deschise ale 
elementelor de 
conținut,crează motivație și 
ofera satisfacție în învățare.  
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 Resursele didactice 
(manualul,mijloacele audio-
video etc.) și sursele din care 
învață elevul,școală, familie, 
grup de vârstă, viață 
cotidiană, mass-media și 
altele reprezintă premise 
importante în conceperea și 
proiectarea demersului 
didactic fiind elemente ale 
contextului educațional în 
care se utilizează 
programele 
școlare.Identificare și 
conceperea de către 
profesor și elevii săi a unor 
resurse didactice reprezintă 
un exercițiu necesar în 
formarea și dezvoltarea unor 
capacități și atitudini 
esențiale.  
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 PROIECTUL ERASMUS +, KA1 – MOBILITATEA CADRELOR 
DIDACTICE “ ELEVII DE AZI, OAMENII DE MÂINE” 

2016-1-RO01-KA101-024195 
  

Profesor  Drăgușanu Ana, Școala Gimnazială,comuna Borlești 
 
 
 
 
        Școala Gimnazială, 
comuna Borlești a fost una 
dintre unitățile școlare din 
țară care în anul 2016, a 
câștigat un proiect de 
mobilitate școlară, Elevii de 
azi, oamenii de mâine-2016-
1-RO01-KA101-024195, 
finanțat de Comisia 
Europeană prin programul 
Erasmus+, acțiunea cheie 
K1 - Mobilitatea persoanelor 
în scop educațional.  Acest 
program de formare a fost 
posibil prin depunerea de 
către școală a unei cereri de 
finanţare Erasmus+ KA101, 
făcută pe baza analizei 
nevoilor de formare ale 
cadrelor didactice identificate 
în PDI și PED. 
Erasmus+ este programul 
Uniunii Europene care se 
adresează unor domenii 
precum educație, formare, 
tineret și sport pentru 
perioada 2014-2020. Are ca 
și obiective dezvoltarea 
competențelor și a capacității 
de inserție profesională prin 
oferirea unor oportunități de 
educație și formare.   
          Proiectul, Elevii de azi, 
oamenii de mâine, și-a  
propus să realizeze 10 stagii 
de formare profesională 

pentru cadrele didactice din 
instituție, să asigure 
transferul de cunoștințe de la 
participanții la mobilitate la 
elevi și cadre didactice prin 
activități demonstrative, să 
implementeze activități 
didactice utilizând elemente 
dobândite de participanți în 
mobilitate și să desfășoare 
activități de valorizare și 
diseminare. Acest curs a 
facilitat participarea cadrelor 
didactice de la Școala 
Gimnazială, comuna 
Borlești, la activităţi de 
formare ce au avut loc în altă 
ţară decât ţara de origine, 
prin 5 fluxuri de mobilitate. 
    Prin participarea la 
activități de formare 
europene, școală își dorește 
să crească atractivitatea 
activităților didactice și să 
desfășoare activități 
didactice moderne. Ne dorim 
să folosim elemente TIC in 
timpul activităților, să 
antrenăm elevii în proiecte 
educaționale, să utilizăm 
metode didactice inovative 
de predare a limbii engleze 
și de utilizare a acesteia în 
orele didactice din 
învățământul primar, să 
aducem elemente noi de 
management al calității în 
coordonarea activităților 

educative, să putem oferi 
activități moderne în cadrul 
orelor de comisii metodice. 
Cursurile de formare alese 
pentru a putea atinge 
obiectivele propuse au fost: 
1. ICT - Innovative skills in 
ICT through collaborative 
and project-based teaching 
and learning- ( Madrid, 
Spania), 3 profesori 
2. Spice Up Your Teaching 
Ideas: Methodology in 
Practice Today- ( St Julians, 
Malta), 2 profesori 
3.  Language Learning, Fun 
and Games-Language 
Teaching Methodology for 
Primary School - Primary 
School Language Teaching- 
(St Julian, Malta), 2 profesori 
4.  Evaluation and Quality 
Assurance in Education and 
Training  - (Isthmia, Grecia), 
1 profesor 
 
 
5. Innovative Teaching 
Methods- (Isthmia, Grecia), 2 
profesori 
           Activitățile de 
mobilitate au fost realizate în 
întregime. În acest moment 
ne aflăm in faza de 
implementare a proiectului. 
           În perioada 04.07. – 
08.07. 2017 am participat, în 
cadrul programului de 
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învățare pe tot parcursul 
vieții, la programul de 
mobilitate ERASMUS+ , 
2016-1-RO01-KA101-
024195, curs de formare 
structurat  ”Spice Up Your 
Teaching Ideas: 
Methodology in Practice 
Today” 
 organizat de ETI  Malta, în 
orașul St. Julians.  
           Printre obiectivele 
cursului s-au numărat: 
prezentarea unor metode 
inovative de predare a limbii 
engleze la nivelul 
învățământului gimnazial, 
îmbunătățirea abilităților 
lingvistice și pedagogice, 
precum și reliefarea unei 
imagini europene a predării 
limbii engleze prin schimbul 
de experiență cu ceilalti 
profesori europeni 
participanți.   
          În cadrul metodelor de 
predare a limbii engleze la 
nivel gimnazial, prezentate la 
acest curs, aș putea să 
evidențiez folosirea diferitelor 
tipuri de dictare, metoda 
proiectului, folosirea DVD-
urilor și a filmelor 
educaționale, folosirea 
cântecelor  și potențialul lor 
educativ, folosirea 
povestirilor, colocațiilor și a 
tijelor educative cuisenaire.  
        După parcurgerea 
acestui curs, metodele noi 
de predare a limbii engleze, 
sunt mai accesibile pentru 
mine. Voi pune în practică 
noțiunile teoretice, ce vor 
face activitățile educaționale 
mai interesante și vor 

determina progresul elevilor.  
            Procesul de 
învăţământ va avea de 
câştigat datorită 
competenţelor dobândite, de 
care vor beneficia atât elevii, 
cât și profesorii din școala în 
care îmi desfășor activitatea 
şi toți factorii implicați în 
procesul de învățământ, 
deoarece voi împărtăși 
experiența mea prin 
organizarea de activităţi de 
formare și informare şi prin 
activități demonstrative. 
          Consider că 
participarea la activitatea de 
formare conduce la o mai 
bună organizare a activităţii 
de predare-învăţare-
evaluare, ceea ce se reflectă 
prin rezultate mai bune ale 
elevilor.  
         La sfârșitul acestei 
activități de formare am 
primit un certificat de 
participare la curs și 
documentul de mobilitate 
Europass. 
         De altfel, prin 
programul propus 
organizatorii au  încercat să 
demonstreze că se poate 
învăța în diferite spații de 
învățare, importantă fiind 
încrederea în grup, 
coordonarea prin colaborare, 
comunicare, participare.  
         Informaţiile prezentate 
reprezintă responsabilitatea 
exclusivă a autorului 
articolului, iar Comisia 
Europeană şi Agenţia 
Naţională în Domeniul 
Educaţiei şi Formării 
Profesionale nu sunt 

responsabile pentru felul in 
care este folosit conţinutul 
acestor informaţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Şcoala modernă — nr. 4/2017                                                                        Proiecte educaționale 

 

 

46 

 

 DE CE E BINE SĂ CITIM ȘI DE CE E BINE SĂ NU CITIM SAU 
PROIECTUL AM CITIT ȘI VĂ RECOMANDĂM! 

 
 

Ana Macovei 
Bibliotecar Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

Cititul cărților 
presupune exercițiu 
intelectual, muncă, zăbavă. 
Acest efort duce la 
consolidarea cunoștințelor  
ce ne definesc drept oameni 
educați, culți.  Ritmul alert al 
vieții moderne impune o 
informare rapidă, o goană 
după iluzii. Oamenii tind să 
nu mai aibă răbdarea și nici 
interesul parcurgerii paginilor 
literare. Ieri cărțile erau 
puține, editurile erau în 
număr mic, oamenii își 
doreau să citească dar nu 
prea găseau cărți, astăzi 
suntem copleșiți de mulțimea 
lor. Cititorul se vede 
bombardat cu informații din 
toate părțile. Se impune o 
selecție serioasă, astfel încât 
să  fie alese cele mai 
prețioase opere. A alege, 
alături de a decide, fac parte 
din categoria celor mai 
dificile verbe de pus în 
practică, mai ales atunci 
când în fața ta ai o 
multitudine de cărți, articole, 
bloguri și pagini facebook. 
Fără o recomandare din 
partea specialiștilor, în 
materie de carte, este greu 
să te hotărăști dacă ți-ar fi pe 
plac sau nu, dacă ai citi-o 
sau ai considera că pur și 

simplu nu ți se potrivește 
stilul, că ți-ai pierdut vremea 
cu lucruri inutile. Și totuși, în 
format tipărit, tradițional, sau 
în format electronic,modern, 
în orice carte se pot 
descoperi lucruri interesante 
pe care, ni le putem însuși, 
ne putem alege modele de 
urmat, ne creionăm 
personalitatea, ne naștem 
spiritual. 

De ce să citim atâta 
vreme cât mass media 
promovează limbajul trivial, 
inculții sunt prezentați drept  
vedete? Citim din dorința de 
a ne împăca cu noi înșine, 
de a găsi modele de urmat și 
lecții de viață pe care să le 
admirăm cu adevărat, să 
găsim valori reale. Citim 
pentru a ne relaxa, pentru a 
scăpa de stres. Citim pentru 
a comunica mai ușor cu 
semenii noștri, pentru a 
exprima mult mai clar ceea 
ce gândim și dorim să 
împărtășim și celorlalți. 
Copiilor noștri le 
recomandăm să citească 
pentru  a nu deveni  niște 
tineri ignoranți, fără coloană 
vertebrală, ușor de 
manipulat, folosiți oricând ca 
masă de manevră. A citi, fie 
pentru dezvoltarea 
personală, fie pentru 

dezvoltarea profesională, 
este o practică absolut 
necesară în căutarea 
adevărului despre lume, a 
sensului vieții, a menirii 
fiecăruia dintre noi pe acest 
pământ, a încercării de a ne 
depăși propriile limite. 

La întrebarea De ce 
(să) citim?, profesorul Liviu 
Papadima răspundea ”Citim 
ca să ne facem locul în care 
să putem locui”. Tot Liviu 
Papadima dă un răspuns la 
întrebarea De ce (să ) nu 
citim? . Să nu citim cărți 
peste puterea noastră de 
înțelegere, să nu ne creăm 
false iluzii asupra pregătirii 
noastre.” Este adevărat. 
Lectura poate şi să sucească 
mintea, şi să încîlcească 
inima…..”   ”Lectura nu-ţi dă 
nimic de-a gata. Nu e o 
certitudine. E o promisiune. 
O şansă…….. Altceva mă 
preocupă mai mult decît 
relele întrebuinţări ale 
cărţilor. Pentru asta, e un 
antidot. Să înveţi să citeşti. 
Nu-i uşor, dar e posibil. Şi 
şcoala ar avea de ce 
interveni aici.” 

Interesant îndemnul 
domnului profesor. Ce pot 
face cei înconjurați zilnic de 
cărți din toate domeniile? 
Soluția ar fi  să scoată la 
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lumină cartea de valoare, să 
o aducă în mijlocul copiilor. 
Bibliotecarii școlari 
(responsabilii de CDI) alături 
de  profesori, sunt oamenii 
care lucrează cel mai mult cu 
cartea și cu elevii.De la ei 
avem cele mai mari 
așteptări. În contextul 
obținerii de informații cu 
ajutorul  Internetului, 
informații mai mult sau mai 
puțin reale, și a tendinței de 
minimalizare a importanței  
cărților, este necesară 
apariția unui ghid care să 
recomande cele mai 
apreciate cărți, citite și 
propuse tocmai de aceste 
persoane care, prin natura 
meseriei lor, folosesc cel mai 
des cartea. Așa s-a născut 
ideea organizării unui Ghid 
al cititorului modern, ghid 
care să cuprindă 
recomandări de cărți, prin 
citate extrase din ele. Pentru 
a pune în practică realizarea 
ghidului on line cu ISBN, 
bibliotecarul CCD Neamț, 
alături de echipa profesorilor 
metodiși, și-au propus  să 
demareze un proiect care să 
conțină o bibliografie a 
cărților recomandate de 
bibliotecari /responsabili CDI, 
profesori și elevi. 
Proiectul dorește să 
promoveze lectura, cartea de 
valoare, de la apariția ei 
până în zilele noastre, să 
atragă elevii către structurile 
infodocumentare, să le 
dezvolte gustul estetic, să 
stimuleze creativitatea și 
lucrul în echipă prin  activități 

cultural-metodice 
desfășurate în biblioteci 
școlare și centre de 
documentare. Gândit ca un 
bulgăre de zăpadă ce în 
rostogolirea lui adună din ce 
în ce mai multă și mai multă 
zăpadă, ghidul se înfiripă de 
la o recomandare de lectură 
realizată în mod inedit de 
către bibliotecara de la CCD 
Neamț. Pe macheta primită, 
bibliotecarii respectiv 
responsabilii de CDI, vor 
recomanda la rândul lor câte 
o carte, formându-se astfel o 
bibliografie ce conține 39 de 
cărți alese de aceștia. 
Această listă bibliografică se 
va completa pe parcurs cu 
recomandările venite din 
parte profesorilor și elevilor 
.Vor fi implicați în derularea 
activităților elevi din ciclul 
primar, gimnazial și liceal 
alături de bibliotecari școlari, 
învățători,  profesori pentru 
învățământul primar, 
profesori, responsabili de 
CDI.  Casa Corpului Didactic 
Neamț va lucra alături de 38 
de școli din  județul Neamț , 
școli în care există bibliotecă 
școlară, bibliotecar sau 
responsabil de CDI. 
Activitățile propuse  se 
adresează unui număr de 
minim 2500 elevi din ciclul 
primar, gimnazial și liceal și 
se vor derula conform  unui 
calendar  ce vizează  
promovarea cărților din toate 
domeniile prin realizarea 
animaţiilor de lectură grupate 
cu următoarele teme: 

Bibliotecarii au 
citit și vă 
recomandă! 
(Bibliografie din 
toate domeniile, 
alcătuită la 
sugestia 
bibliotecarilor, 
îmbogățită cu 
citate extrase din 
operele 
recomandate, 
realizate după o 
machetă 
prestabilită) 
Profesorii au citit 
și vă recomandă! 
(Bibliografie din 
toate domeniile, 
alcătuită la 
sugestia 
profesorilor, 
îmbogățită  cu 
citate extrase din 
operele 
recomandate, 
realizate după 
aceeași machetă ) 
Elevii au citit și 
vă recomandă!  
(Bibliografie din 
toate domeniile, 
alcătuită la 
sugestia elevilor, 
pe nivele de 
vârstă, îmbogățită 
cu citate extrase 
din operele 
recomandate) 

Fiecare cititor ce se va 
implica în proiect va  alege 
și va recomanda o singură 
carte! 
Proiectul are drept obiective: 
• Formarea și/sau 
dezvoltarea competențelor 
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de selectare a suporturilor de 
lectură adaptate nivelului  
fiecărui elev 
• Îmbunătățirea 
capacității de înțelegere și 
interpretare a cărților 
• Promovarea culturii 
scrise, prin activitățile 
metodice și culturale ce vor 
avea în centrul atenției 
cartea 
• Promovarea de către 
bibliotecarii școlari și de 
către responsabilii de CDI a 
produselor finale rezultate în 
urma derulării proiectului 
(liste bibliografice realizate 
de bibliotecari, profesori, 
elevi, afișe de promovare a 
cărților, un ghid de lectură)  
• Creșterea stimei de 
sine a elevilor antrenați în 
proiect și  implicarea 
acestora în viața școli și a 
comunității, în alte proiecte, 
concursuri, activități 
extracurriculare. 
•  Transferul de 
cunoștințe de la bibliotecari 
și profesori la elevi  ceea ce 
va duce la creșterea 
toleranței, la stingerea 
conflictului dintre generații. 
 
Webgrafie: 
https://jumunteanu.wordpres
s.com/2011/10/27/de-ce-
trebuie-sa-citim/ 
http://dilemaveche.ro/sectiun
e/tilc-show/articol/de-ce-sa-
citim 
http://dilemaveche.ro/sectiun
e/tilc-show/articol/de-ce-sa-
nu-citim 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://jumunteanu.wordpress.com/2011/10/27/de-ce-trebuie-sa-citim/
https://jumunteanu.wordpress.com/2011/10/27/de-ce-trebuie-sa-citim/
https://jumunteanu.wordpress.com/2011/10/27/de-ce-trebuie-sa-citim/
http://dilemaveche.ro/sectiune/tilc-show/articol/de-ce-sa-citim
http://dilemaveche.ro/sectiune/tilc-show/articol/de-ce-sa-citim
http://dilemaveche.ro/sectiune/tilc-show/articol/de-ce-sa-citim
http://dilemaveche.ro/sectiune/tilc-show/articol/de-ce-sa-nu-citim
http://dilemaveche.ro/sectiune/tilc-show/articol/de-ce-sa-nu-citim
http://dilemaveche.ro/sectiune/tilc-show/articol/de-ce-sa-nu-citim
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PARTICIPAREA COLEGIULUI TEHNIC "PETRU PONI" ROMAN 
LA CEA DEA XIX A EDIŢIE A SEMINARULUI NAŢIONAL 

"PARTENERIAT ÎN EDUCAŢIA PENTRU MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR" 

 
                           Profesor Niţă Maricica şi Profesor Gavril Paraschiva  

Colegiul Tehnic ”Petru Poni”, Roman, județul Neamț  
 

 
 
 
În data de  30 septembrie 
2017, am participat la 
reuniunea profesorilor, 
coordonată  de către Centrul 
Carpato-Danubian de 
Geoecologie şi participanţilor 
la programele coordonate la 
nivel internaţional de 
Fundaţia de Educaţie pentru 
Mediul Inconjurător (FEE), în 
calitate de coordonatori ai 
Programului Mondial Eco-
Schools implementat în 
şcoala noastră. 
  Şi în acest an ne-am decis 
să mergem în continuare pe 
drumul verde şi să 
dezvoltăm programele şi 
proiectele noastre, pentru că 
educația pentru mediu 
reprezintă pentru noi cea mai 
durabilă investiție în 
sănătatea și echilibrul 
ecologic al societății. 
  Reamintim faptul că, 
colegiul nostru face parte din 
cele 289 de şcoli din 
România, în care se 
derulează acest program şi 
deţine Steagul Verde din mai 
2016, alături de 235 de 

unităţi de învăţământ 
preuniversitar. 
  De remarcat faptul că, 
aproape toate ţările 
europene sunt membre FEE 
şi implementează programe 
pentru educarea şi 
gestionarea dezvoltării 
durabile în ţările lor; 
programele se 
implementează şi în Africa 
de Sud, America Latină şi 
Asia se Sud-Est şi nu numai. 
    Programele implementate  
se axează pe obiectivele de 
dezvoltare durabilă. 
Obiectivele acceptate de 
întreaga omenire în 
septembrie 2015 au stabilit 
cadrul prin care dezvoltarea 
durabilă va evolua în 
următorii 15 ani. Deci, nu 
numai că există 17 obiective  
foarte clare, dar avem  şi un 
interval de timp bine 
determinat în care să facem 
acest lucru, şi anume până 
în anul 2030. Se caută 
modalităţi de a ne asigura că 
munca noastră este în 
strânsă corelaţie cu 
obiectivele dezvoltării 
durabile, care ne oferă o 
direcţie cu privire la ceea ce 
trebuie să facem, ajutând 

guvernul ţării noastre de a 
îndeplini obiectivele unei 
dezvoltări durabile. 
   Colegiul Tehnic "Petru 
Poni" Roman este o părticică 
din România care se alătură 
celor 76 de ţări implicate şi 
aproape 100 de membrii, 
care fac parte din această 
organizaţie, încă din anul 
2014! Ne-am angajat cu 
devotement în această 
activitate incredibilă de a 
realiza educaţia elevilor 
noştrii, părinţilor acestora, 
comunităţii noastre. De-a 
lungul anilor, implementând 
proiectele Programului Eco-
Schools am învăţat un lucru 
remarcabil: cum se poat 
realiza şi cum trebuie realizat 
acest lucru! 
    Complexitatea mediului în 
dimensiunile sale ştiinţifice, 
etice şi civice reclamă 
oameni formaţi şi informaţi, 
capabili să înţeleagă 
problematica protecţiei şi 
managementul sustenabil al 
mediului. În ultimele decenii, 
educaţia pentru mediu a 
devenit o preocupare majoră 
a întregii societăţi, dată fiind 
diversificarea efectelor 
activităţii umane asupra 
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calităţii mediului şi nevoii de 
mediu sanogen pentru om. 
   Eforturile de dezvoltare 
sunt legate direct de 
prezervarea şi ameliorarea 
calităţii mediului, de o 
schimbare comportamentală, 
o responsabilizare individual 
şi colectivă, de respect faţă 
de natură şi oameni. 
   Educaţia pentru mediu se 
impune a exista, a se 
materializa în sistemul nostru 
educativ. Introducerea 
educaţiei pentru mediu în 
şcoală este necesar a se 
înscrie într-o strategie 
instituţională regândită în 
complexitatea ei. 
 Problematizarea şi 
abordarea problemelor de 
mediu se impune  a se 
realiza  nu numai la orele de 
curs ci şi în activităţile 
extraşcolare, acest lucru 
servind procesului continuu 
care este educaţia pentru 
mediu. 
  Mediul înconjurător 
funcţionează ca un sistem 
complex, în care 
componentele se află într-o 
continuă perfecţionare a 
interrelaţiilor. Actul 
educaţional pentru mediu ne 

  
 
 
 

 
obligă să-i învăţăm pe tinerii 
noştrii liceeni să observe, să 
exploreze mediul fizic şi 
uman, să prioritizeze 
conflictele, să evidenţieze 
dezechilibrele, să caute 
soluţii, să promoveze acţiuni 
de reabilitare, de 
îmbunătăţire a calităţii 
mediului ca mediu de viaţă 
pentru om. 
Bibliografie:  
1) Daniel Schaffer, 
Familia FEE se dezvoltă pe 
tot mapamondul, Eco-
Şcoala, CCDG, 30.IX. 2017, 
Bucureşti 
2) Prof. univ. dr. Maria 
Pătroescu, Abordarea 
interdisciplinară a 
problemelor de mediu, Eco-
Şcoala, CCDG, 11.X. 2014, 
Bucureşti 
   Realizat:Cordonatori 
Program Mondial Eco-
Schools, 
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O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN ȘCOALA ALTFEL 

 
Profesor Olaru Cleopatra 

C.N. „Gheorghe Asachi” Piatra Neamț 
 
 
 
Colegiul Național 
GHEORGHE ASACHI din 
Piatra Neamț în 
săptămâna Școala altfel, a 
realizat una din activități în 
parteneriat cu Garda de 
Mediu și Parcul Natural 
Vânători Neamț. 
Activitatea a avut loc pe 
data de 31 octombrie 
2017, la activitate au 
participat 74 de elevi, 3 
profesori, 2 membrii ai 
Gărzii de mediu și 4 
membrii ai Parcului Natural 
Vân

ători Neamț. Elevii au fost 
împărțiți în trei grupe, iar 
fiecare grupă a fost 
coordonată de 3 adulți. 
 
Activitatea a avut loc la 
Centrul de vizitare al 
Parcului Natural Vânători 
Neamț, situat în localitatea 
Vânători și a fost intitulată 
„Activitate ecologică în 
Parcul Natural Vânători 

Neamț”. Punctele propuse 
și atinse au fost: 

 
1. Vizită pasarela 
suspendată 
2. Vizită Muzeul zimbrilor 
3. Vizită Centrul de vizitare 
al Parcului Natural 
Vânători Neamț - sala de 
educație ecologică, cu 
vizionarea unui film despre 
zimbri 
4. Vizită în țarcul de 
aclimatizare a zimbrilor, în 
zona de hrănire a 
acestora. 
5. Vizită în  Gradina 
zoologica "Dragoș Vodă" 
 
Activitatea a fost un real 
succes, elevii au plecat cu 
informații noi atât despre 
zimbri, despre modul de 
hrănire, despre activitățile 
propuse și realizate de cei 
de la Parcul Natural 
Vânători Neamț pentru a 
atrage cât mai mulți 
voluntari în activitățile lor, 

despre activitatea 
oamenilor care au grijă de 
ei, dar și despre legătura 
acestora cu Garda de 
mediu. 
 
Invităm pe această cale și 
alte școli să realizeze 
activități împreună cu 
Garda de mediu dar și cu 
Parcul Natural Vânători 
Neamț pentru a realiza o 
educație ecologică reală 
nu doar teoretică, în plus 
le mulțumim pentru sprijin 
și pentru informațiile 
primite. 
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SIMPOZIONUL JUDEȚEAN “VALORIFICAREA MIJLOACELOR IT 
ȊN CADRUL LECȚIEI” 

 Profesor Cleopatra Olaru  
Colegiul Național „Gheorghe Asachi”, Piatra Neamț 

 
 
Anul acesta pe 10 noiembrie 
2017 a avut loc a doua ediție 
a simpozionului județean 
„Valorificarea mijloacelor IT 
în cadrul lecției“ realizat de 
Colegiul Național 
GHEORGHE ASACHI din 
Piatra Neamț în colaborare 
cu INSPECTORATUL 
ȘCOLAR JUDEȚEAN 
NEAMȚ și CASA CORPULUI 
DIDACTIC NEAMȚ și vă invit 
să participați și în viitorul an 
școlar. 
 

 
 
Tema simpozionului este și 
va rămâne de actualitate iar 
profesorii pot elabora și 
prezenta articole/lucrări 
teoretice, dar şi softuri 
educaționale, resurse ce pot 
fi utilizate cu ajutorul 
calculatorului (prezentări 
power point, simulări de 
reacții şi fenomene, teste 
etc.) 
 
Sesiunea de comunicări din 
acest an s-a bucurat de un 

real succes prin participarea 
și susținerea de lucrări de 
către profesori.  
 
Fiecare vorbitor a avut 
suficient timp la dispoziție 
pentru a prezenta problema 
specifică pe care a abordat-
o. Membrii participanți ai 
grupului au reprezentat mai 
multe specializări, precum 
fizică, biologie, geografi, 
filosofie, tehnică, 
matematică, informatică, 
limba și literatura română, 
limba engleză, fapt ce a 
condus la o dezbatere din 
diferite puncte de vedere cu 
rezultate notabile.  
 
Evident, specializările diferite 
au contribuit la discuții din 
diverse puncte de vedere cu 
finalitate spre un acord 
deplin. Consider că această 
sesiune a fost un succes și 
își va continua drumul spre 
alte proiecte interdisciplinare 
interesante.  
 
Menționez că a fost o onoare 
pentru mine să particip la 
această sesiune de 
comunicare a rezultatelor 
pentru acest proiect, alături 
de oameni experimentați.  
 
Fiecare participant a primit o 
diplomă de participare dar și 
un CD cu ISBN cu toate 

lucrările asociate 
simpozionului. Acesta se 
poate găsi atât la biblioteca 
școlii cât și la CDI-ul liceului. 
Mulțumim anticipat 
C.R.E.E.D. România 
(Centrul de Resurse 
Economice si Educație 
pentru Dezvoltare Romania 
http://creedromania.wordp
ress.com și 
http://creedromania.ro) 
pentru implicarea în proiectul 
nostru prin sponsorizarea 
activităților proiectului. 
Vă invit cu drag, să 
participați la acest simpozion 
județean cu tema 
„Valorificarea mijloacelor IT 
în cadrul lecției“, ediția a III-a 
din anul școlar viitor! 
 

 

http://creedromania.wordpress.com/
http://creedromania.wordpress.com/
http://creedromania.ro/
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STUDIU DE SPECIALITATE ASUPRA  UNOR SPECII 
FORESTIERE EXOTICE  DIN PĂDURILE ROMĂNEȘTI 

 
 

Prof.Macovei Ionel Alexandru 
Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamț 

 
 

 
Pentru a da un caracter 

mai științific acestui studiu 
prezentarea speciilor va fi 
făcută pe grupe respectiv 
rășinoase și foioase. 

Consider de asemenea 
necesară clarificarea 
termenului de specie 
forestieră exotică- înțelegând 
prin aceasta specii arbustive  
sau arboricole , aduse din 
teritorii îndepărtate , cel mai 
frecvent de pe alt continent. 

În prezent, în culturile 
forestiere, dar și în parcurile 
dendrologice din Romania 
sunt utilizate numeroase 
specii exotice cele mai multe 
fiind de proveniență nord 
americană sau asiatică. 

A. Din grupa rășinoaselor 
un interes aparte îl 
reprezintă duglasul 
(Pseudotsuga menziesii),  
chiparosul de baltă 
(Taxodium distichum), 
tuia(Thuya occidentalis), 
biota (Thuya orientalis) și 
ienupărul de Virginia 
(Juniperus Virginiana). 

xx Duglasul seamănă ca 
aspect destul de mult cu 
bradul, acele sale dezvoltând  
un miros parfumat de citrice. 
Este o specie de proveniență 
nord americană, in țara de 
origine atingând  dimensiuni 

uriașe , peste 100m înălțime 
și peste 4m diametru. La noi 
în țară a fost introdus în scop 
ornamental dar și în culturi 
forestiere în scopul creșterii 
productivității acestora dar și 
pentru lemnul cu aspect 
deosebit (culoare roșu 
închis) foarte apreciat pentru 
mobila. 

xx Chiparosul de baltă- 
provine din sud estul Statelor 
Unite (Pen. Florida și zona 
golfului Mexic), la noi fiind 
introdus în zone cu un climat  
mai blând (Lunca Jiului, 
Lunca și Delta Dunării). Este 
o specie rezistentă pe 
terenuri mlăștinoase și foarte 
interesant este una din cele 
trei specii rășinoase cu 
frunze caduce (cad toamna) 
alături de gikgo și larice. 

În timpul toamnei acele 
se colorează în roșu închis 
fiind foarte ornamentale. 

xx Thuya și Biota sunt de 
asemeni exotice, prima nord 
americană iar cea de a doua 
provenind din extremul orient 
(China sau Coreea). Au 
frunzele solziforme și rezistă 
bine la poluare (mai ales 
thuya) fiind speciile cele mai 
folosite la amenajarea 
parcurilor. 

xx Jenupărul de Virginia- 
arbore de talie mică max. 

15m de proveniență nord 
americană. Are un lemn 
frumos colorat (vișiniu) cu un 
miros plăcut de lungă durată 
fiind foarte apreciat în 
industria creioanelor. 

B. Speciile foioase 
exotice de un interes 
deosebit  ar fi : stejarul roșu,  
(Qurcus rubra), nucul negru 
american (Juglans nigra), 
magnolia (magnolia 
acuminata) și arborele de 
lalea (Lirioderdron tulipifera). 

xx Stejarul roșu –specie 
exotică originară din centrul 
Americii de nord, arbore de 
talie medie, mai rezistent la 
un climat mai aspru decât 
celelalte specii de stejari. 
Toamna frunzele se 
colorează în ruginiu fiind 
deosebit de ornamental. 

xx Nucul negru american- 
arbore exotic de talie mai 
mare decât nucii indigeni și 
cu o conformare mai bună a 
tulpinii. Se pretează bine 
pentru culturile  forestiere din 
lunci în scopul producerii de 
masă lemnoasă, fructele la 
această specie fiind 
necomestibile. 

xx Magnolia sp.- în 
general arbore de talie mică, 
de proveniență nord 
americană folosit pe scară 
largă în parcuri în scop 
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ornamental datorită florilor, 
albe sau violete deosebit de 
decorative. Există și specii 
forestiere de dimensiuni mai 
mari utilizate în culturi  
pentru producția de masă 
lemnoasă. 

xx Arborele de lalea- 
specie de talie mare, exotică, 
nord americană. Prezintă 
frunzele lobate 
asemănătoare  cu ale 
paltinilor  și flori galbene-
portocalii asemănătoare 
lalelelor  de unde și 
denumirea  speciei. 
Important pentru culturile  din 
parcuri  mai ales pentru cele 
de mari dimensiuni.    
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