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INFLUENȚELE EDUCAȚIEI FIZICE ASUPRA FORMĂRII 
DEPRINDERILOR ȘI OBIȘNUINȚELOR DE CONDUITĂ MORALĂ 

ȘI A ÎNSUȘIRILOR PERSONALITĂȚII 
 
 

Prof. Ioana Antonovici 
Școala Gimnazială „Elena Cuza” Piatra-Neamț 

 
 
 
Un obiectiv important al 
educației îl constituie 
formarea deprinderilor și 
obișnuințelor de conduită 
morală și a însușirilor 
personalității. În definirea 
însușilor esențiale ale 
fiecărei persoane, caracterul 
are un rol important. 
Caracterul reprezintă 
structura unitară a 
pesonalității, prin care un 
individ se deosebește de 
semenii săi. El dezvăluie 
atitudinea acestuia față de 
realitate, concepția sa 
despre lume și viață, 
convingerile, aspirațiile, 
atitudinea și comportamentul 
față de societate, muncă și 
fața de sine însuși. Omul nu 
se naște cu însușiri, cu 
trăsături gata formate. 
Acestea se dobândesc și se 
modifică în procesul 
educativ, în activitatea 
practică, în cadrul 
experienței de viață.  
 La vârsta școlară, 
posibilitățile de influențare a 
trăsăturilor de caracter care 
definesc personalitatea sunt 
numeroase. Pentru 
influențarea pozitivă a 
dezvoltării acestora, educația 
fizică dispune de suficiente 

căi și mijloace. Caracterul 
practic pronunțat al acestui 
obiect de învățământ, 
multiplele relații care se 
creează între elevi în timpul 
desfășurării activităților 
specifice educației fizice, 
posibilitățile de manifestare 
neîngrădită a modurilor care 
vor contura și defini viitoarea 
personalitate, asigură cadrul 
deosebit de favorabil pentru 
a cunoaște și acționa pentru 
canalizarea acestor 
monifestări în sensul 
cerințelor societății față de 
educația tinerei generații.  
 Trăsăturile de 
caracter care definesc 
atitudinea elevului față de 
colectivul din care face parte 
(dragostea și respectul față 
de profesori și colegi, 
sinceritatea, exigența față de 
comportarea semenilor săi, 
etc.), atitudinea față de 
muncă (pasiunea, 
responsabilitatea în 
îndeplinirea sarcinilor), 
atitudinea față de sine însuși 
(modestia, demnitatea, 
exigența, capacitatea de 
autoapreciere), ca și anumite 
însușiri ale voinței 
(consecvența, hotârărea, 
curajul, stăpânirea de sine, 
punctualitatea, disciplina, 

independența, etc.) care pe 
un plan mai larg vor hotărî și 
modul de comportare a 
elevului în societate, în 
relațiile cu ceilalți, în 
activitatea practică, nu sunt 
de la început și în totalitate 
orientate corect. De aceea, 
profesorii trebuie să 
manifeste o grijă deosebită 
pentru corecta canalizare și 
dezvoltare a acestora.  
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Poate educația fizică 
să influențeze pozitiv 
trăsăturile amintite? Sigur că 
da. Doar că numeroasele 
posibilități de care dispune 
trebuie să fie valorificate. 
Afirmația poate fi susținută 
prin câteva exemple. Astfel, 
în timpul desfășurării unei 
ștafete ale cărei reguli de 
organizare au fost precis 
stabilite, unii elevi, din 
dorința de a câștiga cu orice 
preț, dau curs unor 
manifestări greșit orientate, 
încălcând regulile stabilite ( 
scurtează distanța de 
parcurs, modifică conținutul 
acțiunii, se substituie celor 
mai îndemânatici, etc.), se 
manifestă necolegial, 
subapreciind posibilitățile 
celorlalți colegi de echipă 
sau ale adversarilor, le 
adresează acestora cuvinte 
jignitoare, dau dovadă de 
îngâmfare, abandonează 
lupta când constată că sunt 
depășiți sau când li se cere 
un efort de voință mai mare, 
sunt indisciplinați, încearcă 
să ascundă anumite abateri 
comise, etc. Acționând 
prompt, cu fermitate și în 
mod consecvent, profesorul 
poate corecta aceste 
manifestări. La început va 
pretinde respectarea cu 
strictețe a regulilor stabilite, 
va critica comportările 
necolegiale, abandonarea 
luptei, actele de indisciplină, 
impunând o comportare 
corectă și luând unele 
măsuri care să preîntâmpine 
atitudinile greșite. 
Perseverând în determinarea 

tuturor elevilor de a adopta o 
comportare corectă care să 
corespundă eticii morale și 
asociind măsurile ce impun 
această comportare cu o 
muncă de convingere, 
desfășurată atât în cadrul 
lecției cât și în alte 
împrejurări, profesorul va 
determina ca relațiile de 
comportare impuse elevului 
din afară să fie interiorizate, 
să devină convingeri, 
deprinderi și obișnuințe, 
bazate pe motivații proprii.   
 Lecția de educație 
fizică, prin însuși modul ei de 
organizare și de desfășurare 
(în cazul în care profesorul 
respectă toate cerințele 
referitoare la acestea), 
reprezintă un mediu adecvat 
în cadrul căruia se poate 
influența eficient disciplina, 
punctualitatea, spiritul de 
ordine și organizare, grija 
față de propria ținută, 
respectul pentru bunurile 
comune, etc. Se știe că 
lecția începe printr-o 
„aliniere” care îi determină 
pe elevi să fie punctuali, să 
se organizeze într-o formație 
indicată precisă, elemente 
prin care își manifestă 
respectul față de profesor. 
De asemenea, în timpul 
lecției, deplasarea 
colectivului de elevi, ordinea 
de executare a exercițiilor, 
manevrarea sau folosirea 
aparatelor, permit 
manifestarea și cultivarea 
spiritului de ordine, de 
disciplină, de desfășurare 
organizată a activității. Însăși 
execuția exercițiilor 

reprezintă manifestarea 
simțului de ordine, 
sistematizare, grija 
permanentă pentru 
autocorectare, dozarea 
eforturilor, stăpânirea de 
sine, etc. Toate acestea nu 
rămân fără influență asupra 
comportamentului elevilor, 
mai ales că aceștia repetă 
de mai multe ori exercițiile și 
situațiile respective.  
 

      

 
  

În primul exemplu s-a 
făcut referire la unele 
manifestări negative în 
comportarea elevilor, care, în 
lecția de educație fizică apar 
mai frecvent decât în 
desfășurarea lecțiilor la 
celelalte obiecte de 
învățământ. Ar fi greșit să se 
creadă că în cadrul activității 
de educație fizică predomină 
manifestarea negativă a 
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trăsăturilor de caracter și că 
întreaga preocupare a 
profesorilor trebuie orientată 
spre combaterea acestora. 
Lecția de educație fizică 
oferă, așa cum s-a mai spus, 
posibilități nenumărate 
pentru cunoașterea 
temeinică a modului de 
manifestare a elevilor mai 
ales datorită faptului că 
aceștia sunt observați în 
acțiune recurgând la 
folosirea cunoștințelor, 
priceperilor, deprinderilor și 
obișnuințelor posedate. În 
cadrul acestor acțiuni 
trăsăturile pozitive de 
caracter trebuie cultivate și 
încurajate. Spre exemplu, în 
timpul desfășurării unui joc, 
unii elevi se dăruiesc total 
cauzei echipei din care fac 
parte, luptând cu 
devotament, cinstit și corect 
pentru victorie (cu toate 
resursele de care dispun), 
sunt modești, nu fac caz de 
aportul adus în determinarea 
rezultatului, își încurajează 
permanent colegii, nu îi 
acuză pe cei care greșesc, 
își respectă adversarii, 
respectă deciziile celui care 
arbitrează, etc. Acest gen de 
manifestare a trăsăturilor de 
caracter va fi dat ca 
exemplu, subliniat ca atare, 
în aprecierile pe care le face 
profesorul la finalul lecțiilor.  
  „Mens sana in corpore 
sano” (Minte sănătoasă în 
corp sănătos) sau „Kalos kai 
agathos” (Frumos și bun), 
sunt doar două citate celebre 
ale lumii antice, transmise 
de-a lungul vremurilor, care 

sintetizează idei valoroase 
despre rolul activității fizice, 
despre influența favorabilă 
pe care o are dezvoltarea 
armonioasă a corpului 
asupra activității intelectuale, 
afective și volitive, asupra 
echilibrului general al 
personalității.  
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LECTURA , ÎNCOTRO? 

 
 

Bibliotecar  Handaric Gabriela 
Şcala Gimnazială , Comuna Borleşti 

 
 

    
,,Starea de lectură, acea 
pioasă simţire de libertate şi 
înălţare a sufletului nostru, 
când cele ce există parcă 
nici n-ar fi, iar cele ce parcă 
nici n-ar exista sunt vii şi se 
petrec aievea, când fiinţa 
noastră este plină de sine ca 
de dumnezeire, această 
stare n-o poţi avea şi în faţa 
calculatorului, ci numai în 
faţa cărţii. Chiar şi atunci 
când citim pe net poezii. 
Căci calculatorul, deşi este 
cel mai perfect instrument de 
învăţare şi cunoaştere, de 
muncă şi delectare, din câte 
a inventat omul, nu poate 
provoca şi starea de lectură, 
deşi poate provoca starea de 
cânt. Doar cartea ţinută ca 
pe un prunc într-o poziţie 
ocrotitoare, pe mâini, pe 
masă sau pe genunchi, ne 
face să recreăm, împreună 
cu autorul, propriile idei şi 
gânduri, să reconstruim 
imagini de viaţă, să retrăim 
dorinţe şi speranţe, până 
când lumea în care trăim nu 
mai există, noi fiind deja în 
registrul creării propriei fiinţe, 
deoarece lectura ne face să 
fim, nu să trăim doar.” 
 Tot mai mult unii 
oameni îşi pun întrebarea: 
cartea sau calculatorul? Ce 

vom utiliza mai mult în viitor? 
Oare cărţile vor dispărea? 

Fără îndoială 
calculatorul ne ajută să 
obţinem imediat un imens 
volum de informaţie. Asta e 
un lucru foarte bun, ne ajută 
în multe privinţe: informaţia 
este precursorul învăţării, dar 
nu este încă învăţare pentru 
că noi când luăm informaţia 
o personalizăm, o aplicăm şi 
abia atunci putem spune că 
am învăţat. Este ştiut faptul 
că dacă unei informaţii îi 
adăugăm emoţii atunci 
informaţia este captată de 
memoria de lungă durată. 
Aşadar calculatorul vine cu 
un volum mare de informaţie 
pe care noi nu mai avem 
timp să o integrăm, nu mai 
folosim imaginaţia , nu mai 
experimentăm informaţia , nu 
mai trăim emoţia. 
 Cu doar câţiva ani în 
urmă se credea că în viitor 
cărţile vor dispărea şi locul 
lor va fi luat de tehnologie. 
 Dar s-a dovedit că 
lucrurile nu stau chiar aşa, 
cartea tipărită încă se bucură 
de succes şi nu doar unul de 
moment ci chiar va avea un 
viitor important în 
dezvoltarea comunităţii. 
 Noi, oamenii, suntem 
cele mai sofisticate maşinării 
de pe planetă. Ultimele 
cercetări în neuroştiinţe şi 

epigenetică ne arată că, 
practic, avem un potenţial 
nelimitat şi chiar foarte puţin 
explorat. 
 Acum când toată 
informaţia este la un ,,click” 
distanţă, nu mai este 
necesar să pierdem timp şi 
efort înmagazinând 
informaţie, acum trebuie să 
învăţăm să utilizăm în mod 
creativ şi interdisciplinar, 
numai aşa putând să ne 
atingem potenţialul maxim . 
 Noi ca şi oameni 
avem nevoie de repere în 
timp şi spaţiu pentru a 
prelucra informaţia. 
 Atunci când citim o 
carte avem timp să ne 
folosim imaginaţia, să simţim 
emoţia, să trăim experienţele 
altcuiva, îmbogăţindu-ne cu 
ele, câştigând înţelepciune. 
Apoi acele emoţii le ataşăm 
şi de forma fizică a cărţii pe 
care am citit-o, reţinem 
,,designul” coperţii, o punem 
în raft şi ştim exact unde 
este, ne ducem la ea şi o 
consultăm din nou la nevoie, 
trezind în noi, de fiecare 
dată, aceleaşi emoţii . 
 Cu fiecare carte citită 
adăugăm fiinţei noastre 
seturi întregi de emoţii 
înălţătoare şi înţelepciune. 
 Bineînţeles, cu cât 
citim mai mult cu atât 
orizontul nostru de 
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cunoaştere şi înţelegere 
creşte şi din acel punct 
vedem lucrurile din alte şi din 
alte perspective, pentru că 
noi nu vedem lucrurile aşa 
cum sunt ci aşa cum suntem, 
sau de acolo de unde 
suntem, căci mai departe 
vede cel din vârful muntelui 
decât cel de la baza lui.  
   De-a lungul istoriei 
avem nenumărate exemple, 
unde vieţiile  multor oameni  
s-au schimbat  radical, 
datorită cărţilor citite, 
ridicându-se din mizerie  şi 
sărăcie  la o viaţă împlinită  
şi succes. Putem aminti pe 
scurt aici povestea vieţii  
dr.Ben Carson, contemporan 
cu noi, care în copilărie  trăia 
împreună cu fratele şi sora 
lui într-un  cartier sărac  
dintr-un oraş  american, 
întreţinuţi doar de mama lor , 
care  se lupta zilnic cu  
neajunsurile şi sărăcia, 
câştigând cele necesare  
traiului făcând  curat prin  
casele celor bogaţi. Femeia 
a observat că în  toate  
casele  familiilor  prospere  
existau cărţi,  iar aceşti  
oameni  se îndeletniceau  cu 
cititul lor în timpul liber. Astfel 
ea a intuit că trebuie  să 
existe o legătură între cititul  
cărţilor şi  modul de viaţă  
prosper. Aşadar  ea a  
hotărât să impună  copiilor  
ei  să  nu  mai stea la 
televizor  decât  de trei  ori 
pe săptămână şi să citească  
în restul  timpului  două  
cărţi, apoi să le facă  câte un 
rezumat scris. Bineînţeles că 
primea reproşuri de la  

cunoscuţi  iar copiii o urau, 
dar ea  nu s-a lăsat. Îi 
verifica  şi le sublinia  sau  
bifa  câte o propoziţie 
cerându-le să refacă  ce-au 
scris, deşi, aşa cum aveau 
să descopere  mai târziu, ea 
nu ştia  să  citească. Aşa 
cum ne povesteşte  chiar  dr. 
Carson, la un moment dat  a 
început să le placă  cititul, 
când au descoperit că există 
o altă lume, în care oamenii 
au puterea de a-şi construi 
propriul  destin, iar sărăcia  
este ceva temporar. Din acel 
punct totul s-a schimbat. Azi  
toţi cei trei fraţi  sunt 
persoane  realizate  cu 
succese  remarcabile  pe 
multiple planuri. 
   Cărţile au fost şi vor fi 
pentru totdeauna 
fundamentul devenirii şi 
împlinirii  umanului. Chiar 
daca mijloacele tehnologiei 
moderne, ne aduc toată 
cunoaşterea la  îndemână,  
doar la distanţă  de un  
,,click", cartea  este cea care 
ne formează " softul ", pe 
care să descărcăm, cu 
discernământ, toată  această  
avalanşă  de  informaţii.  Cu 
ajutorul cărţilor  ne putem 
exersa  puterile  latente ale 
fiinţei  noastre  ca şi  un  
corp  sportiv, iar cu cât vom 
,,exersa " mai mult cititul, cu 
atât vom fi capabili de 
performanţe  mai mari. 
La final pot  afirma cu toată 
convingerea despre cărţi  că 
nu vor dispărea niciodată.  
Lectura este şi va fi portretul 
umanităţii spre noi orizonturi 

de cunoaştere şi 
înţelepciune . 
 
Webgrafie : 
https://www.timpul.md/articol
/lectura-ca-stare-de-a-fi-
21893.html 
 
 
 
     

 

https://www.timpul.md/articol/lectura-ca-stare-de-a-fi-21893.html
https://www.timpul.md/articol/lectura-ca-stare-de-a-fi-21893.html
https://www.timpul.md/articol/lectura-ca-stare-de-a-fi-21893.html
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METODE DE EVALUARE DIFERENȚIATĂ – SINTEZA S-O-S.  

APLICAȚII PENTRU EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ 
 

Prof. drd. Alexandra-Georgiana Poenaru 
Colegiul Național „Roman-Vodă” 

 

 În contextul 
dezvoltării continue a 
societății, raportarea la 
educație impune 
dezvoltarea unor strategii 
care să vină în 
întâmpinarea nevoilor 
reale ale elevilor corelate 
cu nivelul propriu de 
dezvoltare psihologică, 
socială și 
psihopedagogică. Dacă 
observăm  atent o clasă 
de elevi, vom constata că, 
în ciuda unor asemănări 
de vârstă, există o serie de 
factori ce îi diferențiază, 
astfel că, un cuvânt  ce ar 
putea defini actualitatea 
educațională ar fi 
diversitatea. Elevii diferă 
între ei pornind de la 
interese, aptitudini, 
capacități, competențe, 
motivație, nivel de 
cunoștințe acumulate 
anterior, gradul de 
dezvoltare a limbajului,  
mediul de proveniență, 
poziționarea  părinților față 
de importanța educației 
etc.  
 În vederea 
prezentării unor metode ce 
pot contribui la 
eficientizarea unei evaluări 
diferențiate am apelat la 
lucrarea elaborată de J. 

Dodge intitulată 25 Quick 
Formative Assessments 
for a Differentiated 
Classroom. În cadrul 
acestei lucrări, J. Dodge 
face trimitere la importanța 
evaluării formative într-o 
clasă diferențiată care are 
ca finalitatea oferirea de 
feedback privind calitatea 
actului didactic în contextul 
diversității.  
 Evaluarea 
diferențiată este cu atât 
mai importantă și 
necesară cu cât într-o 
clasă se regăsesc elevi cu 
totul diferiți. Prin apelarea 
la evaluarea diferențiată 
elevii pot primi feedback-ul 
necesar pentru a-și 
îmbunătăți activitatea 
educativă, elevul 
străduindu-se să înțeleagă 
cum poate fi definit 
succesul și să folosească 
fiecare evaluare pentru a 
se dezvolta corespunzător 
în vederea îmbunătățirii 
realizărilor viitoare.  
 Pentru această 
lucrare, voi aduce în 
atenție metoda „Sinteza S-
O-S” însoțită de o aplicație 
pentru disciplina educație 
socială.  
 Sinteza S-O-S 
(Afirmație – Opinie – 

Suținerea opiniei) este o 
metodă ce vizează 
evaluarea atitudinilor, 
convingerilor și 
cunoștințelor elevilor 
despre un subiect. 
Profesorii pot apela la 
această metodă, de pildă, 
la sfârșitul unei unități de 
învățare pentru a observa 
dacă atitudinile și 
credințele elevilor  au fost 
influențate sau schimbate 
ca urmare a învățării unor 
informații noi. Această 
metodă presupune 
următorul format: 
     1. Profesorul prezintă o 
afirmație; 
     2. Elevul își spune 
opinia menționând dacă 
este sau nu de acord cu 
acea afirmație; 
      3. Profesorul îi solicită 
elevului să-și argumenteze 
opinia apelând la exemple 
specifice.  
 Caracteristicile 
metodei „Sinteza S-O-S” 
sunt următoarele: 

 dezvoltă capacitatea 
de a argumenta o opinie; 

 încurajează elevii să 
formuleze și să susțină 
opinii personale; 

 ideea de teorie și 
practică sunt 
complementare; 
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 contribuie la 
dezvoltarea limbajului și 
îmbogățirea vocabularului. 

 Limitele metodei 
„Sinteza S-O-S” sunt 
următoarele: 

 frica de eșec; 

 nesusținerea unei 
opinii întrucât poate fi 
considerată greșită de 
către elev. 

 Sinteza S-O-S este 
o practică veritabilă ce 
permite elevilor să 
reflecteze, să formuleze și  
să susțină un punct de 
vedere personal 
menționând dovezi, fapte 
și exemple. Această 
metodă poate fi adaptată 
favorizând elevii capabili 
de performanță. Sarcinile 

pot fi transcrise astfel:  
pornind de la afirmația 
lansată de către profesor, 
elevii vor fi împărțiți în 
două echipe. Una dintre 
echipe va susține 
argumente pro iar cealaltă 
argumentele contra, apoi 
poate fi organizată o 
dezbatere. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Structura metodei „Sinteza S-O-S” 

Sinteza S-O-S  
poate fi aplicată pentru o 
lecție mixtă cu referire la 
problematica valorilor și 
principilor într-o societate 
interculturală. Așadar, în 
etapa de obținere a 
performanței, cadrul 
didactic poate aplica 

această metodă pornind de 
la o afirmație iar apoi elevii  
vor susține un punct de 
vedere pro sau contra. În 
acest fel, poate fi verificat 
gradul de înțelegere a celor 
discutate și totodată elevii 
sunt încurajați să formuleze 
și să argumenteze opinii.  

Pentru lecția 
„Valorile și principiile unei 
societăți interculturale”, 
disciplina educație 
interculturală, clasa a VI-a, 
această metodă poate fi 
aplicată asfel: 

 
 
  

 

 

 

 

 

Figura 2. Aplicarea metodei „Sinteza S-O-S” 

Sinteza S-O-S 

 Citește următoarea afirmație ............................................................................... 
 Ce crezi că inseamnă? ........................................................................................ 
 Care este opinia ta? Încercuiește o variantă:        

                          Sunt de acord             Nu sunt de acord 

  Susține-ți opinia cu argumente (exemple, motive, informații, factori) 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..... 

Sinteza S-O-S 
 Citește următoarea afirmație: „Toleranța e o virtute care face ca pacea să fie 

posibilă și care contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a 
păcii” (Articolul 1, Semnificația toleranței, Declarația statelor membre ale ONU 
pentru Educație, Știință și Cultură ) 

 Ce crezi că inseamnă? .......................................................................................... 
 Care este opinia ta? Încercuiește o variantă:        

                          Sunt de acord             Nu sunt de acord 

  Susține-ți opinia cu argumente (exemple, motive, informații, factori) 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............ 
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Sinteza S-O-S este 
o metodă ce permite 
elevilor să reflecteze, să 
formuleze și să susțină un 
punct de vedere personal 
menționând dovezi, fapte și 
exemple. Această metodă 
poate fi aplicată elevilor cu 
performanțe mai scăzute 
însă, poate fi adaptată 
favorizând și elevii capabili 
de performanță.  

Sinteza S-O-S poate 
fi aplicată ca fișă 
individuală pentru a fi 
raportată la nivelul fiecărui 
elev dar poate fi aplicată și 
pentru activitatea pe 
echipe..  

Consider că 
evaluarea diferențiată 
poate fi definită ca 
modalitatea de elaborarea 
a unor strategii și 
propunerea unor metode 
prin intermediul cărora 
fiecare elev să 
demonstreze în propriul 
ritm ceea ce a învățat,  
prin eliminarea 
uniformizării și a 
asumpțiilor conform 
cărora toţi trebuie să 
lucreze în acelaşi ritm, în 
același timp şi 
parcurgând  aceleași 
etape.  
 Conform lucrării 
Making a Difference: 
Meeting diverse learning 
needs with differentiated 
instruction (2010, p. 47): 
„evaluarea diferențiată se 
bazează pe faptul că 
nevoile elevilor nu pot fi 
definite în același mod”. 

Așadar, îndeplinirea cu 
succes a nevoilor elevilor 
presupune alegerea și 
utilizarea unui număr 
rezonabil de instrumente și 
strategii de evaluare care 
să-i avantajeze.  

 
 Bibliografie 
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Quick  Formative  
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tolerantei.php . 
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REDIMENSIONAREA ACTULUI ÎNVĂȚĂRII PRIN EDUCAȚIA 
MEDIA 

 

Prof. Ana-Maria Zăloagă 
Colegiul Tehnic „Miron Costin‟ Roman 

 
 
 

În era digitalizării, în 

care informația curge într-un 

ritm alert și este furnizată 

printr-o varietate de medii, 

conceptul de educație ar 

trebui să absoarbă și 

competențele media. 

Mesajele explicite, implicite, 

decodarea lor, folosirea 

rațională a multimedia ar 

trebui să definească 

preocupările formatorilor.  

Lucrul cu manualele 

digitale, cu software, 

broadcast, simulări sau jocuri 

didactice ar accentua 

dimensiunile europene ale 

educației și ar acoperi nevoia 

de media literacy și în spațiul 

educațional autohton. În mod 

contrar, se poate vorbi 

despre marginalizarea 

digitală (conform unui sondaj 

Gallup, 2010), adică despre 

decalajul între oportunitățile 

de accesare, navigare, 

producție și selecție a 

informațiilor transmise online 

în rândul copiilor și adulților. 

În ceea ce privește 

literația media (principiul 

traduttore-traditore este 

evident, iar transferul 

semantic al sintagmei media 

literacy are de suferit în 

limba română: educația 

media, media literație), se 

constată aceeași nevoie 

acută de inițiere și dezvoltare 

a unor competențe fără de 

care omul secolului în care 

trăim nu se poate descurca 

cu multitudinea și varietatea 

de mesaje, cu fluxul 

informațional continuu care 

definește existența. 

Libertatea de 

exprimare, de accesare 

corectă a informației, dreptul 

la proprietate intelectuală, 

democrația, tehnologia 

informațiilor, participarea 

activă la viața comunității – 

sunt imperative ale omului 

modern.  

Sistemul educațional 

românesc implică 

aprofundarea acestor 

problematici, însă viziunea 

tradițională ar trebui 

reorganizată și ancorată la 

dinamica accentuată a 

tehnologiei și a informației. 

Modalitatea de a 

accesa informația, de a 

recepta în mod corect 

mesajul nu se rezumă la 

literația clasică, ci implică 

deschiderea spre toate 

canalele prin care fluxul 

informațional devine 

perpetuu. Este necesar ca 

inclusiv formatorii, adulții 

(părinți, tutori, profesori, 

experți, metodiști etc.) să își 

extindă aria de competențe 

prin raportarea la media, nu 

doar în formatul tradițional, ci 
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și în cel modern, pentru a 

asigura premisele unei 

educații adecvate pentru 

generațiile tinere. 

Conform recomandării 

Comisiei Europene nr. 

6464/2009, „democrația 

depinde de participarea 

activă a cetățenilor la viața 

comunității din care fac 

parte, iar educația în 

domeniul mass-media le 

poate oferi acestora 

abilitățile de care au nevoie 

pentru a înțelege fluxul zilnic 

de informații diseminate prin 

intermediul noilor tehnologii 

de comunicare‟. Este 

evidentă nevoia omului 

contemporan de a învăța 

cum să se descurce în era 

informației, cum să 

selecteze, să înțeleagă și să 

valorifice informațiile care îi 

parvin, printr-un act voit, 

determinat de nevoile 

individului, ori fără voia 

acestuia. 

Cetățeanul care 

consumă media în mod 

adecvat, rațional și asumat 

este tiparul vizat de nevoile 

emergente ale lumii în care 

trăim. Dacă tinerii vor avea 

abilități de analiză și dacă se 

vor raporta critic la toate 

mesajele furnizate de media, 

atunci vor avea capacități 

reale de a lua decizii și de a 

și le asuma, nu vor avea de 

suferit de pe urma 

propagandei ori a 

manipulării. 

Un studiu1 apărut cu 

un deceniu în urmă a relevat 

fapte demne de atenția 

formatorilor, între care: 

persoanele cu un nivel 

educațional superior sunt 

mai puțin interesate de 

televiziune; ele preferă, în 

schimb, radioul, și, mai ales, 

presa scrisă; pentru tineri, 

internetul este mai credibil 

decât televiziunea; reclamele 

sunt considerate a fi 

principalul agresor de la 

televizor; accidentele, 

politica și infracțiunile sunt 

                                                 
1
 Competență în mass media, 

ActiveWatch, 2008, 

http://www.activewatch.ro/Assets/Upl

oad/files/CompetentaInMassMedia-

Studiu-AMP_IMAS.pdf. 

considerate a fi excesiv de 

prezente în programele TV, 

publicul este neprevenit 

asupra influenței mass-

media, asupra propriilor 

atitudini și comportamente. 

Este un semnal de alarmă cu 

privire la nevoia de formare a 

unui comsumator critic de 

media. 

Informații preluăm de 

peste tot, aproape în orice 

moment de activitate zilnică, 

voluntar sau involuntar. 

Texte, reclame, postere, 

afișe, ziare, televiziune, radio 

etc. reprezintă tot atâtea 

medii informaționale cu care 

venim în contact. Mai mult, 

trăim în era publicității, a 

consumerismului, iar omul 

înmagazinează informații de 

tot felul, fără a fi neapărat 

atent la canalul de 

transmitere, la vocea 

delegată cu inculcarea unor 

idei, la unghiul de abordare a 

temei respective, la 

manipulare, propagandă etc. 

Tipurile de mesaje 

media diferă sensibil în 

funcție de canalul de 



Şcoala modernă — nr. 4/2018                                                                       Considerații metodice 

 

13 

 

comunicare, de apartenența 

politică a proprietarului de 

trust, de substratul și 

contextul lansării unei știri. 

Orice postare publică făcută 

de o persoană poate atrage 

după sine consecințe 

serioase, dacă nu respectă 

legea drepturilor de autor. 

De asemenea, orice 

distribuire, preluare a unor 

piese/mesaje etc. se supune 

acelorași reglementări, în 

situația în care nu se 

respectă dreptul de autor. 

Câți dintre elevi verifică 

credibilitatea sursei și câți 

respectă/cunosc drepturile 

de autor? 

În noiembrie 2014, 

Înalta Curte de Casație și 

Justiție din București a 

stabilit că Facebook este un 

spațiu public. Prin urmare, 

orice postare/remarcă poate 

conduce, în funcție de 

conținut, la un proces civil. În 

concordanță cu Codul Civil, 

articolul 72, Este interzisă 

orice atingere adusă onoarei 

și reputației unei persoane, 

fără consimțământul 

acesteia. De aceea, orice 

conținut postat în spațiul 

online, dacă aduce atingere 

demnității, reputației, imaginii 

sau vieții private a unei 

persoane se supune rigorilor 

legii. 

În mod asemănător, 

distribuirea unor fotografii 

fără acordul persoanei 

respective, surprinse în acel 

conținut, poate conduce la 

procese și la daune 

serioase. Fotografierea unei 

persoane aflate în mediu 

privat, fără acordul acesteia, 

reprezintă un delict, 

indiferent dacă această 

acțiune este urmată sau nu 

de publicare. 

Cele câteva aspecte 

amintite relevă nevoia 

implementării unor demersuri 

constante de educație media. 

Pentru lumea digitală și 

profesorii trebuie să 

dobândească noi 

competențe, pentru a 

răspunde nevoilor particulare 

de învățare ale elevilor. 

Există câteva acțiuni 

transformatoare, menite să 

evidențieze necesitatea unei 

reconfigurări a educației, a 

unor practici noi educaționale 

(Erasmus+, Orizont 2020, 

Resurse Educaționale 

Deschise - OER).  

Conectivitatea, 

cooperarea, inovarea – nu 

sunt simple deziderate, ci 

conturează sfera 

educațională, din nevoia de a 

reduce decalajul digital dintre 

viziunea tradițională asupra 

școlii și modul în care trăiesc 

elevii în afara orelor de curs. 

În acest sens, un exemplu 

demn de atenție îl oferă 

Centrul pentru Jurnalism 

Independent 

(http://www.cji.ro/) care face 

eforturi susținute de formare 

a cadrelor didactice în spiritul 

educației media, prin 

programe cu finanțare 

externă (Predau educație 

media - Laboratorul de 

educație și cultură media, 

2017-2018, Educație pentru 

cetățenie Smart, 2018). 

Profesorii pot insera 

(infuza) educația media în 

curriculumul urmărit la o 

http://www.cji.ro/
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serie de discipline mai ales 

din ariile limbă și 

comunicare, socio-umane, cu 

atât mai mult cu cât noile 

tehnologii prezintă avantaje 

semnificative: formabilii pot 

căuta singuri informații care 

să completeze suportul oferit 

de profesor, pot colabora 

deschis cu alți cursanți, pot 

crea și partaja conținuturi. 

Tinerii accesează 

independent tehnologia, 

pentru un număr de ore pe zi 

apreciabil. Tehnologiile noi 

nu ar trebui văzute doar ca 

unelte în procesul educativ, 

ci ar trebui să constituie un 

permanent eșafodaj reflexiv, 

interogativ, deoarece ele 

creează și distribuie 

conținuturi, influențează 

acțiunile noastre, ale tuturor. 

Așa cum alfabetizarea 

implică actul cititului și al 

scrisului în mod conștient, 

educația media și educația 

digitală se asociază gândirii 

critice și producției creative, 

deci constituie un obiectiv 

pentru toate acțiunile adulților 

care se află în ipostaza de 

formatori. Cu atât mai mult, 

școala ar trebui să insereze 

competențele media care vin 

să completeze, nu să 

îngreuneze procesul didactic. 

Multe dintre cadrele didactice 

dezvoltă aceste competențe 

în rândul formabililor, chiar 

dacă nu îm mod consecvent, 

asumat, dat fiind faptul că 

utilizarea noilor tehnologii, 

trimiterile la evenimente, 

fapte reale, la diverse 

evenimente sociale, folosirea 

pentru ilustrare a unor 

imagini, texte, opinii – toate 

semnifică implicit consumul 

de media. 

Profesorul devine 

liantul dintre ştiinţă şi viaţa 

reală, iar practicarea 

profesiei dublată de un 

proces autoreflexiv, 

autoreglator are beneficii 

destule şi conduce la 

optimizarea activItăţii 

didactice şi a relaţiei cu 

elevii. Inserarea elementelor 

media în procesul de 

predare-învățare racordează 

școala la realitatea imediată, 

stimulează participarea 

activă a elevului la viața 

comunității și chiar implicarea 

în propria formare, cu 

asumarea deplină a modului 

în care este utilizată 

informația. 

 

 
Bibliografie 
www.activewatch.ro 
www.cji.ro 
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STRATEGII DIDACTICE 
 

    Prof.  CURPĂNARU GABRIELA LIVIA 

           Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic 

 

1. Strategii didactice - 

delimitări conceptuale 

Tranziţia de la o cultură a 

modernităţii, din perspectiva 

căreia cadrele didactice „îşi 

exercită mai mult puterea 

decât autoritatea” (Păun, 

2002, 19), la o cultură 

postmodernă ale cărei 

valori, principii, idei se află 

încă în plin proces de 

coagulare, a început deja. 

O schimbare de optică, de 

strategii şi practici 

educaţionale devine condiţie 

sine qua non a asigurării 

calităţii în educaţie. 

Valorizând elevii, aplicând 

principiile pedagogiei 

diferenţierii şi ale 

constructivismului 

pedagogic, educatorul 

trebuie să îşi proiecteze 

strategia didactică astfel 

încât de intervenţia sa 

formativă să beneficieze 

fiecare elev, iar învăţarea să 

devină un proces 

constructiv. 

În organizarea şi 

implementarea demersului 

lui strategic, cadrul didactic 

trebuie să pornească de la 

următoarele idei cu valoare 

de principii aplicative: 

deplasarea accentului 

dinspre activitatea de 

predare spre cea de 

învăţare, centrată pe elev;         

reconsiderarea rolului 

profesorului ca organizator 

şi facilitator al procesului de 

învăţare în care sunt 

implicaţi elevii săi; 

conştientizarea elevilor cu 

privire la necesitatea 

implicării lor în procesul 

propriei formări; încurajarea 

şi stimularea participării 

active a elevilor în 

planificarea şi gestionarea 

propriului parcurs şcolar; 

diferenţierea demersurilor 

didactice în raport cu 

diferitele stiluri de învăţare 

practicate de către elevi. 

(Drăghicescu, Petrescu, 

Stăncescu, 2008, 94). 

Strategia didactică 

reprezintă un concept 

caracterizat de o pluralitate 

semantică. Pentru a 

demonstra această 

afirmaţie, propunem spre 

analiză un scurt inventar 

definiţional. 

Strategia didactică este: 

„un ansamblu de acţiuni şi 

operaţii de predare-învăţare 

în mod deliberat structurate 

sau programate, orientate în 

direcţia atingerii, în condiţii 

de maximă eficacitate a 

obiectivelor prestabilite” 

(Cerghit, 2002, 276); 

„ansamblul mijloacelor puse 

în lucru pentru a atinge 

scopul fixat începând de la 

organizarea materială şi 

alegerea suporturilor până 

la determinarea sarcinii de 

învăţare şi a condiţiilor de 

realizare. Toate acestea vor 

depinde de obiectivele 

propuse a fi atinse şi de 

fazele formării trăite de 

subiect” (Nunziati, 1990); o 

acţiune decompozabilă într-

o suită de decizii-operaţii, 

fiecare decizie asigurând 

trecerea la secvenţa 

următoare pe baza 

valorificării informaţiilor 

dobândite în etapa 

anterioară. În acest sens, 

strategia devine un model 

de acţiune, care acceptă in 

ab initio posibilitatea 

schimbării tipurilor de 

operaţii şi succesiunea lor” 

(Potolea, 1989, 144); „un 

grup de două sau mai multe 

metode şi procedee 

integrate într-o structură 

operaţională, angajată la 

nivelul activităţii de predare-

învăţare-evaluare, pentru 

realizarea obiectivelor 
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pedagogice generale, 

specifice şi concrete ale 

acesteia, la parametri de 

calitate superioară” (Cristea, 

1998, 422); „ansamblu de 

resurse şi metode 

planificate şi organizate de 

profesor în scopul de a 

permite elevilor să atingă 

obiectivele date. 

Persoanele, localurile, 

materialele şi 

echipamentele formează 

resursele, în timp ce 

modurile de intervenţie 

(abordare), formele 

pedagogice şi tehnicile 

pedagogice constituie 

metodele” (Parent, Nero, 

1981); „un ansamblu de 

procedee prin care se 

realizează conlucrarea 

dintre profesor şi elevi în 

vederea predării şi învăţării 

unui volum de informaţii, a 

formării unor priceperi şi 

deprinderi, a dezvoltării 

personalităţii umane” 

(Nicola, 2003, 441); 

„aspectul dinamic, activ, prin 

care cadrul didactic dirijează 

învăţarea” (Manolescu, 

2008, 193). 

Iucu, realizând o analiză a 

definiţiilor propuse pentru 

acest concept, decelează 

următoarele concluzii (2008, 

119-120): strategia 

presupune un mod de 

abordare a unei situaţii de 

instruire specifice, atât din 

punct de vedere psihosocial 

(relaţii şi interacţiuni), cât şi 

din punct de vedere 

psihopedagogic (motivaţie, 

personalitate, stil de 

învăţare etc.); reprezentările 

şi convingerile 

psihopedagogice ale 

cadrului didactic sunt 

elemente determinante în 

construcţia strategiei; 

prin intermediul strategiei se 

raţionalizează conţinuturile 

instruirii, deteminându-se 

totodată structurile acţionale 

pertinente pentru atingerea 

obiectivelor prestabilite; 

programarea ca activitate 

distinctă este subînţeleasă; 

strategia presupune o 

combinatorică structurală în 

care elementele de tip 

probabilist şi de tip voluntar 

se intersectează în 

dinamica procesului la 

nivelul deciziei; de remarcat 

decompozabilitatea acesteia 

în suite de decizii; strategia 

are o structură multinivelară:  

metode de instruire,  

mijloace de instruire,  forme 

de organizare a instruirii,  

interacţiuni şi relaţii 

instrucţionale,  decizia 

instrucţională, în care 

dimensiunea finalistă, 

determinată de focalizarea 

pe anumite obiective, nu 

rezultă din suma 

elementelor enumerate, ci 

din sinteza şi intracţiunea 

lor; strategia se înscrie în 

demersul de optimizare a 

instruirii, fiind un mod 

funcţional de gestionare a 

resurselor instrucţionale în 

vederea atingerii criteriilor 

de eficienţă şi eficacitate ale 

procesului. 

2. Strategiile didactice 

interactive 

În acest context, al 

necesităţii optimizării 

instruirii, strategiile didactice 

interactive reprezintă 

„instrumentele” ce pot fi 

valorificate de către profesor 

pentru a asigura eficienţa 

procesului de învăţământ.  

Notele definitorii ale 

strategiilor didactice 

interactive sunt următoarele: 

sunt „strategii de grup, 

presupun munca în 

colaborare a elevilor 

organizaţi pe microgrupuri 

sau echipe de lucru în 

vederea atingerii unor 

obiective preconizate (soluţii 

la o problemă, crearea de 

alternative)” (Oprea, 2006, 

26); „presupun crearea unor 

programe care să 

corespundă nevoii de 

interrelaţionare şi de răspuns 

diferenţiat la reacţiile elevilor” 

(Oprea, 2006, 26); „au în 

vedere provocarea şi 

susţinerea învăţării active în 

cadrul căreia, cel ce învaţă 

acţionează asupra 

informaţiei pentru a o 
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transforma într-una nouă, 

personală, proprie”  (Oprea, 

2006, 27); „stimulează 

participarea subiecţilor la 

acţiune, socializându-i şi 

dezvoltându-le procesele 

cognitive complexe, trăirile 

individuale şi capacităţile de 

înţelegere şi (auto)evaluarea 

valorilor şi situaţiilor prin 

folosirea metodelor active” 

(Oprea, 2006, 28). 

3. Rolul strategiilor 

didactice interactive în 

eficientizarea procesului 

de predare-învăţare 

Imperativul calităţii în 

educaţie obligă la o 

reconsiderare a demersului 

educaţional al profesorului, 

astfel încât strategiile 

didactice elaborate să fie 

centrate pe învăţare şi, 

respectiv, pe cel care învaţă.  

Strategiile didactice 

interactive promovează o 

învăţare activă, implică o 

colaborare susţinută între 

elevi care, organizaţi în 

microgrupuri, lucrează 

împreună pentru realizarea 

unor obiective prestabilite.  

Cadrul didactic plasează 

accentul nu pe rolul de 

difuzor de mesaje 

informaţionale, ci pe rolurile 

de organizator, facilitator şi 

mediator al activităţilor de 

învăţare. Demersul didactic 

este conceput astfel încât nu 

îl mai are în centru pe 

profesor, ci pe elev. Rolul 

profesorului rămâne unul 

capital, însă, renunţând la 

vechile practici educaţionale 

rigide şi uniforme, el devine 

organizator al unui mediu de 

învăţare adaptat 

particularităţilor şi nevoilor 

beneficiarilor, facilitând 

procesul învăţării şi 

dezvoltarea competenţelor.  

Proiectând şi realizând 

activităţi de predare-

învăţare-evaluare bazate pe 

strategii didactice interactive, 

cadrul didactic oferă elevilor 

multiple ocazii de a se 

implica în procesul propriei 

formări, de a-şi exprima în 

mod liber ideile, opiniile şi de 

a le confrunta cu cele ale 

colegilor, de a-şi dezvolta 

competenţele metacognitive. 

Pentru a asigura dezvoltarea 

şi valorificarea resurselor lor 

cognitive, afective şi 

acţionale, pentru a-i 

„instrumenta” în vederea 

adaptării şi inserţiei optime în 

mediul socio-profesional, 

este esenţială construirea 

unor strategii didactice 

bazate pe acţiune, aplicare, 

cercetare, experimentare.  

Astfel, li se va crea elevilor 

ocazia de a practica o 

învăţare de calitate, de a 

realiza achiziţii durabile, 

susceptibile de a fi utilizate şi 

transferate în diverse 

contexte instrucţionale şi nu 

numai. Beneficiind de o 

îndrumare competentă, 

având suportul unor 

profesori care îi respectă şi 

sunt interesaţi continuu de 

ameliorarea nivelului lor de 

achiziţii şi competenţe, elevii 

vor avea posibilitatea să 

realizeze obiectivele învăţării 

şi să finalizeze cu succes 

această activitate. În plus, şi 

şansele lor de reuşită socială 

vor spori considerabil. 

Percepţia cadrului didactic 

asupra elevilor suportă deci 

transformări radicale: 

imaginea elevului - receptor 

pasiv de informaţii, de 

cunoştinţe „prefabricate” este 

înlocuită cu imaginea 

elevului activ, motivat să 

practice o învăţare autentică, 

să-şi formeze competenţe 

specifice de procesare a 

informaţiilor, de generare de 

noi cunoştinţe, de aplicare a 

acestora în diferite contexte 

etc. 

Ceea ce reprezenta un 

obiectiv fundamental al 

educaţiei şcolare - 

transmiterea, respectiv 

acumularea de cunoştinţe - 

trece în plan secund atunci 

când se doreşte 

promovarea, la acest nivel, a 

unei culturi a calităţii.  

Acum, accentul este plasat 

pe modul în care informaţiile 

asimilate sunt prelucrate, 

structurate, interpretate şi 



Şcoala modernă — nr. 4/2018                                                                       Considerații metodice 

 

18 

 

utilizate în situaţii variate. 

Astfel elevii dobândesc 

competenţe solide, dar şi 

încrederea că acestea se vor 

dovedi operaţionale şi le vor 

servi în mod autentic în 

diverse contexte de viaţă.  

Strategiile didactice 

interactive au un rol 

determinant în activitatea 

instructiv-educativă, fiind 

prezente în toate etapele 

conceperii şi realizării 

efective a acesteia: în faza 

proiectării, atunci când 

profesorul, raportându-se la 

celelalte componente ale 

procesului de învăţământ 

(obiective, conţinuturi, timp, 

forme de organizare etc.), 

elaborează strategia 

didactică optimă; în faza de 

desfăşurare efectivă a 

activităţii – strategia 

didactică devine un 

instrument concret care 

permite realizarea 

obiectivelor propuse; în faza 

(auto)evaluării, alături de alte 

componente ale procesului 

de învăţământ, strategia 

didactică devine “obiect” al 

evaluării profesorului, 

apreciindu-se, în funcţie de 

rezultatele obţinute, calitatea 

acesteia şi gradul de 

corespondenţă cu finalităţile, 

conţinutul, formele de 

organizare a procesului de 

învăţământ.Implementarea 

unui sistem de management 

al calităţii în învăţământul 

preuniversitar reclamă deci 

necesitatea organizării unui 

mediu de învăţare stimulativ, 

„interactiv”, care să faciliteze 

participarea elevilor la 

procesul propriei formări. 
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BIBLIOTECĂ ȘCOLARĂ ȘI INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT. 

DIALOG CONSTRUCTIV ȘI ACTUAL 

 
 

Bibliotecar/responsabil CDI Hîrlea Liliana 

Școala Gimnazială „I.I. Mironescu”Tazlău, Neamț 
 

 
Transformările care 

au loc în societatea actuală, 
în școala modernă 
contemporană au impus 
schimbări majore în ceea ce 
privește conținutul procesului 
instructiv-educativ și a 
tehnologiei  utilizate, ceea ce 
determină ca legătura școlii 
cu varii domenii, în genere 
cu viața, nu constituie doar 
un deziderat, ci un fapt real. 
Procesul de diferențiere a 
învăţământului se 
desfăşoară atât în direcţia 
adâncirii în domeniile 
cunoașterii știinţifice, cât şi în 
direcţia satisfacerii în cât mai 
mare măsură a intereselor, 
aptitudinilor şi 
particularităţilor psiho-
individuale ale elevilor. 

În acest ansamblu 
educațional, biblioteca 
școlară are locul ei bine 
stabilit, obiective strâns 
articulate cu planul de 
dezvoltare instituțională, care 
așază elevul în centrul 
tuturor activităților planificate, 
și care îi propune acestuia 
participarea activă, 
interactivă la propria 
formare. De aceea, 

biblioteca trebuie să se 
reinventeze continuu, să fie 
o sursă permanentă si 
actuală, prezență activă în 
viața elevilor, a echipei 
pedagogice, să se adapteze 
schimbărilor apărute la 
nivelul societății, să 
diversifice serviciile pe care 
le oferă, să se adapteze,,ca 
modalități de abordare și 
atragere a cititorului, în cazul 
nostru al școlarului, fie el mic 
sau mare, pornind de la 
observațiile vizavi de 
atitudinea acestuia față de 
carte – obiectul cultural și 
,,materialul de lucru de bază” 
al bibliotecii și  
bibliotecarului. 

Activitatea 
bibliotecarului școlar se 
integrează organic în întregul 
demers educativ al școlii, se 
redimensionează perpetuu, 
ca o verigă ce susține, 
completează și 
aprofundează procesul de 
educație. 

Bibliotecarul școlar 
este cel care  prezintă 
lectura ca pe o altfel de 
școală, fără catalog și 
recreație, într-un spațiu care  

stimulează învățarea, oferă 
utilizatorilor posibilitatea 
realizării de conexiuni și 
analogii dintre diferite 
obiecte de studiu, 
interrelaționează cu 
utilizatorii în folosirea 
instrumentelor de informare, 
este deja un adevărat 
„consilier”,inițiază și 
desfășoară împreună cu 
elevii, activități care îi ajută 
să depășească pragul 
învățării doar din manual și 
notițele din clasă. 

Activitățile programate 
spre desfășurare în și prin 
biblioteca școlară, atât în 
prezent, cât și pe viitor, 
trebuie să fie în acord cu 
țintele strategice ale Planului 
de Dezvoltare Instituțională 
al unității de învățământ, 
care la rândul lor răspund 
valorilor actuale 
fundamentale, cum ar fi 
:diversitatea, umanismul, 
toleranța, democrația, 
civismul, specificitatea. 

Biblioteca școlară este 
ea însăși ,,dialogul 
intercultural” al umanității, un 
spațiu plurilingvistic, un 
amestec bine proporționat de 
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idei, aparținând diferitelor 
națiuni ale lumii, așezărilor 
populațiilor Terrei, mărturii 
scrise ale evoluției umane, 
istoria lumii, a religiilor, și a 
atâtor domenii apărute de pe 
când ,, la început a fost 
cuvântul”. 

Unde în alt loc dintr-o 
instituție școlară se poate 
învăța toleranța față de o 
cultură străină celei proprii, 
unde putem stârni 
curiozitatea și interesul 
elevilor pentru o altă cultură , 
dacă nu acolo unde , după 
cum spune N. Dabija ,, 
biblioteca este un paradis cu 
lumea pusă pe raft,,. 

Gândită în termenii 
pedagogiei diversității socio-
culturale și ai pedagogiei de 
contact, biblioteca definită 
din perspectiva contactului 
intercultural este spațiul 
intermediar, al treilea loc 
între propriu și străin, în care 
interactanții, elevii și cărțile 
se află într-un loc în care se 
intenționează comunicarea 
gândurilor și experiențelor. 

În anul 2000, experţii 
din educaţie, din cadrul 
Consiliului Europei, au definit 
competenţele fundamentale 
necesare în societatea 
modernă, bazată pe 
cunoaştere. Alături de 
utilizarea informaticii în 
informare şi comunicare, 
cultura tehnologică, cultura 
antreprenorială, 
competenţele sociale 
interacţionale, cunoaşterea 
limbilor străine este 
considerată o competenţă 
cheie în formarea omului 

contemporan. Consiliul 
Europei este pe deplin 
conştient de rolul esenţial al 
competenţelor lingvistice şi 
interculturale, în dezvoltarea 
economică, politică şi 
culturală a noii Europe. 

Cum calculatorul, 
implicit internetul, site-urile 
mai mult sau mai puțin 
potrivite vârstei elevilor, 
avansează galopant în 
cotidianul nostru și sunt 
alternative comode, 
atractive, rapide, care 
furnizează informații ,,de-a 
gata”, bineînțeles că elevii 
noștri optează pentru 
varianta aceasta mult mai 
ușoară, în care efortul lor 
este scăzut, angajarea 
cognitivă minimală, gândirea 
autonomă reflexivă în stare 
latentă. 

Cu toate că tehnologia 
informațională atrage din ce 
în ce mai mulți adepți, 
începând de la bebeluși 
până la vârstnici, biblioteca 
va rămâne o constantă 
culturală adaptabilă și 
ajustabilă nevoii de devenire 
și ”reciclare” intelectuală 
continuă, bibliotecile școlare 
vor fi dintotdeauna părtașii 
actului de cunoaștere. 
Indiferent sub ce formă se 
înfățișează ea cititorului, 
clasică sau electronică, 
venim în întâmpinarea 
elevului, îi apreciem 
alegerea modului pentru 
care a optat să citească. Atât 
lectura online, prin 
accesarea unor site-uri 
specializate în acest 
domeniu, cât și cel 

tradițional, familiarizează 
elevul cu lumi imaginare în 
care mintea lui călătorește în 
libertate 

Cei mai mulți dintre 
noi suntem convinși că 
învățarea este mult stimulată 
de Internet și de principiul pe 
care se bazează acesta: 
citirea informațiilor sub formă 
de hipertext (text presărat cu 
link-uri-legături-către alte 
texte). Argumentul este că 
hipertextul întărește 
capacitatea de gândire 
critică a elevilor , 
permițându-le să vadă cu 
mai multă ușurință diverse 
situații, din mai multe puncte 
de vedere. Nemaifiind 
constrânși de limitele impuse 
de cuvântul tipărit, cititorii 
sunt capabili să facă tot felul 
de conexiuni de mare 
profunzime, între texte. 

Echiparea bibliotecilor 
școlare/CDI cu resurse 
multimedia (calculatoare, 
copiatoare, programe de 
gestiune informatizate, DVD-
uri, CD-uri), consider a fi un 
lucru extrem de   benefic. Ni 
se oferă, atât nouă, 
bibliotecarilor, posibilitatea 
alegerii în ce fel ne 
informăm, ne 
profesionalizăm permanent, 
cum desfășurăm activitățile 
pe care ni le propunem, dar 
și beneficiarilor actului de 
culturalizare, în cazul școlii- 
elevul și cadrul didactic. 
Rămâne la aprecierea 
bibliotecarului școlar, 
mediatorul dintre elev și 
carte, alegerea modalității de 
comunicare , ca fiecare 
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vizitator al bibliotecii  să 
devină un cititor  conștient de 
valoarea cărții în propria 
formare, pe tot parcursul 
vieții; cu fiecare carte pe 
care o împrumutăm  să 
câștigăm un cititor și să ne 
asigurăm că va trece pragul 
,, casei cărților”  mai des. 

Sunt de părere că 
îmbinarea echilibrată a 
cititului online, accesarea 
bibliotecilor virtuale, și 
lectura tradițională, răsfoind 
paginile cărților, este 
varianta ideală actuală. 

Din ce-am observat 
noi, copiii doresc evadarea 
din corsetul programei  
școlare,  pe care, adesea, o 
consideră conservatoare. De 
aceea, în activitățile pe care 
le desfășurăm, trebuie să 
apelăm la o abordare 
multisenzorială, care să-i 
provoace pe elevi să aducă 
argumente, să-i stimuleze 
să–și exprime propria opinie, 
să-și descopere propriile 
abilități și competențe, să 
gândească interdisciplinar şi 
să dezvolte stimă de sine. 

Copiii preferă 
poveștile noi,ultimele apariții 
editoriale  şi, în special, ce 
nu se găsește în bibliografia 
școlară, au un cod pe care 
noi, adulții, trebuie să-l 
descifrăm din când în când, 
sã ne dăm seama ce se „ 
poartă” în lectură, ce vor ei 
cu adevărat. Le place să 
citească într-un spaţiu 
colorat, care-i inspiră, cu 
saltele, jucării, jocuri, 
mobilier pe care să-l poată 
așeza după cum le place.  

Regândirea politicii de 
finanțare, ar așeza Biblioteca 
Școlară pe raftul  normalității,  
pentru a avea ce împrumuta  
generației actuale, 
povestitoarea de mâine a 
amintirilor din prezent, pentru 
generațiile viitoare de cititori. 

Indiferent câtor 
schimbări vom fi provocați să 
le facem față,noi, bibliotecarii 
școlari, vrem să le 
răspundem cu disponibilitate 
și dorință de adaptare, câtă 
resursă financiară ne va fi 
alocată, sau cât de „auxiliari„ 
vom fi percepuți, , rămânem 
principalii actori care prezintă 
copiilor ,,spectacolul cărții”,la 
scenă deschisă, astfel încât 
aceasta să le fie prieten în 
jocul serios al învățării și 
devenirii, prin personajele 
preferate și ilustrațiile 
atractive, prin aplicarea unor 
metode cât mai ingenioase,  
care să fie în acord cu 
diferite sensibilități ale 
elevului; biblioteca să o 
simtă ca pe un loc de 
creștere cognitivă, de 
exprimare a abilităților, un 
spațiu de manifestare 
afectivă sinceră. 
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BIBLIOTECA DIN ŞCOALA MEA! 
 

Bibliotecar Rusu Claudia-Mihaela 
Liceul Teologic Ortodox „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” Piatra-Neamţ 

 
 
         Biblioteca reprezintă 
unul dintre spaţiile cele mai 
importante dintr-o instituţie 
şcolară, întrucât contribuie la 
apropierea tinerilor de 
lectură şi sprijină corpul 
profesoral în reuşita actului 
educaţional. Activitatea 
bibliotecarului şcolar nu 
poate fi concepută în afara 
ansamblului activităţilor 
educative specifice şcolii. 
      Biblioteca şcolară este 
pentru şcoală o carte de 
vizită. Ca parte integrantă a 
sistemului informaţional 
naţional, biblioteca şcolară 
este o colecţie de 
documente (cărţi, reviste, 
ziare, materiale audio-
vizuale şi alte suporturi 
informaţionale) cu caracter 
enciclopedic, adecvat 
nivelului şi profilului unităţii 
de învăţământ în care 
funcţionează. 
          Este necesar ca 
bibliotecile şcolare să devină 
surse de informare 
permanentă şi la zi, prezenţe 
active în viaţa şi lumea 
elevilor, iar cei care răspund 
de activitatea lor, respectiv 
bibliotecarii şcolari şi cadrele 
didactice, trebuie să aibă în 
vedere găsirea unor noi 
forme şi metode de muncă 
cu cartea, care să 
corespundă cât mai bine 
procesului de modernizare a 
învăţământului. Această 

modernizare vine în 
întâmpinarea ideii că elevul 
trebuie să fie pregătit bine şi 
din timp pentru viitor, şi că el 
trebuie să devină totodată 
cât mai receptiv la nou, 
capabil să studieze şi să se 
informeze singur. 
    Ca să putem răspunde 
nevoilor şcolii privind 
activitatea de informare şi 
documentare, este necesară 
însă o finanţare 
corespunzătoare şi o viziune 
pe termen lung asupra 
viitorului educaţiei. 
   Munca de organizare a 

bibliotecii şcolare presupune, 
pe lângă cunoştinţele de 
biblioteconomie modernă, pe 
care le posedă fiecare 
bibliotecar, cunoaşterea 
aspectelor specifice şcolii în 
care îşi desfăşoară 
activitatea biblioteca 
respectivă şi a principiilor de 
modernizare a 
învăţământului actual. Fără 
îndoială că dintre factorii de 
bază, care orientează modul 
de organizare a bibliotecii, 
nu pot lipsi indicaţiile pe care 
le cuprind programele şi 
manualele şcolare, sfatul 
directorului, al profesorilor de 
specialitate, al diriginţilor şi 
învăţătorilor. În funcţie de toţi 
aceşti factori, biblioteca 
şcolară trebuie să fie astfel 
organizată încât să poată 
satisface în cât mai mare 
măsură cele trei obiective 
fundamentale ale activităţii ei 
specifice: 

     Sprijinirea procesului de 
adâncire a cunoştinţelor şi 
de formare a deprinderilor 
de lectură şi studiu, urmărite 
prin fiecare obiect de 
învăţământ şi prin întreaga 
activitate didactică; 

        Lărgirea permanentă a 
orizontului cunoaşterii 
ştiinţifice în direcţia 
progreselor înregistrate de 
ştiinţă, tehnică, artă, în 
societatea noastră; 
    Dezvoltarea maximală a 
individualităţii fiecărui copil.  

      În funcţie de aceste 
obiective, biblioteca şcolară 
modernă realizează un 
proces de organizare 
complexă sub raportul 
specializării pe principalele 
direcţii ale cunoaşterii 
ştiinţifice, asigurând astfel o 
apropiere a cărţii de copilul-
elev. 
        Biblioteca şcolară are o 
sarcină educativă de mare 
răspundere. Ea trebuie să-şi 
facă simţită prezenţa, să ştie 
să-şi dezvăluie în modul cel 
mai adecvat măreţia tainelor, 
să-i cunoască bine pe cei ce 
doresc să-i devină cititor, să-i 
ofere fiecăruia cărţile şi 
instrumentele muncii cu 
cartea necesare pentru 
şcoală şi pentru viaţă. 
     Bineînţeles că, 
bibliotecarii şcolari să se 
facă prezenţi în toate 
activităţile importante ale 
şcolii, în iniţierea unor  
proiecte de lectură împreună 
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cu cadrele didactice. Ei 
trebuie să se implice în 
parteneriate cu alte instituţii 
de cultură. 
     Noi bibliotecarii şi 
profesorii, trebuie să 
încurajăm dragostea de 
carte a copiilor și a le 
deschidem apetitul pentru 
cunoaștere. Copiii astfel 
ajung să citească cu drag și 
să fie interesați de cărți 
atunci când sunt crescuți în 
dragoste de carte, când 
interesul lor pentru lectură 
este stimulat de la vârste cât 
mai fragede. Din păcate, în 
familiile cu un nivel scăzut de 
educație, până la includerea 
copiilor în sistemul public de 
învățământ părinții nu se 
ocupă aproape deloc de 
stimularea inteligenței, 
îndemânării și creativității 
copiilor mici. 
      Tendinţa bibliotecilor 
actuale  este ca ele să 
devină adevărate centre 
informaţionale, care extind 
ariile de cercetare ale 
utilizatorilor. În ciuda 
răspândirii din ce în ce mai 
largi a bibliotecilor virtuale cu 
siguranţă cea mai fidelă 
rămâne cartea în format 
scris. În epoca trecerii de la 
o cultură a hârtiei la o cultură 
a electronicii s-a început 
automatizarea bibliotecilor, 
urmată de interconectarea 
lor în reţele de biblioteci, 
astfel încât peste multe 
biblioteci tradiţionale se 
suprapun şi biblioteci 
electronice. Acest fapt 
contribuie la transformarea 
bibliotecii clasice într-o 

bibliotecă „virtuală”. 
Biblioteca virtuală este o 
bibliotecă alcătuită din 
colecţii de date electronice 
aflate în biblioteci electronice 
interconectate între ele prin 
intermediul unei reţele de 
calculatoare ca de 
ex. Internetul.  
     Bibioteca virtuală este 
accesibilă de la distanţă; de 
aceea îşi poate pune la 
dispoziţie materialele 
simultan la oricâţi utilizatori, 
răspândiţi pe tot globul. 

       Din punctul de vedere al 

Internetului se poate spune 

generalizând că acesta a 

devenit cea mai mare 

bibliotecă virtuală din lume, 

funcţionând în paralel cu 

celelalte reţele de biblioteci 

electronice. Internetul este 

plin de informaţii din toate 

domeniile, sub cele mai 

diverse forme: 

 Pagini de carte sau de 

ziare, dar şi sub forme cu 

totul diferite de acestea, 

multimedia şi interactive 

 Informaţii organizate la fel 

ca în biblioteci cu scopul 

de a fi accesibile rapid pe 

baza unor criterii, cuvinte 

cheie, cataloage, numere 

de ordine etc., dar şi 

informaţii organizate 

după cu totul alte principii 

sau chiar neorganizate 

de loc. În acest ultim caz, 

pentru a regăsi totuşi 

informaţiile, se 

folosesc motoare de 

căutare generale. 

           Informaţii sub 

formă de e-book; 

acestea sunt cărţi 

electronice, virtuale, ce 

pot fi cumpărate 

şi descărcate din 

Internet pe dispozitive 

proprii pentru a fi citite 

mai târziu. 
         Să facem un exerciţiu 
de imaginaţie:  
- Când rostim cuvântul 

bibliotecă ce vă apare în 
gând? 

- Eu văd rafturile de cărţii, 
le simt mirosul şi dorinţă 
de exploatare. 

-     Dumneavoastră? 
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DATINI ȘI OBICEIURI DE IARNĂ ÎN COMUNA PIPIRIG 
 

Director adjunct, prof. Sângeap Nadia-Mihaela,  
Liceul Tehnologic  „Ion Creangă” Pipirig 

 
 
    În comuna Pipirig – 
Neamț, în ajunul Crăciunului 
merg cu colindatul, de 
regulă, grupuri de copii între 
7-12 ani. Grupurile sunt pe 
sexe (cele mai multe sunt din 
fete) și cuprind 3-5 copii. 
Acest obicei se practică 
seara, între orele 7-21. 

    Majoritatea familiilor din 
zonă întâmpină sărbătorile 
de Anul Nou cu bradul 
împodobit. În momentul 
împodobirii bradului, în 
familiile cu multe fete se 
colindă, nu neapărat pe text 
religios, ci și pe texte laice, 
unde apar ca teme: 
vânătoarea, păstoritul, 
dragostea etc. 

    Plugușorul este un 
străvechi obicei agrar care 
cuprinde o urare rostită în 
ajunul Anului Nou. Alături de 
plugușorul tradițional, cules 
și publicat de Vasile 
Alecsandri, în Pipirig ca și în 
alte părți ale țării există și 
alte forme de urătură. Nota 
dominantă o constituie 
întâmplările hazlii, vorbele de 
duh, aroma moldovenească 
și desfășurarea domoală. 

    De altfel, trecerea textelor 
de plugușor de la tema 
istoriei pâinii la valoarea de 
cronică critico-satirică s-a 
împlinit peste tot. Căci 

astăzi, a ajuns să mai fie 
folcloric numai obiceiul, nu și 
textul literar care îl însoțește. 
În dimineața Anului nou, cete 
de copii umblă pe la casele 
oamenilor cu semănatul, 
obicei care se întâlnește in 
toate zonele țării. 

    Spre deosebire de 
Muntenia, unde copiii care 
sorcovesc poartă în mâini 
rămurele de pomi 
împodobite cu hârtii colorate, 
în Pipirig colindătorii aruncă, 
asemenea semănătorilor, 
boabe de grâu sau de orez, 
semnificând dorința de 
fertilitate a solului. Versurile 
sunt spuse tărăgănat, 
întocmai ca incantațiile 
rostite melcului așteptat să 
iasă din cochilie. Semănatul 
este o reluare a urărilor 
făcute în Ajunul Anului Nou, 
dorindu-se gazdelor 
prosperitate, frumusețea 
pomilor încărcați cu flori, 
tăria pietrei, agerimea și 
iuțeala săgeții. 

    Unul dintre cele mai vechi 
și cele mai răspândite dintre 
obiceiurile Anului Nou este 
jocul caprei. Se întâlnește în 
toate localitățile Moldovei, ca 
de altfel în întreaga țară. În 
fiecare din satele 
componente ale unei 
comune,  se pregătesc două 
capre: capra mică, a tinerilor 
care nu au efectuat stagiul 

militar, și capra mare, a 
flăcăilor de însurat. Într-o 
capră întâlnim două grupuri 
distincte prin îmbrăcăminte: 
grupul celor îmbrăcați 
frumos(capra, ofițerii) și 
grupul urâților(ursarii și 
moșnegii). Numărul total 
ajunge până la 20 de 
membri. Ofițerii, cărora în 
zonă li se mai spus boierii, 
sunt îmbrăcați în haine 
militare, iar pe piept au zeci 
de insigne, procurate din 
timp, din diferite surse. Ei au 
signale și imprimă mersul 
unui anumit ritm. Între ofițeri 
se află un responsabil al 
întregului grup, care 
îndeplinește și funcția de 
casier al formației. 

    Capra propriu-zisă are un 
bot cu maxilarele de lemn, 
care prin clămpăniturile lor 
întăresc ritmul signalelor și al 
dobelor. Corpul caprei este 
făcut dintr-un macat pe care 
se cos năframe frumos 
lucrate de fetele din sat. 
Există tendința de a adăuga 
printre acestea, fâșii de 
hârtie creponată divers 
colorate, iar de jur-împrejurul 
cornițelor se răsucesc 
șiraguri de mărgele, de 
dimensiuni și culori diferite. 
Se observă prin acestea, 
dorința de a conferi caprei un 
aspect estetic deosebit. 
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    Ursul are capul din 
os(craniul animalului 
adevărat), iar corpul este din 
piei de oaie, cu mițul în 
exterior, între labe poartă un 
ciomag, care îl ajută la 
sărituri pe purtătorul măștii. 
La capul ursului se agață 1-2 
ciucuri de lână roșie(în 
credința populară, această 
culoare poate împiedica 
deocheatul). Cel care poartă 
masca ursului imită mersul 
greoi și mornăitul animalului 
sau mersul elegant al fetelor. 

    Ursarii, în număr de 4-5, 
sunt costumați astfel: 
pantalonii din pânză 
colorată, cu franjuri și fâșii de 
hârtie creponată cusute în 
lungul lor, veston obișnuit și 
chipiu. Aceasta este singura 
piesă împodobită cu gust de 
artizan și migală; este 
confecționat din carton 
cașetat cu pânză roșie și are 
aspectul de toc. Zeci de 
șiraguri de mărgele și 
hurmuzi sunt cusute cu grijă, 
operație lungă și migăloasă, 
la care participă, uneori, și 
fetele. 

    Chipiul are în față un 
ciucure mare de lână. De 
sub chipiu cad bogate bucle 
lungi de aproape un metru, 
de culoare cafenie, din 
cânepă vopsită, lână maro și 
chiar păr. Abundența 
buclelor este remarcabilă din 
moment ce acoperă spatele 
și pieptul, rămânând expusă 
doar o mică parte a feței. 
Ursarii poartă dobe pe care 
le bat într-un anumit ritm 

imprimat de signalele 
ofițerilor. 

    În obiceiul de Anul Nou se 
depășesc legile firești ale 
naturii. Ursul conviețuiește 
cu capra fără să se 
gândească s-o mănânce, 
așa cum s-ar întâmpla in 
realitate. 

    Evoluția măștilor este 
urmată de prezentarea 
recomandațiilor – poezii care 
redau cu umor și satiră, 
evenimentele memorabile de 
peste ani. Există în comună 
un număr mare de cetățeni 
care au darul  versificației și 
ticluiesc recomandații, în 
săptămânile precedente 
Anului Nou. Acestea sunt 
memorate de către ursari, 
moșnegi și babe și spuse cu 
o accentuată nuanță 
dialectală, specifică zonei. 
Ironia este îndreptată 
împotriva trăsăturilor 
negative de caracter, 
adevărul este spus direct, nu 
se menajează nici numele 
celor vizați și, asemenea 
brigăzilor artistice, 
recomandațiile se confruntă 
cu publicul și au , pe lângă 
darul de a crea buna 
dispoziție, intenții 
moralizatoare. Deoarece 
alaiurile care însoțesc ursul 
și capra evoluează întâi în 
Căminul Cultural, în fața unei 
comisii, în vederea obținerii 
autorizațiilor, se adună un 
public numeros și hazul pe 
seama celor criticați atinge 
culmi impresionante. Ursarii 
sunt însoțiți de civili(rude), 

care veghează la buna 
desfășurare a spectacolului. 

BIBLIOGRAFIE: 

 Monografia Comunei 
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 Curs de folclor; 

 Datinile si credintele 
poporului roman 1+2 - 
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folcloric, George 
Brăiescu, 2002; 
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UN MANAGEMENT PERFORMANT 

 
 

Director, prof. Gramadă Elisabeta  
Liceul Tehnologic  „Ion Creangă” Pipirig 

 
 

Management, “arta 
de a conduce”, include 
numeroase şi diverse alte 
sensuri, precum: 
organizare, gestionare, 
implementare, 
planificare/proiectare, 
evaluare, coordonare etc. 
Din punctul meu de 
vedere, rolul lui este să 
pună în legătură şi în 
acord toţi factorii 
educaţionali şi toţi actorii 
educaţiei (elevii, cadrele 
didactice, părinţii, instituţii 
ale comunităţii locale cu rol 
activ în educaţie-biserica, 
poliţia, organizaţiile 
nonguvernamentale etc.), 
astfel încât sincronizarea 
lor să ducă la decizii 
optime şi la maximizarea 
rezultatelor. Astfel, se 
poate ajunge la concluzia 
că managementul nu 
lucrează neapărat cu 
modele gata create, 
ideale, ci cu decizii care să 
optimizeze fenomenul 
educaţional. 

De aceea, pentru un 
management performant 
în învăţământ sunt 
necesare următoarele 
condiţii: managerul 
(directorul şcolii, profesorul 
- diriginte al clasei, 
învăţătorul/educatorul) 
trebuie să înţeleagă şi să-

şi asume în mod corect 
rolul pe care îl are în 
şcoală; să aibă cunoştinţe 
solide despre 
management care să îi 
ofere şansa de a lua cele 
mai bune decizii în diferite 
situaţii, dar şi de a-şi 
asuma deciziile luate; spirit 
organizatoric orientat către 
acţiune şi îmbunătăţirea 
unor stări de fapt; 
capacitatea de a 
previziona, de a separa 
momentele de planificare 
de cele de implementare, 
dar şi de a le alterna în 
mod constant; să 
dovedească disciplină şi 
rigurozitate în 
implementare; să 
stăpânească diferitele 
strategii de comunicare, 
adaptându-le la situaţiile 
create la un moment dat; 
să poată evalua corect 
resursele umane, 
materiale, financiare 
disponibile şi să le 
orienteze către punctul 
optim spre care tinde 
şcoala/clasa de elevi; să 
aibă o toleranţă crescută la 
incertitudine şi la influenţa 
factorilor de stres, 
coerenţă şi consecvenţă în 
decizii, transparenţă şi 
echilibru în luarea 
deciziilor care pot afecta 

anumiţi factori implicaţi în 
educaţie; muncă 
perseverentă în 
combinaţie cu analize 
periodice; calităţi reale de 
lider etc. 

Desigur, este 
necesar un timp destul de 
îndelungat pentru 
formarea unui manager, 
pentru dobândirea 
experienţei de bun 
organizator, de mediator al 
conflictelor, de relaţionare 
corectă cu elevii, părinţii, 
cadrele didactice din 
şcoală, alţi factori 
educaţionali. În ceea ce-l 
priveşte pe directorul 
şcolii, el trebuie să fie 
profesor, să cunoască 
foarte bine şcoala cu 
specificul ei şi să aibă ca 
obiectiv fundamental 
îmbunătăţirea continuă a 
procesului educaţional. El 
trebuie să fie într-o 
permanentă rezonanţă cu 
aspiraţiile elevilor, 
părinţilor, colegilor din 
şcoală, să încurajeze 
acumulările pozitive, să fie 
lucid şi obiectiv în luarea 
deciziilor, perseverent şi 
de un optimism moderat. 

Managerul şcolii/al 
clasei de elevi învaţă 
mereu de la cei din jur, din 
cursurile de formare şi 
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perfecţionare, din 
schimburi de experienţă, 
fiind în permanenţă 
preocupat de propria sa 
dezvoltare profesională. 
Astfel, folosindu-se şi de 
achiziţiile, experienţele şi 
realizările anterioare,  dar 
şi de noutăţi, va aplica în 
şcoală ceea ce crede că 
se va potrivi cu specificul 
acesteia, iar şcoala va 
funcţiona în deplină 
concordanţă cu interesele 
comunităţii din care face 
parte şi în armonie cu toţi 
factorii şi actorii 
educaţionali. 
Consider că programele 
de formare în 
management, cursurile de 
comunicare din cadrul 
programelor oferă fiecărui 
manager posibilitatea de 
a-şi modela personalitatea 
şi de a dobândi/de a 
conştientiza noi 
competenţe manageriale 
(strategii de comunicare 
noi,  disponibilitatea de a 
primi şi de a oferi 
feedback-uri constructive, 
modalităţi eficiente şi 
optime de efectuare a 
inspecţiilor / asistenţelor la 
oră etc.), de a împărtăşi 
experienţe cu alţi 
manageri, de a lucra în 
echipă, de a avea 
deschidere către noutate, 
competitivitate şi 
performanţă. 
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FINAL EMOȚIONANT  DE AN CENTENAR 

 
 

Prof. Barcan Corina 
Liceul Tehnologic Adjudeni 

 
 

Cu bucurie și 
speranțe am început de de 
câteva zile un nou an 
calendaristic, dar pentru toți 
românii de aici și de 
pretutindeni, anul ce tocmai 
s-a încheiat, 2018, va 
rămâne mult timp în amintire 
ca fiind anul reînvierii unei 
pagini de istorie- cea a 
realizării statului unitar 
român din 1918. 

In contextul 
sărbătoririi centenarului Marii 
Uniri proiectul inițiat de 
Liceul Tehnologic Adjudeni- 
ROMÂNIA MARE- VISUL 
ROMÂNILOR- oferă 
posibilitatea promovării 
culturii naționale în rândul 
elevilor și a comunității 
locale. 

Intr-o lume în continuă 
transformare a forma o 
mentalitate rezilientă devine 
calea pentru a clădi o 
existență normală. Prin 
promovarea valorilor culturii 
naționale omul învață să 
respecte trecutul istoric și să 
se implice în acțiuni de 
voluntariat pentru 
dezvoltarea comunității din 
care face parte. 
Comunicarea, toleranța și 
implicarea socială sunt 
condiții pentru asigurarea 
progresului societății 
contemporane. Rămâne 

importantă mentalitatea 
rezilientă pentru cetățeanul 
care trebuie să se adapteze 
provocărilor societății în care 
trăiește. 

Prin acest proiect, ne-
am propus totodată 
promovarea imaginii școlii 
românești, dar și a unității 
noastre  școalre, menținând 
viu spiritul cultural și istoric 
românesc. 

Pe termen lung, 
proiectul contribuie la 
dezvoltarea la elevi a 
mentalități reziliente, 
dezvoltarea unor capacități 
de creație literară și plastică, 
dezvoltarea comunicării 
asertive și formarea spiritului 
civic.  

Proiectl nostru face 
parte din proiectul 
județean„100 plus 100 şcoli 
în Marea Unire a 
Românilor“ organizat de ISJ 
Neamț. 

LT Adjudeni a avut ca 
partener în proiect Gimnaziul 
Pitușca, raionul Călărași, 
Republica Moldova.  

În cadrul proiectului a 
fost renovat și reorganizat 
Muzeul Etnografic Adjudeni, 
din incinta Liceului 
Tehnologic Adjudeni. 
Exponatele vechi au fost 
restaurate sau 
recondiționate, fiind 

achiziționat și mobilier nou 
specific expozițiilor istorice. 
Tot în cadrul proiectului, între 
22-26 octombrie 2018, o 
delegație din Basarabia, de 
la Pitușca, a venit în vizită la 
școala noastră și s-au 
organizat o serie de 
manifestări comune, 
dedicate Centenarului și Zilei 
Școlii.  

Momentul culminant 
al activităților dedicate 
Centenarului Unirii s- 
concretizat prin dezvelirea 
monumentului instalat la 
intrarea în școală și  realizat 
cu această ocazie de către 
sculptorul Virgil Moldovan,  
numit TROIȚA 
REÎNTREGIRII NEAMILUI 
simbolizând un motiv creștin 
al Trinității. Monumentul are 
stilizat Arborele Vieții care 
reprezintă un simbol al 
devenirii omului ca și creație 
divină. 
Revenind la proiectul local  
ROMÂNIA MARE- VISUL 
ROMÂNILOR, vă 
mărturisesc că pentru mulți 
actori ai Liceului Tehnologic 
Adjudeni, rămâne element 
de referință pentru activitatea 
extracurriculară a școlii. 

Privit inițial ca o 
provocare, proiectul s-a 
dovedit o pagină de viață, cu 
încercări și succese, cu clipe 
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de îngrijorare și zâmbete de 
izbândă, cu dorințe și 
realizări, ca în final să trăim 
cu toții sentimentul datoriei 
împlinite. 

Dezideratul nu ar fi 
fost tangibil fără efortul 
admirabil depus de o mână 
de colegi inimoși și  8 familii 
din Adjudeni care au găzduit 
timp de 3 nopți membrii 
grupului de oaspeți din 
Moldova. 

Și vorbind de invitați, 
mă emoționez și acum, 
amintindu-mi de calitatea 
umană a celor 7 elevi și 2 
cadre didactice, performanța 
școlară lăudabilă, dar mai 
ales trăirile emoționale care 
i-au lăsat fără grai- grai 
românesc- ci doar priviri 
lucinde, pline de semnificații 
ce transmiteau mulțumirea, 

fericirea și recunoștința, 
aceea de a fi tratați ca și tot 
ce înseamnă ROMÂNI.  

 
 



Şcoala modernă — nr. 4/2018                                                                       Proiecte educaționale 

 

30 

 

BIBLIOTECA ,,VERONICA MICLE” A COLEGIULUI  NAȚIONAL 
,,CALISTRAT HOGAȘ”, ÎN HAINE DE SĂRBĂTOARE 

 
 Bibliotecar Reghina Fotea 

Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț 
 

 
 Luna octombrie este 
recunoscută drept „Luna 
Internațională a Bibliotecilor 
Școlare”. Bibliotecarii școlari, 
cadrele didactice și elevii din 
întreaga lume sărbătoresc 
acestă lună dedicată 
bibliotecii școlare.  
          Cu această ocazie, 
Biblioteca ,,Veronica Micle” a 
CNCH, Piatra-Neamț, a 
organizat o serie de activități 
didactice și educative,  
adresându-se tuturor 
categoriilor de cititori, cu 
scopul declarat de a sădi în 
rândul tinerilor dragostea de 
lectură și dragostea de 
frumos.      
 Prima activitate, din 
seria manifestărilor propuse, 
s-a derulat pe 22 octombrie 
2018 și a constat într-un  

Flash Book Mob la care au 
participat peste 40 de elevi ai 
colegiului, din clasele V- XII. 
S-a creat, astfel, un cerc 
mare de cititori, pasionați și 
împătimiți de lectură, care au 
venit să citească, dar și să-și 
împărtășească valori și 
pasiuni, lăsându-se cuprinși 
de magia cărților și a 
bibliotecii.  

Timp de 20 de minute, 
participanții au citit  câte un 
fragment din cartea 
preferată. Adrian  Păunescu 
– Într-adevăr, Lucian Blaga – 
Poezii, Octavian Paler – 
Rugați-vă să nu vă crească 
aripi, Ștefan Petică – Poezii, 
Nathaniel Hawthorne – Litera 
stacojie, W. Shakespeare – 
Romeo  și Julieta, E.T.A. 
Hoffmann – Spărgătorul 

de nuci, Mihail Drumeș – 
Scrisoare de dragoste, Tudor 
Chirilă – Exerciții de echilibru 
– sunt doar câteva dintre 
cărțile din care s-a citit la 
eveniment.    
Seria manifestărilor a 
continuat cu alte activități  
cum ar fi: ,,Să ni-l spunem 
unii altora pe Hogaș”, 
Expoziția de carte veche 
,,Valori bibliofile”, ,,E carte – 
e film la bibliotecă” 

Un impact deosebit în 
rândul elevilor a avut 
activitatea ,,Să ni-l spunem 
unii altora pe Hogaș”, 
derulată în parteneriat cu 
Școala Gimnazială ,,Calistrat 
Hogaș” din Roman și Casa 
Memorială ,,Calistrat Hogaș” 
din Piatra-Neamț, în care ne-
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am propus să redescoperim 
pe omul și pe scriitorul 
Calistrat Hogaș. Și cum 
puteam altfel să-l  
redescoperim decât pornind 
într-o ,,călătorie imaginară” 
pe urmele marelui scriitor? 
Primul popas l-am făcut la 
casa memorială, locul în 
care scriitorul și-a petrecut 
cea mai mare parte din viață 
și punctul de plecare în 
drumețiile lui. Prin vizitarea 
expoziției de documente și 
fotografii de familie, mobilier 

și obiecte personale care au 
aparținut scriitorului,  copiii 
au pătruns în universul uman 
și  domestic în care acesta a 
trăit și în care a creat.    

 După o lectură 
temeinică a operei ,,Pe 
drumuri de munte”,  ne-am 
continuat drumul  purtați, nu 
de spatele ,,Pisicuții” ci  pe 
aripile cuvintelor,  prin acele 
locuri minunate descrise de 
Calistrat Hogaș, având 
călăuză vechea și înțeleapta 
noastră cunoștință - HARTA.  

 
Desenele inspirate din 

opera scriitorului și reunite 
într-o frumoasă expoziție au 
întregit  tabloul activității 
noastre. 

Rămâne ca fiecare 
dintre elevii care au 
,,călătorit” pe drumurile 
umblate altădată de marele 
scriilor să își scrie partea lui 
de vis, iar peste ani, să plece 
în propria-i călătorie pe 
drumurile lui Hogaș. 
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Neobosiții călători au 
fost elevii claselor a VI-a și a 
VII-a, alături de doamnele 
profesor  Ana-Maria Vizitiu, 
Diana-Violeta Huțanu și 
bibliotecarul colegiului, 
Reghina Fotea. 

Și, cum drumețului îi 
stă bine cu drumul, în 
primăvară, vom porni într-o 
nouă călătorie, de această 
dată, la Casa ,,Hogaș” din 
Roman, casă ce a găzduit, 
pentru o vreme, pe 
neobositul călător Calistrat 
Hogaș.  
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AI UN HOBBY?ALEGE  CARTEA PENTRU PASIUNEA TA! 
 

Bibliotecar metodist Ana Macovei 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

Promovarea bibliotecii 
școlare prin intermediul 
elevilor ce dezvoltă un 
hobby, dar și orientarea 
elevilor în alegerea viitoarei 
cariere, iată ceea ce-și 
propune proiectul național de 
voluntariat Ai un 
hobby?Alege  cartea pentru 
pasiunea ta! Alegerea 
profesiei  reprezintă un pas 
important în viaţa elevilor, 
constituind una dintre 
premisele reușitei 
profesionale și personale. 
Orice lucru realizat cu 
pasiune aduce mulțumire 
sufletească celui ce-l 
întreprinde. Dacă la 
momentul potrivit, elevul 
care are un hobby este bine 
îndrumat, hobby-ul său 
poate deveni profesia sa. 
Profesia este unul din 
domeniile principale ale 
vieţii, alături de familie, 
prietenie, etc. Oamenii 
petrec la muncă o mare 
parte din timpul lor. Nu este 
totuna să ai sentimentul că ţi 
se potriveşte ceea ce faci, 
lucrezi cu plăcere, eşti bun în 
munca ta, eşti apreciat de 
colegi, şefi, sau faci o muncă 
doar pentru a câştiga bani, 
fără plăcere, mulţumire şi 
bucuria împlinirii 
profesionale. Satisfacţia în 
muncă şi satisfacţia în viaţă 
depind de măsura în care 

persoana găseşte modalităţi 
de a-şi dezvolta aptitudinile 
şi interesele, personalitatea 
şi imaginea de sine. Prin 
urmare, alegerea profesiei 
este o decizie care merită 
toată atenţia.  
(http://www.cjrae-
iasi.ro/userfiles/files/Publicati
i/GHID%20CARIERA%20PE
RSPECTIVE%20EUROPEN
E.pdf) 

Pornind de la lucruri 
plăcute, cunoscute, 
bibliotecarii vor încerca să-i 
determine pe elevi să se 
perfecționeze în domeniul 
din care face parte hobby-ul 
lor, descoperind apoi noi 
conexiuni iar în final,  modul 
de aranjare a cărților în 
bibliotecă, în funcție de 
diverse domenii. 
Bibliotecarul școlar va 
îndruma elevii spre domeniul 
din care face parte hobby-ul 
fiecărui elev în parte. 

Vor fi implicați în 
derularea activităților elevi 
din ciclul primar, gimnazial și 
liceal alături de bibliotecari 
școlari, profesori, 
responsabili de CDI. În 
proiect, Casa Corpului 
Didactic Neamț a selectat 38 
de  școli partenere din 
județul Neamț  dar și din alte 
județe din țară. Activitățile 
propuse, ce se adresează 
unui număr de minimum 150 

elevi și se vor derula 
conform  unui calendar, se 
vor finaliza  în luna februarie 
2019. În fiecare școală, sub 
îndrumarea bibliotecarului, 
se vor realiza două ateliere 
de lucru. Primul din ele 
(Bibliotecarii, profesorii și 
elevii au un hobby! Sprijin 
în orientarea școlară și 
profesională!) va debuta 
prin organizarea  unei 
expoziții cu obiecte ce 
amintesc de hobby-urile 
dezvoltate de cei implicați în 
echipa de proiect. Elevii vor 
vizualiza ppt-ul Hobby-urile 
personalităților și 
domeniile cărora le aparțin 
și vor descoperi 
corespondența hobby                       

domeniul din care 
face parte                   C.Z.U.           

așezarea carților la 
raft în biblioteca școlară. 
(Se vor folosi tabele CZU 
http://www.udcsummary.info/
php/index.php?lang=ro și un 
Index alfabetic )  

Pentru ca acest atelier 
de lucru să se  deruleze in 
condiții optime, bibliotecarul 
de la Casa Corpului Didactic 
Neamț a organizat, la sediul 
CCD Neamt, un work-shop, 
in data de 16 noiembrie 2018 
la care au participar 
bibliotecarii voluntari din 
școlile selectate. 
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Cu sprijinul elevilor, 
bibliotecarul va completa o 
macheta de lucru în care, 
fiecare elev își va menționa 
hobby-ul și domeniul din 
care face parte. Folosind tot 
o machetă primită, vor 
realiza cate un afiș de 
promovare a fiecărui atelier  
de lucru. 

Al doilea atelier de 
lucru, intitulat Alege cartea 
pentru pasiunea ta!, va 
debuta cu o expoziție 
constituită din cărțile 
selectate  de cadre didactice 
și elevi, cate una pentru 
fiecare participant la proiect, 
carte reprezentativă  pentru 
dezvoltarea hobby-ului 
fiecărui voluntar din proiect. 
Apoi, echipa pedaogică, va 
realiza o listă bibliografică a 
cărtilor selectate pentru 
atelierul al doilea de lucru. 
Toate materialele realizate în 
cele două ateliere de lucru, 
vor fi centralizate de 
bibliotecarul CCD Neamț și 
vor fi incluse într-o carte on-
line cu ISBN. 

 
Ne dorim ca aceasta 

modalitate inedita de a 

descoperi modul de asezare 
a cartilor in biblioteca scolara 
sa-i apropie pe elevi de 
carte, folosindu-ne de 
interesul sporit pe care elevii 
il au pentru o anume 
pasiune, un anume hobby. 

 
Bibliografie si 

webgrafie 
(http://www.cjrae-

iasi.ro/userfiles/files/Publicati
i/GHID%20CARIERA%20PE
RSPECTIVE%20EUROPEN
E.pdf 

http://www.udcsumma
ry.info/php/index.php?lang=r
o 

NICULESCU,Zenovia. 
Arhitectura sistemului 
clasificarii zecimale 
universale: Caracteristici 
functionale in context 
contemporan. Bucuresti: 
Editura Universitatii din 
Bucuresti,2004.  
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DATORIA DE A NU UITA. 

UITAREA SE AŞTERNE PESTE MEMORIA NOASTRĂ 

 
 

Prof.Traian Anton 
Şcoala Gimnazială nr.1 Răuceşti 

 
 

Războiul a trecut de mult 
peste noi, dar lacrimile încă 
nu s-au uscat de pe obrazul 
nostru, candela pâlpâie într-
un colţ, sub o icoană de 
lemn îngălbenită de vreme, 
clopotele tot mai bat la zi de 
pomenire, iar femeile 
îndoliate coboară pe cărări, 
grăbite spre biserica din 
vale, ducând în mână, colaci, 
prescură, untdelemn, vin, 
lumânări şi tămâie, legate 
într-o năframă de in şi cu cea 
mai firească faptă 
creştinească, cu dragoste 
sufletească, merg să înalţe 
rugăciuni pentru cei ce-au 
căzut pe câmpurile de luptă. 
 Bătrânii cu obrajii 
veştejiţi, gârbovi, bolnavi, cu 
ochii umezi ies la marginea 
satului cu nepoţii de mână, 
privesc în zare, in depărtări 
şi tot speră că poate într-o 
bună zi fiii lor, daţi dispăruţi, 
în marile bătălii sau luaţi 
prizonieri şi duşi în lagăre, se 
vor întoarce de la război. Dar 
n-au venit în acea zi şi nici în 
ziua următoare şi din nou 
merg la marginea satului şi 
aşteaptă mereu, mereu…. 
 Acum nu mai are cine 
să iasă la marginea satului, 
nici femeile nu se mai văd 

coborându-se de pe coasta 
dealului alergând în grabă 
spre biserica din vale la zi de 
pomenire, pentru că nu mai 
sunt, au plecat cu toţii acolo 
sus să se întâlnească cu cei 
dragi, pe care nu i-au mai 
văzut, de când au plecat la 
război. S-au dus cu speranţa 
în gând să-i poată vedea, să-
i privească pentru o clipă, 
doar atât, că nimic nu se mai 
poate schimba din ceea ce a 
rânduit Dumnezeu. 
 Au rămas pădurile, 
dealurile, păşunile, luncile, 
văile şi râurile pe unde se 
văd denivelările de pământ 
ca nişte cicatrice încă 
nevindecate, în sufletele şi 
ogoarele noastre. Sunt 
urmele lăsate de război pe 
unde au fost săpate 
tranşeele, cuiburile de 
mitralieră, gropi circulare 
anti-tanc, avanposturi, 
puncte de observare, lucrări 
speciale de amplasamente 
pentru artileria grea şi 
aruncătoare, depozite de 
muniţii, şanţuri şi canale anti-
car, cazemate cu patru guri 
de foc, fortificaţii cu valoare 
strategică, toate acestea 
reprezentau o adevărată 
fortăreaţă de nepătruns. 

 Păşind peste planurile 
de luptă şi de apărare 
tehnico-tactice ale căror 
urme se văd şi în zilele 
noastre şi privindu-le în 
ansamblul lor, îţi dai seama 
că pe raza comunei Răuceşti 
s-au dat lupte grele în cel de-
al doilea război mondial. 
 Un mare om de arme 
martor al acelor vremuri 
grele spunea:” Cu cât ne 
depărtam mai mult de cel de-
al doilea război mondial, cu 
atât credem că ştim totul 
despre el. Aceasta este 
marea noastră greşeală, a 
celor care au cunoscut şi au 
trăit vitregiile lui, dar şi a 
acelor care n-au cunoscut 
mirosul prafului de puşcă.” 
 „Este bine ca 
generaţiile prezente şi 
viitoare să cunoască nu 
numai vitejia şi sacrificiul 
Armatei Române pe diferite 
fronturi, dar şi suferinţele 
inimaginabile ale celor care 
supravieţuind calvarului 
confruntărilor zilnice cu 
moartea, au trăit grozăvia 
consecinţelor războiului”. 
 Războiul a fost dur şi 
crud, el n-a cunoscut mila şi 
ne-a afectat pe toţi 
deopotrivă. Războiul a lăsat 



Şcoala modernă — nr. 4/2018                                                                       Studii de specialitate 

 

36 

 

urme adânci în sufletul şi 
inimile noastre care se 
vindecă foarte greu sau 
poate niciodată. 
 Mulţi dintre noi am 
fost martorii acelor zile şi 
nopţi copleşitoare, de groază 
de-a dreptul zguduitoare 
care ne-au adus atâtea 
suferinţe, sărăcie, foamete, 
tristeţe şi disperare. 
 Legăturile cu trecutul 
nostru sunt aruncate în 
uitare, iar reconstituirea 
acelor vremuri zbuciumate 
devin pe zi ce trece tot mai 
anevoios de realizat, în 
condiţiile când oamenii sunt 
copleşiţi de grija zilei de 
mâine şi generaţia tânără se 
îndreaptă cu precădere 
dincolo de hotarele patriei 
pentru a-si găsi un viitor mai 
bun, lăsând în urmă pentru o 
altă dată să aştearnă pe 
hârtie acei ani grei de război 
care s-au abătut asupra 
oamenilor din comuna 
Răuceşti, pentru care au dat 
mari sacrificii de sânge, au 
fost îngenuncheaţi, umiliţi şi 
strămutaţi din vatra străbună. 
 A întoarce spatele 
trecutului nostru înseamnă a 
lăsa ca uitarea să se 
aştearnă peste memoria 
noastră colectivă. Dar oricât 
am încerca să uităm 
nenorocirile care au venit 
peste noi în anii războiului, 
aşa cum se revarsă apele 
învolburate, dezlănţuite de 
pe munţi şi dealuri si mătură 
tot ce întâlnesc în cale, totuşi 
nu putem, nu avem dreptul 
să uităm, să trecem peste 

toate câte ni s-au întâmplat 
nouă.  
Ca o mărturie  a trecutului 
nostru din cel de-al doilea 
război mondial stau urmele 
lăsate de marea fortăreaţa 
de nepătruns de la porţile 
Depresiunii Târgului Neamţ 
în hotar cu localitatea 
Răuceşti, ce se desfăşoară 
de la nord de Băile Oglinzi, 
trece peste Buburuz, 
şoseaua Târgu Neamţ- 
Fălticeni, Pârâul Ursului-
Davidescu, coboară imaşul 
comunal, traversează drumul 
Răuceşti-Tg. Neamţ, apoi se 
lasă spre stâna lui Oprea, 
traversează şoseaua Tg. 
Neamţ –Paşcani, trece peste 
râul Ozana (Neamţ) până la 
pădurea Blebea. 
         Generaţiile care au 
venit după război au trebuit 
sa înveţe istoria patriei după 
manuale în care adevărurile 
despre intrarea armatei 
române in cel de-al doilea 
război mondial au fost 
trunchiate, denaturate sau 
trecute sub tăcere în mod 
intenţionat. 
 Aşa se explică şi că o 
parte din tineretul zilelor 
noastre nu mai este interesat 
de istoria armatei române, 
sau poate nu sunt înţelese 
sacrificiile de sânge ale 
ostaşilor români pentru 
reîntregirea hotarelor patriei 
şi a neamului românesc, şi 
mereu îşi pun întrebarea: „ 
Oare de ce a fost nevoie ca 
ostaşul român să-şi lase 
plugul în brazdă cu boii 
înjugaţi la jug, părinţii, femeia 
şi copiii plângând în prag, să 

pună mâna pe armă şi să 
plece la război?” 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie : 
D.Stan - Razboi Blestemat, 
P.Neamt : Editura Cetatea 
Doamnei,2009. 
Anton T. – Elemente de 
istorie veche si medievala, P. 
Neamt : Ed. Cetatea 
Doamnei, 2017. 
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ACTIVITĂȚI DE OCROTIRE  A VÂNATULUI ȘI DE PROTECȚIE A 

CULTURILOR FORESTIERE TINERE 

 

 

Prof. Macovei Ionel Alexandru 
Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamț 

 
 

Activitatea de 
vânătoare nu trebuie privită 
doar în sensul strict al 
recoltării unor specii de 
vânat ci este o îndeletnicire 
mult mai complexă care 
abordează și problematica 
amenajării și organizării 
fondurilor de vânătoare în 
ideea creșteri bonității 
acestora.   

 Printr-un fond 
de vânătoare se înțelege o 
suprafață de teren care 
include una sau mai multe 
unități de producție și deține 
terenuri aparținând diferitelor 
categorii de folosință cum ar 
fi : păduri, pășuni, izlazuri, 
lucii de apă, etc. 

 Bonitatea unui 
fond de vânătoare reprezintă 
capacitatea acestuia de a 
asigura condițiile de hrană și 
adăpost pentru anumite 
specii de vânat și pentru un 
anumit nivel al efectivelor. 

O gospodărire 
judicioasă presupune analiza 
tutror factorilor care 
acționează pe suprafața 
fondului de vânătoare atât a 
celor abiotici, a celor biotici 
sau a celor antropici.  

Factorul antropic 
poate avea o influență 
decisivă asupra faunei 
cinegetice, atât din punct de 
vedere negativ (poluare, 
braconaj, vânătoare 
irațională, peste posibilitățile 
fondurilor) dar și favorabilă 
(amplasarea de instalații și 
construcții vânătorești, 
asigurarea hrănirii 
complementare în perioadele 
dificile, asigurarea 
accesibilității fondurilor prin 
amenajarea potecilor de 
acces, de vânătoare și de 
legătură), Trebuie avut în 
vedere o gospodărire 
judicioasă, de intervenție 
pozitivă, analizând fișa 
fondului de vânătoare, 
studiind în raport cu datele 
existente bonitatea acestuia  
și propunând o serie de 
îmbunătățiri cum ar fi : 
amplasarea de scăldători, 
hrănitori, standuri, etc. 

În activitatea 
vânătorească se impune  
respectarea  cu strictețe a 
cadrului legislativ , a Legii 
vânătorii și a Regimului 
armelor și munițiilor. 

În ceea ce privește 
îndepărtarea vânatului, voi 
prezenta câteva procedee. 

Un procedeu foarte 
simplu și eficient în același 
timp este împrejmuirea 
culturilor tinere dar 
presupune costuri destul de 
ridicate. 

 Se pot instala 
diverse tipuri de garduri cum 
ar fi: 

- Garduri din 
șipci 

- Garduri din 
sârmă ghimpată 

- Garduri vii- 
acestea se instalează 
utilizând specii cum ar fi 
salcâmul și glădița care se 
tund convenabil la diverse 
înălțimi rezultând împrejmuiri 
destul de impenetrabile 
pentru animale și vehicule 

Rezultate bune se 
obțin și prin folosirea unor 
specii cum ar fi cătina, 
măceșul, maclura și în 
această situație gardurile 
respective reprezintă și o 
sursă de fructe de pădure. 

Un alt procedeu îl 
reprezintă protejarea 
puieților împotriva 



Şcoala modernă — nr. 4/2018                                                                       Studii de specialitate 

 

38 

 

vătămărilor produse de 
speciile de vânat prin 
folosirea pungilor de 
polietilenă și a substanțelor 
repelente. Pungile de 
polietilenă pot fi perforate 
sau de tip fileu pentru 
protejarea mugurilor 
terminali la unele specii 
rășinoase cum ar fi molidul și 
speciile de pin.  

Substanțele repelente 
sunt substanțe netoxice 
pentru animale și om cu gust 
sau miros neplăcut unele se 
administrează sub formă de 
pastă cum ar fi Silvaromul și 
în proporție mai scăzută cum 
ar fi Sinarom, Cervacol, etc. 
Aplicarea substanțelor 
repelente are loc toamna 
când temperaturile nu au 
scăzut sub 0° Celsius. 
Pentru exemplificare la 1000 
de puieți este necesară o 
cantitate de 4-7 Kg Silvarom. 

Aceasta diferă în 
funcție de vârsta și mărimea 
puieților și poate avea o 
remanență de 120 până la 
150 de zile.   

Rănile provocate de 
speciile de vânat arborilor 
sănătoși pot fi tratate cu 
substanțe care contribuie la 
calusarea țesuturilor 
împiedicând astfel instalarea 
diverselor tipuri de ciuperci. 
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MODALITĂȚI EFICIENTE DE ÎNVĂȚARE 
 

 

Prof. Elena-Roxana Irina 
Colegiul Tehnologic Spiru Haret Piatra-Neamț 

 
 

Există trei metode de a învăța 

înțelepciunea:  

prima este prin reflecție, metoda care 
este cea mai nobilă dintre toate;  

a doua este prin imitație, metoda cea 
mai facilă;  

și a treia prin experiență, metoda cea 
mai amară dintre toate.  

  Confucius 
1. Învățarea informală 
Pentru a ne folosi de 

aceast mod de învățare, este 
forte important să cunoști 
copilul, să te axezi pe 
interesele personale ale 
acestuia și să cunoști stilul 
de învățare (vizual, auditiv, 
tactilo-kinetic, spațial) pe 
care îl are. Toate acestea 
pot fi descoperite de părinte 
prin observare treptată.  
„Şi ca totul să ţi se imprime mai uşor 
trebuie apelat, ori de câte ori este 
posibil, la simţuri... să fie unite 
auzul cu vederea şi gustul, cu mâna 
..., materia care trebuie învăţată să 
nu fie doar expusă, ca să pătrundă 
numai în urechi, ci ea trebuie 
prezentată şi prin imagini, ca astfel 
reprezentarea să se imprime ochiului, 
urechii, intelectului şi memoriei (...). 
Prin intuiţia reală se începe 
învăţarea şi nu prin descrierea 
verbală a lucrurilor."  
(J.A. Comenius, Didactica Magna) 

Pentru a facilita 
învățarea, în concepția lui 
Wyman, este necesar a fi  
înțelese preferințele specific 
stilului personal de învățare 

și a conștientiza care dintre 
aceste stiluri de învățare 
reprezintă calea adecvată de 
a înțelege și reține 
informațiile. 

Identificarea stilului de 
învățare al copilului și a 
modului cel mai indicat prin 
care acesta își poate forma 
abilitățile necesare unei 
învățări permanente, este o 
condiție necesară a 
educației, astăzi. 

2. Învățarea bazată pe 
experimente 

Este un mod de învățare 
care oferă copilului 
posibilitatea de a descoperi 
singur, de a experimenta, 
reușind astfel să înțeleagă 
un conținut de învățare. Este 
necesară, totuși, o 
planificare anterioară, 
deoarece necesită un timp 
mai îndelungat de 
desfășurare. Este utilă, 
deoarece stimulează 
gândirea critică și rezolvarea 
de probleme. 

Din tehnicile care pot 
asigura o învățare eficientă, 
poate fi exemplificată 
metoda celor 5 R, respectiv 
o memorare logică a 
informațiilor. 

Record(înregistrează), 
respectiv ascultarea atentă 
atunci când își ia notițe 

 Reduce (redu): 
extragerea ideilor principale 

 Recite (formulează 
conținutul de învățat, folosind 
cuvintele proprii) 
reformularea ideilor 
principale și repetarea 
acestora. 

 Reflect (reflecteză): 
identificarea modalității de a 
face legătura între noile 
conținuturi cu cele însușite 
anterior 

 Review (revezi): 
centralizarea informațiilor 
însușite în ora respectivă, pe 
o singură foaie. 

Metoda RICAR, dată de 
inițialelor celor cinci activități 
care vor fi derulate, 
respectiv: Răsfoirea 
materialului, Întrebări,Citirea 
activă, Amintire, 
Recapitularea informațiilor 
asimilate.  

3. Învățarea distribuită 
Conținutul de învățat se 
împarte în mai multe bucăți, 
care vor fi învățate 
treptat,într-o perioadă de 
timp mai mare.Are o 
eficiență mai mare, 
comparativ cu însușirea mai 
multor informații într-un timp 
scurt. 
Bibliografie: 
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ELEMENTE DE DEONTOLOGIE A EVALUĂRII ÎN CONTEXTUL 

CREŞTERII CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL 

 

Prof. Carmen-Liliana-Beatrice Munteanu 
Școla Gimnazială nr.5 Piatra-Neamț 

 
 

Deontologia evaluării 
se referă la un ansamblu de 
principii şi de reguli de 
conduită care trebuie să 
guverneze activitatea de 
evaluator. Pentru a deveni 
un bun evaluator, profesorul 
trebuie să-şi câştige o funcţie 
importantă: aceea de model 
cultural pentru elevi, părinţi, 
cadre didactice şi pentru toţi 
care-l înconjoară în 
activitatea sa de fiecare zi. 
Un model cultural veritabil şi 
iradiant se identifică cu 
idealul cultural-educativ al 
comunităţii şi trebuie să 
trăiască autentic în valorile 
acestuia.   

  Principiile etice ale 
deontologiei evaluării 
exprimă recunoaşterea de 
către evaluator a propriilor 
responsabilităţi faţă de elevi, 
părinţi şi colegi. Aceste 
principii  ghidează cadrele 
didactice în îndeplinirea 
responsabilităţilor lor 
profesionale pe baza 
condiţiei etice şi necesită un 
angajament ferm pentru un 
comportament exemplar. 
Stadiul de evaluator 
competent, care sprijină 
procesul creşterii calităţii 
actului educaţional, va fi 
atins doar atunci când 
calitatea predării este 

accentuată de următoarele 
“reguli”: materia va fi predată 
de la general la special şi de 
la uşor la greu, predarea se 
va realiza intuitiv, 
cunoştinţele trebuie aşezate 
pe o bază solidă, totul va fi 
organizat pe măsura minţii, a 
memoriei şi a limbii, 
consolidarea se va efectua 
prin exerciţii continue şi, nu 
în ultimul rând, la fiecare 
lucru se va opri atât timp cât 
este necesar spre a fi 
înţeles. Astfel, tot ceea ce 
succede evaluarea se va 
baza, cu încredere, pe ceea 
ce precede predarea.  

Dintre funcţiile lui 
Jakobson prezentate în 
1963, cele care trebuie 
utilizate pentru desfăşurarea 
unei evaluări, care să tindă 
spre mai bine sunt:  

- cea expresivă, 
atribuită emiţătorului 
(evaluatorului),  

- cea conativă în 
care limbajul evaluării trebuie 
să fie utilizat pentru a-l 
determina pe destinatarul - 
elev să adopte 
comportamentul verbal 
necesar, 

-  şi cea fatică 
(numită „de relaţionare”) 
constând în încercarea 
permanentă a evaluatorului 

de a menţine contactul 
verbal dorit cu cel evaluat. 

 Printre schimbările pe 
care evaluarea procesului 
educaţional este nevoită să 
le urmeze, se numără cea 
care este cunoscută în 
modelele comunicaţionale, 
sub denumirea de 
retroacţiune (sau reajustare 
permanentă). Modelul de 
urmat pentru o creştere a 
nivelului practicii 
educaţionale, este ca 
evaluatorul să favorizeze o 
interacţiune permanentă a 
culturii cu receptorii (elevii), 
realizând direct evoluţia 
culturii şi indirect evoluţia 
calităţii evaluării. Evaluatorul 
trebuie să fie preocupat 
permanent şi să urmărească 
feedback-ul transmis, 
voluntar sau involuntar, de 
elevi.  

 Din punctul de 
vedere al competenţelor 
necesare actului evaluării, 
standardele profesionale 
prevăd următoarele: 

• Selectarea 
instrumentelor de evaluare 
adecvate; 

• Proiectarea şi 
realizarea unor instrumente 
de evaluare; 

• Colectarea şi 
prelucrarea informaţiilor 
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obţinute prin aplicarea 
instrumentelor de evaluare; 

• Diagnoza 
abilităţilor sau a dificultăţilor 
elevilor în activitatea de 
învăţare; 

• Sinteza şi 
interpretarea informaţiilor 
despre aceste abilităţi sau 
dificultăţi; 

• Implicarea 
elevilor în autoevaluare; 

• Diagnoza 
caracteristicilor afective ale 
elevilor; 

• Stabilirea 
nevoilor reale de instruire ale 
elevilor. 

              Comunicarea 
evaluatorului nu trebuie să 
însemne nici reacţie, nici 
interacţiune, ci o tranzacţie 
în care cadrul didactic să 
atribuie semnificaţii pentru a-
şi realiza obiectivele 
propuse. Ca feedback, 
evaluatorul trebuie să 
urmărească semnele verbale 
şi comportamentale ale 
elevului. 

              În procesul 
creşterii calităţii actului 
educativ, s-ar cuveni amintite 
atât alocarea unor resurse 
necesare pentru o evaluare 
profesionalistă, cât şi 
motivarea persoanlului 
didactic care trebuie să o 
pună în practică. Dacă s-ar 
proceda în acest fel, am fi 
fost în prezenţa unui proces 
de evaluare net superior 
celui existent. Însă, nimic 
substanţial şi durabil nu se 
va putea face în absenţa 
impulsului intern spre 
schimbare, în absenţa 

efortului propriu onest şi 
stăruitor, tenace în această 
direcţie a ameliorării evaluării 
procesului educaţional, 
indiferent că ne situăm în 
plan individual sau în planul 
comunităţii şcolare.  

             Pe parcursul 
îndeplinirii responsabilităţilor 
profesionale ale determinării 
valorii reale a unei lucrări, 
evaluatorul trebuie să pună 
în aplicare judecăţi 
profesionale şi morale 
rezonabile, în toate 
activităţile pe care le 
intreprinde.  

  Evaluatorii au 
responsabilităţi faţă de toţi 
cei care beneficiază de 
serviciile lor profesionale, dar 
şi responsabilitatea continuă 
de a coopera unii cu alţii 
pentru a îmbunătăţi arta 
evaluării, pentru a păstra 
încrederea clienţilor(elevi, 
părinţi) şi pentru a duce la 
îndeplinire cerinţele speciale 
de autoguvernare ale 
profesiunii. Eforturile 
colective ale evaluatorilor 
sunt necesare pentru a 
menţine şi pentru a întări 
tradiţiile profesiunii. Ca 
trăsătură dominantă a 
evaluatorului de mâine faţă 
de cel de astăzi, s-ar putea 
aminti voinţa autentică de 
schimbare, de capacitatea 
menţinerii unui efort constant 
într-o direcţie care vizează 
caracterul. 

 Cei care se bazează 
pe rezultatele unei evaluări - 
receptorii sau grupul ţintă - 
se aşteaptă ca evaluatorul 
să se achite de 

responsabilităţile 
profesionale cu integritate, 
obiectivitate, cu grija 
profesională cuvenită. Se 
doreşte ca aceştia să 
furnizeze servicii de calitate 
şi să ofere o gamă de servicii 
într-o manieră care să 
demonstreze un nivel de 
profesionalism conform 
standardelor profesionale. 
Cu alte cuvinte, folosind „un 
limbaj informatizat”, 
evaluatorul trebuie să fie 
echivalentul unei „maşini” 
inteligente, capabilă să dea 
naştere unui dialog 
constructiv- educativ cu 
educatul, depăşindu-se 
stadiul unei evaluări 
stereotipe: „greşit”, „nu este 
corect” etc. şi punându-se 
accentul pe actul de a 
dialoga, nu de a monologa. 
Evaluatorul poate îndeplini 
un şir de operaţii didactice 
delicate şi importante pentru 
dezvoltarea unui act 
educaţional calitativ:  

      -    empatizarea 
permanentă cu elevul;  

- chestionarea 
celui care învaţă şi 
identificarea lacunelor; 

- corectarea 
greşelilor şi eliminarea 
lacunelor prin furnizarea de 
informaţii pertinente; 

- controlarea 
sistematică a cunoştinţelor; 

- sprijinirea 
eforturilor de autoevaluare 
ale celui care învaţă( 
evaluatorul are rolul unui 
meditator); 
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- oferirea de 
exerciţii care stimulează 
creativitatea. 

        O evaluare 
presupune o evoluţie 
calitativă a actului 
educaţional, care se rezumă 
la următoarele elemente, şi 
nu numai: 

1. introducerea în 
planurile de învăţământ 
pentru educaţia obligatorie a 
noii educaţii tehnologice, 
centrată pe informatică şi 
celelalte discipline ce privesc 
„înalta tehnologie”: 
automatizare, analiza şi 
proiectarea sistemelor de 
comunicaţii etc.; 

2. construirea de 
programe riguroase, pornind 
de la obiective riguros 
concepute, măsurabile la 
nivel de abilităţi şi ierarhizate 
corect din punct de vedere 
logic şi psihopedagogic pe 
întreaga durată a şcolarităţii 
obligatorii; 

3. promovarea şi 
sprijinirea procesului de 
elaborare de manuale, 
redactate în funcţie de 
cerinţele programelor. Mai 
mult decât în cazul oricăror 
altor manuale, în acest caz 
se poate stimula 
interactivitatea naturală a 
copiilor, prin editarea lor pe 
dischete sau CD- uri; 

4. încurajarea 
utilizării noilor tehnologii 
informatice şi de comunicaţii, 
în mod specific, în cadrul 
tuturor disciplinelor şi 
activităţilor formale şi 
nonformale provocate de 
şcoală şi încurajarea relaţiilor 

cu vastul domeniu 
reprezentat de educaţia 
informală. 

Acest tip de evaluare 
bazată pe tehnologie 
servește ca instrument 
pentru îndepărtarea zidului 
între cele două mari culturi: 
filologia şi ştiinţele exacte. 
Cu toate acestea s-ar fi putut 
produce o mare îngrijorare: 
umanistul s-ar fi putut îndoi 
că un produs al tehnologiei 
ar modifica postulatele 
propriului domeniu. Omul de 
ştiinţe exacte s-ar fi putut 
teme că invazia gândirii 
umaniste ar periclita 
rigurozitatea disciplinei sale. 
Însă toate acestea nu s-au 
vor întâmplat, dacă luăm în 
calcul modificările survenite 
la nivelul cunoaşterii şi al 
culturii şi mutaţiile intervenite 
la nivelul educaţiei în 
ultimele decenii.   

              O evaluare 
bazată pe tehnologie este o 
treaptă spre o evoluţie 
calitativă a procesului 
educaţional. Iar evaluatorul 
(tehnologiei) este mediatorul, 
deschizătorul spre o 
educaţie menită să ridice 
actul educaţional pe treptele 
cele mai înalte. Pentru un 
cod al evaluării şi al 
evaluatorului se impun 
amintite nişte chestiuni 
(teorii) legate de 
dimensiunile timpului, 
resurse financiare, resurse 
umane- deci de 
managementul bugetului, 
managementul persoanlului 
şi managementul timpului.     

              Un 
management performant în 
educaţie (şi nu numai), 
trebuie să respecte cel puţin 
următorul set de principii 
(unele dintre ele sunt 
amintite şi mai sus): 

a.) principiul 
controlului prin feedback - 
evaluarea performanţelor 
prin măsurarea realizării 
obiectivelor propuse; recent 
se distinge între o evaluare 
internă şi o evaluare externă, 
cea din urmă se desfăşoară 
în ţările dezvoltate prin 
instituţii specializate.   

b.) principiul coerenţei 
dimensiunilor 
managementului - spre 
exemplu, proiectarea 
didactică să se facă în 
funcţie de teoria obiectivelor, 
dar să se recurgă în practica 
educaţiei la o didactică 
tradiţională; 

c.) principiul 
economiei - realizarea unui 
obiectiv să se producă cu 
minimum de resurse(evitarea 
risipei materiale, financiare, 
de competenţă, de timp etc).; 

d.) principiul 
competenţei manageriale - 
omul potrivit, cel de care 
este nevoie la locul potrivit; 

e.) principiul rutinei 
inventive - în vreme ce 
problemele vechi pretind 
soluţii fie vechi, fie noi, 
problemele noi solicită 
aproape întotdeauna soluţii 
noi; o anumită rutină este 
necesară, dar nu suficientă. 
Doar imaginaţia şi 
inventivitatea didactică şi 
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managerială mai pot fi 
salvatoare. 

              Pentru ca 
şcoala viitorului să devină un 
evaluator pertinent, necesar 
şi suficient, demersurile 
educative trebuie să se 
sprijine pe metode noi şi 
interactive cum ar fi: metoda 
activă care ar stimula 
spontaneitatea mintală a 
elevilor, intuiţia şi corelaţia 
diferitelor obiecte de studiu. 
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