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 Actul educativ este un 
act ce ţine de sfera relaţiilor 
interpersonale, eficienţa sa 
se decide pe terenul 
raporturilor concrete zilnice 
dintre profesor şi elev. 
Pentru perfecţionarea relaţiei 
profesor-elev este necesar 
să se ia în considerare 
obiectivele educaţiei, pe de o 
parte, şi psihologia tineretului 
contemporan, pe de altă 
parte, actul instructiv-
educativ fiind un proces ce 
continuă să fie o invenţie 
socială. 
 Relaţiile dintre 
profesor şi clasă se 
polarizează, în general, în 
sentimente de simpatie, 
încredere reciprocă sau, 
dimpotrivă, de antipatie, 
neîncredere şi chiar 
ostilitate. Sunt şi cazuri când 
contactul spiritual dintre 
profesor şi elev nu trece de 
zona indiferenţei( clasa nu 
există pentru profesor şi nici 
profesorul pentru 
clasă).Iniţiativa trebuie să 
aparţină însă profesorului, 
care ţinând seama de legea 
esenţială a relaţiilor afective 
interumane potrivit căreia: 
„simpatia şi bunăvoinţa naşte 
simpatie şi bunăvoinţă, 

antipatia şi ostilitatea trezesc 
sentimente de aceiaşi 
calitate”, trebuie să conducă, 
să dirijeze aceste relaţii şi să 
le structureze pe relaţii de 
colaborare. În urma studiilor 
efectuate s-a constatat că o 
parte dintre profesori nu 
reacţionează adecvat nici în 
cazul răspunsurilor bune 
(corecte) ale elevilor şi nici în 
cazul răspunsurilor greşite 
(nule) ele elevilor. 

Sursa de nemulţumire 
a elevilor îşi are originea în 
comportamentul unor cadre 
didactice, în imaginea 
deformată pe care unii elevi 
o au despre profesori şi 
profesorii despre ei. 
Utilizarea noilor tehnologii 
didactice, instruirea 
programată, duc în cele din 
urmă tocmai la selecţionarea 
şi întărirea 
comportamentelor adecvate, 
la realizarea în condiţii 
optime a conexiunii inverse, 
la aprecierea performanţelor 
şcolare ale elevilor pe baze 
ştiinţifice şi în condiţiile unei 
obiectivităţi ştiute. 
 După cum rezultă în 
urma constatărilor, o parte 
însemnată din profesori, în 
aprecierile pe care le fac 
asupra elevilor, pun accentul 
cu precădere pe eşecurile 

acestora, fac prognoze 
descurajatoare , pierzând din 
vedere perspectiva optimistă 
a viitorului elevului. 
 Autoritatea agresivă a 
profesorului trebuie înlocuită 
cu una întemeiată pe relaţii 
în care profesorul are rol de 
îndrumător şi coordonator al 
activităţii elevului. Se poate 
scoate în evidenţă 
consecinţele dezastroase pe 
care îl are controlul agresiv 
asupra elevilor. Orice 
încercare de a umili sau 
încurca un elev, mai ales în 
prezenţa colegilor săi, va 
sfârşi printr-un rezultat 
nedorit; elevul ori se retrage 
în sine refuzând să mai 
comunice, ori reacţionează 
violent faţă de încercarea de 
a fi încurcat sau umilit. 

Este greşită părerea 
unor profesori că este 
suficient ca elevii să asculte 
explicaţiile şi doar atât. Este 
necesară participarea directă 
a elevilor în procesul de 
predare. O asemenea 
implicare devine posibilă 
doar atunci când predarea 
alternează cu perioade de 
întrebări-răspunsuri de 
verificare a conceptelor şi 
înţelesurilor, explicaţii şi 
discuţii destinate detailării 
acestora.  
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Un profesor care are o 
comunicare cât mai bună cu 
elevii trebuie să ştie să 
gândească modalităţi de 
înlăturare a unor dificultăţi şi 
obstacole posibile. Deseori 
profesorii sunt tentaţi să 
poarte discuţii cu elevii buni, 
să le asculte explicaţiile, iar 
cei slabi să fie marginalizaţi. 
În acest caz, elevii, 
îndeosebi cei pasivi la lecţie 
întâmpină o serie de 
obstacole, mai ales în 
înţelegerea noţiunilor şi în 
interpretarea acestora. 
Comunicarea trebuie făcută 
cu toţi elevii, antrenându-i pe 
fiecare în parte, în funcţie de 
particularităţile şi caracterul 
fiecăruia. Depinde, în primul 
rând de conduita 
profesorului, pentru ca toţi 
elevii să fie implicaţi în actul 
didactic. De multe ori relaţia 
dintre profesor şi elevii 
mediocri lasă de dorit. În 
general aceştia sunt 
marginalizaţi  şi suferă din 
cauza neantrenării lor în 
actul de comunicare pe 
timpul ascultării sau predării 
unei teme, plecând din clasă 
cu lecţia neînvăţată. Aceşti 
elevii, cu precădere cei 
timizi, trebuie încurajaţi, 
motivaţi, antrenaţi în cadrul 
unei lecţii. Profesorul care 
cunoaşte arta comunicării şi 
care a dobândit aptitudini 
pedagogice ştie că lecţia se 
poate preda împreună cu 
clasa, că informaţia nu 
trebuie să fie unidirecţională, 
doar ca un bagaj de 
informaţii pe care elevul 
trebuie să şi le însuşească. 

 Rezultatele obţinute în 
urma cercetărilor au scos în 
evidenţă faptul că, cu cât 
formele de penalizare (ironia, 
jignirea, ridiculizarea, notele 
proaste, etc.) sunt mai des 
folosite, cu atât efectul lor 
scade. Profesorul care 
cunoaşte valoarea aprecierii 
pozitive nu se va feri de o 
uşoară supraapreciere a 
performanţelor elevului. Va 
aprecia pe elev mai mult 
decât merită, spre a-l face să 
merite pe deplin aprecierea, 
să se ridice la nivelul 
aprecierilor făcute. 
Experienţa ne arată că 
profesorul cu rezultate bune 
în activitatea lui didactică îşi 
îmbunătăţeşte relaţiile cu 
elevii slabi şi prin faptul că le 
acordă suficientă apreciere 
pozitivă. Chiar şi unele 
performanţe şcolare minore, 
profesorul care cunoaşte 
valoarea aprecierii pozitive, o 
foloseşte încercând să 
dezvolte în mod permanent 
încrederea elevilor în 
propriile lor forţe. 
 Neacordând o atenţie 
mai mare modului de 
distribuire a formelor de 
intrare, balanţei pedepselor 
şi recompenselor, a 
aprecierii pozitive şi 
negative, se poate ajunge la 
o depreciere a personalităţii 
elevului, atunci când se 
foloseşte în mod exagerat 
dojana şi mai ales, atunci 
când dojana nu păstrează un 
caracter limitat („astăzi nu ai 
învăţat lecţia”), ci ia forma 
unei deprecieri globale ( „ ce-
o să iasă din tine” sau 

„degeaba cheltuiesc părinţii 
cu tine”). Nu este deloc 
întâmplător că profesorii ce 
impulsionează elevii mai 
mult prin laudă obţin 
rezultate mai bune în 
procesul de educaţie. 
Aceştia apreciază pozitiv 
„elevii dificili” chiar şi pentru 
unele progrese minore 
încercând în felul acesta să 
dezvolte, mod permanent, 
încrederea elevilor în 
propriile forţe. 
 Raporturile dintre 
profesor şi elev nu prezintă 
numai o latură intelectuală. 
Factorul afectiv are o 
importanţă deosebită asupra 
randamentului intelectual al 
elevului. Crearea de bună 
dispoziţie în clasă reprezintă 
o condiţie necesară pentru 
evitarea eşecului şcolar. 
Fiecare lecţie se desfăşoară 
într-un climat afectiv 
particular, dispoziţia clasei 
variază în funcţie de cea a 
profesorului. 

Prin apreciere 
profesorul trebuie să 
schiţeze o perspectivă. Dacă 
un profesor spune unui elev: 
„din tine nu va ieşi nimic”, el 
nu apreciază numai o 
situaţie prezentă, ci exprimă 
şi convingerea lui asupra 
dezvoltării viitoare a elevului, 
ceea ce ar putea duce în 
final la un rezultat nedorit. 
Performanţele elevului, nu 
numai că nu vor creşte, ci 
vor scădea atât de mult încât 
ar putea pune în pericol 
dezvoltarea psihică viitoare a 
acestuia. De aceea, 
profesorii trebuie să aibă 
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grijă ca în derularea 
procesului de învăţământ să 
nu lezeze personalitatea 
elevului ci să-l ajute să şi-o 
dezvolte, să-l ajute să înveţe, 
să gândească singur pentru 
că, atunci când va părăsi 
băncile şcolii să nu depindă 
de nimeni, cel puţin din punct 
de vedere intelectual. 
  În termeni 
pedagogici, elevul trebuie să 
fie conştient de rolul său unic 
în cadrul lecţiei. Pe parcursul 
unei ore de curs, mesajul 
transmis de profesor este 
unul singur şi totuşi, în 
funcţie de personalitatea şi 
participarea, respectiv 
conectarea la activitatea din 
clasă a fiecărui elev, modul 
de percepere este diferit. 
Astfel, în funcţie de feed-
back-urile primite (verbale, 
paraverbale, mixte) 
profesorul îşi poate conduce 
cu mai multă eficienţă 
activitatea didactică. 
Procentajul câştigului din 
partea elevului va fi şi el 
direct proporţional cu gradul 
de implicare al acestuia în 
propria instruire. 
 Inoculând elevului o 
stare de trezire a spiritului, o 
dispoziţie spre nou şi 
problematic de fapt i se 
defineşte o linie directoare: 
„învaţă-te să cauţi singur!”. 
Este o idee la care concură 
toate formele de activitate cu 
elevii: lecţia, activitatea 
practică, examenele, 
manualele, culegerile de 
probleme, internetul. Butonul 
„Search” odată activat 
creează dependenţa şi 

funcţionează fără a avea un 
caracter elitar, nu se referă 
doar la elevii buni ci la toţi 
elevii. Astfel „ nu înveţi să 
desenezi uitându-te la un 
profesor care desenează 
foarte bine. Nu înveţi pianul 
ascultând un virtuoz. Tot 
astfel […] nu înveţi să 
gândeşti ascultându-l pe un 
om care vorbeşte şi 
gândeşte bine” spunea Alain 
Bloom. 
 În concordanţă cu 
principiul participării active 
trebuie să ne facem din elev 
un partener. Şi nu orice fel 
de partener, ci unul activ, 
curios, atent, care să înveţe, 
un partener în care să 
investim încredere şi pe are 
să-l respectăm. Numai astfel 
resursele umane, temporale, 
materiale pe care le 
implicăm în procesul 
instructiv-educativ se vor 
transforma în satisfacţii. „Şi 
ce satisfacţie mai mare şi 
mai profundă poate fi decât 
aceea de a vedea „chipul 
luminat” al unui elev care a 
înţeles azi, care caută mâine 
şi care va descoperi singur, 
în curând, că a învăţa este 
un adevărat spectacol !”. A fi 
profesor înseamnă nu numai 
a poseda cunoştinţe de 
specialitate dar, foarte 
importantă este, şi 
capacitatea de a le transmite 
şi traduce didactic. 
 În calitate de profesor, 
dar mai ales de diriginte, se 
realizează şi o comunicare 
cu familiile elevilor. Astfel, 
dirigintele aşteaptă ca părinţii 
să colaboreze şi să se 

implice activ în actul 
educaţional, cerând şi să i se 
recunoască rolul pe care îl 
are în educaţia copiilor. 
Părinţii aşteaptă de la 
diriginte o evaluare corectă a 
propriului copil dar şi un 
sprijin în formarea acestuia. 
Atunci când colaborarea 
dintre profesor şi diriginte, pe 
de o parte, respectiv elev şi 
părinte, pe de altă parte, se 
realizează pe baza unei 
comunicări eficiente toţi 
factorii implicaţi au de 
câştigat. 
 Pentru o comunicare 
eficientă trebuie să ţinem 
seama de câteva reguli 
simple şi anume: dorinţa de 
a înţelege şi a asculta, să ştii 
să asculţi, disponibilitate, 
implicare, discernământ şi 
obiectivitate în evaluarea 
comportamentelor elevilor, 
onestitate, bunăvoinţă, 
încredere reciprocă, respect 
reciproc, flexibilitate în 
gândire, toleranţă, 
complementaritate, 
sentimentul de dăruire, 
găsirea unui limbaj comun, 
altruism, interese comune, 
preocupări comune, 
cooperare, curaj, 
îndrăzneală, să dai celuilalt 
putere, simţul umorului. 

 Un profesor bun 
trebuie să ştie calea pe care 
s-o aleagă pentru ca relaţia 
profesor-elev să fie cât mai 
eficientă. Profesorul trebuie 
să-i dea încredere elevului în 
forţele sale, să prindă curaj, 
să-l facă să se implice în 
relaţia de comunicare, să 
reuşească să-l antreneze 
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intr-o discuţie constructivă. E 
necesar ca elevilor să li se 
transmită acea sete de 
cunoaştere, acea 
disponibilitate şi flexibilitate 
în gândire, dorinţa de 
comunicare. Profesorul 
trebuie să ţină seama de 
opiniile elevilor, de dorinţele 
acestora, de personalitatea 
fiecăruia în parte. Elevii 
trebuie consideraţi nişte 
persoane responsabile, 
cărora li se acordă un anumit 
credit.  

 În relaţia profesor-elev 
trebuie avut în vedere, nu în 
ultimul rând, şi 
personalitatea elevilor. 
Desigur, comportarea 
profesorului în clasă este 
condiţionată, în mare 
măsură, şi de atmosfera 
existentă, de comportarea 
elevilor. Contează, totodată, 
şi opiniile, valorile, atitudinile 
şi caracteristicile personale 
ale profesorului. De 
exemplu: nu este totuna 
dacă este sever sau nu, 
îngăduitor sau drastic cu 
elevii, flexibil sau rigid în 
raport cu aceştia, tolerant 
sau nu. Astfel spus, 
exercitarea rolului depinde 
de structura, personalitatea 
şi particularităţile psihice ale 
purtătorului acestora. Ca 
dovadă, fiecare profesor 
personifică rolul într-o 
manieră originală şi ajunge 
în cele din urmă la un stil 
propriu în actul comunicării 
educaţionale.  

   
Bibliografie: 

„Pedagogie”, 
Constantin Cucoş, Editura 
POLIROM, Iaşi, 1998; 

„ Pedagogie 
generală”, Rodica Niculescu, 
Editura SCORPION, 1996; 
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Drumul lui Creangă în inima noastră 

 
 

Bibliotecar  Arsenescu Constantin 
Liceul Tehnologic  ,,Ion Creangă” – Pipirig 

 
 

 
 

 Primul copil din cei 
opt ai lui Ştefan Apetrei 
Ciubotarul şi Smarandei 
Creangă, născută în Pipirig, 
Ion, cel ce avea să fie cel 
mai mare povestitor român al 
tuturor timpurilor, s-a născut 
la 1 martie. Sunt vii şi 
benefice umbrele bunicilor 
dinspre mamă ai scriitorului, 
Nastasia şi David Creangă, 
oier vestit cu care se 
mândrea povestitorul. Având 
în vedere că Pipirigul este 
leagănul moral care a dat 
materia de exprimare lui Ion 
Creangă şi Liceul Tehnologic 
,,Ion Creangă” din Pipirig i-a 
marcat ziua de naştere prin 
activităţile culturale şi 
artistice care s-au desfăşurat 
în biblioteca şcolară, vineri, 1 
martie 2019. 
 Bibliotecarul a pregătit 
în mod omagial sala de 
lectură a bibliotecii, 
amenajând raftul de autor, 
expoziţie de desene ale 
elevilor după opere de Ion 
Creangă, un film 
documentar, pliant şi semne 
de carte, stampa ,,Pupăza 
din tei”. Au participat 
colectivele de elevi din 
clasele a II-a, gimnaziu, 
directori, învăţători şi 

profesori de Limba şi 
literatura română. 
 După cuvîntul de 
deschidere al domnilor 
directori, bibliotecarul 
prezintă scopul şi obiectivele 
activităţilor dedicate 
scriitorului Ion Creangă, a 
prezentat lucrările expoziţiei, 
cărţile din raftul tematic şi 
filmul documentar ,,Viaţa şi 
opera lui Ion Creangă”. 
 Elevii clasei a II-a, 
coordonaţi de prof. Stănoaie 
Elena au deschis programele 
artistice cu o scenetă după 
,,Soacra cu trei nurori” şi au 
avut cântece dedicate 
scriitorului. Un grup de elevi 
gimnazişti talentaţi, în 
costume tradiţionale, au 
prezentat o scenetă 
,,Pupăza din tei”, moment 
pregătit de doamna profesor 
David Ionela. Un alt moment 
artistic a fost pregătit de 
doamna director  Elisabeta 
Grămadă şi doamna director 
adjunct Nadia Sângeap, cu 
elevii claselor  a VII-a şi  a 
VIII-a . O dramatizare după o 
secvenţă din ,,Amintiri din 
copilărie” a fost prezentată 
de grupul de elevi pregătiţi 
de doamna profesor Năstacă 
Nina, urmată de o scenetă 
,,La cireşe”, elevii fiind 
pregătiţi de doamna Iacob 

Iuliana şi o scenetă după 
,,Amintiri din copilărie” cu 
elevi de la clasele de liceu, 
coordonaţi de doamna 
profesor Hojda Verginica. 
 Activităţile s-au 
derulat în intervalul de timp 
cuprins între orele 8-10, 12-
14 şi s-au încheiat cu 
înmânarea de pliante, semne 
de carte şi mărţişoare tuturor 
participanţilor. 

 



Şcoala modernă — nr. 1/2019                                                                        Considerații metodice 

 

6 

 

 
Educaţia profesională 

 
 

Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă”, Pipirig 
Prof. Elisabeta Gramadă 

 
 

 
 

 Educaţia 
profesională – definire. 

Societatea  umană 
este un sistem socio-
economic care generează o 
infinitate de roluri şi profesii. 
Ceea ce se are permanent în 
vedere prin educarea 
personalităţii individuale este 
dezvoltarea acelor calităţi şi 
însuşiri care sunt în 
concordanţă cu 
potenţialităţile individuale şi 
sunt necesare integrării în 
structura socială. 

Integrarea individului 
în structura socială îmbină 
două laturi complementare: 
socializarea şi 
personalizarea. Socializarea 
se manifestă prin acceptarea 
şi valorificarea în folosul 
comunităţii a potenţialului 
acţional-creativ al individului, 
iar personalizarea   se 
exprimă prin interiorizarea 
valorilor pe care societatea 
le oferă şi le impune omului. 
Educaţia are  în vedere 
ambele laturi.  

Concepută în  modul 
prezentat mai sus, educaţia 
profesională se impune tot 
mai mult în condiţiile 
societăţii contemporane, 
când tehnica şi tehnologia îşi 

pun amprenta asupra 
activităţii omului. Nu 
întâmplător se apreciază că 
omenirea a intrat într-o eră 
tehnologică, era tehnologiilor 
informatico-cognitive, care 
revoluţionează raportul om-
maşină. Omul redevine 
conducătorul maşinii, calitate 
care îi solicită astăzi un larg 
orizont cultural şi tehnologic, 
concomitent cu dezvoltarea 
unor capacităţi, priceperi şi  
deprinderi necesare.  

Esenţa educaţiei 
profesionale constă în 
formarea unui orizont cultural 
şi tehnologic cu privire la  o 
anumită profesiune, 
concomitent cu dezvoltarea 
unor capacităţi, priceperi şi 
deprinderi  necesare  
executării ei.   
 

Sarcinile educaţiei 
profesionale 

Formarea orizontului 
cultural profesional cuprinde 
ansamblul cunoştinţelor 
necesare orientării omului în 
domeniul profesiei sau unui 
grup de profesii. Diversitatea 
foarte mare a profesiilor face 
ca relativ aceleaşi  aptitudini 
să se valorifice  în multiple 
profesiuni, dar în mod 
specific. 

Evident că în actualul 
proces de restructurare 
cultura profesională se 
înscrie ca o prelungire 
firească a celei intelectuale. 
Sudura dintre ele este 
posibilă numai în condiţiile în 
care elevul achiziţionează 
acele informaţii ale culturii 
profesionale care sunt în 
concordanţă cu gusturile, 
interesele şi aptitudinile sale. 

Orizontul cultural-
profesional se constituie ca o 
unitate între cultura 
intelectuală şi cea 
profesională, aceasta 
impune ca în procesul de 
învăţământ să imprimăm 
capacităţi senzoriomotorii.     

În acceastă categorie 
pot fi incluse percepţiile 
spaţiale sensibilitatea 
analizatorilor, aptitudinea 
motrică, dexteritatea 
manuală etc., fig. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Dischetă 
privind abilităţile şi 
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competenţele necesare 
formării profesionale.  

Percepţia relaţiilor 
spaţiale este o capacitate 
indispensabilă în activitatea 
tehnică. Cu ajutorul 
percepţiei senzoriale pot fi 
reflectate anumite proprietăţi 
privitoare la distanţă, mărimi, 
poziţie în spaţiu etc. 
Dezvoltarea acestora este 
posibilă numai în activitatea 
de manipulare  a obiectelor, 
a instrumentelor care solicită 
aprecierea mărimii, distanţei 
şi formei şi a altor proprietăţi 
ale corpurilor şi obiectelor 
înconjurătoare; se realizează 
prin activităţi în care 
predomină aspectul manual. 

Sensibilitatea 
vizuală, (acuitatea vizuală şi 
simţul cromatic), 
sensibilitatea auditivă, 
sensibilitatea tactilă, simţul 
echilibrului etc. sunt abilităţi 
senzoriale indispensabile în 
exercitarea diferitelor profesii 
impuse de RŞT. 

Aptitudinea motrică 
se exprimă prin mişcările pe 
care trebuie să le execute 
omul în activitatea ce o 
desfăşoară. Dintre abilităţile 
acestei  aptitudini 
menţionăm: viteza de 
reacţie, precizia mişcărilor, 
ritmul acestora  sau 
succesiunea lor într-o ordine 
impusă, forţa mişcărilor, 
fineţea lor etc. 

Dexteritatea 
manuală este o aptitudine 
specială, complexă, prezentă 
în toate profesiile manuale, 
de la simplu meseriaş până 
la chirurg, desenator sau 

pictor şi muzician consacrat. 
Ea constă în coordonarea, 
automatizarea şi integrarea 
într-un tot unitar a mişcărilor 
organismului sau a 
membrelor superioare în 
vederea desfăşurării cu 
succes a unei activităţi 
manuale: precizia mişcărilor 
şi rapiditatea desfăşurării lor 
constituie miezul aptitudinii 
manuale.    

Prirceperi şi 
deprinderi practice. 
Priceperile sunt modalităţi 
operaţionale de acţiune care-
i permit individului să 
desfăşoare o activitate 
concretă sau să rezolve o 
anumită sarcină, în condiţii 
variabile, apelând la 
cunoştinţele şi deprinderile 
însuşite şi formate anterior. 
Deprinderile  sunt 
componente automatizate 
ale acţiunii, consolidate prin 
exerciţiu şi învăţare, care 
devin mijloace în vederea 
îndeplinirii unei activităţi 
complexe.     

Unul din criteriile de 
clasificare a priceperilor  şi 
deprinderilor este cel al 
activităţilor în care sunt 
implicate: priceperea de a citi 
o schiţă sau un desen tehnic, 
un plan, o diagramă, 
priceperea de a demonta un 
aparat sau o maşină, 
priceperea de a  folosi 
diferite instrumente de 
muncă în vederea efectuării 
unor operaţii de măsurare, 
tăiere, de control şi verificare 
în condiţii şi situaţii noi etc. 
Deprinderile se referă la 
gradul de stăpânire a 

operaţiilor de muncă, 
deprinderea de folosire a 
unor instrumente, unelte sau 
aparate. Din punct de vedere 
psihologic aceste deprinderi 
comportă o latură senzorială 
şi o realitate motrică, fig. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Competenţe 
cheie necesare în secolul al  

xx-lea. 

 
Familiarizarea 

elevilor cu diferite 
profesiuni şi formarea 
intereselor faţă de acestea 
Este o sarcină cu profunde 
implicaţii ce înglobează mai 
multe aspecte privitoare la 
pregătirea copiilor pentru 
diferite activităţi cu caracter 
intelectual şi productiv. Se 
are în vedere orientarea lor 
spre un grup de profesii prin 
cunoaşterea fenomenelor 
legate de specificul şi 
condiţiile de muncă, a locului 
şi importanţei lor pentru un 
sistem economic, prin 
deplasarea unor atracţii şi 
preferinţe faţă de asemenea 
profesii. Cu timpul aceste 
atracţii şi preferinţe  se vor 
stabiliza sub forma 
intereselor pentru profesiile 
intelectuale şi productive, 
pregătind terenul alegerii 
profesiunii. [18]    
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Prin stimularea intereselor 
profesionale  se  conturează 
o anumită relaţie între 
posibilităţile şi capacităţile 
individului, pe de o parte, 
preferinţele şi dorinţele sale, 
pe o altă parte. Evident că 
această relaţie nu apare în 
mod spontan, ea se 
elaborează continuu în 
procesul participării la diferite 
activităţi: familiarizarea cu 
diferite profesiuni; 
declanşarea de preferinţe şi 
înclinaţii; stabilizarea 
interesului pentru anumită 
profesie; alegerea profesiei, 
fig. 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Modele de profesii 
şi meserii  

 
Concomitent se 

formează atitudinea  
individului faţă de munca 
intelectuală şi cea 
productivă, atitudinea fiind 
componenta fundamentală a 
personalităţii individului. Din 
punct de vedere pedagogic 
această atitudine include un 
ansamblu de reprezentări, 
idei, trăiri afective, stări  de 
spirit, convingeri etc. în 
legătură cu rolul şi 
importanţa socială şi 
individuală a muncii fig. 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Criterii de 
dezvoltare personală  

Sensul profund al 
acestei laturi a educaţiei  
este asigurarea competenţei 
profesionale nu numai pentru 
exercitarea unei profesii 
(meserii), ci şi pentru a 
răspunde cerinţelor 
mobilităţii profesionale, a 
trecerii de la o meserie la 
alta mai mult sau mai puţin 
apropiate. De aceea, din 
perspectiva pedagogică este 
indispensabilă asigurarea 
unui echilibru între 
profesionalizare şi 
specializare. 
Profesionalizarea asigură un 
câmp profesional mai larg  
pe care urmează să se 
grefeze specializarea prin 
adâncirea unora din 
componentele acelui câmp. 
O specializare excesivă şi 
timpurie este fatală 
individului, deoarece 
îngrădeşte orice progres 
ulterior, orice ascensiune 
chiar în cadrul profesiei sale.     
 
Direcţii fundamentale ale 
educaţiei profesionale 
 

La nivelul 
învăţământului preşcolar şi al 
învăţământului primar 
accentul trebuie să se pună 

pe dezvoltarea acuităţii 
senzoriale şi a abilităţii 
motrice. Activităţile manuale 
desfăşurate cu copiii la 
aceste vârste vizează 
formarea unor capacităţi 
senzorio-motrice, legate de 
precizia mişcărilor, armonia 
şi convergenţa lor, 
îndemânare, dexteritate, 
priceperi şi deprinderi. 

În faza de tranziţie 
spre învăţământul tehnic, 
specific învăţământului 
gimnazial se adâncesc şi se 
diversifică achiziţiile din 
etapa precedentă prin lucrări 
manuale şi tehnico-
productive. La această 
vârstă încep să se contureze 
preferinţele şi dorinţele 
elevilor spre anumite 
profesii.    
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LA FRANCOPHONIE, OUVERT VERS LE MONDE.... 

13-20 MARS 2019 

 
 

Prof. Livia Armanu 
Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra-Neamț 

 
 

 
 

 MOTTO: „J’ai appris 
l’ialien pour parler au Pape, 
l’espagnol pour parler à ma 
mère, l’anglais pour parler à 
ma tante, l’allemand pour 
parler à mes  amis et le 
français pour parler à moi-
même.” (Charles Quint)                                                                                                                                           
CANDIDAT: Școala 
Gimnazială  NR 2 Piatra-
Neamt 
DIRECTEUR: Prof. NEȚA 
Constantin Ciprian 
COORDINATEURS: 
Prof.Armanu Livia, 
GROUPE CIBLE 
Bénéficiaires directs: élèves 
des classes Vème à VIIIème et 
enseignants de l'école 
b) Bénéficiaires indirects: 
parents d'élèves 
ARGUMENT: Apprendre le 
français, c'est ouvrir la 
fenêtre sur le monde 
francophone et connaître 
d'autres modes de vie. 
OBJECTIFS DE 
L'ACTIVITE: 
OBJECTIFS CADRES: 
• Formation du sens 
esthétique chez les enfants 
• Développer des 
compétences artistiques 

• Stimuler le désir de 
participer activement et 
émotionnellement 
• Tolérance croissante de la 
communauté locale envers 
les élèves et les étudiants. 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES: 
• Récitation correcte et 
expressive de la poésie 
française en respectant 
l'intonation, les pauses et le 
rythme propres à la langue; 
• culture d'un discours 
cohérent et expressif en 
termes phonétiques, lexicaux 
et grammaticaux; 
• expression civilisée dans la 
langue, les gestes et 
l'attitude envers les 
collègues, les enseignants, 
les parents, la société; 
• expression d'amour pour le 
français; 
• développement de la 
mémoire, de l'attention, de 
l'observation; 
• effectuer les mouvements 
de rotation avec un 
synoptique et une 
pantomime correspondant 
aux indications de la scène; 
• Développer l'esprit de 
compétition 
RESSOURCES: 
HUMAIN:  

- les étudiants des classes 
impliquées dans le 
programme; 
- professeurs des classes 
inscrites au projet; 
- dʼautres  enfants,  des 
parents; 
- la direction de l'unité 
impliquée dans le projet. 
MATERIAUX:  
- dossiers; 
- vidéoprojecteur 
- un ordinateur portable; 
- crayons, marqueurs, 
feuilles blanches; 
- brochure dʼinformation 
 - costumes et décorations 
pour le programme 
artistique; 
 - caméra.                   
TEMPS: un jour (20 mars 
2019) 
SPATIAL:la salle de classe 
FINANCIAL: autofinancé 
STRATÉGIES DE MISE EN 
ŒUVRE: 
Formes d'organisation: 
- activités communes entre 
les étudiants de cette école 
(activités individuelles, travail 
en équipe) 
Méthodes et procédures: 
- activités d’information, jeux 
de rôle, exposition, 
explication, concours, travail 
d’équipe 
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EVALUATION DU PROJET: 
- album photo avec des 
photos pendant le 
programme artistique. 
RÉSULTATS ATTENDUS: 
• Les objectifs du projet sont 
de susciter l’intérêt des 
autres enseignants; 
• la participation de tous aux 
activités réalisées; 
• activités pendant l’activité 
et diplômes de participation; 
• Atteindre un état de bien-
être, de confiance en soi et 
de joie générale. 
PROGRAMME 
D’ACTIVITES 
- le ton de l’hymne de la 
France; 
- Présentation d’un 
programme artistique dédié 
à la journée de la 
francophonie; 
- présentations PowerPoint 
(paysages, châteaux en 
France); 
- un concours entre étudiants 
sur le thème de la 
francophonie:                        
           

1. Quelles sont les 

couleurs du drapeau 

français? 

Blanc-jaune-noir; Bleu-blanc-

rouge; Rouge-blanc-noir 

2. Où se trouve la 

France ? 

Au Nord de l’ Europe; A l’ 

Ouest de l’ Europe; Au Sud 

de l’ Europe 

3. Quelle est la capitale 

de la France ? 

Bruxelles; Lyon; Paris 

4. Le Roi-Soleil est le 

surnom de : 

Napoléon; Louis XIV; 

François I 

5. Marie et Pierre Curie 

ont reçu le prix Nobel 

de physique pour : 

La découverte de la 

radioactivité; La 

détermination du poids 

atomique du radium; Le 

vaccin contre la rage 

6. Quel est l’ hymne de 

la France ? 

La Brabançonne; La 

Marseillaise; La Parisienne 

7. Qui a chanté la 

mélodie « Et si tu n’ 

existais pas » ? 

Jacques Brel; Patrick Bruel; 

Joe Dassin 

8. Le célèbre roman 

« Les Misérables » a 

été écrit par : 

Victor Hugo; Gustave 

Flaubert; Stendhal 

9. Quand célèbre-t-on la 

fête nationale de la 

France ? 

Le 10 Juillet; Le 14 Juillet; Le 

20 Juillet 

10. Qui est le président 

de la France ? 

Jacques Chirac; Nicolas 

Sarkozy; Emmanuel Macron 

11. Quel est le roman de 

Jules Verne ? 

« Le tour du monde en 80 

jours »; « Le comte de Monte 

Cristo »; « Les trois 

Mousquetaires » 

12. Quel fleuve traverse 

Paris ? 

La Loire; Le Rhône; La 

Seine 

13. Roquefort est le nom : 

D’ un célèbre vin; D’ un 

fromage; D’ une région 

14. Le plus célèbre 

festival de film 

organisé en France 

est : 

Le Festival de Paris; Le 

Festival de Lyon; Le Festival 

de Cannes 

15. On fête la Journée 

Internationale de la 

Francophonie : 

Le 1er Mars; Le 27 Avril; Le 

20 Mars 

16. Où est-ce qu’ on peut 

admirer « La 

Joconde » ? 

Au Musée du Louvre; Au  

Musée d’ Orsay; Au Musée 

Rodin 

17. Le plus haut sommet 

des Alpes est : 

Dent du Géant; Aiguille de 

Bionnassay; Mont Blanc 

18. Qui a écrit « Le Petit 

Prince » ? 

Jacques Prévert; Antoine de 

Saint-Exupéry; Hector Malot 

19. Où se trouve la région 

de Québec ? 

France; Belgique; Canada 

20. Quels chanteurs 

français/quelles 

chanteuses françaises 

connais-tu? 
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ACTIVITATEA  DIFERENŢIATĂ, UN FACTOR ESENȚIAL  

ÎN   REUŞITA  ŞCOLARĂ 

 

Prof. înv. primar  Moroiu Maria-Claudia  
Colegiul Tehnologic ”Spiru Haret”,  Piatra Neamț 

 
 

 
 

 Reuşita şcolară 
este ţelul întregului proces 
de învăţământ. Analiza 
reuşitei şcolare se face în 
strânsă legătură cu eşecul 
şcolar. Cercetările au relevat 
condiţionarea reuşitei 
şcolare de influenţa unei 
constelaţii de factori cu 
acţiune variabilă, ceea ce 
oferă posibilitatea ca, prin 
potenţarea unora, să se 
atenueze efectul altora mai 
puţin confortabili şi mai uşor 
de manipulat, în scopul 
ameliorării performanţelor.  

Aspecte ce 
favorizează reuşita şcolară: 

 influenţa 
caracteristicilor 
individuale ale 
elevilor 

 factorii socio-
familiali 

 grupul şcolar 
 factorii şcolari 

Cadrul didactic trebuie 
să ţină seama de următorii 
factori: 

• Climatul social 
• Varietatea 

activităţilor în 
procesul de 
învăţare 

• Oportunităţile 
oferite în 
vederea 
încurajării 
participării 
elevilor 

• Feed-back şi 
cercetare 

Una dintre tendinţele 
modernizarii învăţământului 
vizează flexibilitatea 
instrucţiei şi educaţiei pentru 
a asigura dezvoltarea 
capacităţilor şi aptitudinilor 
fiecărui elev, în raport cu 
propriile posibilităţi si 
interese.  
 Procesul de predare-
învăţare-evaluare trebuie să-
l pună pe elev cât mai 
devreme posibil în posesia 
unor mijloace proprii de 
însuşire a cunoştinţelor, de 
aplicare în practică în mod 
constant şi creator a 
acestora. Cadrul didactic 
trebuie să adapteze întregul 
demers educaţional la 
diversitatea indivizilor şi 
grupurilor, talentelor 
individuale, evitând 
marginalizarea ori 
excluderea socială.  
 Educaţia ţine seama 
atât de disponibilităţile 
aptitudinale individuale, de 
specificitatea persoanei, cât 

şi de cerinţele mediului ori de 
tradiţiile culturale ale 
grupurilor care compun 
societatea, în scopul unei 
integrări sociale optime a 
fiecăruia. 

Începând cu ciclul 
primar, se urmăreşte 
ameliorarea rezultatelor 
şcolare prin valorificarea la 
maximum a potenţialului 
fiecărei vârste. Printre 
modalităţile de adaptarea 
învăţământului la 
particularităţile individuale 
ale elevilor se înscrie şi 
activitatea diferenţiată cu 
elevii. Prin diferenţierea 
activităţii se înţelege 
cunoaşterea şi folosirea 
particularităţilor individuale, 
cu scopul de a-l ajuta pe elev 
să se dezvolte la nivelul la 
care îi permit posibilităţile 
sale, prin eforturi progresive. 

“Instruirea diferentiată 
nu prezintă doar o cerinţă 
care priveşte doar un aspect 
sau altul al procesului 
complex de instruire sau 
educare a elevilor, ci un 
principiu general care 
vizează activitatea de 
învăţământ atât ca 
macrosistem, cat si 
componentele sale, ca 
microsisteme. Ea constituie 
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un imperativ al 
învăţământului din vremea 
noastră şi, ca urmare, 
trebuie concepută o 
veritabilă strategie de 
organizare şi desfăşurare a 
acesteia.” 

“Principiul 
individualizării şi diferenţierii 
învăţării exprimă necesitatea 
adaptării (potrivirii) dinamice 
a încărcăturii cognitive şi 
acţionale a conţinuturilor şi 
strategiilor instructiv-
educative, atât la 
particularităţile psiho-fizice 
ale fiecărui elev, cât şi la 
particularităţile diferenţiate, 
relativ comune unor grupe 
de elevi în vederea 
dezvoltării lor integrale ca 
personalitate  şi 
profesionalitate.” 

Principiul urmăreşte 
să asigure unitatea dintre 
particular şi general în 
educaţie, dintre obiect şi 
subiect al educaţiei, dintre 
strategiile de educaţie de 
grup cu cele de educaţie 
individuală. “Acest principiu 
ne atenţioneaza asupra 
faptului că este bine să 
pornim de la datele 
persoanei de educat, de la 
natura sa interioară şi să nu 
forţăm nepermis de mult, 
peste limitele pe care le 
îngăduie vârsta şi 
caracteristicile individuale. 
Educaţia în conformitate cu 
natura (fie în sensul imprimat 
de J.A.Comenius, după care 
este indicat să luăm lecţii de 
la grădinar, care nu forţează 
natura, fie în sensul dat de 
J.J.Rousseau, după care 

suntem obligaţi să 
respectăm natura interioară 
a copilului, să plecăm de la 
aceasta) pare a fi o regulă 
de aur. În măsura în care 
este pusă în paranteză 
persoana, efectul educativ 
este diminuat sau nul.  

Nu ne putem juca sau 
nu putem face experimente 
cu mintea şi sufletul copiilor. 
Firea omeneascăîşi are un 
mers firesc care trebuie 
cunoscut şi respectat. Tot ce 
se dă elevilor va fi 
dimensionat în raport cu 
psihicul lor, conţinuturile 
ideatice vor fi relativizate la 
vârste şi persoane, relaţia 
dintre profesor şi elev va fi 
reglată permanent în funcţie 
de permisivitatea situaţiilor 
psihologice.” 

Acest principiu îşi 
găseşte fundamentarea 
psihologică în relaţia ce se 
instituie între învăţare şi 
dezvoltare. Se ştie că 
trecerea de la structuri 
cognitive superioare se face 
sub impulsul exersării şi 
învăţării. Informatiile noi sunt 
asimilate prin intermediul 
structurilor de cunoaştere 
deja existente care, la rândul 
lor, suportă o acomodare 
permanentă în raport cu 
datele noi, interiorizate de 
subiect .Învăţarea se va face 
în raport cu “zona proximei 
dezvoltări” în sensul că se va 
da elevului maximum din 
ceea ce el poate să 
asimileze la un moment dat 
şi care îi permite dezvoltarea 
psihica în perspectivă. 

Diferenţierea şi 
individualizarea instruirii 
constituie o problemă 
pedagogică veche, dar 
mereu actuală, deoarece 
oamenii se deosebesc unii 
de alţii nu doar în ceea ce 
priveşte felul lor de agândi şi 
a fi, ci şi prin capacitatea şi 
ritmul de învăţare, prin 
atitudinea faţă de aceasta. 
Diversitatea umană a pus în 
faţa pedagogiei şi a 
psihologiei educaţiei 
problema complexă a 
diferenţierii şi individualizării 
instruirii, ca premisă 
indispensabilă pentru 
asigurarea reuşitei fiecărui 
elev şi realizarea unor 
performanţe cât mai 
apropiate de potenţialul său 
intelectual maxim. 

Pedagogia 
diferenţiată poate fi definită 
ca o „pedagogie 
individualizată care 
recunoaşte elevul ca o 
persoană având 
reprezentările sale proprii 
asupra situaţiei deformare; o 
pedagogie variată care 
propune un evantai de 
demersuri, opunându-se 
astfel „mitului identitar” al 
uniformităţii, al falsei 
democraţii conform căreia 
toţi trebuie să muncească în 
acelaşi ritm, în aceeaşi 
durată şi urmând aceleaşi 
itinerarii. O asemenea 
pedagogie se constituie ca 
fundament teoretic şi practic 
al luptei cu eşecul şcolar, cu 
orice formă de excludere” 
(Halina Przesmychi). 
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Problema instruirii 
diferenţiate nu este nouă, ci 
numai modul de abordare. În 
acest sens, aria 
preocupărilor s-a extins:în 
direcţia conceperii unei 
activităţi instructiv-educative 
mai variate, nuanţate în 
raport cu diferenţele dintre 
elevi; în sensul promovării 
unei acţiuni complexe de 
asistenţă a copilului 
(medicală, socială, 
psihopedagogică). Întrucât 
natura şi societatea umană 
progresează prin diferenţiere 
şi nu prin uniformizare, 
interesul educatorilor nu 
trebuie să fie “tocirea” 
particulărităţilor individuale 
până la dispariţie, ci 
respectarea si valorificarea 
lor pentru ca, prin educaţie şi 
instrucţie, fiecare 
individualitate să poată fi 
transformată într-o 
personalitate umană 
complexă, capabilă să 
creeze noi valori materiale şi 
spirituale.  

Premisa oricărei 
acţiuni de tratare diferenţiată 
o constituie depistarea şi 
decelarea trăsăturilor care-i 
diferenţiază pe subiecţi şi 
stabilirea rolului fiecareia în 
definirea comportamentului 
care conduce la performanţe 
maximale. 

Pedagogia modernă 
propune repere 
metodologice şi de conţinut 
ale unei educaţii “pe 
măsură”,care acţionează atât 
la nivel de sistem, 
macrostructural, cât şi la 
nivel microstructural, al 

formelor de grupare a 
elevilor, al particularităţilor 
fiecărei individualităţi. Sunt, 
astfel, organizate, clase de 
grupare ori „clase speciale” 
care se constituie atât pentru 
elevii capabili de 
performanţă superioară, cât 
şi pentru cei cu ritm lent de 
asimilare ori cu nevoi 
speciale.  

Ion T. Radu, pedagog 
român important în 
fundamentarea teoretică şi 
practică a instruirii 
diferenţiate, consideră că 
egalizarea şanselor de 
succes presupune efortul 
convergent al educatorilor 
pentru a oferi „fiecăruia după 
capacităţi, pentru a obţine 
cât mai mult posibil din 
partea tuturor”.Diagnosticul 
instrucţional precis, ca şi 
„diagnostic pedagogic 
formativ”, precede actul 
diferenţierii în sine şi îl 
abordează pe cel care se 
instruieşte prin prisma 
acţiunilor ce trebuie 
întreprinse prin raportarea la 
potenţialul existent, la 
evoluţiile probabile şi la 
structurile deficitare. Este 
necesară, deci, o abordare 
globală, unitară, a 
personalităţii elevului. 

Noile orientări ale 
ştiinţelor educaţiei 
evidenţiază necesitatea 
valorificării optimale a 
potenţialului fiecărui elev şi 
reflectării maximale a 
disponibilităţilor lui 
psihofizice în scopul atingerii 
parametrilor de calitate în 
strânsă legătură cu cerinţele 

societăţii. „Învăţământul 
trebuie să urmărească 
dezvoltarea deplină a 
personalităţii umane” 
(Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului, art. 26), 
iar ,,educaţia copilului trebuie 
să urmărească dezvoltarea 
personalităţii copilului, a 
aptitudinilor şi a capacităţilor 
sale mintale si fizice, la 
nivelul potenţial maxim” 
(Convenţia Naţiunilor Unite 
cu privire laDrepturile 
copilului, art. 29). 

Şansele egale prin 
instruire înseamnă atât 
adaptarea conţinutului, 
metodelor ori ritmului 
activităţii la posibilităţile 
elevilor, cât şi stimularea 
dezvoltării fiecărui elev, 
solicitările depăşind raţional 
posibilităţile actuale ale 
elevului şi determinând la 
autodepăşire. 

Pentru a promova un 
act educaţional care să 
respecte individualitatea 
fiecărui elev, într-o societate 
şi un sistem educaţional 
democratic, cadrul didactic 
tebuie să-şi fundamenteze 
intervenţiile didactice pe 
următoarele cerinţe cadru 
ale acţiunii educaţionale: 
 dreptul de a fi diferit 

sau dreptul la 
diversitate este un 
drept fundamental al 
omului; 

 potenţialul individual 
trebuie valorificat 
maximal; 

 asigurarea egalităţii 
de şanse la educaţie 
presupune 
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recunoaşterea şi 
respectarea 
diferenţelor de 
capacitate înnăscută 
şi dobândită; 

 adaptarea şcolii la 
posibilităţile 
aptitudinale, nevoile, 
problemele ori 
interesele de 
cunoaştere ale 
elevilor este o 
necesitate a educaţiei 
pentru toţi şi a 
educaţiei pentru 
fiecare. 
În literatura 

pedagogică se folosesc 
termenii de „diversificare”, 
„individualizare”, “diferenţiere 
pedagogică”, “diferenţiere în 
învăţare”, “pedagogia 
diferenţei”, pentru a descrie 
realitatea complexă a 
adaptării contextului şi 
tuturor intervenţiilor din 
spaţiul educaţional la 
particularităţile şi nevoile 
elevilor, din perspectiva atât 
a organizării structurale a 
sistemului de învăţământ pe 
grade, tipuri şi profiluri, cât şi 
a conţinutului învăţământului 
şi a metodelor de predare-
învăţare-evaluare utilizate. 

La nivel 
macrostructural, prin 
diversificare sunt desemnate 
intervenţiile la nivelul 
sistemului de învăţământ 
care au ca scop corelarea 
tipurilor si nivelurilor 
instituţiilor şcolare existente 
cu necesitatea de a forma în 
şcoală oameni potriviţi 
pentru toate activităţile 
social-utile, în prezent şi 

perspectivă. La nivelul 
practicii educaţionale, 
conceptul de diferenţiere a 
instruirii se referă la 
strategiile de predare-
învăţare-evaluare utilizate, 
astfel încât să se asigure 
respectarea particularităţilor 
individuale ale elevilor. Toate 
intervenţiile de diferenţiere 
privind strategiile 
educaţionale, conţinuturile, 
rolurile actorilor educaţionali 
se produc la nivelul şcolii şi 
al fiecărei clase, spre 
deosebire de diversificarea 
instituţională, produsă la 
nivelul sistemului de 
învăţământ. Astfel, 
diversificarea instruirii poate 
fi privită ca una din premisele 
structurale ale diferenţierii în 
educaţie. 

Unii dintre factorii care 
solicită realizarea unei 
activităţi didactice 
diferenţiate sunt: deosebirile 
dintre copii de aceeaşi vârstă 
supuşi unui proces comun 
de instruire,înţelegerea 
nevoii de a nu uniformiza, ci 
de a oferi condiţii de afirmare 
a celor dotaţi cu înzestrări 
personale deosebite, ori cu 
ritmuri mai alerte sau mai 
lente în acumulări. Aceşti 
factori sunt strâns legaţi de 
dimensionarea psihologică a 
personalităţii umane care se 
distinge printr-o sinteză de 
dispoziţii, tendinţe biologice, 
înclinaţii înnăscute, pe de o 
parte, şi însuşiri formate în 
cursul vieţii şi activităţii, pe 
de altă parte.  

Deosebirile 
individuale sunt o realitate, 

iar natura şi gradul lor de 
dezvoltare sunt de multe ori 
uşor sesizabile, astfel că nu 
nevom găsi niciodată în faţa 
omului în general, ci 
întotdeauna în faţa unui om 
particular, a unui individ care, 
de multe ori, se dovedeşte a 
fi o enigmă. 

În ceea ce priveşte 
conceptul de individualizare 
a predării, acesta reprezintă 
modalitatea cea mai 
aprofundată a predării 
diferenţiate, în sensul tratării 
elevilor nu pe clase şi nici 
măcar pe grupe, ci pe fiecare 
individ în parte. Specifică 
învăţământului individualizat 
este repartizarea sarcinilor 
de învăţare în funcţie de 
diferenţele individuale, 
pentru acest spaţiu de 
intervenţie fiind utilizate la 
nivel teoretic concepte 
precum: învăţământ 
diferenţiat, instruire 
diferenţiată, învăţare 
diferenţiată, învăţare 
individualizată. 

În termeni de politică 
educaţională, strategia 
diferenţierii curriculare 
presupune trecerea de la „o 
şcoală pentru toţi” la “o 
şcoală pentru fiecare”,cu 
consecinţe pozitive în planul 
formării capacităţilor de 
autoinstruire şi dezvoltare a 
motivaţiei de învăţare 
continuă. Studiile şi 
cercetările din domeniul 
psihologiei genetice, 
psihologiei cognitive, teoria 
inteligenţelor multiple ş.a. 
oferă teoreticienilor şi 
practicienilor din domeniul 
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educaţiei argumente 
temeinice privind necesitatea 
cunoaşterii reale a 
potenţialului psihic al elevului 
în vederea diferenţierii şi 
personalizării curriculumului. 
În concepţia de ansamblu a 
reformei curriculare din 
România, strategia 
diferenţierii curriculare „este 
recomandată atât pe 
considerente 
psihopedagogice, cât şi ca o 
direcţie a integrării şi 
compatibilizării proceselor 
educaţionale în spaţiul 
euroatlantic” (C. Creţu, 1998, 
p. 66). 

Educaţia diferenţiată 
în funcţie de nevoile 
specifice oferă o alternativă 
strategică  pentru 
îmbunătăţirea performanţelor 
şcolare.Cunoaşterea 
trăsăturilor specifice ale 
fiecărui copil, precum şi 
înţelegerea unor asemănări 
esenţiale derivate din 
structurile de bază ale 
dezvoltării copilului 
facilitează stabilirea 
obiectivelor educaţionale în 
acord cu această cunoaştere 
şi selectarea strategiilor 
educaţionale eficiente pentru 
întreaga clasă, dar şi pentru 
fiecare copil. 

Pornind de la premiza 
că nu învăţătorul/profesorul 
reprezintă sursa cea mai 
importantă, ci elevii, este 
esenţial să se încurajeze 
participarea şi valorizarea 
resurselor acestora astfel 
încât fiecare elev să poată 
arăta ceea ce ştie, să poată 
înţelege nivelul la care a 

ajuns, ce este necesar să 
facă în continuare pentru a 
progresa în ritmul necesar. 

Fundamentele  psiho-
pedagogice ale instruirii 
diferențiate sunt 
următoarele: 

Principiul respectării 
particularităților de vârstă și 
individuale conform căruia în 
organizarea demersul 
didactic trebuie să se țină 
seama atât de 
particularitățile de vârstă  
(nivelul de dezvoltare 
intelectuală specific vârstei) 
cât și de particularitățile  
individuale, întrucât fiecare 
copil este unic din punct de 
vedere a ansamblului de 
cunoștințe, aptitudini și 
competențe de care dispune. 
În aceste condiții, între elevii 
din clasă există diferențe 
semnificative în ceea ce 
privește capacitatea de 
învățare, profunzimea 
înțelegerii, dar  ritm de lucru 
diferit. 

Principiul accesibilității 
și individualizării învățării, 
conform căruia conținuturile 
învățării trebuie adaptate atât 
specificului vârstei cât și 
posibilităților individuale de 
rezolvare. Sarcinile de 
învățare trebuie concepute 
astfel  încât sa fie cu un pas 
înaintea nivelului de 
dezvoltare, pentru ca elevul 
să le poată rezolva și astfel 
să-și formeze noi 
competențe. 

”Teoria inteligențelor 
multiple” elaborată de H. 
Gardner, conform căreia 
fiecare individ are un stil de 

învățare determinat de tipul 
de inteligență pe care îl 
posedă, din cele opt tipuri 
identificate de acesta: 
inteligență lingvistică, 
inteligență logico-
matematică, inteligență 
spațial-vizuală, inteligență 
muzicală, inteligență 
corporal-kinestezică, 
inteligență interpersonală, 
inteligență intrapersonală, 
inteligența naturalistă sau 
inteligența existențială. 
Inteligența reprezintă 
capacitatea cognitivă a 
individului (abilități, talente, 
deprinderi intelectuale) care 
îi favorizează învățarea.  

Instruirea diferențiată 
presupune adaptarea 
activității de învățare sub 
aspectul conținutului, al 
formelor de organizare și a 
metodologiei didactice la 
potențialul diferit al elevilor, 
la capacitatea lor de a 
înțelege și ritmul de lucru al 
grupurilor de elevi și chiar a 
fiecăruia în parte. 

Instruirea diferențiată 
se poate realiza prin: 

a)  aplicarea de fișe 
diferențiate atât ca volum cât 
și ca și complexitate sau 
timp de rezolvare, în funcție 
de competențele și ritmul de 
lucru al elevilor. 

b) temele de casă 
diferențiate ca volum și 
complexitate. 

c) aplicareaunor 
metode moderne de muncă 
în grup care implică munca 
pe nivele de dificultate. 

Cadrul didactic trebuie 
să-ţi adapteze demersul: 
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acest lucru nu 
înseamnă “refacerea 
lecţiei” sau reluarea unei 
explicaţii, ci conceperea unei 
situatii sau explicatii noi, 
capabile de a mobiliza mai 
bine posibilitatile elevilor, prin 
caracterul lor motivant sau 
prin crearea unui context 
familiar care să-l ghideze pe 
elev în zona concretului. 

În întreaga activitate 
cu clasa, trebuie să se 
urmărească să se găsească 
mijloacele cele mai potrivite 
ca toţi copiii să-şi formeze 
capacităţile corespunzătoare 
căci “a instrui”, “a educa” nu 
înseamnă“ a selecţiona”, ci 
dimpotrivă, a ne strădui ca 
toţi să reuşească. Fiecare 
copil este unic în felul lui, 
este o minune irepetabilă şi 
ar fi păcat ca prin acţiunea 
noastră să uniformizăm 
aceste individualităţi. Prin 
urmare,  tratarea diferentiată 
trebuie să capete o 
accepţiune mai generoasă, 
ea devenind o calitate a 
managementului 
educaţional, o abilitate a 
învăţătorului în dezvoltarea 
personalităţii fiecărui copil. 

Abordând stilul tratării 
diferenţiate, clasa devine un 
mediu dinamic şi mereu în 
schimbare, în care dascălii 
pot dovedi că apreciază pe 
fiecare dintre elevi şi pe toţi 
elevii. Tratarea diferenţiată 
este o premisă a prevenirii 
eşecului şcolar şi reprezintă 
garanţia obţinerii unor 
rezultate deosebite în munca 
dascălilor. 
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Mihai Eminescu - poet naţional şi universal 

 
Botaşani           –          Bucureşti 
15. I. 1850               15. VI. 1889 

 
 

Bibliotecar  Arsenescu Constantin 
Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă” – Pipirig 

 
 

 
 

 Consacrarea celui mai 
mare poet român, Mihai 
Eminescu, s-a  produs în 
1870, când a început să 
colaboreze  la revista 
,,Convorbiri literare” a 
societăţii literare ieşene 
,,Junimea”, unde şi-a 
publicat întreaga  operă 
antumă. Criticul literar Titu 
Maiorescu îi acordase o 
atenţie specială, intuind în el, 
de la început, un poet 
neobişnuit. 
               Opera literară a lui 
Eminescu se compune, în 
principal, din poezii, din care, 
în timpul vieţii poetului, a 
apărut un singur volum, 
editat de Titu Maiorescu. 
Conţine 65 de poezii erotice 
(,,Floare albastră”, ,,Lacul”, 
,,Sara pe deal”, ,,Dorinţa”, 
,,Pe lângă plopii fără soţ” 
etc.), filozofice (,,Mortua est”, 
,,Glossă”, ,,Luceafărul”, ,,La 
steaua”), sociale (,,Împărat şi 
proletar”), satirice 
(,,Scrisorile” - 5 la număr, 
,,Criticilor mei”), pe teme 
folclorice (,,Călin. File din 
poveste”, ,,Revedere”, ,,Mai 

am un singur dor”). A 
publicat şi proză: ,,Sărmanul 
Dionis” (nuvelă fantastică), 
,,Cezara” (povestire erotică 
şi romantică). 
               Poetul a dat 
românismului o dimensiune 
absolută, a inventat pentru 
naţiunea sa de dor 
sacralitatea de neam, 
implicându-se în proiecte 
patriotice (societatea 
,,Carpaţii” şi ziarul ,,România 
liberă”). A  trăit în sufletul 
neamului românesc, 
renăscând sentimentul 
naţional în toată plenitudinea 
şi armonia sa. 
               În postume (poezii 
publicate după moartea 
poetului), romantismul 
eminescian capătă proporţii 
şi adâncimi tulburătoare, 
care-l aşază, în familia 
spirituală a marilor romantici: 
Tieck, Novalis, J.P.Richter, 
Hugo, Keats ş.a. Poeziile 
postume îl ataşază 
romantismului titanic, 
reflexiv, pe care îl 
îmbogăţeste substanţial. 
Universalitatea lui Eminescu 
se circumscrie în contextul 
curentului ,,Romantism”. 

               Renumele lui 
Eminescu se întemeiază, în 
egală măsură, pe limbajul 
poetic, pe bogăţia, 
naturaleţea şi expresivitatea 
lexicului şi a imaginilor, în 
care formele vechi, arhaice, 
culese din folclor ori din 
cărţile populare, se întâlnesc 
cu cele noi, dobândite prin 
familiarizarea poetului cu 
speculaţia filozofică şi cu 
ansamblul disciplinelor 
gândirii moderne. Nimeni n-a 
realizat, în acest sens, o 
sinteză atât de cuprinzătoare 
şi de o forţă plastică atât de 
originală. Căci, nu numai din 
punctul de vedere al 
universului interior, dar şi pe 
planul formei, Eminescu este 
un adevărat nucleu vital în 
care mai întâi se 
concentrează şi din care 
emană apoi spiritualitatea 
românească. 
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Mărţişori de Pipirig 

 
 

Profesor Niculina Arsenescu 
Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă” – Pipirig, judeţul Neamţ 

 
 

 
 

1.  Obiceiul 

mărţişorului la români; 

2. Îndemânare şi 

imaginaţie 

 

       1.Cuvântul 
,,mărţişor” este de origine 
latină, ,,martius” fiind însăşi 
denumirea lunii martie. La 
noi, obiceiul este răspândit în 
toate regiunile ţării şi începe 
la 1 martie, zi pe care tradiţia 
populară o asociază cu 
prima ,,babă” Dochia, din 
seria celor nouă ale lunii. 

În timpurile străvechi, 
mărţişorul românilor consta 
într-o monedă de aur sau 
argint, care era legată la 
gâtul copiilor cu un fir roşu şi 
alb, din aţă răsucită. Era 
credinţa că purtarea 
mărţişorului aduce noroc şi 
fereşte de rele. Fetele purtau 
şi ele mărţişoare din 
monede, până la înflorirea 
trandafirului. 

Cu timpul, ziua a opta 
a lui Mărţişor a fost 
transformată într-o adevărată 
sărbătoare a femeii. I se 
recunoaşte şi apreciază 
inestimabilul ei statut, cel de 
purtătoare de viaţă. Iubitoare 

şi sensibilă, femeia este 
echilibrul familiei, este un 
adevărat păstrător al 
credinţei şi al dragostei. 
Elogiată parcă mai mult 
decât oricând în această zi, 
femeia este de fapt 
primăvara vieţii. Mărţişorul 
oferit de 1 şi de 8 Martie este 
un gest de preţuire, de 
mărturisire a dragostei ca 
într-un sărut de întâmpinare 
a primăverii. 

2. Având aceste  
convingeri, elevii Liceului 
Tehnologic ,,Ion Creangă” 
din Pipirig au organizat o 
expoziţie cu felicitări din 
materiale textile care 
însoţesc mărţişorul. 

Imaginaţia copiilor a 
prins aripi, iar îndemânarea 
lor a pus-o în practică. 
Originalitatea este cuvântul 
care ar putea defini 
strădania, munca şi 
perseverenţa celor care au 
participat la acest proiect. 
Gazda expoziţiei este 
biblioteca şcolară, unde 
zilnic vin copii din clasele 
mici să privească, să admire, 
să compare şi să trăiască 
bucuria lunii martie. Elevele 
care au confecţionat 
felicitările au participat cu 
pasiune, dragoste şi interes 
într-o activitate relaxantă, 

trăind bucuria ca din mâinile 
lor să se nască ,,poveşti” de 
martie, o adevărată galerie 
de frumuseţi, de suflete 
împletite cu textele. 

Tuturor doamnelor şi 
domnişoarelor, raze calde în 
suflet din preaplinul iubirii. 
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Mitul jertfei pentru creație esențializat în personajul principal al 

dramei „Meșterul Manole”, de Lucian Blaga 

 
 

Prof. Aghiorghiesei-Olteanu Ecaterina  
Colegiul Tehnic Forestier, Piatra Neamț 

 
 

 
 

 În anul 1852 Vasile 
Alecsandri publica culegerea 
„Poezii poporale. Balade 
(Cântice bătrânești)” în care 
era inclusă și balada 
„Monastirea Argeșului”. 
Tema jertfei pentru creație a 
fost, apoi, abordată sub 
diferite specii, de la poem și 
poezie lirică, la nuvelă, 
roman și piesă de teatru. În 
drama lui Lucian Blaga, 
„Meșterul Manole”, mitul 
folcloric este străluminat în 
înțelesurile lui cele mai 
adânci cu instrumente 
aparținând teatrului modern. 
 În „Fețele unui veac”, 
Lucian Blaga afirma: 
„personajele nu mai există 
ca indivizi, ci numai 
contrapunctic prin dinamica 
energiilor dezlănțuite”. 
Aceasta este perspectiva 
estetică din care 
expresioniștii își concep 
personajele dramatice. 
Astfel, dramaturgul român 
regândește mitul și valorifică 
balada într-o viziune 
modernă, expresionistă. 
Mira, soția lui Manole, nu e 
un personaj- modul ei de a 
vorbi și de a se manifesta nu 

o caracterizează- cu o 
identitate socială și 
temporală precisă, ci un 
simbol- al vieții, al dragostei, 
al purității omenești- și un 
purtător de cuvânt al 
autorului, care o dată cu 
desfășurarea întâmplărilor le 
descifrează și semnificațiile. 
În același fel trebuie privit și 
Găman, un bătrân smintit, 
straniu, un centenar 
„căpcăun”, „zmeu”, „namilă” 
ce punctează cu apariții 
scurte atmosfera de panică, 
de „puteri nebotezate și fără 
nume”. Și el este un simbol, 
al forțelor iraționale 
dezlănțuite împotriva 
raționalului. În tenebre se 
mișcă șu starețul Bogumil, 
„stafie întunecată” invocând 
puteri ale văzduhului și puteri 
subpământene, oscilând 
între Dumnezeu și Diavol. 
 Ca personaj de dramă 
modernă, Manole, deși 
simbol și el, evoluează totuși 
ca un caracter, ca o 
personalitate puternică și 
problematică. Întrebările fără 
răspuns, frământările 
interioare fac din personajul 
principal al piesei un erou de 
tragedie antică ce-și trăiește 
la cote maxime destinul său 

de martir al frumosului etern. 
Când își creează personajul, 
dramaturgul nu pleacă de la 
demonologia populară, ci de 
la sugestiile goetheene din 
„Poezie și adevăr”, unde un 
Goethe vârstnic recunoștea 
în Rafael și în Shakespeare, 
în Mozart, în Byron și în 
Napoleon niște ființe 
demonice. Îm același spirit, 
Blaga adaugă alte nume: 
Rimbaud, Verlaine, Gaugain, 
Van Gogh. În Manole se 
unifică dimensiunile tuturor 
marilor „posedați” 
dintotdeauna, demonicii 
opunând limitelor o replică 
supraumană. În patima de a 
clădi a lui Manole se adună, 
hiperbolizate, aspirațiile 
tuturor „posedaților”, el fiind, 
ca personaj, un simbol, un 
exponent, un ales. Dincolo 
de aceste trăsături, eroul 
dramei este reprezentantul 
unui timp mitic românesc, 
este purtător al mesajului 
despre artă și creator, 
apărând umanizat prin cultul 
vieții și meditativ, departe de 
eroul folcloric. De asemenea, 
personajul capătă 
dimesnsiuni psihologice prin 
tratarea expresionistă a 
mitului. 
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 Alături de Manole, cei 
nouă zidari, ridicându-se și ei 
uneori deasupra profanului, 
„amintesc de corul din 
tragedia antică” (Constantin 
Ciopraga). Și ei suferă și dau 
minunii clădite tot ceea ce au 
mai bun, inclusiv liniștea și 
echilibrul sufletesc: „...Sunt 
cu rostul pierdut... Doamne, 
ce strălucire aici și ce 
pustietate în noi!”. 
 Dramaturgul Lucian 
Blaga nu reface- în drama 
„Meșterul Manole”- mitul 
dezvoltat în baladă, ci 
accentuează semnificațiile 
sale în coordonatele 
spiritualității românești, 
raportate la trăsăturile 
moderne ale epocii sale. 
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Stimularea creativității elevilor prin intermediul orei de literatură 
română 

 

Profesor  Mihoc Mirela 
Colegiul Tehnic ,,Petru Poni”, Roman 

 
 
 

 
 

 Pe parcursul carierei 
didactice, foarte mulţi 
profesori au fost confruntaţi 
cu elevi speciali, dotaţi cu 
spirit crtitic, indiferenţi faţă de 
reacţia celor din jur, care 
preferă să se complice în 
căutarea unei soluţii, care 
pun foarte multe întrebări 
atunci când li se prezintă un 
anumit material şi care par 
să sfideze şi colegi şi 
profesori cu non-
conformismul lor intelectual 
şi cu încrederea în sine. 
Acesta este, probabil, 
portretul elevului creativ, cel 
mai greu de modelat, dar 
care aduce cele mai mari 
satisfacţii cadrelor didactice. 
 Creativitatea este 
definită în literatura de 
specialitate ca ansamblu 
unitar al factorilor subiectivi 
şi obiectivi care duc la 
realizarea, de către individ 
sau grup, a unui produs 
original şi de valoare pentru 
societate sau ca 
disponibilitate generală a 
personalităţii aflate în 
interacţiune cu sine şi cu 
lumea pentru producerea 
noului. 
 În învăţământul 
preuniversitar, prin obiectul 

literatura română trebuie să 
se înţeleagă literatura ca artă 
şi nu istoria literaturii, ca în 
învăţământul tradiţional. 
Astfel, ora de literatură nu 
trebuie să urmărească 
predarea literaturii, ci 
receptarea ei. Prin predare 
se înţelege, în general, 
emiterea de informaţii despre 
o anumită realitate, proces în 
care emiţătorul deţine un rol 
activ, iar cel care ascultă, 
unul pasiv. Dacă acceptăm 
ideea că literatura este o 
artă, ne întrebăm dacă 
aceasta poate fi predată în 
vreun fel. Răspunsul este 
categoric nu, deoarece nu se 
poate vorbi despre predare 
în cazul unui tablou sau al 
unei partituri muzicale, cum 
nu se poate vorbi despre 
predare în cazul unei poezii, 
al unei drame care 
presupun, la fel cu muzica 
sau pictura, universuri 
imaginare, fictive, menite să 
sensibilizeze cititorul, să-i 
stimuleze imaginaţia. 
,,Predarea” unei opere 
literare constă în 
transmiterea unor idei, a 
unor judecăţi de valoare ale 
emiţătorului (profesorului), cu 
ambiţia de a fi învăţate de 
elevi ca unice interpretări 
posibile. Or, prin limbajul ei 
conotativ, literatura 

favorizează lecturi multiple, 
în funcţie de gradul 
receptivităţii literar-artistice a 
cititorilor. Prin urmare, 
metodele folosite de 
profesorul de literatură 
trebuie să urmărească 
procesul receptării artistice a 
operelor şi să înlesnească 
contactul direct cu opera 
literară. 
 Pentru ca ora de 
literatură să constituie un 
mijloc de stimulare a 
creativităţii elevilor, demersul 
didactic trebuie să se 
ghideze după următoarele 
principii: 
• Opera literară, 
reprezentând o structură 
specifică, a cărei existenţă 
estetică se înfiripă în 
contactul direct cu o 
subiectivitate receptoare, se 
impune ca, în acest act de 
identificare şi de interpretare 
a elementelor ei structurale, 
să se îmbine, difenţiat, în 
funcţie de particularităţile 
individuale şi de vârstă ale 
elevilor şi de individualitatea 
operei, diverse perspective 
de lectură. 
• Trasfigurând realitatea, 
printr-un demers sui generis, 
impregnat de o intensă 
participare emoţională, 
fenomenul literar se impune  
a fi înţeles ca expresie a 
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creativităţii omului şi raportat 
permanent la artele conexe 
(muzica, teatrul, 
cinematografia etc.). 
• Folosind un limbaj specific, 
opera literară solicită 
implicarea permanentă a 
receptivităţii elevilor în 
comentarea ei, cu 
deschidere specială spre 
analiza stilului limbajului ei. 
• Opera literară, fiind o 
,,tipicitate carcteristică 
polisemă” (Galvano della 
Volpte), spre deosebire de 
ştiinţă în general, care este o 
,,tipicitate caracteristică 
univocă” trebuie receptată 
direct de către elevi, fiecare 
operă pretându-se la o 
lectură particulară, în funcţie 
de trăsăturile sale intrinsece. 
• Textele literar-artistice şi 
comentarea lor în şcoală 
impun înţelegerea faptului că 
ele devin mijloace pentru 
formarea eleilor ca cititori 
avizaţi, cu alte cuvinte, 
pentru cultivarea receptivităţii 
lor literare, ceea ce 
înseamnă şi abandonarea 
practicii de a pune accentul 
pe excesul de informaţii 
istorico-literare, bibliografice, 
istorice, sociale etc. 
• Se impune ca elevii să fie 
permanent puşi în contactul 
direct cu operele, să fie 
stimulată, pe această cale, 
sensibilitatea lor, ceea ce 
presupune abandonarea 
obiceiurilor de a transmite 
observaţiile critice ale altora 
despre operele în cauză. 
 Cerinţele menţionate 
nu pot fi respectate fără ca 
profesorul de literatură să fie 

el însuşi un cititor avizat 
capabil de reacţii şi 
interpretări personale ale 
fenomenului literar şi în 
măsură să accesibilizeze 
pătrunderea elevilor în 
mecanismele intrinsece ale 
textelor literare supuse 
procesului receptării. 
 Între lectură şi scriere 
există o relaţie de 
continuitate şi determinare 
reciprocă deoarece, pe de o 
parte, modul în care este 
abordată lectura în şcoală 
influenţează modul în care 
elevii scriu despre ceea ce 
citesc sau modul în care 
scriu în general, iar, pe de 
altă parte, activităţile de 
scriere dezvoltă 
competenţele de lectură, îi 
ajută pe elevi să înţeleagă 
mai bine modul în care sunt 
structurate textele şi cum se 
pot evidenţia ideile acestuia. 
Lectura şi scrierea creativă 
oferă profesorilor şi elevilor 
un teren fertil de expoatare şi 
valorificare a acestor 
capacităţi, câtă vreme 
lectura nu înseamnă doar a 
înţelege mai bine ideile 
celuilalt, ci şi un proces care 
poate conduce la o 
înţelegere mai profundă şi 
mai nuanţată a propriilor idei 
şi sentimente, a identităţii pe 
care ne-o construim continuu 
prin raportare la ceilalţi. 
 Lectura creativă 
presupune ideea de a ne 
apropia de texte, participând 
cu mintea, cu sufletul sau cu 
imaginaţia, cu propriile 
experienţe de viaţă sau de 
lectură la construirea 

sensurilor unui text. Lectura 
creativă înseamnă să 
descoperim diferite 
perspective despre lume şi 
viaţă, să ne descoperim 
citind, să avem o relaţie 
intimă cu textul, căruia îi 
putem da astfel viaţă şi 
sensuri noi. 
 Ora de literatură 
trebuie să constituie o 
situaţie în care, pentru elevi, 
creativitatea şi imaginaţia 
devin la fel de importante ca 
plăcerea şi bucuria de a 
scrie. 
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PORTUL  POPULAR – MÂNDRIA  ROMÂNULUI 

 
 

Învățător  Maria Gîrbuleţ 
Liceul Tehnologic, Comuna Dămuc 

 
 

 
 

 MOTO : 
,,...datinile ,proverbele,  
muzica şi poezia sunt 
arhivele popoarelor, iar cu 
ele se poate constitui trecutul 
lor îndepărtat. Căci nu există 
bucurii mai de preţ ca averea 
de cuget şi simţire inclusă şi 
păstrată cu sfântă grijă de-a 
lungul vremurilor în adâncul 
sufletului românesc, al 
moşilor şi strămoşilor noştri.” 

Alexandru Vlahuţă 
 
Cea mai mare bogăţie a 
omenirii sunt copiii. Ar fi 
nedrept să nu ne gândim la 
valorificarea tradiţiilor 
populare şi a folclorului 
românesc în rândul copiilor 
mici. Haideţi să ni-i 
imaginăm într-o horă a 
prieteniei, fericiţi să-şi facă 
cunoscut unii altora istoria şi 
geografia locurilor natale, 
cântecele, dansurile şi 
obiceiurile străbunilor noştri! 
 Ca slujitor al şcolii mă 
străduiesc zi de zi, ca tânăra 
generaţie să cunoască 
temeinic ,,ce suntem, de 
unde venim, şi unde 
mergem", cum spunea 
Mihail Kogălniceanu. Şcoala 
este cea care trebuie să 

conştientizeze și necesitatea 
perpetuării obiceiurilor şi 
tradiţiilor locale, să trezească 
în elevi mândria de a fi 
român, să-i facă pe ei să 
dorească să fie continuatori 
şi păstrători ai tezaurului 
minunat numit folclor. 
Satul nostru, Dămuc, 
îmbrăca în zilele de odihnă 
un aer de sărbătoare 
datorită, între altele, şi 
faptului că întreaga 
colectivitate sătească se 
revărsa pe uliţele satului 
îmbrăcată în costume 
originale, autentice, pline de 
pitoresc şi frumuseţe. Fetele 
şi flăcăii se îndreptau la horă 
purtând cele mai frumoase 
costume lucrate în maniera 
tradiţiei locale dar, adesea, 
acestea purtând şi pecetea 
fanteziei creatoare a celor 
care le lucrează. Fiecare se 
străduia să realizeze cusături 
cât mai frumoase şi originale 
pentru că astfel îi era 
apreciată iscusinţa şi 
măiestria de către întreaga 
colectivitate. Alături de 
surori, mame şi bunici, 
fetiţele învăţau arta şi 
tehnica izvodirii frumosului 
încercând încă de mici să 
mânuiască acul, să fie 
harnice, să înveţe să 
iubească frumosul. Este 

lesne de înţeles că şi cei 
mici, ieşind cu părinţii şi 
rudelelor pe uliţele satului, 
erau pătrunşi de acel 
sentiment de mândrie şi 
mulţumire care îi stăpâneşte 
pe toţi cei care poartă 
splendidele costume 
moştenite prin tradiţie de la 
moşi strămoşi. 
Costumul femeiesc este 
alcătuit din: 
-cămaşă-frumos 
împodobită cu ,,pui''. Cele 
mai răspândite motive sunt: 
linia care conturează 
decorul, rombul, zig-zagul, 
pătratul, triunghiul. 
Combinarea liniilor ilustrează 
elemente legate de viaţă: 
mişcare, muncă, hrană, dar 
şi sentimente. Sunt folosite 
motive vegetale: frunza de 
brad, vrejul de viţă, frunza de 
trifoi. 
-brâul- motive: rombul, zig-
zagul, cârligele, iar cromatica 
dominantă este negru, roşu, 
verde, portocaliu, alb. 
Începând din secolul al XIX-
lea apar brâiele colorate. La 
costumul de lucru se punea 
brâul din păr de oaie, iar la 
sărbătoare cel cu fir şi cu 
alesături geometrice şi cu 
nuanţe vesele; 
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-catrinţa- din păr de oaie 
ţesută în patru iţe prinsă cu 
ajutorul bârneţului; 
-poalele- ce se poartă pe 
sub catrinţă; 
-bondiţa- din piele de miel 
frumos ornată cu  motive 
florale şi culori vii; 
-opincile- din piele de porc. 
Fetele purtau de obicei capul 
descoperit ca ,,semn al 
curăţeniei". Îşi împleteau 
părul după moda satului: în 
coade, coc, îşi puneau în păr 
flori, panglici şi cordele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costumul popular 
bărbătesc este format din: 
-cămaşă decorată cu ,,pui". 
De obicei sunt folosite culori 
mai închise, mai ales negrul. 
În comparaţie cu ale femeilor 
cămăşile bărbaţilor erau mai 
simple. Erau lucrate în casă 
de femei cu motive 
zoomorfe, geometrice şi 
florale. 
-poalele-folosite şi de 
bărbaţi decorate doar pe 
margine. La straiele de 
sărbătoare erau folosite 
mărgele sau paiete. 
-iţarii confectionaţi din 
cânepă. Astăzi cultivarea şi 
prelucrarea cânepii a 
disparut. 
-opinci în picioare. 
Croiala portului popular, 
elementele decorative, 
culorile, dovedesc simţul 

estetic al poporului, 
bazat pe simetrie şi armonie 
a formei , păstrând 
nealterate elementele de 
port dacic. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradiţiile încă se mai 
păstrează… dar portul 
popular se îmbracă doar în 
zilele de sărbătoare, cum ar 
fi ,,Sânzienele”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Portul popular include şi 
ornarea camerelor cu 
ţesături minunate lucrate în 
casă: 
  -  covorul ţesut cu păpuşa- 
pe peretele camerei; 
  -  fața de masă lucrată cu 
drodul; 
-  draperii lucrate cu păpușa- 
pentru împodobirea 
ferestrelor; 
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-  preșuri în cârlige-pentru 
podele; 
-  țolul de lână cu vâstre-
pentru pat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pitorescul costumului 
popular tradițional purtat de 
copii este scos în evidență și 
de vârsta lor și de farmecul 
pe care ei îl au în anii 
copilăriei. Din fericire, copiii 
continuă să îmbrace piesele 
de costum popular 
caracteristice localității cu 
multă plăcere, cu 
simțământul de mândrie și 
satisfacție pentru valorile de 

artă populară moștenite din 
moși-strămoși. 
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PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI ÎNSEAMNĂ  

OCROTIRE + CONSERVARE 
 

 
 

Prof. Rodica Boacă 
Liceul Tehnologic Economic Administrativ, Piatra Neamț 

 
 

 
 

,,Prețuirea naturii patriei 
devine parte integrantă a 

educației noastre umaniste” 
(R.Codreanu) 

 
 Conservarea mediului 
înconjurător, ca bun unic al 
biosferei, a devenit o 
necesitate. În raport cu 
dezvoltarea economică – 
socială, conservarea 
mediului ia în considerare 
utilizarea rațională și 
eficientă a resurselor sale, 
precum și adoptarea celor 
mai potrivite forme și 
procese tehnologice pentru 
limitarea și prevenirea 
efectelor dăunătoare a unor 
fenomene naturale. Se are în 
vedere că mediul 
înconjurător este un sistem a 
cărui integritate este 
asigurată prin funcționarea 
echilibrată a subsistemelor 
sale naturale și umane. 
 Conservarea aerului 
cuprinde o bogată gamă a 
activității cunoscute de 
obicei, sub numele de 
protecția calității aerului. Aici 
sunt incluse: 

- cercetările asupra  

potențialului natural de 
poluare a aerului și care 
cuprinde toți factorii 
meteorologici și climatici 
care influențează procesul 
de difuzie a noxelor și de 
autoepurare; 

- studiul tuturor surselor  

intervenție rapidă; 
- tehnologiile de  

combatere a poluării aerului 
care cuprind amenajările 
surselor  
de noxe cu filtre și coșuri 
înalte pentru captarea 
agenților poluanți; 

- tratarea agenților  

poluanți pentru neutralizarea 
nocivităților prin utilizarea  
proceselor naturale și 
tehnologice moderne. 

 
Conservarea apelor 

se impune, în primul rând, 
datorită caracterului limitat al 
resurselor de apă. Pentru 
asigurarea conservării apelor 
interioare, mai ales la nivel 
local și zonal, trebuie bine 
cunoscută schema fluxului 
apei în cadrul diferitelor 
folosințe. Aceasta este 
numai o fațetă a vastului 
proces numit gospodărirea 
apelor.  

Gospodărirea apelor 
vizează toate problemele 
legate de apă începând de la 
cunoașterea surselor și 
regimurilor lor, cu 
amenajarea bazinelor 
hidrografice, sursele de 
impurificare, folosințele de 
apă și valorificarea optimă a 
rezervelor de apă. Efortul 
pentru îmbunătățirea calității 
apelor trebuie îndreptate, de 
asemenea, în direcția 
producerii maxime a 
potențialului de epurare prin 
îmbunătățirea proceselor 
tehnologice de producție și 
creșterea eficienței stațiilor 
de epurare. 

Conservarea 
solurilor constitue o 
problemă ecologică deosebit 
de importantă. Pământul 
reprezintă baza existenței 
umane și a ecosistemelor 
terestre. În masa lui se 
desfășoară neîntrerupt 
ample procese fizice, 
chimice și biologice de care 
omul trebuie să țină seama 
și să sprijine menținerea lor. 

Solul constitue un 
mijloc de producție agricol.  

Trebuie să stea 
atenția  permanentă a omului 
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ideea de a-i menține și 
proteja însușirile, de a-i mări 
fertilitatea, de a-i ameliora 
compoziția ionică, de a-i 
stăvili eroziunea etc. Se 
impune, de asemenea, că 
fertilizarea solurilor să se 
facă în baza unui studiu 
științific riguros. Încorporarea 
de substanțe peste necesități 
sunt adevărate otrăvuri atât 
pentru plante cât și pentru 
întregul sistem de lanțuri 
trofice ce pornesc de la ele. 

Conservarea 
pădurilor constitue o 
problemă ecologică.Pădurea 
este cel mai complet și 
complex geosistem terestru 
realizând echilibrul natural al 
elementelor componente și 
având o influență favorabilă 
asupra mediului înconjurător 
în ansamblul său. Pădurea 
exercită o influență 
reglatoare asupra fiecărui 
fenomen și proces din 
natură.Ansamblul acestor 
influențe conferă pădurii 
funcții cu rol de echilibru care 
duc la păstrarea și 
ameliorarea calității mediului, 
la diminuarea unor efecte 
negative și în general, la 
formarea unui mediu de viață 
favorabil societății omenești. 

Pădurile au rolul 
ecologic de a asimila CO2 și 
de a elibera O2, proces de 
mare importanță la nivelul 
mediului global. 

Vegetația forestieră 
este factorul principal care 
ajută procesul de 
înmagazinare a apelor în sol 
și care poate preveni sau 
suprima în mare parte 

fenomenele de torențialitate 
și de eroziune a solului. De 
aceea este necesar ca 
permanent să se ia măsuri 
de amenajare a fondului 
forestier, de desfășurare a 
unor lucrări de ameliorare, 
de regenerare a zonelor 
defrișate, tăieri după norme 
bine stabilite și strict 
respectate, operațiuni de 
igienă și protecție forestieră, 
protecția vânatului, 
introducerea de noi specii cu 
randament mare. 

 
Bibliografie: 

Nicoleta DRĂGAN,Emilia 
MEIROȘU,Nastasia 
TOMESCU - ,,Chimia 
mediului și a calității vieții”- 
Editura LVS Crepuscul, 
2003. 
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REFLECȚII PRIVIND PARTICIPAREA LA CURSUL „APTITUDINI 

PENTRU ADOLESCENȚĂ” SUB EGIDA LIONS QUEST 

 
 

Prof. drd. Alexandra-Georgiana Poenaru 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani 

 
 

 
 

 „Nu există copii 
capricioși ci doar adulți care 
nu sunt capabili să observe 

nevoile lor pentru a le 
satisface” (Maria Montessori) 

 
În perioada 1-3 

februarie 2019,  alături de 
colegii mei de la Liceul 
Teoretic „Vasile Alecsandri” 
Săbăoani, și nu numai, am 
participat cu interes la un 
curs propus de Lions Quest. 
Acest curs  introductiv  
intitulat "Aptitudini pentru 
Adolescență", are la bază 
metodologia Programului 
Lions Quest-Life Skills. Pe 
parcursul celor trei zile , 
doamna formator dr. Petri 
Doina a îmbinat eficient 
cunoașterea științifică cu 
elementele practice, 
gândirea pozitivă dar și 
emoții constructive.   

De ce mi s-a părut 
„altfel” acest curs? Motivele 
sunt numeroase, așa că voi 
menționa doar câteva dintre 
ele. 

În primul rând, s-a 
desprins în mod surprinzător 
de cursurile obișnuite în 
care, în mare parte a 

timpului, luam notițe. 
Doamna formator a reușit să 
stabilească un climat pozitiv 
bazat pe interacțiunea între 
toți participanții iar un 
element fundamental a fost 
„feedback-ul pozitiv”. Mi-a 
plăcut foarte mult că toate 
activitățile au fost evaluate 
prin oferirea de feedback 
pozitiv. Totoată, după fiecare 
activitate practică discutam 
ceea ce ne-a plăcut, ce ar 
putea fi schimat și cum 
putem aplica la clasă 
respectivele activități prin 
intermediul unor metode 
interactive.   

În al doilea rând, pot 
spune că mi-am cunoscut 
mai bine colegii cu care, 
chiar dacă suntem încadrați 
în aceeași unitate de 
învățământ, datorită 
atribuțiilor firești, nu reușesc 
să interacționez așa cum 
mi-aș dori. Prin activitățile 
propuse, am stat față în față 
și am discutat despre 
diverse aspecte propuse de 
doamna formator. Acesta 
cred că a fost și 
scopul...până la urmă am 
parcurs activități de 
cunoaștere. Un exemplu de 
exercițiu de cunoaștere și 

de valorizare a fiecărui 
membru dintr-un grup ar fi 
următorul: așezați în cerc, o 
persoană menționează „eu 
o cunosc pe Ana și pe 
Maria și aș vrea să îi 
cunosc pe cei cărora le 
place să citească”. Dacă 
membrii grupului considerau 
că se regăsesc în acea 
situație, făceau un pas în 
față și apoi reveneau la 
locul inițial. Apoi, un alt 
membru din grup va urma 
acest format dar schimbând 
criteriul pe baza căruia 
putem să ne identificăm. 
Acest exercițiu poate fi o 
modalitate eficientă de a ne 
cunoaște elevii și de a afla 
ce interese au atât la școală 
cât și în viața privată.  

În al treilea rând, 
exercițiile de energizare au 
avut un efect distractiv, de 
deconectare de la 
problemele cu care ne 
confruntăm deci, nu a contat 
că am stat la școală, 
sâmbătă pâna la ora 17.00.  
De altfel, abia am așteptat 
ziua de duminică pentru a 
merge la școală și a vedea 
ce alte activități vom mai 
realiza.  
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În al patrulea rând, 
fundația cursului a constat în 
realizarea unor activități 
practice în cadrul unor 
echipe de lucru stabilite după 
diferite criterii. În cadrul 
acestor activități, am avut de 
realizat diverse produse 
marca Lions. Unul dintre 
exerciții a constat în 
realizarea unui proiect de 
lecție pornind de la o temă 
dată. Echipa din care am 
făcut parte a avut ca temă 
„Emoțiile”. Având ca suport 
manualul Lions pentru 
Adolescenți, clasa a VI-a, am 
propus câteva activități 
respectând structura. 
Trebuia să avem în vedere 
următoarele elemente cheie: 
descoperire, conectare, 
exersare și aplicare. În prima 
etapă am propus un exercițiu 
de energizare iar apoi am 
adus în discuție tema. De 
asemenea, un element forte 
al lecției noastre a constat în 
realizarea unei corelații între 
muzică și emoție. Ne-am 
stabilit câteva melodii de 
diferite genuri și pornind de 
la ascultarea anumitor 
fragmente, „elevii” trebuiau 
să scrie ce emoții le trezesc 
acele ritmuri muzicale. Spun 
„elevi” pentru că în  
momentul în care o echipă 
își prezenta proiectul, 
celelalte echipe de profesori 
deveneau elevi și se 
comportau ca atare. Acest 
schimb de rol mi s-a părut 
interesant și oportun. 
Consider că doar prin 
schimbarea rolului putem 
înțelege cu adevărat un elev 

și raportarea acestuia la 
societatea contemporană. 
Doar prin comunicare și 
interacțiune îi putem înțelege 
și ajuta pe elevi.   

O altă activitate 
creativă a constat în 
realizarea unui produs care 
să aibă ca element central 
conceptul „adolescenți”. În 
cadrul acestei activități, 
împreună cu echipa din care 
am făcut parte, am realizat o 
poezie formată din patru 
strofe cu privire la viața de 
adolescent. Am realizat un 
produs creativ care a 
reflectat realitatea acestei 
perioade.  

Nu în ultimul rând, o 
activitate încărcată de emoții 
a fost cea în care fiecare 
dintre noi, pentru a doua zi 
de curs, trebuia să aducem 
un obiect personal de care 
ne simțim legați. A fost o 
experiență  
emoționantă, în unele cazuri 
presărată cu lacrimi, în care 
am ascultat diverse povești 
de viață însă totul a fost 
constructiv.  

Îi mulțumesc doamnei 
director Ciobanu Ioana de la 
Liceul Teoretic „Vasile 
Alecsandri” Săbăoani pentru 
că a facilitat desfășurarea 
acestui curs în școală, 
doamnei formator dr. Petri 
Doina pentru ceea ce ne-a 
transmis și modul în care au 
fost desfășurate activitățile și 
nu în ultimul rând, apreciez 
efortul depus de Lions Club 
Roman pentru buna 
desfășurare a cursului  cu 
toate elementele pe care le 

implică o astfel de activitate. 
Personal mi-aș dori să 
particip și la alte cursuri 
marca Lions. Pot afirma cu 
tărie că în cele trei zile de 
activități am avut foarte 
multe de învățat iar modul în 
care cursul a fost proiectat a 
fost unul reușit. Cu siguranță 
voi aplica în activitatea 
didactică bunele practici 
dobândite.  
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SOFTUL EDUCAȚIONAL-METODĂ MODERNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
 

Prof. Căpiță Livia-Cosmina  
Colegiul Tehnic Forestier, Piatra Neamț 

 
 

 
 
 MOTTO: 

„A şti nu este îndeajuns; este 
nevoie să aplicăm. 

A dori nu este suficient; trebuie 
să acţionăm.” 

 
Metodele învăţământului 

tradiţional nu pot face faţă 
avalanşei de cunoştinţe şi 
acestei dispersii accentuate a 
calificărilor, meseriilor şi 
domeniilor de activitate, care 
devin tot mai specializate şi mai 
interconectate.  Astfel, în 
sprijinul educaţiei intervin  noile 
tehnologii ale societăţii 
informaţionale. 

Introducerea tehnologiei 
informaţiei în toate domeniile 
de activitate a influenţat şi 
sistemul de învăţământ. 
Utilizarea resurselor informatice 
moderne , utilizarea 
calculatorului în procesul de 
predare – învăţare – evaluare 
reprezintă o metodă modernă 
de activitate didactică, 
interactivă şi dirijată. 

Informatizarea 
învăţământului reprezintă o 
realitate a zilei de astăzi. La 
orice disciplină se pot folosi 
softuri educaţionale, Platforma 
AeL Educaţional, 
videoproiectorul, tabla 
interactiva, făcând posibilă o 
altfel de înţelegere a 
fenomenelor şi a cunoştinţelor. 

Prin utilizarea 
calculatorului şi a softurilor 
educaţionale, elevii sunt mult 
mai atraşi de studiu, îşi măresc 
interesul pentru şcoală, le 
creşte responsabilitatea, 
motivaţia învăţării, îşi lărgesc 
sfera de cunoaştere. Utilizarea 
sa pentru predare/învăţare şi 
gestionare a resurselor şcolii nu 
exclude, ci dimpotrivă, 
presupune implicarea activă a 
profesorilor şi personalului 
administrativ. 

Prin soft educaţional se 
înţelege un program proiectat 
în raport cu o serie de 
coordonate pedagogice: 

 obiective 
comportamentale; 

 conţinut ştiinţific 
specific; 

 caracteristici ale 
grupului ţintă  şi tehnice: 
          - asigurarea 

interacţiunii individualizate; 
          - asigurarea feed-

back-ului secvenţial; 
          - realizarea 

evaluării formative. 
În sens larg, softul 

educațional este un program 
informatic complex, special 
conceput pentru a fi utilizat în 
procesul didactic. Soft 
educațional poate fi considerat 
și forma electronică a unui 
manual, dar nu sub forma unui 
simplu document de forma 
*.doc sau *.pdf, ci cu o interfață 

care să permită o modalitate de 
lucru interactivă (bazată pe 
meniuri, butoane, etc). 

Un soft educațional 
performant trebuie să atragă 
prin calitatea prezentării, să 
asigure necesarul de informații 
pentru o anumită temă, să 
asigure interacțiunea dintre 
calculator și elev, sau calculator 
și profesor, să se poată adapta 
în funcție de caracteristicile 
utilizatorului. 

Clasificare:  

 Softul interactiv de 
învățare- are înglobată 
o strategie care permite 
feedback-ul  

şi controlul permanent, 
determinând o individualizare a 
parcursului în funcţie de nivelul 
de pregătire al copilului; are o 
transmitere sau prezentare 
interactivă a unor cunoștințe; 
campion http://campion.edu.ro 
–este un program de pregătire 
de performanță în informatică, 
susținut de profesori de 
prestigiu și de studenți, foști 
câștigători ai olimpiadelor 
internaționale de informatică. 

 Softul de simulare- 
permite reprezentarea 
controlată a unui fenomen sau 
sistem real prin intermediul unui 
model cu comportament 
analog; elevii pot studia ;i 
analiza situații din realitate 
folosind Laboratorul virtual de 
Informatică și Tehnologia 

http://campion.edu.ro/
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Informației și a Comunicațiilor 
http://lab.infobits.ro  

 Softul de investigare- 
copilului nu i se prezintă 
informaţiile deja structurate 
(calea de parcurs) ci este un 
mediu de unde copilul poate să 
îşi extragă singur informaţiile 
necesare rezolvării sarcinilor 
propuse; 

 Softul tematic- de 
prezentare, abordează 
subiecte/ teme din diferite 
domenii, arii curriculare din 
programa şcolară, propunându-
şi oferirea unor oportunităţi de 
lărgire a orizontului cunoaşterii 
în diverse domenii; 
https://academy.oracle.com 
este proiectat pentru licee, școli 
tehnice și școli profesionale și 
oferă posibilitatea de a urma un 
program de formare foarte 
structurat și riguros ce dezvoltă 
abilități tehnice, analitice și de 
afaceri 

 Softul de testare/ 
evaluare- este poate gama cea 
mai larg utilizată întrucât 
specificitatea sa depinde de 
mulţi factori: momentul testării, 
scopul, tipologia interacţiunii 
(feedback imediat sau 
nu);Platforma de evaluare 
INSAM – generare și creare 
automată de teste. Infoarena 
http://infoarena.ro  este o 
platformă web dezvoltată de 
către tineri pasionați de 
informatică, cu exerciții și 
probleme diferențiate pe 
niveluri de dificultate, de la cele 
mai ușoare până la cele pentru 
olimpiadă, platformă rezervată 
informaticii care furnizează 
rezultatul evaluării cu ajutorul 
unui calculator automat 
aproape instantaneu    

 Softuri educative- în 
care sub forma unui joc se 
atinge un scop didactic, prin 

aplicarea inteligentă a unui set 
de reguli copilul este implicat 
într-un proces de rezolvare de 
probleme/ situaţii; 

Cu ajutorul resurselor 
informatice moderne, a 
programelor didactico-
informatice, a softurilor 
educaţionale, se eficientizează 
procesul  de predare-învăţare-
evaluare a cunoştinţelor. 
Utilizând aceste resurse  în 
predare se vor dezvolta: 

 gândirea logică,  

 spiritul  de observaţie,  

 memoria vizuală , 

  atenţia voluntară,  

 operaţiile intelectuale 
prematematice, 

 deprinderile de lucru cu 
calculatorul, 

 abilităţile de utilizare a 
informaţiilor primite prin 
intremediul softurilor 
educaţionale. 
Resursele informatice 

moderne prezintă o serie de 
avantaje incontestabile: 

 furnizează un mare 
volum de date; 

 asigură o instruire 
individualizată; 

 favorizează parcurgerea 
unor secvenţe de instruire 
complexe prin paşi mici, 
adaptaţi nevoilor individuale de 
progres în învăţare; 

 facilitează realizarea 
unui feedback rapid şi eficient; 

 oferă posibilitatea 
simulării unor procese greu sau 
imposibil de accesat în mod 
direct; 

 stimulează implicarea 
activă a copilului în învăţare; 

În ceea ce priveşte 
dezavantajele, acestea 
sunt: 
 prezintă segmente de 

instruire fixe, care nu solicită 
capacităţi ale minţii umane; 

 uneori răspunsul 
incorect este cotat în funcţie de 
detaliu şi nu de esenţă; 

 introduce mai multă 
dirijare în procesul de învăţare; 

 introduce o stare de 
oboseală, datorită posibilităţilor 
reduse de interacţiune umană. 

Softurile educaționale 
reprezintă o provocare din 
punct de vedere cognitiv, sunt 
atractive, motivează elevii, 
transformându-i în participanți 
activi la procesul de învățare. 
 

Bibliografie: 
https://ldportofoliu.wordpres
s.com  
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STIMA DE SINE 

 
 

Bibl. Gheorghiu Despina 
Prof. Carază Gheorghe – responsabil CDI 

Liceul ‖MIHAIL SADOVEANU‖ Borca, Neamț 
 

 
 
 

 Datorită unor oameni 
frumoşi şi interesați de 
viitorul elevilor, a avut loc o 
întâlnire cu un membru al 
organizației The John 
Maxwell Team din România, 
domnișoara Liliana 
Văideanu. Am fost printre ce 
i prezenți la această 
activitate şi vrem să vă 
prezentăm ceea ce am aflat 
în urma acestei activități.  

    Echipa John Maxwell 
este un grup de speakeri, 
traineri și coachi certificati de 
către John Maxwell, care 
oferă workshop-uri, training-
uri, servicii de coaching sau 
seminarii pentru a ajuta la 
dezvoltarea personală și 
profesională a indivizilor sau 
companiilor de peste tot din 
lume. Ei bine, domnișoara 
Văideanu este unul dintre 
oamenii care au avut nevoie 
de un suport moral pe 
parcursul vieții pentru a 
putea trece de diferite situații 
dificile şi greu de înfruntat. 
Ea, însă, şi-a dat seama că 
prima persoană care o poate 
ajuta, este de fapt ea însăşi. 
Astfel a intrat în acest grup şi 
acum caută să îi îndrume şi 
pe alții spre o cale mai bună 
de trăire a vieții. 

    Pe parcursul întâlnirii 
s-au discutat diferite teme, 
cele mai importante fiind:  

Pe parcursul întâlnirii s-
au discutat diferite teme, 
cele mai importante fiind:  

1. Stima de sine 
 Fiecare percepe stima 

de sine în mod diferit. Unii o 
văd ca pe un orgoliu, alții ca 
pe o valoare morală. Am 
învățat că stima de sine 
presupune de fapt să nu te 
laşi mai prejos indiferent cât 
de grea ar fi situația prin care 
treci şi nu arăta lumii că te 
afli într-o situație dificilă. 
Trebuie să fii mereu cu 
zâmbetul pe buze şi să treci 
3. Teama şi curajul de a nu 
renunța niciodată 

   De câte ori nu ni s-a 
întâmplat să renunțăm la 
ceva ce ne dorim să facem 
doar pentru faptul că am 
încercat o dată şi nu ne-a 
ieşit? Această percepție ar 
trebui să dispară din 
mentalitatea oamenilor. 
Cheia succesului este arta 
de a şti să te ridici indiferent 
de eşec, şi să încerci până 
reuşeşti. Succesul nu va 
bate niciodată la 
uşă...trebuie să muncim 
pentru el, iar acest lucru se 
face încercând şi încercând 
şi încercând până suntem 

siguri că totul a ieşit așa cum 
ne doream. Nu trebuie să ne 
mulțumim cu puțin. Din 
contră, trebuie să avem 
curajul de a cere mai mult de 
la viață, dar totodată să 
muncim pentru ceea ce 
cerem.  

Ceea ce trebuie să 
reținem este faptul că atâta 
timp cât ne dorim şi avem 
încredere în noi, orice vis 
este realizabil. Poate nu azi, 
poate nu mâine şi nici chiar 
în anii apropiați, dar cândva 
visul va fi cum vrem noi.  

Un alt lucru important de 
reținut este faptul că visurile 
tale îți aparțin, şi nimeni nu îți 
poate spune că nu vei 
reuşisă le îndeplineşti. Tu 
alegi dacă vei ajunge unde îți 
doreşti sau dacă nu. 

nu sunt plătite de părinți) 
de a crea o atmosferă care 
să înlăture orice barieră 
psihologică, socială și 
emoțională. 

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

 
Cu gândul că alternativa 
educațională Step by Step 
nu este mai bună sau mai 
rea decât o alta, încercăm să 
fim o alternativă potrivită, să 
fim ‖o fereastră deschisă 
spre prietenie‖. 

cu fruntea sus prin 
mulțimea care spune că nu 
vei reuşi (sau cum îmi place 
mie să spun: ―curăță-ți 
pantofii chiar şi atunci când 
plouă"). 

 2. Renunță la oamenii 
care te trag în jos 

  Poate pare răutăcios, 
dar acest lucru este în 
totalitate adevărat. De multe 
ori ne-am întrebat cum 
putem să ajungem la  
aspirațiile noastre dacă mulți 
prieteni ne spun că nu vom 
reuşi sau că ar trebui să 
renunțăm la ele pentru a 
rămâne lângă ei. Ei bine, 
domnișoara Văideanu a 
prezentat această problemă 
în cu totul alt mod. Ea a spus 
"...cei care ne fac să credem 
că nu putem ajunge la 
succes, sunt de fapt cei care 
nu vor ca noi să creştem. 
Adevărații prieteni sunt cei 
care te susțin şi care sunt 
gata să urce împreună cu 
tine către aspirațiile 
tale...Restul sunt doar 
persoane care intră în viața 
ta şi ies la fel de repede pe 
cât au intrat. Aceşti oameni 
sunt cei pe care trebuie să îi 
laşi în urmă, pentru că ei nu 

vor reuşi niciodată să se 
ridice la fel de sus ca şi tine." 
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ZIUA LIMBILOR EUROPENE 

 
 

Profesor Galan Gabriela 
Școala Gimnazială Nr.2, Piatra-Neamț 

 
 

 
  

În cadrul CDI-ului din 
Școala Gimnazială Nr.2 se 
desfășoară numeroase 
activități, proiecte, expoziții, 
manifestări legate de diverse 
evenimente din domeniul 
literaturii, limbilor stăine, 
istoriei, muzicii, artelor. 
 În fiecare an, pe 26 
septembrie, sărbătorim în 
cadrul catedrei de limbi străine 
Ziua Limbilor Europene. 
Doamnele profesoare de limba 
engleză au prezentat elevilor 
de la ciclul primar limbile 
vorbite in Europa. Copiii au 
colorat steagurile tărilor din 
Europa, le-au localizat pe hartă 
și au invățat să salute in 
diverse limbi: Bonjour, Hello, 
Holla, Guten Tag. 
  La nivelul gimnaziului, 
elevii clasei a VII-a au realizat 
la ora de limba franceză 
proiectul: ”Parler une langue 
étrangère c’est réussir!”. Acest 
proiect a cuprins trei etape: 
prezentarea de referate despre 
Ziua Limbilor Europene, 
realizarea unei expoziții de 
desene și  dezbatere: Pour le 
francais/ Pour l’anglais.  
 În prima parte a 
activității elevii au aflat că Ziua 
Limbilor Europene este o 
inițiativă a Consiliului Europei și 
se celebrează diversitatea 
lingvistică, plurilingvismul, 
atrăgând atenția colegilor 

asupra importanței învățării 
limbilor străine, care reprezintă 
succesul unei bune comunicări 
interculturale. Să înveți o limbă 
străină constituie pașaportul 
spre o altă lume, o altă cultură. 
Deschiderea spre această 
diversitate este mare, chiar 
dacă limba este puțin vorbită. 
Învățarea unei limbi străine va fi 
un plus pentru călătorul care va 
avea mai puține dificultăți de 
comunicare într-o țară străină. 
Să vorbești limba țării pe care o 
vizitezi este benefic și pentru 
oamenii cu care intri în contact. 
Unul dintre elevi a considerat 
că învățarea unei limbi străine 
este și o provocare pentru 
creier, reprezintă o asimilare de 
noi cunoștințe. Elevii au pus în 
evidență și oportunitățile 
profesionale mai mari, nu doar 
în domeniul turismului, ci și în 
marketing, comerț, industrie, 
medicină.O limbă străină te 
poate ajuta să-ți găsești un loc 
de muncă mai bun, să-ți 
construiești o carieră. Elevii au 
ajuns la concluzia că dacă sunt 
într-un grup de prieteni ei pot 
vorbi sau păstra un secret într-o 
altă limbă. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cadrul dezbaterii elevii au 
prezentat unele studii 
americane  care au demonstrat 
că elevii care învață corect o 
limbă străină la liceu au note 
mai bune la toate materiile. Un 
sondaj realizat în Anglia, în 270 
de agenții releva faptul că 
vorbitorii de limbi străine sunt 
mai atrăgători și câștigă mai 
mulți bani.  
 Al doilea moment al 
proiectului a fost realizarea 
expoziției de desene 
reprezentând steagurile țărilor 
din Europa, costumele 
tradiționale, obiectivele turistice 
reprezentative.  
 În urma dezbaterii, elevii 
au ajuns la concluzia că 
ambele limbi, atât franceza cât 
și engleza sunt la fel de 
importante și vorbite în întrega 
Europă. Este și o bună ocazie 
pentru elevi de a se deschide 
spre alte culturi, tradiții , limbi 
care nu sunt de obicei învațate 
la școală.  
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Procesul educativ în era calculatorului 

 
 

Inf. Fîrțală Manole-Dănuț 
Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Piatra Neamț 

 
 

 
 

 Scopul integrării 
tehnologiei în instruire 
determină metodele și 
tehnicile de lucru la clasă, iar 
implicarea elevilor în procesul 
de învățare necesită, în primul 
rând, o înțelegere a factorilor 
care conduc la studiul 
aprofundat al unui număr de 
concepte și leagă studierea 
disciplinei de viața reală, 
favorizând o evaluare 
formativă, continuă ce 
determină interesul elevilor 
pentru anumite domenii sau 
aspecte ale cunoașterii; leagă 
teoria de practică și de viața 
de zi cu zi și poate, în acest 
fel, se construiește profilul 
unui absolvent autonom în 
decizii, interesat de cariera sa 
socio-profesională. 

 Folosirea internetului, a 
resurselor on-line, a 
bibliotecilor virtuale și a 
comunicării on-line  poate: 

 Stimula și dezvolta 
potențialul cognitiv 
multiplu al elevilor. 
(Teoria Inteligențelor 
Multiple, H. Gardner); 

 Dezvolta abilitățile 
necesare în secolul 
XXI: 
- responsabilitate și 

capacitate de 

adaptare- 
exersarea 
responsabilității 
personale și a 
flexibilității în 
contexte legate de 
propria persoană, 
loc de muncă și 
comunitate;  

- abilități de 
comunicare -
înțelegerea, 
administrarea și 
crearea unei 
comunicări eficiente 
verbale, scrise și 
multimedia într-o 
varietate de forme 
și contexte; 

- creativitate și 
curiozitate 
intelectuală - 
dezvoltarea, 
implementarea și 
comunicarea ideilor 
noi altor persoane; 
deschidere și 
receptivitate la nou, 
perspective diverse; 

- gândire critică și 
gândire sistemică - 
exersarea  unei 
gândiri sănătoase în 
înțelegerea și 
realizarea unor 
alegeri complexe; 
înțelegerea  
conexiunilor dintre 

sisteme; 
- informații și abilități 

media - analizarea, 
accesarea, 
administrarea, 
integrarea, 
evaluarea, și 
crearea de 
informații în diverse 
forme și medii; 

- abilități  
interpersonale și de 
colaborare - 
demonstrarea 
capacității de lucru 
în echipă și de 
conducere,adaptare
a la diverse roluri și 
responsabilități, 
colaborarea 
productivă cu 
ceilalți,exprimarea 
empatiei, 
respectarea 
perspectivelor 
diverse; 

- identificarea, 
formularea și 
soluționarea 
problemelor - 
capacitatea de a 
depista, formula, 
analiza și soluționa 
probleme; 

- auto-formare - 
monitorizarea 
propriilor cerințe de 
înțelegere și 
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învățare, localizarea 
resurselor 
corespunzătoare, 
transferul 
cunoștințelor dintr-
un domeniu în altul; 

- responsabilitatea 
socială - acționarea 
în mod responsabil 
ținând cont de 
interesele 
comunității, 
demonstrarea 
comportamentului 
etic în contexte 
legate de propria 
persoană, loc de 
muncă și 
comunitate; 

 Contribuie la 
dezvoltarea abilităților 
de gândire de nivel 
superior. (Taxonomia 
lui Bloom); 
 

Pentru a integra aceste 
aspecte în aplicația folosită 
la clasă de către elevi trebuie 
să se demonstreze 
aşteptările cu privire la 
modul în care elevii vor 
atinge obiectivele 
operaţionale care  vizează 
tema aleasă, iar opțiunile se 
pot finaliza prin: 

1. Realizarea unei 
prezentări. 

O modalitate de susţinere  
a prezentărilor orale adresate 
unui public, utilizarea unor 
propoziţii scurte sau 
incomplete, diverse elemente 
multimedia, cum ar fi: imagini, 
sunete, filme, hiperlink-uri 
către site-uri web sau alte 
dosare, etc. 

Posibilă utilizare de către 
elevi: 
Prezentarea documentării, 
propunerii sau a constatărilor 
în faţa  unui public real din 
afara clasei: 

- realizarea unui 
portofoliu cu 
lucrările elevului;  

- realizarea unei 
cărţi de poveşti 
ilustrate;  

- prezentarea 
rezultatelor 
analizelor şi 
chestionarelor;  

- prezentarea 
proiectelor la un  
târg ştiinţific;  

- prezentarea unor 
proiecte personale;  

- realizarea unui 
punct de informare  
fără prezentator; 

2. Crearea unei 
publicaţii  (buletin 
informativ, ziar, 
broşură sau afiş)  
Propoziţii  complete 

menite să fie citite de câte o 
persoană pe rând, 
combinaţie de text şi imagini, 
posibile diagrame şi grafice.  

Posibila utilizare de 
către elevi: 

-  realizarea unui 
buletin informativ 
pentru o 
organizaţie 
comunitară, club 
şcolar sau 
organizaţie fictivă;  

- realizarea unui 
buletin informativ 
fictiv pentru un 
grup istoric;  

- realizarea unui ziar 

fictiv pentru o 
anumită perioadă 
istorică; 

- realizarea unui 
ghid sau a unei 
broşuri de 
călătorie; 
realizarea unei 
broşuri informative 
sau persuasive;  

- realizarea de 
fluturaşi sau alte 
anunţuri pentru un 
grup nonprofit, o 
şcoală, un 
eveniment 
comunitar sau un 
proiect de serviciu;  

- proiectarea unor 
afişe informative, 
persuasive sau cu 
instrucţiuni;  

- realizarea  unei 
invitaţii sau a unui 
program pentru o 
prezentare 
specială, o 
întâlnire sau un 
concert; 

-  realizarea unui 
meniu cu alimente 
specifice perioadei 
sau reprezentative 
unei anumite 
culturi. 

3. Realizarea unui 
sitesau o pagină de 
facebook 
Tehnologia bazată pe 

web, orientată spre text cu 
posibile hiperlink-uri şi 
imagini, posibilitatea 
existenţei unor pagini 
secundare şi categorii, 
editarea istoriei disponibile, 
publicarea de informaţii 
curente sau cercetare pentru 
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un public din afara sălii de 
clasă, comunicarea cu un 
public internaţional, activităţi 
scriitoriceşti în colaborare cu 
alţi elevi şi/sau experţi, 
contribuţia la cercetarea 
problemelor, respectiv 
rezolvarea acestora și în 
lumea reală, partajarea sau 
reflectarea asupra învăţării 
sau procesului. 
Posibila utilizare de către 
elevi:  

- realizarea de 
portofolii ale 
elevilor;  

- furnizarea unui 
organizator grafic 
pentru cercetare;  

- furnizarea unui 
spaţiu pentru 
înţelegerea, în 
colaborare, a 
lucrărilor scrise, 
experimentelor, 
muzicii și a artei; 

- furnizarea unui 
spaţiu pentru 
activităţi 
scriitoriceşti în 
colaborare (piese 
de teatru, 
beletristică, 
articole); 

- organizarea şi 
colectarea de link-
uri ale blog-urilor 
elevilor; 

- prezentarea unor 
fragmente de idei;   

- organizarea şi 
prezentarea 
informaţiilor pentru 
proiectele în cadrul 
târgurilor ştiinţifice. 

- promovarea unei 
afaceri sau pentru 

publicitate; 
 

Pentru a integra 
tehnologia în extinderea și 
aprofundarea acestui mod 
de instruire, precum și pentru 
a învăța să predăm cât mai 
eficient elevilor folosind 
resursele moderne pe care 
le avem la dispoziție, se 
recomandă: 

- criterii clare, de la 
început; 

- exemple și linii 
directoare pentru o 
activitate de 
calitate; 

- oportunități de 
modernizare a 
propriului progres; 

- metode de utilizare 
a unui feedback 
constructiv pentru 
a îmbunătăți 
activitatea proprie; 

- timp de reflectare 
și îmbunătățire a 
proceselor și 
produsele lor; 

- sprijin în realizarea 

unor noi obiective, 

pentru studiile 

viitoare. 
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ASPECTE COMPORTAMENTALE ALE UNOR SPECII RĂPITOARE 

DIN ROMÂNIA - STUDIU DE SPECIALITATE 

Prof. Macovei Ionel Alexandru 
Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamț 

 
 

Fauna cinegetică a 
țării este bine reprezentată  
atât în cee ace privește 
grupa speciilor  nerăpitoare  
cât și speciile răpitoare. 

Pentru ultima 
categorie, datorită declinului 
numeric cauzat de numeroși 
factori (combaterea fără 
discernământ a unor specii 
carnivore, eliberarea de 
autorizații de vânătoare  
bazate pe evaluări 
nerealiste, epizootii, etc) s-
au adoptat măsuri  protective 
, în special restricționarea 
vânătorii la 5 specii 
importante :urs, lup, râs, 
pisică sălbatică, vidră. 

 Rezultatul a 
fost  refacerea numerică  
(uneori peste limită) a 
speciilor menționate, fapt 
care a constituit și prilej a 
unor observații interesante. 

• Ursus arctos 
(fam Ursidae) este răpitorul 
de top fiind situate în vârful 
ierarhiei  trofice din țara 
noastră. Animal masiv, 

masculii atingând  400-450 
kg iar femelele sunt ceva mai 
mici  250-300 kg.În general 
nu atacă omul, excepție  
făcând ursoaicele cu pui sau 
exemplarele rănite.Un 
aspect interesant îl 
reprezintă mărimea puilor, la 
naștere aceștia având cca 
400 g și ochii lipiți 
aproximativ 40 zile. 
Creșterea puilor este 
ocupația  exclusivă  a 
ursoaicei care îi îngrijește  
până la vârsta de doi ani, 
când aceștia devin 
independenți. 

• Canis lupus 
(fam Canidae) este răpitorul  
cel mai cunoscut de la noi, în 
familia menționată  fiind 
incluse și vulpea, șacalul și 
câinele enot. Spre deosebire 
de urși, în cazul lupilor, de 
creșterea puilor se ocupă 
ambii părinți care 
amenajează în locuri izolate 
un culcuș și delimitează  un 
teritoriu cu o rază  de 10-15 
km pe care îl apără de alte 
familii. În primele 3-4 
săptămâni puii sunt alăptați  
iar ulterior sunt hrăniți  de 
părinți cu hrană 
semidigerată. Mai târziu, 
părinții aduc la culcuș  mici 
animale vii pe care puii 
învață mai întâi sub formă de 
”joacă” să le doboare. Jocul 

puilor este de fapt un 
antrenament pentru viața de 
răpitor de mai târziu. 

Atunci când nu 
vânează în haite  lupul este 
considerat  un animal 
folositor ”sanitarul pădurilor” 
fiind necrofag sau eliminând 
exemplare  din alte specii 
rănite  sau bolnave. Specii 
nocturne în căutarea hranei 
poate parcurge într-o noapte  
60-70 km și de aceea  în 
limbajul popular se spune că 
”lupul umblă în 7 hotare”. 

• Felis lynx-
Râsul (fam Felidare) este 
considerat cel mai mare felid 
de la noi. Adaptat la viața 
arboricolă, își amenajează  
culcușul în stâncării sau 
arbori bătrâni. Are activitate 
diurnă  iar puii sunt crescuți 
de femelă. Foarte stricător 
prin modul în care vânează, 
sare în spatele victimei și 
rupe  în zona greabănului. 
Preferă hrana proaspătă și 
nu este necrofag. Poate fi 
considerat un adevărat 
simbol al pădurilor de munte.  
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Jurnalul apocrif - Romanul parcursului inițiatic 

 
 

Prof. Lăcrămioara TINCĂ 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

 
 

 Jurnalul, ca specie a 
genului narativ, are în vedere 
raportul dintre subiectul creator 
(scriitor, autor) și realitatea 
înconjurătoare. 

Prin povestire, omul, cu 
o existență istorică, temporală, 
caută să se restituie devenirii 
sale temporale. Devenirea 
umană este descrisă prin 
intermediul discursului 
monologic, adică prin aducerea 
în prim-plan a unor personaje 
văzute numai prin prisma celui 
care povestește și ține seama 
de înlănțuirea cronologică a 
evenimentelor. 

În romanul Dumnezeu 
s-a născut în exil, scriitorul 
(Vintilă Horia) se identifică cu 
naratorul (Publius Ovidius 
Naso). Exilul este un timp al 
pregătirii pentru o mare 
experiență spirituală. Distanța 
dintre secolul I (secolul 
scriitorului latin) și secolul XX ( 
secolul scriitorului român) 
devine o oglindă în care Vintilă 
Horia este poetul Ovidiu. Cu 
alte cuvinte, Vintilă Horia 
devine el însuși propriul său 
personaj sau dublul poetului 
Ovidiu. Perioada de exil la 
Tomis îi oferă poetului latin 
șansa de a-l cunoaște pe 
Dumnezeu prin cunoașterea 
sinelui profund. Exilul este o 
experiență plină de suferințe și 
amintiri melancolice, dar, în 

același timp, un creuzet 
purificator. 
Depărtarea de Roma, speranța 
îndelungată, întâmplările la 
care este martor (asediul 
Tomisului de către dacii 
înfometați, dezertarea soldaților 
romani și retragerea lor în 
Dacia, invazia sarmaților) 
transformă existența și 
impregnează devenirea 
spirituală a lui Ovidiu. Poetul 
este împovărat de ideea morții 
într-un ținut ostil și străin. Cu 
toate acestea, constată că în 
ținutul exilului său își duce 
existența neamul geților, un 
neam foarte religios și care 
crede într-un Dumnezeu unic. 
La început, când nu știa prea 
multe despre acest neam și 
credința acestuia, se întreba: 
,,Cum ar putea un singur zeu, 
să umple tot cerul? Dacă cerul 
e gol, cum credem, acest zeu 
trebuie să fie tare mic și tare 
singur în mijlocul unei tăceri și 
a unei singurătăți copleșitoare’’. 
Și, în spiritul mitologiei latine, 
găsește asemănări între starea 
de fapt a Dumnezeului unic și 
omul Ovidiu: ,,Acest zeu unic, 
de fapt, trebuie să-mi semene, 
măcar în această privință’’. (p. 
7) 

În etapa curiozității, nu 
exclude posibilitatea ca 
Dumnezeul unic al geților să fie 
Zamolxe, despre care a auzit  
în vremea în care, la Roma, era 
un apropiat al pitagorecienilor. 

În etapa cercetării 
locurilor și oamenilor din 
vecinătatea Tomisului, 
descoperă înțelepciunea 
geților, a preoților acestei religii 
necunoscute și iminenta sosire 
a unui Dumnezeu nou: ,,Ceva 
neașteptat se va petrece, ceva 
care a și început să se 
întâmple, nu știu bine ce, nici 
unde, dar văzduhul e plin, 
saturat ca de o boare pe care 
oamenii cei mai sensibili o simt, 
fără să-i poată da un nume și 
care va reda ființei omenești 
prospețimea unui nou început. 
Nu pot găsi cuvintele pentru 
acest fapt, care ar putea fi un 
nou zeu, un nou popor, un nou 
soare pe cer sau alt lucru 
necunoscut de oameni, dar 
care știu că va veni. Și mă aflu 
aici pentru a încerca să știu 
dacă înțelepții geților, preoții lor 
neprihăniți, au unele semne 
sau dacă doctrina lor le spune 
ceva despre această înoire, 
atât de apropiată și dacă 
profeții lor anunță cumva 
această venire pe care o 
aștept, cu nume și chip mai 
presus de puterea mea de 
închipuire ’’. (p. 85) 

În etapa călătoriei și 
întâlnirii cu preotul de la Poiana 
Mărului, poetul latin află de la 
înțeleptul preot că dragostea 
este o formă de cunoaștere, că 
Augustus nu a fost decât o cale 
prin care s-a manifestat 
,,puterea invizibilă a lui 
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Dumnezeu’’ și că urmează să 
mai afle o serie de lucruri 
înainte de a muri, deoarece 
sufletul lui este pregătit să 
absoarbă noua religie: ,,N-a 
fost, până la urmă, decât 
instrumentul destinului sau al 
lui Dumnezeu. Grație lui am 
ajuns să mă cunosc. Cruzimea 
sa m-a îndreptat către Tomis și 
m-a împins în căutarea unui alt 
Dumnezeu. Fără Augustus n-aș 
fi întâlnit niciodată pe preotul 
dac, nici acea clipă de pace 
sublimă care m-a făcut să 
întrevăd paradisul sub pomii 
livezii lui Scoris’’. (p. 118) 

După întâlnirea cu 
doctorul Teodor, Ovidiu află că 
,,Fiul lui Dumnezeu se născuse 
și omenirea urma să intre într-o 
nouă eră’’ (p.136); ,,Totul se va 
rândui după o nouă lege, totul 
va avea un sens în viață, 
oamenii vor cunoaște adevărul 
și chiar moartea va fi o bucurie’’ 
(p. 137). 

Cei doi piloni spirituali 
pe care se clădește experiența 
cunoașterii sunt exilul și 
dragostea. Acești piloni 
spirituali sunt analizați pe 
fundalul criticii față de puterea 
politică și a conflictului 
intelectualului sau al artistului 
cu timpul său. Cei opt ani 
petrecuți de Ovidiu la Tomis 
poartă amprenta unui situații 
universale, aceea a omului care 
a pierdut un spațiu, Roma, și 
descoperă unicul spațiu 
important, acela al Sufletului, 
care își găsește pacea și 
lumina în transcendent sau în 
legătura cu Dumnezeu. De fapt, 
orașul pierdut, Roma, 
reprezintă familia, bogăția, 
prietenii, casa, succesul și o 
realitate înșelătoare, lipsită de 
libertate, pe când un spațiu 
limitat și oarecum închis, cum 
este exilul la Tomis, a contribuit 

la activarea Eului profund, la 
dobândirea unei tehnici de 
cunoaștere a Adevărului, 
posibil prin contactul cu 
peisajul, obiceiurile și 
religiozitatea dacilor: 
<<Pedeapsa lui Augustus e ca 
și cum n-ar fi pentru sufletul 
tău. Augustus a hotărât și el 
mânat de puterea invizibilă a lui 
Dumnezeu, care te-a adus pînă 
aici, ca să afli adevărul despre 
El, cel puțin acea parte de 
adevăr care ne e îngăduit s-o 
aflăm. Vei mai afla o seamă de 
lucruri înainte de a muri, căci 
sufletul tău e din ce în ce mai 
deschis suflării unice. Ai 
păcătuit din dragoste. 
Dragostea e cunoaștere >>. (p. 
99) 

Ovidiu află de la Dochia, 
servitoarea getă, că stăpânul 
soartei omului este Zamolxe, că 
sufletul este nemuritor și că 
acesta (sufletul) din Zamolxe 
pleacă și în El se întoarce. 
Inițierea poetului (sau tehnica 
de cunoaștere a Adevărului) se 
desăvârșește în cursul celor 
două călătorii pe care le face 
pe teritoriul dac, în spațiile 
deschise ale naturii, care-i 
amplifică percepția înaltă a 
relației om-natură-sacru. <<Nu 
fii trist la Tomis și pregătește-te 
pentru viața cealaltă, cea 
veșnică, apropiată, unde 
durerea e necunoscută, căci 
timpul n-are sens decât între 
hotarele durerii. Stixul și ceea 
ce înconjoară apele sale, nu 
există. Vei fi sau vei fi deloc. 
Cei care vor fi nu vor cunoaște 
decât bucuria, căci se vor afla 
în lumina lui Dumnezeu și 
această lumină nu e altceva 
decât bunătate. Încearcă să nu 
faci rău, căci răul e cauza morții 
veșnice. Gândește-te că 
sufletul e rodul propriei tale 
strădanii, că îl închegi zi de zi 

din faptele tale bune și că 
numai sufletul este 
nemuritor>>. (p. 97) 

Apropierea lui Ovidiu de 
lumină (de Adevăr) se face prin 
înlocuirea progresivă a unei 
construcții pe orizontală, care 
are ca țintă așteptarea iertării 
sau a unui alt loc într-o țară 
civilizată și cu o climă mai 
blândă, cu o construcție pe 
verticală, cu semnificație 
spirituală, așteptarea lui 
Dumnezeu. 

Înălțarea spirituală 
coincide cu revelația pe care o 
are poetul latin în momentul în 
care medicul grec Teodor îi 
povestește despre nașterea lui 
Iisus. 

Concluzia este că, 
singura realitate este Sufletul, 
că Sufletul este nemuritor, iar 
singura preocupare a omului 
trebuie să fie înfăptuirea 
binelui, ca o condiție a câștigării 
vieții veșnice dincolo de 
moarte. Așa se face că, lecția, 
pe care ne-o predă Ovidiu în 
jurnalul său, este că Dumnezeu 
ne seamănă prin suferința și 
durerea existențială și s-a 
întrupat, nu pentru a celebra 
limitatul, ci pentru a-l restitui 
Veșniciei pe Omul exilat în trup 
trecător. 
 
Bibliografie: 
HORIA, Vintilă. Dumnezeu s-a 
născut în exil. Craiova: Editura 
Europa, 1990 
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 STRATEGII DE REALIZARE A EDUCAȚIEI NONFORMALE 

LA PREȘCOLARI, ÎN CADRUL C.D.I.-ului 

 
 

Prof. înv. preşcolar Popa Ioana- Daniela, responsabil C.D.I., 
Şcoala Gimnazială ,,Iulia Hălăucescu”, com. Tarcău, jud. Neamţ  

 
 

Care dintre metodele de 
educație nonformală, mai puțin 
prezente în activitatea 
didactică, se pot plia pe 
activități desfășurate în cadrul 
C.D.I.-ului, rămâne la 
latitudinea cadrului didactic. 

Jocul de rol este o 
metodă utilizată pentru 
dezvoltarea capacităţii de 
comunicare, ca  variantă a 
dramatizării. Acesta presupune, 
din partea participanţilor, 
interpretarea unor roluri (să se 
comporte ca o altă persoană), 
în scopul analizării şi rezolvării 
unor situații problemă, cu 
implicare în sfera morală. 
Scenele prezentate vor fi 
extrase din universul apropiat 
copiilor. Accentul este pus pe 
dezvoltarea unor noi abilități 
și/sau rezolvarea/prevenirea 
unor probleme. 
 

Biblioteca vie  este 
metoda prin care indivizii devin 
cărți, iar cititorii au șansa de a 
afla, prin întrebări, parte din 
experiența de viață a cărților 
din bibliotecă. De exemplu, la 
Festivalul Toamnei de la 
grădinița noastră, mamele au 
fost invitate să așeze pe 
măsuțele special amenajate 
diferite preparate din fructe și 
legume de toamnă (zarzavat, 
compot, dulcețuri, gem, 
zacuscă, murătură). Copiii au 
mers pe la fiecare preparat, au 

gustat și au revenit la cel care 
le-a plăcut mai mult. Gospodina 
care a pregătit preparatul 
respectiv a devenit Carte vie, 
iar copilul, prin întrebări, a aflat 
cam tot ce se poate afla despre 
respectivul aliment (care sunt 
ingredientele, modul de 
preparare, ajutoarele 
gospodinei, cum ar fi fost 
dacă...ș.a.). 
Impactul metodei: Metoda are 
impact atât asupra cărților, cât 
și a cititorilor, creând o punte 
de dialog între aceștia. Cititorii 
își întâlnesc propriile 
prejudecăți, cunosc persoane 
din diferite categorii 
discriminate sau care se 
confruntă cu stereotipuri și 
prejudecăți și află o nouă 
perspectivă asupra lor. Cărțile 
au ocazia să își prezinte 
poveștile de viață și să dărâme 
astfel stereotipurile cu care se 
confruntă. Metoda promovează 
toleranța și respectul pentru 
diversitate în rândul populației. 
 

Debate-ul aduce în 
prim plan două echipe cu un 
același număr de membri, 
precum și un arbitru. Printr-o 
dezbatere educațională ce 
presupune respectarea 
anumitor reguli, se va rezolva o 
problemă pusă în discuție, prin 
argumentare pro și contra. 
Copiii sunt puși în situația nu 
doar să-și exprime opiniile, ci și 

de a aduce dovezi în 
argumentare. Opiniile vor fi 
clare și concise, exprimate într-
un stil gen apariție publică, vor 
fi respectate opiniile adverse, 
iar ascultarea va fi activă. 
Desfășurându-se într-un cadru 
securizat pentru exprimarea de 
opinii se permite astfel etalarea 
cunoştinţelor – motivare, 
recunoaştere, respect faţă de 
propria persoană. Folosirea 
acestei metode duce la o 
dezvoltare personală a 
copilului, acesta dezvoltându-și 
abilitățile de argumentare, 
exprimarea în public, gândirea 
critică, munca în echipă.  
Impactul metodei: emiterea 
unor judecăți folosind criterii 
obiective și argumente care au 
în spatele lor dovezi 
incontestabile. 
 

Animația socio-
educativă este o modalitate de 
relaționare, având drept scop 
principal socializarea copiilor. 
Întotdeauna poate completa 
sistemul educațional tradițional, 
proiectând și promovând 
activități culturale și recreative 
în locații unde se permit întâlniri 
între oameni. Caracterul 
imprimat este atât educativ, cât 
și inovator.  
Impactul metodei: beneficiarii 
învață să își controleze 
acțiunile și comportamentul, să 
lucreze în echipă, să 
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colaboreze, să își 
împărtășească opinii, să 
acționeze în funcție de context. 
 

Open Space este o 
metodă de educație nonformală 
care poate fi folosită cu grupuri 
mari de copii. Se poate 
participa atât ca actor, cât și ca 
spectator. 
Obiective de învățare : 
• Participanții pot propune 
orice subiect și vor alege 
subiecte de maxim interes. 
• Participanții vor schimba 
idei, păreri și vor aprofunda 
subiecte de interes pentru ei. 
• Rezultatele pot fi 
folosite ulterior, materialele 
rezultate fiind suma 
experiențelor individuale ale 
participanților. 
 Principiile metodei: 
• Participanții potriviți sunt 
cei care au venit. Singurul lucru 
care se putea întâmpla, s-a 
întâmplat. Momentul potrivit de 
începere este cel la care s-a 
început. Când s-a terminat, s-a 
terminat. 
• Regula mobilității – 
Participanții la o conferință de 
Open Space pot fi ,,albinuțe” 
sau ,,fluturași”. Fiecare dintre ei 
rămâne la discuția la care s-a 
înscris atâta timp cât simte că 
are ceva de aflat sau cu ce să 
contribuie. După aceea, se 
poate muta la un alt grup, care 
discută pe altă temă. În cazul în 
care la un grup nu mai sunt 
participanți, cel care a moderat 
grupul se poate muta într-un alt 
atelier. 
Implementare:  
Participanții la conferință se 
așază în cerc sau în mai multe 
cercuri concentrice, iar în mijloc 
se pun coli de flipchart și 
markere. În prima sesiune în 
plen a evenimentului, 
participanții propun subiecte de 

discuție, pe care le scriu ( 
desenezează) pe foile de 
flipchart.  Facilitatorul le citește 
și, dacă este cazul, negociază 
care dintre ele vor fi dezbătute 
în grupuri restrânse. 
Propunătorii sunt moderatorii 
atelierului respectiv. 
Participanții care nu au propus 
nici o temă vor merge la grupul 
unde subiectul dezbătut capătă 
interes pentru ei. Grupul poate 
fi schimbat atunci când discuția 
fie nu mai prezintă interes, fie 
contribuția la discuții este 
încheiată.  În funcție de scopul 
întrunirii, discuțiile pe ateliere 
se pot finaliza cu recomandări, 
concluzii, întrebări, soluții 
pentru rezolvarea unei 
probleme. Datorită acestei 
metode, copiii învață cum să-și 
argumenteze părerile cu privire 
la un anumit subiect. La clasele 
mari, durata unui astfel de 
eveniment poate dura chiar 
câteva zile, în timp ce, la cei 
mici, timpul este scurtat 
considerabil. 
Impactul metodei: este 
stimulată participarea tuturor, 
fiecare având de învățat câte 
ceva. 
 
Facilitarea grafică este metoda 
prin care ne folosim de cuvinte 
și imagini în schimbul de idei 
pentru a crea legături, de a 
crea o hartă conceptuală a 
conversației, înainte, în timpul 
sau după ce conversația a avut 
loc. Trebuie să știm că: 
-  gândim și în imagini, nu 
numai în cuvinte; 
-  1/4 din creierul nostru este 
menit să proceseze informația 
vizuală; 
-  combinarea imaginilor cu text 
sau cuvinte crește puterea de 
reținere cu 40%. 
Deși are un important element 
de grafică, esența constă în 

,,proces” și ,,conținut” și nu în 
imagini drăguțe. Întâlnirile de 
lucru în comun devin 
evenimente productive, pline de 
creativitate, în care informațiile 
sunt filtrate într-o imagine clară, 
eliminând confuzia și 
dificultățile de comunicare între 
participanți. Fiecare participant 
este implicat în ceea ce se 
întâmplă, simțind că are un rol 
important în finalizarea 
activității. 
 
Bibliografie: 
 
1. Strategii de realizare a 
educaţiei nonformale în 
învăţământul preşcolar, Ed. 
Sfântul Ioan, Brăila, 2018 
2. www.asociatia-profesorilor.ro 
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PRINCIPIILE DIDACTICE ȘI INSTRUIREA  
CENTRATĂ PE COMPETENȚE 

 
          

Profesor pentru învățământul primar Roxana Irina 
Colegiul Tehnologic Spiru Haret Piatra- Neamț 

 
 Abordarea 

tradițională     
Principiile didactice 

sunt norme ce orientează 
procesul de învățământ; deși 
au caracter general, acestea 
pot fi adaptate și aplicate în 
multiple situații de învățare. 
1. Principiul însușirii 

conștiente și active a 
cunoștințelor exprimă 
ideea că în învățare trebuie 
să existe un proces activ de 
învățare și prelucrare a 
datelor de informare, pe 
schemele anterioare, de 
sesizare a relațiilor dintre 
fenomene și de stabilire a 
cauzelor. 

2. Principiul intuiției 
are la bază ideea că elevii 
au nevoie de un suport 
perceptibil și observabil în 
învățare. Este necesară 
observarea directă a 
fenomenelor. 

3. Principiul îmbinării 
teoriei cu practica se 
referă la aplicabilitatea 
celor învățate, în practică, 
la însușirea cunoștințelor 
cu aplicarea în practică. 

4. Principiul însușirii 
temeinice a cunoștințelor, 
priceperilor și 
deprinderilor redă ideea 
însușirii operaționale, 

eficiente, temeinic, sigur, 
care să reducă pierderea 
cunoștințelor. 

5. Principiul 
sistematizării și 
continuității postulează 
importanța existenței unei 
succesiuni logice a 
cunoștințelor, precum și 
corelareea lor după 
importanța instructiv-
educativă. 

6. Principiul respectării 
particularităților de vârstă 
ale elevilor redă 
necesitatea de a se preda 
în funcție de structura 
intelectuală a elevilor, la 
fiecare nivel de învățământ 
și la fiecare vârstă, astfel 
încât însușirea 
cunoștințelor să fie 
eficientă. 

7. Principiul tratării 
individuale a elevilor are 
la bază ideea că este foarte 
important a se lua în 
considerare specificul 
fiecărui elev, pentru ca 
acesta, studiind, să-și 
realizeze o dezvoltare 
intelectuală optimă. 
 
Curriculum școlar este 
preponderent centrat pe : 

 Achizițiile finale ale 
învățării (competențe 
școlare) 

 Dimensiunile 
acționale ale 
activității de formare 
a personalității 
elevului 

 Stabilirea ofertei 
școlii în raport cu 
interesele și 
aptitudinile elevului, 
precum și cu 
așteptările sociale 

 
Curriculum modernizat 
se bazează pe principii 
care funcționează ca 
norme centrate pe 
axiologia elevului: 

1. Principiul democratizării 
și umanizării în 
educație 

2. Principiul unității și 
diversității în educație 

3. Principiul valorizării 
personalității umane 
prin educație 

4. Principiul centrării 
edcației pe valorile 
celui educat 

5. Principiul individualizării 
traseului educațional 

6. Principiul 
responsabilității față de 
propria devenire 
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7. Principiul binelui 
personal prin raportare 
la binele social 

8. Principiul democratizării 
relației educator-educat 

9. Principiul echității 
sociale și al egalității 
șanselor 

10. Principiul educației 
pentru o viață împlinită 
și competențe utile pe 
toată perioada vieții. 

În procesul realizării 
Curriculumului centrat pe 
competențe, cadrul 
didactic: 

 stimulează valorile 
promovate de 
școala 
contemporană,  

 se bazează pe 
conținuturi pluri-
inter-
transdisciplinare 

 mobilizează 
resursele interne 
achiziționate în 
cunoștințe 
fundamentale, 
abilități cognitive și 
psihomotorii, 
atitudini și 
comportamente, pe 
care la aplică elevul 
la rezolvarea unor 
situații problematice 

În procesul realizării 
Curriculumului școlar 
modernizat, profesorii 
vor urmări construcție 
finalităților în 
învățământ: 

 elevul cu nevoile 
de formare și 
dezvoltare a 
personalității lor 

 profilul de 
formare al 
absolventului de 
învățământ 
secundar 
general 

 sistemul de 
principii și valor 
ale educației 
angajate î acest 
scop 

 sistemul de 
competențe 
generale 

 sistemul de 
competențe 
transversale, 
stabilite pe 
trepte de 
învățământ 

 sistemul de 
competențe 
specifice 

 sistemul de 
subcompetențe 
școlare la 
disciplina de 
studiu 

În implementarea 
acestui tip de 
curriculum, se vor 
avea în vedere: 

 centrarea clară a 
competențelor pe 
rezultate finale –
competențe 
generale și 
specifice disiplinei 
respective, pe care 
elevii le vor practice 
în viață, ulterior 

 oferirea unui 
referențial de 
evaluare cu criterii 
clare și standarde 
de performanță 

 individualizarea 
învățării, pentru ca 
toți accesul să aibă 
acces. 
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PROIECTUL ERASMUS EcoTraining 

2017-1-RO01-KA101-036080 
Mobilităţi de formare a personalului didactic 

 
 

Profesor Scurtu Cristina-Simona 
Liceul Tehnologic Economic-Administrativ 

 
 

 
 

 În perioada 21.05.2018 
– 25.05.2018 am participat la 
programul de mobilitate 
ERASMUS+ EcoTraining 2017-
1-RO01-KA101-
036080/Mobilităţi de formare a 
personalului didactic, la cursul 
de formare intitulat: 
EMPOWERMENT IN ICT 
SKILLS,  organizat de ETI 
Malta, în orașul St. Julians. 

Printre obiectivele cursului s-au 
numărat: dezvoltarea 
competențelor de  utilizare a 
tehnologiei și a calculatorului,  
prin deprinderea cu diverse 
programe de editare, animație 
etc., dezvoltarea abilităților 
lingvistice de limba engleză, 
îmbunătățirea strategiei 
didactice prin utilizarea 
metodelor inovative, cu recurs 
exclusiv la mijloacele tehnice, 
în cadrul lecțiilor de limba și 
literatura română, extinderea 
orizontului cultural prin 
schimbul de experiență cu 
ceilalți profesori europeni 
participanți.  

Din seria activităților de 
formare, extrem de variate, la 
care am luat parte, pot 
enumera: realizarea unui site 

personal, elaborarea unui blog 
profesional, experimentarea 
mai multor tipuri de exerciții: de 
completare, cu soluții multiple, 
de rearanjare a textului și 
includerea lor ulterioară pe blog 
etc.  

Cursul a fost structurat pe 
nivele de dificultate, în manieră 
ascendentă. Primele zile au 
fost consacrate familiarizării cu 
mijloacele tehnice. Următoarele 
zile au propus, în schimb, 
activități de învățare mai 
tehnice, precum  înregistrarea 
unei secvențe audio și 
includerea ei ulterioară pe blog, 
realizarea prezentărilor cu 
personaje animate, crearea 
avatarurilor virtuale etc.  

Stagiul didactic s-a dovedit de 
un real folos, prin propunerea 
unei strategii educaționale 
interesante, interactive, în care 
tehnologia ar trebui să 
prevaleze.  Informațiile  
obținute la curs se pot dovedi 
utile în orice alt context 
educațional, nu numai în 
procesul de predare-învățare-
evaluare. 

Acest curs s-a dovedit benefic 
pentru activitatea mea de 
profesor pentru că mi-a 
îmbunătățit competențele 

tehnologice, cunoştinţele de 
limba engleză și mi-a relevat o 
imagine mai coerentă, mai 
modernă asupra procesului 
didactic, care să fie  în acord cu 
preferințele și abilitățile tehnice 
ale tinerei generații.  

Programul cursului a presupus 
deopotrivă activităţi individuale 
și colective, fapt care a condus 
la dezvoltarea încrederii în 
ceilalți parteneri de curs, la 
comunicarea în limba engleză 
și la momente unice și 
încântătoare de învățare, 
definite prin bună-dispoziție și 
colaborare eficientă.   

Nu mai puțin importante au fost 
achizițiile de ordin afectiv, prin 
experimentarea moștenirii 
culturale a țării vizitate, Malta.  
Maltezii s-au dovedit gazde  
amabile și ospitaliere și nu au 
pregetat să ne prezinte 
elemente de cultură și 
civilizație, de istorie a țării lor, 
etc. în cadrul excursiilor 
desfășurate în Mdina( fosta 
capitală  a țării) și Valletta ( 
capitala actuală). 
 
La sfârșitul acestei activități de 
formare am primit un certificat 
de participare la curs și 
documentul de mobilitate 
Europass. 
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Lectura - liniștea sufletului și bogăția minții 

 
 

Prof. Hreniuc Gianina 
Liceul Carol I Bicaz 

 
 

 
 

 În calitatea lui de a fi 
un nou univers ce trebuie 
descoperit treptat, CDI-ul de 
la Liceul Carol I, Bicaz,și-a 
propus și în acest an școlar, 
2018-2019, să atragă tinerii 
cititori prin diversitatea de 
proiecte și activități realizate 
de o echipă de oameni 
devotați: profesori, 
bibliotecari, informaticieni. 

Un astfel de proiect 
educațional este și Lectura-
liniștea sufletului și 
bogăția minții, care își 
propune, în primul rând, 
trezirea interesului pentru 
lectură, dar și cultivarea unei 
comunicări corecte prin 
înțelegerea adecvată a 
mecanismelor limbii cu 
aspectele sale definitorii 
(sincronic, diacronic, 
funcțional). 

În contextul actual, 
când informația e atât de 
bogată și de variată, se 
impune mai mult ca oricând, 
crearea competențelor de 
comunicare eficientă, orală și 
scrisă, pentru ca elevul să se 
poată integra mai târziu într-
un anumit cadru socio-
profesional. 

De asemenea, elevii 
au posibilitatea să-și 

dezvolte, în mod 
suplimentar, o serie de valori 
și atitudini privind bogăția și 
armonia expresivității, 
structurii, stilisticii textului 
literar, precum și capacitățile 
ei multiple de a exprima 
complexitatea sufletului 
omenesc. Vor descoperi noi 
valențe artistice în operele 
scriitorilor străini și români, 
mai mult sau mai puțin 
cunoscuți ori studiați. De 
asemenea, oferă tinerilor 
posibilitatea unor interpretări 
multiple ale stilului scriitorilor 
și nu în ultimul rând a operei, 
atât din perspectivă istorică, 
cât și din perspectiva 
actualității. Prin informațiile 
de ordin istoric, literar, 
proiectul permite înțelegerea 
adecvată a unor perspective 
narative, le oferă modalități 
de abordare și criterii 
axiologice, pe baza cărora 
să aprecieze just opera și să 
emită judecăți de valoare. 
Prezentarea lecturii devine o 
activitate necesară, utilă dar 
și plăcută așa cum afirma 
Perpessicius: „Adevăratul 
cititor, la fel cu adevăratul 
drumeț, e acela care citește 
de dragul de a citi, care-și 
face din satisfacțiile ce-i 
procură lectura deprinderi 
superioare și care nu 

obosește niciodată.” 
Perpessicius (1891–1971), 
Memorial de ziaristică 

Oricare ar fi 
modalitatea și mijlocul de 
transmitere, lectura 
reprezintă o comunicare de 
la autor la cititor, ea 
adunând, simultan și 
succesiv, toate elementele 
comunicării deoarece lectura 
este comunicatul, 
comunicantul, comunicarea, 
și ea dă naștere unui 
informat: cititorul, care, la 
rândul său, este cel care 
creează lectura. Așadar, 
lectura este un act de 
comunicare reciproc care 
poate fi pusîn valoare de 
fiecare pasionat de lectură în 
fața unui auditoriu. 

Scopul este de a 
descoperi modalitățile de 
dezvoltare a capacității de 
vorbire, de exprimare 
corectă, trezirea interesului 
pentru arta oratoriei, 
adevărata artă de a vorbi, 
relevându-se astfel 
mărturisirea pe care o făcea 
poetul și gânditorul Lucian 
Blaga: „Limba este întâiul 
mare poem al unui popor”. 

Creșterea importanței 
acordate în ultima vreme 
exprimării este ilustrată și de 
prezența subiectelor 
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Examenului de Bacalaureat 
ce vizează evaluarea 
competențelor de 
comunicare. Elevii vor avea 
posibilitatea de a aplica și 
compara atitudinile și 
comportamentele intuitive cu 
tehnicile și modelele 
moderne de optimizare a 
relațiilor de comunicare prin 
intermediul lecturii. Se va 
urmări extinderea 
cunoștințelor dobândite în 
studierea literaturii române în 
liceu, într-o viziune 
integratoare diacronică, 
fundamentală în cadrul 
receptării oricărui fenomen 
literar și corelarea, chiar, cu 
literatura universală. 

Proiectul are ca 
prioritate studierea limbii și 
literaturii române literare ca 
mijloc de comunicare 
interumană, ca demers de 
cunoaștere a identității 
noastre spirituale și culturale. 
Pentru că în învățământul 
gimnazial predarea învățarea 
limbii române se întemeiază 
pe modelul comunicativ-
funcțional, în liceu aceasta 
va deveni competență 
umană fundamentală, 
cuprinzând deprinderi de 
receptare și de exprimare 
orală și scrisă, obiectivele 
proiectului vor fi centrate pe 
formarea de capacități proprii 
folosirii limbii în contexte 
concrete de comunicare. 

Finalitatea proiectului 
propus este ca elevul să 
comunice eficient prin 
înțelegerea mecanismelor 
limbii, în situații reale. 
Aceasta presupune și 

cultivarea gustului estetic, în 
sens formativ, al elevului cu 
ajutorul lecturilor. 

Activitatea de a citi va 
reprezenta o motivație de a 
deschide gustul pentru libera 
lectură a operelor de orice 
natură, contribuind astfel, la 
formarea competențelor de 
comunicare, dar și la 
transformarea elevilor în 
receptori de literatură, 
capabili de a adopta o poziție 
personală față de lecturile 
lor. 

Niciuna din toate 
aceste impresionante și 
unice activități nu ar fi avut 
un asemenea răsunet în 
sufletul tinerilor noștri cititori 
dacăîn calitatea de 
colaborator și partener de 
proiect Biblioteca Mihai 
Eminescu din Bicaz, sub 
atentele priviri ale domnului 
director Asavei Ion și ale 
doamnelor bibliotecare, nu și 
ar fi deschis porțile ca noi, 
cititorii, să pășim pe 
drumulmirific al cunoașterii. 
 Din dorința de a ajuta 
tinerii să pășească spre 
universul cărții, respectiv al 
lecturii, am propus pentru 
anul școlar următor ca acest 
proiect „Lectura-liniștea 
sufletului și bogăția minții”, 
să devină curs opțional la 
limba și literatura română. 
 În calitate de dascăli, 
de prezențe zilnice în viața 
elevilor și a CDI-ului, avem 
datoria de a căuta noi 
metode și mijloace, prin 
activități și proiecte atractive 
pentru toți cei care ne calcă 

pragul și au nevoie de 
îndrumare și susținere. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL – CU GÂNDUL LA EMINESCU 

 
 

Profesor Apetrei Maria-Petronela 
Școala Gimnazială nr.2, Piatra-Neamț 

 
 

 
 

 Într-o perioadă în care 
suntem înconjuraţi tot mai 
mult de non-valori, în care 
literatura bună e trecută cu 
vederea, cărțile sunt lăsate 
de-o parte în favoarea unor 
mijloace de informare sterile 
lipsite de farmec şi de magie, 
iar de la marii noştri scriitori 
majoritatea îşi mai amintesc 
doar numele, e de datoria 
dascălilor să readucă în 
memoria elevilor  viaţa şi 
opera acestora. Oamenii 
sunt trecători cu toţii, dar 
marile opere sunt făcute să 
dăinuie pentru că frumosul, 
prin natura lui, e făcut să-şi 
lase amprenta în conştiinţa 
individuală pentru totdeauna. 

Anul a început cu 
aniversarea zilei lui Mihai 
Eminescu, oferindu-ne astfel 
cel mai bun prilej de 
omagiere a creaţiei literare 
de înaltă valoare. Forma de 
activitate gândită a fost una 
instructiv-educativă şi 
atractivă care implică 
următoarele aspecte: 
aspectul cognitiv – prin 
lecturarea unor poezii şi a 
biografiei, elevii şi-au 
îmbogăţit cunoştinţele 
despre Eminescu, aspectul 
educativ–lectura a contribuit 

la educarea elevilor în 
dimensiunile etice şi estetice, 
aspectul formativ –lectura a 
avut drept consecinţă 
formarea şi consolidarea 
tehnicilor de muncă 
intelectuală, dezvoltarea 
gândirii, a imaginaţiei, a 
capacităţii de exprimare 
corectă şi expresivă. 

Elevii clasei a VI-a  de la 
Școala Gimnazială Nr.2, 
Piatra –Neamț, alături de 
părinţii lor au fost invitați să 
păşească, în cadrul unei 
activități cultural-artistice 
organizate în cadrul CDI, în 
magicul univers eminescian, 
să-și amintească de omul 
care a fost şi să redescopere 
poetul care va exista atâta 
timp cât limba română nu va 
înceta să fie rostită. În ceas 
de seară friguroasă de 
ianuarie, primă lună a anului, 
când celebrăm una dintre 
cele mai importante voci 
poetice din literatura română, 
copii și părinți au participat la 
o întrunire de suflet, 
celebrarea a 169 de ani de la 
nașterea celui ce a fost 
„omul deplin al culturii 
române‖ (N. Iorga). 
Obiectivele generale ale 
activității au fost:formarea şi 
dezvoltarea gustului pentru 
lectură, lărgirea ariei de 

informare a elevilor prin 
consultarea unei liste 
bibliografice, creşterea 
interesului pentru 
cunoaşterea realităţii în 
general, îmbogăţirea şi 
dezvoltarea sentimentelor 
într-o gamă complexă, 
stimularea capacităţii 
creative, formarea idealurilor 
etice şi estetice, dezvoltarea 
capacităţii de a gândi şi de a 
se exprima în conexiuni 
interdisciplinare, 
consolidarea deprinderii de 
citire corectă, fluentă, 
conştientă şi expresivă a 
unui text liric. Obiectivele 
operaționale ale activității au 
fost: să citească  biografia  
poetului și să redacteze un 
tabel cronologic care să 
conțină principalele repere 
din viața și activitatea literară 
a acestuia, să memoreze și 
să recite poezii eminesciene, 
să scrie poezii folosind 
tematica eminesciană și să 
le recite,să realizeze desene 
pornind de la creaţiile 
eminesciene studiate,să 
participe la dramatizarea 
unui fragment din opera 
Scrisoarea III. 

În debutul activității, s-a 
ascultat poezia „Trebuiau să 
poarte un nume‖ scrisă de 
Marin Sorescu, recitată de 
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renumitul actor Ion 
Caramitru. Textul începe cu 
o afirmație neașteptată, chiar 
șocantă: Eminescu n-a 
existat, ca apoi întreg 
conținutul și finalul poeziei să 
releve un adevăr 
incontestabil. Eminescu, prin 
creația sa, a exprimat TOT: 
frumusețea naturii, 
patriotismul adânc, 
profunzimea și nebănuitele 
căi ale iubirii, adâncimea 
meditației filozofice. Elevii 
clasei a VI-a A, pe parcursul 
a două ore, au realizat un 
periplu prin viața și creația 
marelui scriitor ce ne-a 
înscris în literatura 
universală. Prezentarea 
momentelor importante din 
viața și creația lui Mihai 
Eminescu a fost presărată 
de recitarea de poezii și 
interpretarea unor melodii, 
transpuneri pe note muzicale 
ale versurilor eminesciene. 
Poeziile rostite cu glas de 
copil au fost: Fiind băiet, 
păduri cutreieram, Lacul, La 
mormântul lui Aron Pumnul, 
De-aș avea..., Numai poetul, 
Doina, Sara pe deal, 
Luceafărul, La steaua,  iar  
textele interpretate muzical 
au fost: La mijloc de codru 
des, Revedere, Pe lângă 
plopii fără soț... O 
interpretare dramatică 
remarcabilă s-a realizat pe 
versurile poemului 
Scrisoarea III.De asemeni, 
au fost citite scrisori 
redactate de Ion Creangă 
către Eminescu, precum și 
din corespondența Mihai 
Eminescu-Veronica Micle. 

Cei prezenți au aflat și 
aprecierile unor critici literari, 
G. Călinescu, Titu 
Maiorescu, referitoare la 
valoarea incontestabilă a 
creației marelui poet. Elevii 
au realizat planșe deosebite, 
în care au surprins, prin 
imagini, momente 
semnificative din viața 
scriitorului. De asemeni, au 
realizat desene frumoase, 
inspirate de creația 
scriitorului cu care s-a 
organizat o expoziție. O 
miniexpoziție de carte din 
fondul bibliotecii școlii a fost 
realizată de doamna 
bibliotecar și expusă celor 
invitați.Finalul activității a 
trezit în sufletele celor 
prezenți emoție multă, 
sensibilitate, odată cu 
audierea cântecului 
emblematic pentru 
repertoriul legendarului duet, 
Doina și Ion Aldea 
Teodorovici.  

S-a derulat, așadar, o 
activitate complexă ce a 
îmbinat armonios literatura, 
muzica și pictura și care a 
produs multa emoție în 
rândul părinților prezenți.S-a 
adus un omagiu poetului 
național și rolului esențial pe 
care poezia acestuia l-a avut 
în păstrarea și cultivarea 
limbii române și a identității 
nationale dincolo de 
granițele țării. Eminescu a 
fost o personalitate 
copleșitoare, care i-a 
impresionat pe contemporani 
prin inteligență, memorie, 
curiozitate intelectuală, 
cultura de nivel european, 

bogăția și farmecul 
limbajului. Din acest motiv 
putem spune că ―fără 
Eminescu am fi mai altfel și 
mai săraci‖, așa cum scria 
Tudor Vianu. 
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PROMOVAREA COMUNICĂRII INTERCULTURALE 

 PRIN PROIECTE EDUCAȚIONALE 

 
 

Profesor Cristina-Diana Costandache 
Liceul cu Program Sportiv,  Roman 

 
 

 
 

          Motto: „...în 
căutarea celuilalt, ne 
descoperim pe noi înşine, ne 
dăm seama de ceea ce 
suntem, sperăm, merităm. 
Frumuseţea existenţială ne 
este dată de celălalt, de 
miracolul ieşirii din sine, de 
proiectarea în altul, de 
iubirea celui apropiat - ca și 
a celui îndepărtat!”  (prof. 
univ. dr. Constantin Cucoș) 
     Școala interculturală 
reprezintă un spaţiu al 
comunicării şi al respectului. 
Aici sunt favorizate 
interacţiunile, schimbul 
cultural, munca în echipă. 
     Pe data de 21 martie 
2017, un grup de elevi de la 
Liceul cu Program Sportiv 
Roman, coordonați de 
profesor de matematică 
Diana Costandache și 
profesor de geografie Irina 
Pătrăuceanu, a participat la 
proiectul internațional 
Eratostene, în cadrul căruia 
școlile din toată lumea sunt 
invitate să calculeze 
circumferința Pământului, 
folosind instrumente 
educaționale moderne, 
precum cele de eLearning, 

dar și instrumente simple, 
tradiționale. 
     Am intrat în competiția 
lansată de proiectul Inspiring 
Science Education, în care 
SIVECO România este 
partener și coordonator 
național. În locațiile aflate pe 
același meridian, 
longitudinea astronomică a 
Soarelui atinge valoarea de 
180° în același moment. De 
aceea, se practică 
reconstituirea experimentului 
Eratostene între școli aflate 
la aproximativ aceeași 
longitudine. Partenerii noștri 
internaționali au fost elevii 
Primary School din 
Pagondas, un orășel din 
Insula Samos, coordonați de 
prof. Amalia Sourantani. 
     Pentru derularea în bune 
condiții a proiectului, elevii 
Liceului cu Program Sportiv 
Roman s-au împărțit în trei 
grupe:  
    - Documentariștii - Au 
avut rolul de a căuta 
informații despre Eratostene 
și experimentul său de 
determinare a circumferinței 
Pământului.  
     Ei au realizat un material 
PPT pe care l-au prezentat 
colegilor pentru informare: 
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     - Geografii  - Au stabilit 
distanța dintre școala 
noastră și școala parteneră 
din Grecia (cu Google 
Earth). 
     Au măsurat umbra unui 
băț de 1 metru; prin 
intermediul internetului, au 
făcut schimb de informații cu 
partenerii noștri greci (care 
au parcurs și ei aceleași 
etape; măsurătorile s-au 
desfășurat la aceeași oră și 
în Roman și în Pagondas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     - Matematicienii (ajutați 
de profesorul de 
matematică) - au calculat 
unghiul pe care îl fac razele 
Soarelui (făcând raportul 
dintre umbra bățului şi 
lungimea băţului).  
     Cu ajutorul 
calculatoarelor, folosind 
valorile unghiurilor 
determinate şi aplicând 
cunoştinţele de geometrie, 
elevii au determinat 
circumferinţa aproximativă a 
Pământului. 

 
     Metodele, strategiile de 
comunicare şi cooperare 
între grupuri utilizate în 
școală sunt eficiente dacă, 
împreună cu întreg 
ansamblul educaţional, 
reuşesc să-i ajute pe elevi 
să-şi atingă maximul de 
potenţial, să fie încrezători în 
propria lor identitate 
culturală, să aibă o bună 
imagine de sine şi o 
percepţie echilibrată a lumii 
în care trăiesc. 

 
Bibliografie:  

 
 http://geografilia.blogs

pot.ro/2010/12/cum-
calculat-eratostene-
circumferinta.html 

 http://www.descopera.

org/eratostene-cum-a-

calculat-circumferinta-

pamantului/ 

 

http://geografilia.blogspot.ro/2010/12/cum-calculat-eratostene-circumferinta.html
http://geografilia.blogspot.ro/2010/12/cum-calculat-eratostene-circumferinta.html
http://geografilia.blogspot.ro/2010/12/cum-calculat-eratostene-circumferinta.html
http://geografilia.blogspot.ro/2010/12/cum-calculat-eratostene-circumferinta.html
http://www.descopera.org/eratostene-cum-a-calculat-circumferinta-pamantului/
http://www.descopera.org/eratostene-cum-a-calculat-circumferinta-pamantului/
http://www.descopera.org/eratostene-cum-a-calculat-circumferinta-pamantului/
http://www.descopera.org/eratostene-cum-a-calculat-circumferinta-pamantului/
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 SPECII DE ARBORI ȘI ARBUȘTI FORESTIERI UTILIZATE  ÎN 

SCOP TERAPEUTIC 

Prof. Macovei Ionel Alexandru 
Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamț 

 
Pădurile țării noastre  

se remarcă printr-o 
diversitate floristică  adeseori 
excepțională, ecosistemele 
amintite incluzând specii de 
arbori , arbuști  dar și 
numeroase  specii de floră 
indicatoare. 

Funcțiile îndeplinite  
de ecosistemele forestiere  
sunt binecunoscute, 
prioritare fiind  cele de 
protecție și cele de 
producție. 

Produsul de bază este 
masa lemnoasă, resursă 
bioregenerabilă 
indispensabilă dezvoltării  
civilizației  din cele mai vechi 
timpuri. 

O resursă extrem de 
importantă  o reprezintă și 
produsele accesorii (altele  
decât cele lemnoase)  
reprezentate de fructele de 
pădure, ciuperci, vânat, 
pește  și desigur plantele  
folositoare în scop 
terapeutic. 

Aceste plante 
reprezintă  o sursă de 
sănătate  inestimabilă și la 
îndemâna oricui, adeseori 
neglijată  sau chiar 
necunoscută. 

Să vedem câteva 
specii  mai importante  și 
cum poate fi valorificat 
potențialul lor terapeutic: 

• Rubus idaerus 
(zmeurul sălbatic)- arbust 
întâlnit în parchetele tăiate 
ras din zona de munte . 
Formează tufe dese de 2 ani 
lignificate care fructifică  dar 
și tulpini de 1 an verzi 
nelignificate. Florile sunt 
melifere  iar fructele foarte 
apreciate  in alimentație. Un 
aspect mai puțin cunoscut  
este reprezentat de faptul  că 
tulpinile lemnoase uscate pot 
fi utilizate  pentru prepararea 
unui ceai care scade febra 
foarte rapid. 

• Rubus hirtus 
(murul)- arbust târâtor  cu 
tulpinile și frunzele  în 
permanență verzi  prevăzute 
cu ghimpi  înțepători  de 
unde și denumirea speciei. 
Fructele sunt negre, dulci 
acrișoare  și se coc prin 
iunie- august în funcție de 
zona geografică. Se pot 
păstra congelate în caserole 
mici și consumate dimineața 
pe stomacul gol. Previn și 
ameliorează bolile de 
stomac. 

• Păducelul-
Crataegus monogyna - 
arbust de 3-4 m întâlnit din 
zona de câmpie  și până în 
zona montană. Prezintă 
frunze lobate  de 3-4cm și 
flori albe grupate  în mici 
inflorescențe cu un miros nu 
tocmai plăcut. Fructele se 

coc prin septembrie- 
octombrie, sunt roșii de cca 
1 cm cu un sâmbure tare și 
un gust dulce fad. Florile și 
fructele dar și frunzele pot fi 
utilizate cu succes pentru 
ameliorarea unor probleme 
cardiace. Din frunze se 
poate prepara un ceai folosit 
pentru tratarea unor boli de 
piele cum ar fi acneea. 

• Hippophae 
rhamnoides –cătina- arbust 
tufos de 5-6m înălțime 
Frunzele sunt alungite, 
argintii pe dos. Fructele 
portocalii foarte bogate în 
vitamina C cu un gust 
astringent amărui. Se pot 
păstra excelent în miere de 
salcâm la frigider, fiind 
folosite pentru imunizare, 
vitaminizare și în scop 
fortificant 

• Bradul alb 
(Abies alba)- arbore bine 
cunoscut ai cărui muguri, în 
amestec cu straturi de zahăr 
în proporție 1:1 se pot utiliza 
pentru obținerea unui sirop 
cu efect terapeutic în 
tratarea afecțiunilor 
pulmonare. În preparat se 
pot adăuga și muguri de pin 
sau florile de salcâm. Se 
recomandă realizarea 
preparatului prin macerare în 
locuri umbrite și răcoroase  
și nu prin fierbere.  
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STRATEGII DE VALORIFICARE ȘI STIMULARE A CREATIVITĂȚII 

ELEVILOR ÎN ORELE DE BIOLOGIE  
Profesor Isac Alina-Elena 

 Colegiul Tehnic Forestier, Piatra-Neamț 
 

Motto: Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari.Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor.Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.”  (Maria Montessori) 
 
  „ Metodele de stimulare  a 
creativităţii, pot fi definite  ca 
un sistem de  procedee 
specifice, polivalente, 
orientate spre dezvoltarea  
mentală a elevului, prin 
oferirea de oportunităţi cu 
scopul de  a încerca idei noi, 
modalităţi noi de gândire și 
de rezolvare a unor 
probleme.  
      Strategia pentru o 
predare creativă în școală 
reprezintă organizarea 
proiectivă a unei înlănţuiri de 
situaţii educaţionale prin 
parcurgerea cărora elevul 
dobândeşte cunoştinţe noi, 
priceperi, deprinderi si 
competenţe.  
        Încurajarea elevilor să 
înveţe dincolo de a memora 
şi a utiliza niveluri mai 
profunde de gândire şi 
sprijinirea cadrelor didactice 
în aplicarea strategiilor de 
predare creativă sunt 
benefice atât cadrelor 
didactice cât şi elevilor.” 1 
        Creativitatea elevului 
este condiţionată de 
creativitatea profesorului. 

                                                 
1
  https://edict.ro/modalitati-de-

stimulare-a-creativitatii-prin-

metode-active/ 

Acesta este un lucru ştiut şi 
verificat.                
       Mai importante decât 
însăşi aplicaţiile practice sunt 
condiţiile psihologice create 
în vederea stimulării 
creativităţii. 
        Una dintre ele este 
dezvoltarea motivaţiei 
intrinseci care are un rol 
primordial în creaţie, ea 
neputând fi suplinită de 
niciun fel de set de abilităţi 
creative. 
        Acest tip de motivaţie 
se manifestă pe terenul 
inteligenţei emoţionale. 
Declanşarea mecanismului 
motivaţional asigură 
succesul actului creator. 
         O altă condiţie a 
împlinirii demersului creativ o 
constituie atitudinea 
creatoare a profesorului, 
care se transmite implicit 
elevilor. Un profesor care nu 
începe niciodată la fel 
programul zilei, care aduce 
în fiecare zi o noutate, un 
element-surpriză va imprima, 
implicit, aceleaşi înclinaţii 
elevilor. 
          „Cadrul didactic cu 
adevărat valoros este acela 
care inspiră elevul,îl pune pe 
gânduri,îl determină să emită 
judecăţi de valoare prin 

propriul său efort, să 
realizeze creaţii de un nivel 
la care nu credea că poate 
ajunge vreodată. 
      Putem fi creativi în 
proiectare, în adaptarea unor 
metode clasice la cerinţele  
moderne,în crearea orarului, 
în găsirea şi aplicarea de 
forme şi tehnici de evaluare, 
proiectarea şi desfăşurarea 
activităţilor extracurriculare, 
în construirea relaţiei 
profesor-elev,în activităţile cu 
părinţii, etc. Atitudinea 
creatoare a dascalului este 
garanţia constantă a sporirii 
creativităţii elevilor.”2  
        Creativitatea înseamnă 
neamestecul cu rutina, 
adaptabilitate din mers. 
Elevii noştri trebuie educaţi 
în sensul acceptării ideilor 
neobişnuite. 

                                                 
2
https://www.didactic.ro/revista

-electronica/revista-electronica-

didactic-ro-issn-1844-4679-

decembrie-

2009/255_atitudinea-creatoare-

a-cadrului-didactic-prof-suscu-

anca-maria-definitivat-scoala-

generala-cu-clasele-i-viii-visca-

com-vorta-jud-hunedoara 
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    Formulări care nu trebuie 
să lipsească din vocabularul 
profesorului:  
   ►Cum se mai poate? 
   ► Ce se întâmplă dacă 
faci aşa?  
   ► Încearcă să mai adaugi! 
   ►Tu cum ai proceda? 
   ► Care e opinia ta? 
   ► Ce ai dori sa schimbi/sa 
modifici 
    Creativitatea  se 
caracterizează printr-o 
sumedenie de sensuri: 
 •Productivitate 
• Utilitate 
• Eficiență 
• Valoare 
• Noutate 
• Originalitate 
     Se disting cinci niveluri 
ale creativității: 

❶Creativitatea expresivă 
❷ Creativitatea productivă 
❸Creativitatea inventivă  
❹Creativitatea inovatoare  

❺Creativitatea emergentă  
  Factorii ce  influențează 
creativitatea: 
• Fluiditatea-se manifestă 
prin uşurinţa exprimării  
• Flexibilitatea-constă în 
uşurinţa de a schimba 
punctul de vedere  
• Originalitatea-este expresia 
noutăţii, a inovaţiei  
 Factorii ce blochează  
creativitatea: 
• Blocaje de tip emoțional 
• Blocaje de ordin cultural 
• Blocaje de ordin perceptiv 
• Blocaje de tip metodologic 
 
METODE ȘI TEHNICI DE 
STIMULAREA A 
CREATIVITĂȚII 
INDIVIDUALE ȘI DE GRUP 

ÎN CADRUL ORELOR DE 
BIOLOGIE 
I.METODE DE EXPLORARE 
ŞI DESCOPERIRE 
1. Metode de explorare 
directă a obiectelor şi 
fenomenelor:  
 observaţia, cercetarea, 
experimentul,studiul de caz, 
învăţarea prin descoperire 
  2. Metode de explorare 
indirectă, prin substitutele 
realităţii: demonstraţia, 
modelarea, algoritmizarea 
II. METODE BAZATE PE 
ACŢIUNE PRACTICĂ (DE 
FORMARE A   
DEPRINDERILOR)  
1. Metode active : Lucrări 
practice/de 
laborator,exerciţiul 
didactic,studiul de caz,                      
brainstorming- ul, mozaicul, 
explozia stelară, ciorchinele, 
pălăriile gânditoare 
2. Metode simulative:  Jocul 
de rol, modelarea, simularea 
   III.ACTIVITĂȚI 
EXTRAȘCOLARE: excursia 
didactică, vizite didactice, 
cercul de biologie/ecologie 
IV.METODE DE 
RAŢIONALIZARE: instruirea 
programată 
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 Imagini  din arhiva 
personală de la activităti de 
stimulare a creativitătii:

 
Învățarea prin descoperire,   
observația, cercetarea: 
 - identificarea unor specii de 
gimnosperme și 
angiosperme (curtea școlii-
Colegiul Tehnic Forestier)  

 
 Vizită didactică-ApaServ, 
Piatra-Neamț 
 

 
Excursie didactică - Alba -
Iulia  

 
Voluntariat - Programul 

Național ,,Let′s do it! ″ 

http://edict.ro/
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