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PORTUL POPULAR ROMÂNESC 

 
Profesor Arsenescu Niculina 

Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă”, Pipirig 
 
 

Cunoşti o ţară, un 
popor, pornind de la oameni 
şi de la obiectele plăsmuite 
de ei, alături de limbă, 
obiceiuri şi tradiţii, costumul 
popular constituie o 
emblemă de recunoaştere, o 
marcă a identităţii etnice, un 
document cu certă valoare 
istorică şi artistică totodată. 

 
  
 
 
 
 
 
 
                         
 
Folclorul, alături de 

credinţă, a avut un rol decisiv 
în păstrarea fiinţei noastre 
etnice. Baladele, doinele, 
cântecele haiduceşti, poezia 
şi basmul, arta ceramică, 
sculptura în lemn şi piatră, 
ţesăturile şi portul naţional 
alcătuiesc un inestimabil 
patrimoniu spiritual care 
oglindeşte în modul cel mai 
elocvent forţa creatoare şi 
geniul poporului nostru, 
nestinsa sa dragoste de 
frumos. Mai presus de toate, 
costumul popular românesc, 
dovedeşte faptul că femeile 
(pentru că ele sunt 
creatoarele) au ştiut să 
privească florile, câmpul cu 

diversitatea cromatică, cerul 
senin şi să transpună emoţia 
contemplării în armonii şi 
frumuseţi nebănuite 
concretizate în costumele 
populare româneşti. 
 M-am născut într-o 
localitate rurală, de munte, în 
care folclorul, creaţia 
populară este autentică, 
nealterată de invazia 
modernismului, iar costumul 
popular se poartă cu 
justificată mândrie în 
sărbători şi ocazii speciale. 
Am avut prilejul să admir 
costumele populare ale 
bunicelor mele şi, în timp, m-
am gândit să-adun un bogat 
material autentic de artă 
populară din zonă şi să 
folosesc motive decorative 
de pe unele piese foarte 
vechi. În acest sens, am 
antrenat elevele de la Liceul 
Tehnologic ,,Ion Creangă” – 
Pipirig într-o activitate care 
vizează două aspecte: 
culegerea obiectelor de artă 
populară din zonă în vederea 
realizării unui colţ etnografic 
în atelierul de confecţii şi 
valorificarea creatoare a 
motivelor decorative, a 
compoziţiilor ornamentale de 
pe cămăşi, ii, ştergare. În 
acest fel elevele, învaţă să 
descopere, să preţuiască şi 
să iubească frumosul de 
lângă noi, să deosebească 
arta autentică de chici. 

 Gustul pentru frumos, 
îndemânarea şi talentul şi-au 
spus cuvântul în cusăturile şi 
broderiile ce au împodobit 
obiectele de port popular 
(cămăşile femeieşti şi 
bărbăteşti), cât şi textilele de 
interior (ştergare, năfrămi, 
feţe de masă, prostiri de pat 
şi de culme). Dintre obiectele 
de port, cămăşile şi 
ştergarele de cap ţesute din 
bumbac, au fost împodobite 
cu un decor cusut cu 
măiestrie într-o primă etapă, 
iar mai târziu în sec. al XIX-
lea, decorul obţinut prin 
cusătură sau broderie s-a 
extins şi la celelalte categorii 
amintite. 

Cusătura a fost 
procedeul cel mai cunoscut 
în executarea motivelor 
ornamentale diferite: 
asocierea pe suprafaţa 
pânzei, a punctelor cusute 
după tragerea firelor ţesăturii 
de fond. În aceeaşi categorie 
sunt incluse şi cusăturile 
funcţionale folosite pentru 
unirea foilor de pânză sau 
tivirea lor. 
Meşteşugul cusutului şi al 
broderiei sunt îndeletniciri 
care au fost, sunt şi trebuie 
să dăinuie. 

Însuşirea şi 
practicarea acestui 
meşteşug poate fi un motiv 
de mândrie cât şi un dublu 
câştig, al continuităţii 
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tradiţiilor şi chiar al obţinerii 
de venituri. 

Meşteşugul brodatului 
reprezintă o completare de 
ordin estetic, decorativ, al 
fiecărui produs, meşteşug 
practicat cu multă 
îndemânare, iscusinţă şi 
talent de majoritatea 
gospodinelor. Elementele 
decorative realizate prin arta 
broderiei dau caracteristica 
principală a unui produs, 
privind zona etnografică. 

Dispoziţia 
ornamentelor, combinaţia 
coloristică, este strâns legată 
de destinaţia fiecărui produs. 
Motivele populare 
ornamentale specifice 
utilităţii fiecărui produs sunt 
dispuse după anumite reguli 
transmise din generaţie în 
generaţie. 

Reprezentativ în arta 
broderiei sunt piesele 
componente ale costumului 
popular, ii, poale, cămăşi, 
bundiţe, produse ce conţin 
un bogat decor dispus după 
anumite reguli. De exemplu: 
acelaşi decor apare pe piepţi 
şi mâneci, decor repartizat 
după o schemă cunoscută: 
altiţă, încreţ şi râuri. 

Toate aceste 
elemente de decor se 
realizează prin broderia cu 
acul, ajungându-se în final la 
compoziţii de un rafinament 
deosebit, în care fineţea este 
atributul cel mai evident. 

Arta cusăturilor 
populare este fără îndoială 
arta poporului român, care 
trezeşte oricând emoţii 
artistice. Costumul popular 

ca şi alte obiecte textile de 
uz casnic pe care sunt 
aplicate broderii, se ridică la 
valoarea unor opere de artă. 

Interesul tot mai mare 
manifestat în ultima vreme 
pentru broderiile populare, 
trebuie să constituie un 
îndemn pentru creatorii de 
artă populară, care să ducă 
mai departe această 
milenară tradiţie. 

Imagini ale portului 
nostru se găsesc în unele 
fresce şi pe unele porţi ca la 
Episcopia de la Râmnicu 
Vâlcea, pe a cărei poartă de 
la intrare se vede o fecioară 
în ie, zăvelci (şoarţe) şi 
poale. Picturile pe lemn sau 
pe sticlă înfăţişează de 
asemenea elemente ale 
costumului românesc. 
Preţioase sunt şi picturile lui 
C. Popp de Szatmary, 
Nicolae Grigorescu, Gh. 
Tăttarescu, care zugrăvesc 
ţărani şi ţărănci în costum 
simplu dar plin de 
prospeţime şi pitoresc. 

„Portul de dac- spune 
Mihail Sadoveanu – îl poartă 
şi astăzi ţăranii noştri de la 
munte, mai ales momârlanii 
din valea superioară a Jiului. 
Pădurencele din Hunedoara, 
ţăranii din jurul Grădiştei şi a 
Bouţarilor (lângă Grădiştea) 
şi-au păstrat, neschimbat, pe 
lângă chip, îmbrăcămintea 
dacilor. Bubourile (saricile) 
sunt haine tipic dacice.” 
        Cea mai valoroasă 
sursă de informare o 
constituie materialul 
etnografic păstrat în muzee. 
Acesta ne ajută să înţelegem 

caracterul specific al 
costumului ţărănesc, locul 
deţinut de acesta în viaţa 
poporului şi rolul pe care îl 
are în edificarea culturii şi 
artei. 
        Chiar dacă portul 
românesc are o structură de 
bază unitară, el a primit pe 
parcursul istoriei aspecte 
diverse de la o regiune la 
alta. Caracteristicile 
principale care unesc 
costumele populare din toate 
zonele ţării sunt legate de 
întrebuinţarea ţesăturilor 
albe de cânepă, in, bumbac, 
borangic produse în 
gospodăria proprie şi de 
coloritul, care se 
caracterizează prin 
prospeţime şi armonie. 
Aşa cum remarca poetul 
filosof Lucian Blaga, în 
Trilogia culturii, "în 
asemănare cu cromatica 
altor popoare, cea 
românescă reprezintă cazul 
rar al unei arte populare de 
natură clasică, în sensul că e 
măsurată discret... Prin 
funcţia pozitivă a golului, a 
câmpului ca factor ritmic prin 
acest mod degajat, arta 
populară românească 
reprezintă în răsărit o insulă 
de duh european... duh al 
măsurii." Culorile vii nu sunt 
niciodată stridente, iar 
culorile potolite nu sunt 
niciodată mohorâte.  
          Însoţind omul în toate 
împrejurările vieţii sale, de la 
naştere până la moarte, 
costumul popular constituie 
nu numai un ansamblu 
material cu funcţii practice, 
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de apărare contra 
intemperiilor, ci şi un purtător 
de semne şi simboluri, un 
limbaj de comunicare, 
transmiţându-ne atitudinea 
creatorului faţă de societatea 
în care trăieşte şi-şi 
modelează opera.  

Toate aceste mărturii 
care s-au păstrat de-a lungul 
timpurilor sunt adevărate 
documente ale originii şi 
continuităţii românilor pe 
pământul vechii Dacii. 
Costumul confecţionat de 
ţăranca română este legat 
de viaţa sa de zi cu zi. El 
este conceput nu numai ca 
obiect de uz practic, dar şi ca 
o nevoie de frumos, de 
materializare, a talentului şi a 
iubirii pentru natura în care 
s-a născut. 
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STRATEGIILE LUDICE, FORME DE REALIZARE ALE CONDUITEI MORALE 

ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE 

 
 

Profesor pentru învățământ preșcolar Hîrțan Ana 
 Colegiul Tehnologic ”Spiru Haret”, Piatra Neamț 

 
 

 
”Cine nu știe să se 

joace cu copilul și crede că 
acest amuzament este mai 
prejos de demnitatea sa, 
atunci acela nu trebuie să se 
facă educator.”- Christian 
Gotthilf Salzmann 
 

Formarea conduitei şi 
conştiinţei morale constituie 
unul din cele mai complexe 
planuri în geneza 
personalităţii: la primul nivel 
putem vorbi mai ales de 
acţiuni şi deprinderi morale, 
care abia prin cristalizarea şi 
generalizarea lor se vor 
structura ca trăsături de 
ordin moral. 

Necesitatea de a 
începe educația morală cât 
mai devreme este justificată 
și de faptul că la vârsta 
preșcolară se formează cu 
cea mai mare ușurința 
automatismele, care stau la 
baza deprinderilor de 
comportare. Activitatea 
sistematică de educație 
morală din gradiniță, 
contribuie la formarea 
acestor deprinderi 
elementare de comportare, 
la perfecționarea 
deprinderilor însușite și la 

trasformarea lor în 
obișnuințe. 

  Vârsta preșcolară 
constituie etapa în care 
copilul începe să înțeleagă 
realitatea înconjurătoare, 
începe să-și însușească 
părerile celor din jurul lui și 
cu atât mai mult a celor care 
îi fac educația, criteriile de 
apreciere a faptelor și, ca 
rezultat al procesului 
educativ, începe să devină 
conștient de greșelile sale.   

Procesul educației 
morale este o activitate 
conștientă, complexa în 
vederea formării 
convingerilor, sentimentelor 
și comportamentelor morale 
și se realizează prin 
imbinarea rațională a 
metodelor și procedeelor 
educative. 

Formele de relizare a 
educației morale sunt 
multiple și se pot realiza la 
nivel formal, nonformal și 
informal.  

Chiar dacă toate 
formele de organizare şi 
desfăşurare a procesului 
instructiv-educativ din 
grădiniţă sunt strâns legate 
între ele şi concură spre 
finalităţile învăţământului 
preprimar, avem 

convingerea că jocul, sub 
toate formele sale, are cel 
mai mare răsunet în sufletul 
copilului.  În acest context, 
un loc important îl ocupă 
activităţile de “Educaţie 
pentru societate”, din 
Domeniul om și societate, ce 
vizează urmărirea 
obiectivelor cadru şi 
realizarea obiectivelor de 
referinţă pe grupe de vârstă, 
atât în cadrul unor activităţi 
special proiectate, cât şi în 
toate celelalte activităţi ale 
programului din grădiniţă. 
Misiunea educatoarei nu 
este una lesne de realizat: 
prin joc, formăm convingeri 
morale, care conduc la 
valorificarea sentimentelor 
morale. Astfel învățăm 
copilul, de la cele mai 
fragede vârste, să iubească 
binele, să fie interest să facă 
bine, să dorească să facă 
bine.  

În cadrul organizat al 
grădiniţei, copilul trebuie 
format să-şi adapteze 
comportamentul la situaţii 
diferite; să conştientizeze 
consecinţele pozitive şi 
negative ale actelor sale de 
comportament asupra sa şi 
asupra celorlalţi; să 
manifeste încredere, 
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sinceritate, curaj în raport cu 
sine şi cu ceilalţi; să aibă 
atitudini tolerante faţă de alţi 
copii aflaţi în dificultate.  

Educația morală 
reprezintă conținutul general 
al educației, care fixează 
axiologic o dimensiune 
generală a educației. 
Valoarea sa generală, 
reflectată pedagogic, o 
reprezintă binele moral, iar 
ca orice conținut, urmărește 
un obiectiv general 
(formarea și dezvoltarea 
conștiinței morale a 
personalității educabilului, 
fiind proiectat la nivel global, 
teoretic și practic; integrează 
un ansamblu de cunoștințe, 
capacități, sentimente, 
convingeri, deprinderi, 
strategii, obișnuințe, atitudini, 
mentalități morale, prin care 
personalitatea individului 
reflectă în mod activ 
existența sa psihosocială din 
perspectiva morală) și 
obiective specifice 
(formarea și dezvoltarea 
conștiinței morale teoretice și 
formarea și dezvoltarea 
conștiinței morale practice). 

Fiecare activitate din 
grădiniță trebuie să fie o 
reuşită, să aducă de fiecare 
dată lucruri noi şi interesante 
pentru cel ce învaţă, astfel 
încât, în urma fiecărei 
activităţi, personalitatea 
copilului să cunoască 
modificări şi transformări 
pozitive. 

Educatorul nu este cel 
care doar predă, ci este cel 
care conduce activitatea 
copilului. Altfel spus, 

educatorul este cel care îl 
ajută, îl îndrumă, îl sfătuieşte  
pe copil ce şi cum, cât să 
înveţe. Educatorul este acela 
care ştie cât de mult poate 
să obosească copilul în 
activitatea sa de învăţare, 
aşa încât, găseşte momentul 
oportun pentru a introduce în 
secvența didactică, un 
moment de relaxare activă, 
un moment în care copilul să 
se simtă în largul său, fără 
constrângeri, dar, cu toate 
acestea, să continue 
învăţarea.  

Prin intermediul 
jocului, copilului nu i se 
dezvoltă doar gândirea, 
memoria, imaginaţia şi 
limbajul, ci şi sfera afectiv 
motivaţională, punându-l în 
situaţia de confruntare cu 
sine şi cu ceilalţi, luându-şi 
astfel, în stăpânire propriul 
eu. 

 Jocul de rol, de 
exemplu, este o formă de 
aplicare şi utilizare, în 
activitatea educativă, a 
psihodramei, metodă activă 
ce se bazează pe simularea 
unor situaţii, funcţii, relaţii, 
activităţi, fenomene, sisteme 
etc. prin care preșcolarii 
devin „actori” ai vieţii sociale, 
în vederea câştigării unor 
status-uri (profesionale, 
culturale, ştiinţifice etc.), 
„jucând” rolurile 
corespunzătoare acestora. 

Copiii exersează 
comportamente în contexte 
variate sau identice, prin 
jocul de rol, strategie cu 
puternice valenţe instructiv-
educative, pentru că 

activizează toţi preșcolarii 
unei grupe, din punct de 
vedere cognitiv, afectiv şi 
motric-educaţional, astfel 
încât îi stimulează să 
relaţioneze mult mai uşor 
între ei; jocul de rol permite 
autocontrolul conduitelor, 
comportamentelor şi 
achiziţiilor elevilor și 
generează situaţii 
problematice de analiză a 
comportamentelor corecte 
sau incorecte. 

În general, se 
consideră că grădiniţa 
conduce copilul în procesul 
de maturizare socială spre 
patru direcţii principale: 
dezvoltare fizică, intelectuală 
şi socială a personalităţii. 
Frecventarea grădiniţei 
aduce o mare schimbare în 
viaţa copilului: se extinde 
câmpul interacţiunilor 
sociale, calitatea lor se 
diversifică, apare necesitatea 
de a-şi adapta 
comportamentul (a se purta 
diferit) în cele două medii 
educaţionale distincte, 
familia şi grădiniţa. 
Educatoarea trebuie să vină 
în întâmpinarea tendinţelor 
de dezvoltare, să stimuleze 
şi să creeze mediul propice 
pentru maturizarea lor. 
Trebuinţele sociale ale 
copilului pot fi satisfăcute 
prin măsuri educative ale 
educatoarei, care necesită 
calităţi de profesionist 
desăvârşit în arta 
pedagogică.  

Considerând că 
educația morală este o 
acțiune socială, pentru că 
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are la cei doi poli ai săi omul: 
educatorul și educabilul, 
atunci preșcolarul, 
educabilul ca subiect al 
activităţii instructiv-educative 
va beneficia de o orientare 
înspre formarea 
competenţelor specifice, 
care presupun respectarea 
unor exigenţe ale învăţării 
durabile, printre care: 
- utilizarea unor 

metode active (de 
exemplu, învăţarea prin 
descoperire, învăţarea 
problematizată, învăţarea 
prin cooperare, 
simularea, jocul de roluri), 
care pot contribui la 
formarea capacităţii de 
comunicare, de 
manifestare a spiritului 
critic, tolerant, la 
exprimarea liberă şi 
argumentată a propriei 
opinii; 

- exersarea lucrului 
în echipă în proiectarea 
unei cercetări, în 
elaborarea eşantionului, 
analiza, prelucrarea şi 
implementarea 
rezultatelor; 

- operarea cu 
diferite alternative 
explicative în 
interpretarea unor fapte, 
fenomene, procese 
sociale;  
La celălalt pol al 

educației, educatoarea este 
cel dintâi profesionist din 
învăţământ, în ordine strict 
cronologică, chemat să 
asigure copiilor deschideri 
către orizontul social, către o 
integrare formală şi 

conştientă în ansamblul 
treburilor societăţii. Ea îl 
iniţiază pe copil în 
cunoaşterea relaţiilor sociale, 
îl formează ca viitor 
cetăţean, îl educă în spiritul 
valorilor fundamentale ale 
organizării sociale. Venit în 
mediul grădiniţei direct din 
familie, copilul trebuie ajutat 
să vadă lumea prin 
intermediul normelor de 
comportare în mediul social; 
educatoarea îi insuflă reguli 
de conduită în relaţiile cu 
semenii, îi învaţă să respecte 
şi să asculte, să ajute 
dezintereasat persoanele 
care sunt în nevoie, să 
devină un om de omenie în 
vederea integrării facile în 
viaţa şcolară. 
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SUCCESUL ŞI INSUCCESUL ŞCOLAR. RĂMÂNERILE ÎN URMĂ LA 

ÎNVĂŢĂTURĂ- FORMĂ A INSUCCESULUI ŞCOLAR 

 
 

 Profesor pentru învățământ primar  Cozma Magdalena 
 Școala de Artă ”Sergiu Celibidache”, Roman 

 
 

Unul din factorii 
importanți care influențează 
enorm randamentul şcolar 
este succesul şcolar, reuşita 
şcolară. 
„Reușita şcolară presupune, 
pe de o parte, însușirea unui 
sistem de informații  
fundamentale cu valoare 
operaţională privind bazele 
ştiințelor, a unor metode şi 
tehnici de lucru, iar pe de 
altă parte, dezvoltarea 
aptitudinilor, a inteligenței şi 
creativității elevilor în spiritul 
practic, aplicativ şi 
experimental.” 

Succesul şcolar 
angajează întreagă 
personalitate a elevilor şi 
implică şi factorii psihologici 
şi cei biologici asupra cărora 
acţionează factorii 
pedagogici, socio - culturali 
şi stresanți. 
Ca fenomen pedagogic 
succesul reprezintă sursa 
unor importante satisfacții, 
dă avânt creaţiei şi atrage 
noi succese. 
Pedagogul Marin Stoica, 
referindu-se la succesul 
şcolar, arată că acesta 
„trebuie realizat din 
perspectiva obținerii de către 
elevi a unui randament 
şcolar superior, care să le 

permită în viitor integrarea 
socio - profesională și 
realizarea ca personalităţi 
productive, receptive față de 
schimbări, inteligențe 
creative, capabile să ia 
decizii şi să se adapteze 
rapid la  noile situații.” 

Elevul trebuie să 
obțină un randament şcolar 
superior pentru a se integra 
profesional, să facă față la 
orice schimbare şi să se 
adapteze rapid la noile 
situații. 
În practica şcolară succesul 
include deopotrivă 
cunoştinţele însuşite, 
capacitățile intelectuale 
formate, abilitatea de 
aplicare a cunoştinţelor în 
rezolvarea unor probleme 
teoretice şi practice, cât şi 
integrarea în activitatea 
profesională, în viaţa socială  
viitoare. 
Succesul şcolar al elevilor 
noştri le formează motivaţia 
față de învățătură şi 
capacitatea de a se instrui 
pentru activitatea post - 
şcolară. 
Reuşita școlară este 
recompensa cea mai plăcută 
pentru efortul pe care l-a 
depus elevul, iar în clasele 
primare oferă bucurie şi 
satisfacţie deplină. 

Succesul şcolar este 
rezultatul mai multor factori: 
biologici (vârstă, starea 
sănătăţii); psihologici 
(procese psihice, însuşiri 
psihice, nivel de inteligență, 
voință); pedagogici 
(conţinutul învăţământului, 
metodologia aplicată, 
mijloacele de învăţământ 
folosite). 

Factorii interni sunt 
mai greu de modificat şi de 
îmbunătățit, însă factorii ce 
acționează din exterior 
trebuie avuţi în vedere de 
noii educatori. În cazul 
elevilor care reuşesc foarte 
greu să se afirme, un mic 
succes devine un mijloc 
pozitiv asupra atitudinii sale 
ulterioare pentru învăţătură; 
le stârneşte interesul,  
voința, îi stimulează şi le 
oferă o perspectivă 
lăudabilă. 
Într-o continuă luptă pentru a 
preveni rămânerile în urmă 
la învăţătură şi combaterea 
mediocrităţii, succesele mai 
mărunte pot deveni 
premisele marilor succese. 
Dacă reuşim să-i 
determinăm pe elevi să 
muncească zi de zi, să lupte 
pentru a învinge greutăți, să 
persevereze, vom putea să-i 
conducem spre obţinerea de 



Şcoala modernă — nr. 3/2019                                                                       Psihopedagogie 
 

10 

 

succese mai mari. Astfel 
vom putea transforma 
succesul  elevului într-un 
instrument al muncii sale 
pentru a se afirma, pentru a 
obține un randament şcolar 
aşteptat. 

Reversul succesului 
în activitatea instructiv - 
educativă este insuccesul 
şcolar. 
,,Insuccesul şcolar se 
defineşte prin rămânerea în 
urmă la învățătură a unor 
elevi, nereuşind să obțină un 
randament şcolar la nivelul 
cerinţelor programelor și 
manualelor şcolare şi care 
nu vor reuşi să se adapteze 
la mediul socio -profesional, 
la nivelul cerințelor acestuia.” 

Insuccesul şcolar este 
un bilanţ nemulțumitor al 
nivelului de cunoştințe şi 
deprinderi, nivel 
necorespunzător programei 
şcolare. 
Există mai multe cauze care 
determină râmanerea în 
urmă la învăţătură:  
atitudinea elevului față de 
învățătură, a familiei şi a 
învățătorului faţă de elev. 
Insuccesul are influenţe 
negative asupra elevului în 
cauză, îl descurajează, îl 
demobilizează. De aceea 
învăţătorul trebuie să 
intervină la timp prin acțiuni 
pozitive, forme de încurajare, 
măsuri de stimulare pentru 
a-l menține permanent în 
acţiune. Voi aminti o scurtă 
legendă: 
Se spune că un sărac, 
împins de mizerie se duce la 
un bătrân înțelept şi-i pune 

acestuia întrebarea: „De ce 
sunt eu oare atât de sărac? 
Înţeleptul a tăiat o bucată de 
creangă de lungimea 
coapsei şi i-o întinse 
săracului: Îţi dăruiesc 
sceptrul succesului. Cu el îți 
vei măsura faptele. Cu el îți 
vei da seama de lungimea 
ogorului ce-l vei cultiva. Cu 
trei bucăți de sfoară îl vei 
transformă în balanţă, cu 
care vei cântări lucrurile 
cumpărate şi cele vândute. 
Înfipt în pământ, îţi va servi 
pentru a măsura timpul, 
durata muncii şi a odihnei 
tale.  Vei măsura partea de 
trudă, a ta şi a  semenilor tăi.  
Vei munci conştiincios, vei 
negocia just   şi vei progresa.  
Măsurile  guvernează 
lumea". 

În şcolile noastre este 
o realitate rămânerea în 
urmă la învățătură.  A 
devenit un fenomen 
pedagogic demn de luat în 
seamă atât de cadrele 
didactice, cât şi de părinții 
elevilor. Se manifestă   prin 
pierderea  ritmului de  muncă  
în activitatea de îndeplinire a 
obligațiilor şcolare şi de 
însușire a cunoştinţelor. 
Nivelul de cunoştințe 
coboară sub limita programei 
şcolare ajungând la 
corigenţe şi la repetenție 
ulterior. Depistați la timp 
printr-un control permanent 
elevii pot fi recuperaţi prin 
mijloace pedagogice 
adecvate. Dacă  se are în 
vedere permanent care elevi 
din colectivul clasei vor 
întămpina greutăţi la 

sarcinile prezentate spre 
rezolvare şi vor fi în mod 
special verificaţi, încurajați 
chiar dacă potențialul lor 
intelectual e deficitar vor 
putea fi recuperați. O 
colaborare strânsă cu 
familia, între învățător şi 
elev, elev şi părinţi între 
familie şi şcoală are o 
influenţă asupra 
randamentului muncii 
şcolare. 

În momentul apariției 
unor greutăți, unii elevi tind 
să absenteze nemotivat fără 
ştirea familiei, să fugă , să fie 
indiferenți, refuzând să se 
mobilizeze pentru 
îndeplinirea unor obligaţii 
şcolare pentru simplul motiv 
că nu a înțeles lecția sau că  
nu poate rezolva tema. Ca 
urmare, îşi creează un 
complex de inferioritate față 
de colegi. 

În altă fază, dacă 
prima trece neobservată, 
apar goluri în cunoştințe şi 
imposibilitatea de a rezolva 
independent sarcinile 
primite. Ca urmare, apar 
note (calificative) slabe, 
dezinteres, produc dezordine 
la ore şi în  mod firesc apare 
eşecul şcolar. 
O formă a  rămânerii  în 
urmă la învățătură  este 
mediocritatea, uşor de 
înlăturat dacă acei elevi au 
posibilități intelectuale, dar 
nu învaţă la nivelul cerut. 
Convorbirile individuale cu 
parinţii sunt de un real folos 
pentru stabilirea exactă a 
cauzelor. Cu această ocazie 
elevul este ascultat, testat, 
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verificat în amănunt, teme, 
activitaţi în clasă, iar 
părintele informat. La rândul 
său, părintele  oferă 
informaţii preţioase 
învăţătorului despre 
activitatea de pregătire a 
temelor acasă, a timpului 
afectat şi găsesc împreună 
soluţia optimă. 
Îmbinarea metodelor clasice 
cu cele moderne, activ - 
participative de verificare şi 
evaluare în funcţie de 
specificul obiectivului de 
învăţământ, de 
particularitățile individuale 
ale elevilor sporesc eficienţa 
în activitatea de prevenire a 
rămânerii în urmă la 
învăţătură a elevilor şi 
asigurarea succesului şcolar 
al acestora. 
Printr-un control exigent 
sistematic, continuu, pe bază 
de obiective clare, precise, 
prin notare ritmică se poate 
preveni rămânerea în urmă 
la învățătură şi înlătură 
superficialitatea, însuşirea 
formală a unor cunoaştinţe 
evitând eşecul şcolar. Numai 
menținând o atmosferă 
plăcută, propice învățăturii, 
cooperând cu elevul se 
poate trezi interesul pentru 
învățătură. 
 
Bibliografie: 
1. Drăgan, I.: „Randamentul 

școlar, aspect de 

pregătire profesională”, 

Revista de pedagogie, 

1/1989; 
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Lectura textelor 
umanităţii are o istorie 
milenară. Chiar dacă erau 
tăbliţe de lut care conțineau 
informaţii asupra 
schimburilor comerciale, fie 
că erau consemnări despre 
faptele conducătorilor, fie că 
erau sfaturi privind ,,viața” de 
după moarte (textele din 
piramide), fie că reflectau 
spiritualitatea și tradiţia 
iudeo-creştină, cum este 
cazul Bibliei, textul scris a 
participat la transmiterea 
tradițiilor, culturii și sacralității 
lumii. Textul, ca act de 
creaţie, a fost fie rostit, fie 
cântat, fie citit, etc. 

Etimologia termenului 
,,lectură” pornește  de la 
rădăcina ,,leg” (indo-
europeană, cu sensul de 
“reunire”). În secolul al XIV-
lea termenul apare în latină 
(,,lectura”) și înseamnă 
„strângerea” laolaltă a 
elementelor unei comunicări 
verbale, apoi în franceză, 
sub forma “lecture”. În limba 
română apare inițial cu 
sensul de ,,a lega” a alege, a 
cerne, a reuni”[1, p. 45] 

Potrivit Dicționarului 
explicativ al limbii române 
(ediția 2017), lectura constă 
în faptul de a citi. Lectura 
sau cititul este, în viziunea lui 

Michel de Certeau, (citat de 
Ioan Alexandru Tofan ) ,,un 
proces cognitiv complex de 
decodare a simbolurilor cu 
scopul de a construi sau de 
a deriva sens și înțelegere. 
Interacțiunea dintre text și 
cititor este modelată de 
cunoștințele, experiențele, 
atitudinile și limba comunității 
de unde provine cititorul, de 
poziționarea lui din punct de 
vedere cultural și social. 
Lectura este un proces 
complex și de aceea nu 
poate fi limitată la a avea 
doar o interpretare sau două. 
Ea permite cititorilor să își 
creeze propriile interpretări. ” 
[2, p. 140] 

Autorul român Paul 
Cornea (1998) precizează că 
nu trebuie confundată lectura 
cu receptarea textului 
deoarece, aceste cuvinte 
sunt sinonime parțiale, 
nicidecum totale. Lectura se 
referă doar la descifrarea 
textelor, pe când receptarea 
este rezultatul lecturii 
complete. ,,Noțiunea de 
«lectură» privilegiază ceea 
ce textul conține, pe când 
noțiunea de «receptare» 
este ceea ce subiectul reține, 
potrivit personalității sale și 
circumstanțelor. ” [3, p. 140] 

Datele obținute de 
cercetările anterioare propun 
deci o perspectivă asupra 
rolului lecturii în dezvoltarea 
competenței de receptare a 
textelor literare și non – 
literare. Opinia generală este 
aceea că trebuie să se ia în 
calcul, în afară de textul de 
lecturat și toți factorii care 
sunt implicați în actul lecturii: 
particularitățile emițătorului, 
receptorul, mediul contextual 
și multitudinea de elemente 
lingvistice implicate în 
situațiile de comunicare. 

O primă opinie a 
majorității cercetătorilor 
asupra lecturii este că prin 
intermediul structurilor 
cognitive particulare şi prin 
filtrele sale afective, cititorul 
re-elaborează textul lecturat. 
Există atâtea înțelesuri ale 
textelor, câți lectori sunt. În 
lucrarea ,,Pentru o estetica a 
receptării” (1969), H. R. 
Jauss definește lectura ca 
pe: „un act prin intermediul 
căruia realizăm pe de o parte 
însemnătatea comunicării 
literare, şi, pe de altă parte 
ea ne permite să producem 
noi înşine scrierile de 
reprezentări pe care semnul 
lingvistic ni le transmite”. [4, 
p. 32]   
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Tot în acest sens, 
Alberto Manguel afirmă că 
„un cititor ideal este un cititor 
cumulativ: de fiecare dată 
când citește o carte el mai 
adaugă un strat de memorie 
povestirii”. [5, p. 25]   

O altă serie de opinii 
care pot fi amintite este cea 
asupra cititorului tânăr și a 
raportului elev - lectură - 
creativitate. Subiectul este 
complex și dificil de discutat, 
mai ales pentru perioada 
școlii primare când abia 
încep să se formeze 
abilitățile de citire, gustul 
pentru lectură, preferințele 
literare. Autori precum 
Durand (1999) se întreabă 
ce se întâmpla cu ceea ce ei 
numesc, structurile 
imaginarului, cu creativitatea 
micului lector. Ba chiar, cum 
se îmbunătățește viața 
psihică a cititorului de toate 
vârstele, sub influența 
lecturii.  

Toate aceste abordări 
definesc actul lecturii din 
perspectiva literaturii sau a 
psihologiei, dar mai puțin 
este dezbătut aspectul 
contextului social al lecturii, 
mai ales la elevii din ciclul 
primar. 

Studii statistice 
realizate în 2005 de ,,Centrul 
de Sociologie Urbană şi 
Regională și de Centrul de 
Studii Media şi Noi 
Tehnologii de Comunicare 
Bucureşti, trag un semnal de 
alarmă asupra „crizei 
lecturii”, astfel: 

,,În rândul elevilor 
adolescenţi cu vârste 

cuprinse între 15 şi 18 ani, 
harta preferinţelor în materie 
de petrecere a timpului liber 
se prezintă astfel: 46,6% 
dintre chestionaţi (2300 
elevi) se recreează în aer 
liber, 13% fac sport, 9,1% se 
joacă pe PC şi doar 8,6% 
citesc sau învaţă; 6,9% îşi 
petrec timpul liber la 
televizor, 4,9% ascultă 
muzică. Deci utilizarea PC-
ului (nu în scopuri didactice) 
surclasează lectura. ” [6, p. 
39]   

Se mai constată că: 
,,În materie de 

preferinţe de lectură, (..) nu 
se află nici un scriitor 
contemporan. 8,5% dintre 
cei chestionaţi nu au putut 
indica nici un autor român de 
literatură. ” [6, p. 40]    

În concluzie se poate 
constata o  fluctuație a 
preferințelor umane, o 
înlocuire a lecturii cărților cu 
citirea presei de masă, cu 
cinematograful, televiziunea 
și radioul, cu activitatea cu 
computerul și telefoanele 
performante. 
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1. Cf. Boldea, Iulian, 
Alexandru Cistelecan, Cornel 
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ABORDĂRI CURRICULARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC 

 
Profesor  Macovei Ionel Alexandru 

Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț 
 

 
 

O înșiruire de 
secvențe de învățare  destul 
de strictă și rigidă cu un 
volum de informație  suficient 
de încărcat  o reprezintă, o 
știm cu toții, curriculum 
actual. 

Studierea sa este 
obligatorie însă ideea care 
se impune este de a găsi 
modalitățile de transformare 
a acestui stoc informațional 
în ore de curs interesante și 
plăcute. 

O variantă o pot 
reprezenta metodele 
interactive mai ales în 
studierea disciplinelor 
tehnice. Ce strategii 
didactice ar trebui folosite? 
Care sunt pașii de urmat? Ar 
fi mai mulți: 

- Întâi să 
transformăm 
elevul dintr-un 
audient pasiv, 
uneori chiar 
absent, într-un 
factor activ în 
procesul de 
predare! 

Privim adeseori unele 
sisteme educaționale din țări 
occidentale cu admirație  și 
ar fi interesant să le 
înțelegem organizarea și 
sistemul de gândire. 

 Poate ar fi interesant 
ca înaintea predării propriu-
zise să recomandăm elevilor 
lectura unor surse referitoare  
la tema respectivă și ulterior 
să transformăm predarea  
într-o sinteză  și fixare a 
noțiunilor de bază prin 
participarea acestora. 
 Și dacă vorbim de 
învățământ tehnic să 
combinăm momentele 
predării  cu aplicații practice  
prin laborator tehnologic sau 
instruire practică. Foarte 
important ar fi să-i încurajăm 
să lucreze în echipă și să-i 
stimulăm ca activitatea lor să 
aibă finalități: 
Un ierbar,  o colecție de 
semințe, o piesă, un obiect 
de mobilier, etc, depinde de 
specializarea (calificarea)  pe 
care o studiază. 
 Un alt aspect foarte 
important l-ar constitui modul 
de realizare a orarului, de 
grupare a unor ore ce ar 
permite desprinderea de sala 
de clasă, efectuarea unor 
vizite  tematice, finalizarea  
acestora prin proiecte și 
prezentarea proiectelor într-
un sistem competitiv 
(concurs, competiție). 
Pentru a fi puțin pragmatici 
consultarea agenților 
economici la alegerea și 
realizarea vizitelor tematice  

poate reprezenta  un 
element de atractivitate a 
orelor  dar și un pas 
important spre inserția 
profesională. 
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CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Scenariu didactic 

 
 

Prof. Lăcrămioara TINCĂ 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

 
 

 Noua programă 
școlară pentru disciplina 
Consiliere și dezvoltare 
personală clasele a V-a –a 
VIII-a (Anexa nr. 2 la OMEN 
nr. 3393/28.02.2017) 
contribuie în mod autentic la 
structurarea profilului de 
formare al elevului, profil 
bazat pe competențe. 
Profilul de formare are un 
caracter transdisciplinar și 
reflectă rezultatele învățării. 

La clasă, profesorul 
simulează situații din viața 
reală și pregătește elevul 
pentru interacțiunea cu 
ceilalți, mai întâi la nivelul 
clasei, apoi al școlii și al 
comunității. 

Interacțiunea cu 
ceilalți se bazează pe 
relațiile dintre emoții și modul 
în care acestea ne ajută să 
ne înțelegem mai bine pe noi 
înșine, să ne construim relații 
cu alte persoane și să ne 
alegem calea de urmat în 
viață. 

Pentru a ilustra 
importanța emoțiilor în 
activitatea profesională și în 
viață, vă propunem un 
scenariu didactic pentru 

disciplina Consiliere și 
dezvoltare personală. 
 
Unitatea 
școlară: ...................... 
Clasa: a VII-a 
Tema: Empatia 
Profesor:  ....................... 
Competenţă generală: 2. 
Relaționarea armonioasă cu 
ceilalți în contexte școlare și 
extrașcolare 
Competența specifică:  2.1. 
Manifestarea empatiei în 
raport cu diferențele 
individuale și de grup 
Competenţe specifice 
dezvoltate prin activitățile 
de învățare la clasă (50 
minute): 

1. să identifice 
situațiile și contextele de 
excluziune socială; 

2. să prevină 
fenomenul de excluziune 
socială; 

5. să încurajeze 
empatia. 
Strategii didactice: 
 Metode şi procedee: 

explicaţia didactică, 
conversaţia, 
problematizarea, lucrul 
individual, reflecţia 
personală. 

 Mijloace şi materiale: fişe 
de lucru, foi de flipchart, 

flipchart, marker, post-it-
uri, videoproiector, ecran. 

Momentul I, Timp: (2’) . 
Salutul. Activități 
organizatorice 
Momentul II, Timp: (2’). 
Captarea atenției. Profesorul 
anunță tema și face o 
introducere 
Profesorul solicită elevilor 
(grupați câte 4) să 
completeze un acrostih: (6’) 
E 
M 
P 
A 
T 
I 
A 
Elevii completează acrostihul 
cu propoziții care au legătură 
cu relațiile dintre oameni 
(reflecție individuală, foi de 
flipchart, marker) 
Se solicită elevilor să 
prezinte ce au lucrat. Un 
reprezentant desemnat de 
fiecare echipă prezintă 
rezultatul. (5’) 
Concluzii : (2’) 
După completarea acestui 
acrostih avem o imagine mai 
clară asupra a ceea ce 
înseamnă empatia. Dacă 
sunt anumite aspecte care 
consideraţi că nu pot fi 
împărtăşite colegilor, aveţi 
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dreptul să nu le prezentaţi; 
de asemenea, dacă sunt 
anumite aspecte pe care 
doriţi să le păstraţi 
confidenţiale aveţi această 
libertate. 
Profesorul propune 
vizionarea unui video clip (4’) 
www.youtube.com :  Thai 
Life Insurance -  Unsung 
Hero 
Concluzii după vizionare: (3’) 

- Clarificări privind 

conceptul de empatie; 

- Empatia ca abilitate 

de viață; 

- Identificarea situațiilor 

și contextelor de 

excluziune socială; 

- Reflecție asupra 

fenomenului de 

excluziune socială. 

Profesorul propune 
vizionarea scurt metrajului 
Petite lumière (Alain Gomis, 
2003), pentru a crea situația 
de învățare ,,Cum îi văd pe 
ceilalți? Cum mă văd ceilalți 
pe mine?’’ (16’) 
www.youtube.com: Petite 
lumière (Alain Gomis, 2003) 
După vizionare profesorul 
solicită elevilor să identifice 
motivul pentru care a ales 
acel scurt metraj (reflecția 
personală). (5’) 
La finalul orei profesorul 
invită elevii să răspundă la 
întrebarea ,,Ce ai învățat 
despre tine?’’. (5’) 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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METODE EFICIENTE DE ÎNVĂȚARE 
 
 

Profesor pentru învățămant primar  Roxana Irina 
Colegiul Tehnologic ”Spiru Haret”, Piatra Neamț 

 
 

 
“Analfabetul de mâine nu va 
fi cel care nu ştie să scrie şi 
să citească, ci cel care nu 

învaţă cum să înveţe.” Alvin 
Toffler 

 
În învățământul 

modern se promovează o 
nouă abordare cu privire la 
formarea elevului, activitatea 
lui școlară venind în 
satisfacerea trebuințelor sale 
individuale și sociale. 

Astfel, se pune accent 
pe gândirea creatoare, pe 
valorificarea aptitudinilor și 
talentului elevilor, se 
promovează cooperarea, 
spiritul de echipă, 
promovându-se inovația, 
disponibilitatea pentru nou și 
adaptarea la schimbare.   

Fiecare om are 
capacitatea de a învăța în 
moduri diferite: prin 
ascultare, privire, participare 
activă. 
Este necesară 
conștientizarea stilului de 
învățare cu care ne naștem, 
pentru a putea asimila 
informațiile mai 
ușor.Identificarea stilului de 
învățare propriu are câteva 
beneficii: eliminarea unor 
obstacole în procesul 
învățării, dezvoltarea 

autocunoașterii, creșterea 
stimei de sine, dezvoltarea 
unui mediu social pozitiv. 
Stilul de învățare este 
modalitatea prin care 
receptăm, prelucrăm, stocăm 
sau reactualizăm informația 
cel mai repede și mai ușor.  

Deși  în literatura de 
specialitate se enumeră 
diferite tipologii ale stilurilor 
de învățare, dintre toate,  trei 
sunt predominante: vizual, 
auditiv, tactil-kinestezic (cele 
senzoriale). 
1. Stilul auditiv este specific 
persoanelor care: 

 Învață ascultând și 
vorbind, 

 Se implică activ în 
discuțiile de grup, 

 Studiază cu un coleg, 

 Stabilesc obiective pe 
care le verbalizează, 

 Nu acceptă liniștea, 
atunci când învață, 

 Verbalizează acțiunile, 
pentru a depăși 
dificultățile de asimilare a 
informației. 

2. Stilul vizual este specific 
persoanelor care: 

 Iau notițe, 

 Privesc persoana în 
ochi, atunci când 
discută, 

 Utilizează culori în 
marcarea textului, atunci 
când studiază 

 Notează ideile principale 
3. Stilul kinestezic este 
specific persoanelor care: 

 Repetă cu voce tare, în 
timp ce se plimbă 

 Învață mai bine prin 
atingere și mișcare 

 Învață mai ușor 
experimentând. 

Selectarea metodelor 
de predare în funcție de 
stilurile de învățare 
senzoriale necesită o foarte 
bună stâpânire științifică a 
predării materiei, precum și 
o bună pregătire 
prihopedagogică. 
 
 
Webgrafie: 
 

https://cognosisnews.wordpr
ess.com/2012/01/19/invatare
a-eficienta-in-sesiune-trucuri-
si-metode/ 
https://echilibrultau.ro/stilul-
de-invatare/ 

https://cognosisnews.wordpress.com/2012/01/19/invatarea-eficienta-in-sesiune-trucuri-si-metode/
https://cognosisnews.wordpress.com/2012/01/19/invatarea-eficienta-in-sesiune-trucuri-si-metode/
https://cognosisnews.wordpress.com/2012/01/19/invatarea-eficienta-in-sesiune-trucuri-si-metode/
https://cognosisnews.wordpress.com/2012/01/19/invatarea-eficienta-in-sesiune-trucuri-si-metode/
https://echilibrultau.ro/stilul-de-invatare/
https://echilibrultau.ro/stilul-de-invatare/


Şcoala modernă — nr. 3/2019                                                                       Exemple de bune practici 
 

18 

 

 
BIBLIOTECARII VIITORULUI – MODELE ALE IDENTITĂȚII CULTURALE 
-PARTICIPAREA BIBLIOTECARILOR ȘCOLARI DIN JUDEȚUL NEAMȚ 
 LA CONFERINŢA NAŢIONALĂ A ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN 

ROMÂNIA - EDIŢIA a  XXX- a   

 
Bibliotecar Fotea Reghina 

Biblioteca „Veronica Micle” - Colegiul Național ”Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț  
 

 
 

În perioada 4-6 
septembrie 2019, a  avut loc, 
la București,  cea de-a XXX-
a Conferinţă Naţională a 
Asociaţiei Bibliotecarilor din 
România (ABR), cu tema  
„30 DE ANI DE EVOLUȚIE 
ÎN BIBLIOTECILE 
ROMÂNEȘTI”. 

Conferința, la ceas 
aniversar, a reunit  
bibliotecari și specialişti ai 
domeniului biblioteconomic, 
invitați din străinătate, 
profesori universitari, 
studenţi,  editori, furnizori de 
resurse electronice din 
domeniul științific, 
reprezentanţi ai autorităţilor 
locale.  

Organizatorii 
evenimentului au fost 
Asociația Bibliotecarilor din 
România, Biblioteca 
Națională a României, 
Biblioteca Academiei 
Române și Biblioteca 
Centrală Universitară ,,Carol 
I”, alături de Biblioteca 
Academiei de Studii 
Economice, Universitatea 
Politehnică din București și 
Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină 
Veterinară. 

Filiala Neamț a ABR, 
a fost reprezentată, la 
această ediție, de doamna 
Elena Popa, bibliotecar la 
Colegiul Național ,,Petru 
Rareș”, din Piatra-Neamț, 
doamna Iuliana Popa, 
bibliotecar la Liceul Teoretic 
,,Vasile Alecsandri”, din 
Săbăoani și  doamna 
Reghina Fotea, bibliotecar la 
Colegiul Național ,,Calistrat 
Hogaș”, din Piatra-Neamț. 

În cadrul ceremoniei 
oficiale de deschidere,  
desfășurate în Aula 
Fundației Regale a Bibliotecii 
Centrale Universitare ,,Carol 
I”, după cuvântul de bun 
venit adresat de doamna 
Mireille Rădoi, director 
general al acestei 
prestigioase instituții,   a 
urmat mesajul Președintelui 
României, domnul Klaus 
Werner Iohannis, prezentat 
de Consilierul de Stat al 
Departamentului Educației și 
Cercetării, doamna Ligia 
Deca. Au urmat apoi 
cuvintele de salut ale 
reprezentanților instituțiilor 
partenere și ale invitaților de 
onoare. 

După deschiderea 
festivă, am participat la 

prezentarea  în plen a 
lucrărilor conferinței, lucrări 
de mare interes pentru 
specialiștii din domeniul 
biblioteconomic,  din care 
amintesc: Creșterea 
impactului bibliotecii în 
comunitate, exemple de 
bună practică din 
implementarea proiectelor 
internaționale, susținută de 
prof. univ. dr. ing. Angela 
Repanovici, Universitatea 
,,Transilvania” din Brașov;  
Importanța lecturii la 
descendenții boierimii 
române. Considerații 
preliminare pe marginea 
proiectului de cercetare,, 
Memoria elitelor 
românești” , lucrare 
susținută de Filip-Lucian 
Iorga, director general al 
Institutului Cultural Român; 
Automatizarea bibliotecilor 
universitare românești: 
realizări și deziderate, 
susținută de dr. Olimpia 
Curta, director general 
adjunct, BCU ,,Lucian Blaga” 
Cluj-Napoca; Softlink 
Central Europe – partener 
al comunității 
bibliotecarilor din 
România, de peste 25 de 
ani, lucrare susținută de 
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Vladimir Munteanu, 
marketing and development 
manager, SOFTLINK.  

Cel de-al patrulea 
volum al Tratatului de 
biblioteconomie. Indici, 
coordonat de domnul prof. 
univ. dr. Mircea Regneală, 
apărut la Editura ABR, 
București, 2019, lansat în 
plenul lucrărilor conferinței, 
reprezintă un viitor sprijin al 
bibliotecarilor în studiul 
volumelor anterioare. 
   Lucrările științifice din 
cadrul secțiunilor au abordat 
realităţile şi perspectivele 
domeniului biblioteconomic.  
Între subiectele abordate, s-
au numărat: achiziția și 
dezvoltarea colecţiilor,  
biblioteca în  societatea 
actuală, comunicarea 
documentelor și împrumutul 
interbibliotecar; cultura 
informației, informatizare și 
digitizare; educație și 
formare profesională; tehnici 
pedagogice în biblioteca 
școlară și CDI.  
 În cea de-a doua zi a 
lucrărilor în plen ale 
conferinței, doamna dr. Ivona 
Olariu, de la BCU ,,Mihai 
Eminescu”, Iași ne-a 
prezentat tendințele actuale 
în dezvoltarea și în 
promovarea resurselor 
electronice prin comunicarea 
științifice – Specialiștii în 
științele informării și 
documentării în 
confruntare cu probleme 
de actualitate : dezvoltarea 
publicării științifice în open 
access,  iar domnul Victor 
Miron, antrepenor, Cluj-

Napoca, în intervenția sa - 
30 de idei pentru biblioteca 
de mâine, ne-a prezentat o 
serie de metode și de idei 
inovatoare menite să 
încurajeze lectura în special 
în rândul tinerilor. 

Tot acum, am asistat 
la prezentarea volumului – 
Bistrița – Zece clădiri 
emblematice în 100 de 
articole pentru 100 de ani, 
volum apărut după o muncă 
asiduă a elevilor de la 
Colegiul Național ,,Andrei 
Mureșanu”, Bistrița, sub 
directa îndrumare a doamnei 
bibliotecar Nicoleta Butuza și 
a doamnei profesor Aurelia 
Hîruța de la același colegiu 
bistrițean de prestigiu și la 
reprezentația echipei de 
voluntari a Centrului 
EUROPE DIRECT 
Târgoviște, din cadrul  
Bibliotecii Județene ,,Ion 
Heliade- Rădulescu”, 
Dâmbovița , care au pus în 
scenă piesa de teatru ,, 
Dușmanul de dincolo de 
ecran”. 

Expoziția de pictură 
,,Univers infantil: imagini, 
veșminte și colecţii din sec. 
al XIX-lea”, găzduită de  
Biblioteca Academiei 
Române, prezentările 
firmelor de echipamente și 
soluții tehnice pentru 
biblioteci, expoziția de carte 
de specialitate din domeniul 
biblioteconomiei  găzduită de 
Biblioteca Centrală 
Universitară ,,Carol I” sunt 
doar o parte dintre activităţile 
la care delegația nemțeană a 

fost prezentă pe parcursul 
celor trei zile ale conferinței. 

La finalul lucrărilor 
conferinței, după 
prezentarea Raportului 
Consiliului Director și al 
Trezorierului, încheidu-se 
vechiul mandat al 
Comitetului Director ABR, s-
au desfășurat alegerile 
pentru un nou mandat. Cu 
bucurie, anunț faptul că, în 
noul mandat (2019-2023),  
Filiala Neamț a ABR are, 
pentru prima data,  un 
membru ales în Comitetul 
Director, în persoana 
doamnei Iuliana Popa, 
bibliotecar la Liceul Teoretic 
,,Vasile Alecsandri”,  
Săbăoani.  

De asemeni, la 
încheierea lucrărilor, ca în 
fiecare an, s-au înmânat 
premiile şi distincţiile ABR 
pentru realizări profesionale 
şi ştiinţifice deosebite. 

Ultima zi a conferinței 
a inclus o vizită documentară 
la Palatul Parlamentului.  

Și în acest an, 
lucrările conferinței s-au 
remarcat prin înaltă ţinută 
ştiinţifică, creativitate, spirit 
inovativ și performanţă. 
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   Fotografia oficială a Conferinței Naționale                                     
- Scara Regală a Bibliotecii Centrale Universitare ,,Carol I”  
 

     -  la Biblioteca Națională a României - 
 
                                                   

                   
 
 
 
 
 
 
 

- înaintea începerii activităţilor                            - în vizită documentară la 
 găzduite de Biblioteca Academiei Române   -                         Palatul Parlamentului - 
 
 

 
 
 
 
 

 
                   -  la activităţile diviziunilor 

profesionale - 
       Diviziunea Biblioteci Școlare 
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ANTREPRENORIAT EDUCAŢIONAL 
Profesor  Constantinescu Mirela  

Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman 
 

 
„Omul este rodul educaţiei 

pe care o 
primeşte”(Helvetius) 

      Creşterea şi educarea 
tinerilor sunt mari 
responsabilităţi. Martin 
Luther King Jr. a folosit doar 
câteva cuvinte pentru a 
descrie esenţa educaţiei: 
„Inteligenţa plus caracterul 
reprezintă scopul educaţiei.” 
Răspunderea pe care o 
avem în educarea tinerilor 
este covârşitoare. Putem 
oare influenţa şi schimba 
într-un mod pozitiv vieţile 
lor? Avem convingerea că 
putem împlini acest crucial 
obiectiv al societăţii noastre. 
Fiind aceia care modelează 
şi motivează generaţia 
următoare, avem datoria de 
a ne gândi la binele copiilor 
noştri, la ceea ce putem face 
pentru ei. 
         Antreprenoriatul este 
o competenţă necesară 
tuturor, ajutând tinerii să 
devină mai creativi şi mai 
încrezători în orice activitate 
pe care o întreprind. 
Educaţia antreprenorială 
reprezintă procesul de 
conştientizare a 
antreprenoriatului ca 
alternativă de carieră şi de 
formare a competenţelor 
necesare întemeierii şi 
dezvoltării afacerilor. 
Antreprenoriatul înseamnă 
succes, dar şi asumare de 
riscuri şi, în termeni 

metaforici, „dureri de cap". 
Implică imaginaţie, 
creativitate, talent şi 
inovare, dar şi anticipări 
limitate ale nevoilor sau 
soluţii probabile. Secretul 
succesului pe care îl au 
întreprinzătorii este 
asumarea riscului, lucru pe 
care nu îl fac cei implicaţi în 
structuri birocratice. 

   Antreprenoriatul este 
astăzi o realitate şi în 
domeniul educaţional. 
Şcoala a devenit într-atât 
de mult un domeniu al 
iniţiativelor şi inovării, 
încât unii autori vorbesc 
de „era antreprenoriatului 
educaţional" care 
caracterizează, mai mult 
decât oricând, societatea 
de azi. 
         Antreprenoriatul în 
educaţie este asociat cu 
anumite roluri şi 
comportamente individuale. 
Întreprinzătorul din 
domeniul educaţional este 
definit drept „persoana 
care a investit timp, energie 
şi capital pentru a crea, 
dezvolta şi promova un 
program, un bun (produs), 
serviciu sau tehnologie 
menite să potenţeze 
învăţarea". Aceştia pot fi 
dezvoltatori sau editori de 
produse şi materiale 
educaţionale, furnizori de 
servicii de tutoriat, 
consultanţă educaţională, 

software educaţional, 
organizatori de şcoli 
independente, de magazine 
care oferă produse 
educaţionale etc. Cei care 
au lucrat în sistemul formal 
de educaţie, au decis să 
iasă din sistem pentru a-şi 
realiza ideile şi împlini 
dorinţele. Există însă şi 
indivizi întreprinzători în 
interiorul sistemului de 
educaţie. Aceştia sunt 
eduprenorii, care caută să 
provoace o schimbare în 
sistemul public de educaţie 
acţionând din interiorul 
acestuia. 
         Întreprinzătorii din 
domeniul educaţional pot fi 
definiţi drept gânditori 
vizionari care creează 
organizaţii noi (orientate 
spre profit sau non-profit) 
fără a urma o cale 
prestabilită şi care dau o 
nouă semnificaţie lucrurilor 
posibile. Ei gândesc 
dincolo de constrângerile 
impuse de regulile şi 
resursele existente; sunt 
persoane pasionate, 
acţionează sub imperiul 
unei urgenţe care îi 
determină să îşi asume 
riscurile necesare pentru 
înfăptuirea viziunii lor şi, 
prin ceea ce fac, îi inspiră şi 
pe alţii să le urmeze calea. 
Profesorul antreprenor 
abordează toate activităţile 
propuse din perspectiva 
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inovaţiei, acţiunii, cooperării 
şi a paradigmei 
antreprenoriale a educaţiei. 
Este acea persoană care se 
implică în viaţa şcolară 
extinsă şi răspunde 
provocărilor vieţii şcolare şi 
comunitate prin crearea, 
realizarea şi implementarea 
proiectelor educaţionale. 
Spre deosebire de 
managerii şcolari obişnuiţi 
care, în marea lor 
majoritate, acţionează în 
limitele resurselor 
disponibile în mod curent, 
întreprinzătorii din educaţie 
sunt capabili să sesizeze 
no i  oportun i tăţ i  ş i  
resurse.  
          Accentul în cadrul 
educaţiei antreprenoriale se 
pune pe cunoştinţele 
practice, pe capacitatea de 
iniţiativă, flexibilitate, pe 
creativitatea în plan 
economic,financiar,comercial 
etc. Se are în vedere: 
- construirea la elevi a 
unei imagini de sine pozitive 
- cultivarea încrederii în 
calităţile şi forţele proprii de 
acţiune şi rezolvare a 
problemelor 
- descoperirea în 
realitatea imediată de situaţii 
nerezolvate, dar necesare 
colectivităţii, de servicii, 
produse sau activităţi 
solicitate de public, dar 
asigurate insuficient, de un 
nivel calitativ redus sau 
ignorate etc. 
          Dezvoltarea spiritului 
antreprenorial în rândul 
tinerilor este o necesitate 
pentru perioada pe care o 

traversăm. Tinerii sunt bine 
pregătiţi, dar nu ştiu să 
aplice în practică aceste 
cunoştinţe dobândite, în 
condiţiile în care cerinţele 
angajatorilor sunt în continuă 
creştere. Societatea le oferă 
multă informaţie, dar tinerii 
nu ştiu să o gestioneze. 
Puţini dintre ei sunt 
performanţi, adaptabili, au 
simţul realităţii şi calităţi de 
lideri, antreprenori, 
profesionişti. Ei au tendinţa 
să aştepte mereu pe cineva 
care să găsească soluţii 
pentru problemele lor, cei 
mai mulţi având cunoştinţe 
puţine despre ce se întâmplă 
în jurul lor şi în economie. 
         Şcoala trebuie să 
devină un incubator pentru 
realizarea profilului de 
formare a personalităţii 
antreprenoriale. Aceasta 
reprezintă una dintre cele 
mai importante provocări cu 
care şcoala se confruntă 
astăzi şi de aceea profesorul 
reprezintă elementul central 
al creării şi răspândirii culturii 
de tip antreprenorial, este cel 
care poate încuraja elevii în 
găsirea celor mai bune 
instrumente pentru a-şi 
asigura o carieră şi pentru a 
excela în dezvoltarea 
abilităţilor care le-ar asigura 
succesul, de a descoperi că 
pot fi proprii lor şefi. Astfel, 
orice disciplină şcolară se 
poate constitui într-o sursă 
pentru dezvoltarea 
competenţelor 
antreprenoriale.Elevii trebuie 
implicaţi în experienţe de 
învăţare reale, unde au 

posibilitatea de a-şi asuma 
riscuri, de a-şi coordona 
rezultatele şi de a învăţa din 
rezultatele obţinute. 
Programele şi modulele 
antreprenoriale oferă 
elevilor instrumente pentru a 
gândi creativ, pentru a putea 
rezolva problemele în mod 
eficace, pentru a analiza o 
idee de afaceri în mod 
obiectiv şi pentru a 
comunica, a stabili legături 
în mediul profesional, a 
conduce şi a evalua orice 
proiect dat. Elevii se simt 
mult mai încrezători în ceea 
ce priveşte înfiinţarea 
propriei lor afaceri dacă îşi 
pot testa ideile într-un mediu 
educaţional propice. 
          Pentru un cadru 
didactic poate fi dificil să 
prezinte noţiunile legate de 
antreprenoriat într-un mod 
atractiv pentru elevi. 
Deschiderea şcolilor către 
lumea exterioară face 
posibilă rezolvarea acestei 
probleme, prin invitarea 
unor experţi externi - 
precum oameni de afaceri 
şi antreprenori - să ia parte 
la activitatea de predare. În 
acest sens, este 
recomandabil ca 
antreprenorii tineri care se 
prezintă în faţa elevilor să fie 
cei care în trecut au urmat 
aceeaşi şcoală, astfel încât 
elevii să se poată identifica 
uşor cu aceştia: „dacă el/ea 
poate să facă acest lucru, şi 
eu pot". 
          În cadrul predării 
antreprenoriatului, atenţia 
trebuie îndreptată îndeosebi 
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asupra personalităţii tinerilor. 
Acest tip de educaţie ar 
trebui să stimuleze 
creativitatea, spiritul de 
iniţiativă, asumarea 
riscurilor, precum şi alte 
atribute şi aptitudini general 
aplicabile care reprezintă 
temelia antreprenoriatului. În 
ceea ce priveşte abilităţile 
operaţionale, este necesar 
să se facă distincţia dintre 
competenţele 
antreprenoriale generale pe 
care toate persoanele ar 
trebui să le dobândească şi 
acelea care sunt necesare în 
mod specific pentru 
antreprenoriatul social sau 
comercial (de exemplu 
pentru demararea unei 
afaceri). 
         Profesorii trebuie să 
aibă experienţa şi 
competenţele adecvate 
pentru predarea 
antreprenoriatului. Cea mai 
bună modalitate de a 
asigura acest aspect pe 
termen lung este includerea 
predării antreprenoriatului 
în programele iniţiale 
obligatorii de formare a 
profesorilor. Gândirea 
creativă şi inovatoare ar 
trebui să fie pilonul principal 
al acestei formări: mediul de 
studiu ar trebui să stimuleze 
dorinţa elevului de a 
experimenta. Profesorii  ar 
trebui să aibă cunoştinţe, 
înţelegerea şi abilităţile 
necesare în legătură cu 
antreprenoriatul. De 
asemenea, profesorii ar 
trebui să poată participa la 
dezvoltarea profesională 

continuă din domeniu, astfel 
asigurându-se că propriile 
competenţe dobândite nu 
devin depăşite. Această 
dezvoltare profesională ar 
putea avea loc în cadrul 
şcolii ca parte a învăţării la 
locul de muncă sau în 
exterior, cu furnizorii de 
servicii de formare cu 
experienţă în domeniul 
predării antreprenoriatului. 
De asemenea, antreprenorii 
reali şi oamenii de afaceri ar 
trebui să contribuie la 
formarea profesorilor. 
Cerinţele privind calificarea 
profesorilor ar trebui să 
corespundă nevoilor reale, 
iar profesorii de 
antreprenoriat ar trebui să 
beneficieze de suficientă 
formare practică. În prezent, 
cerinţele se axează prea 
mult pe pregătirea 
pedagogică şi teoretică. În 
mod ideal, profesorii înşişi ar 
trebui să aibă experienţa 
antreprenoriatului. 
Profesorilor de 
antreprenoriat ar trebui să li 
se acorde şansa de a 
efectua stagii de lucru în 
cadrul întreprinderilor. 
Modalitatea cea mai 
eficace pentru asigurarea 
adecvării şi actualizării 
competenţei profesorului în 
acest domeniu ar fi ca 
antreprenoriatul să devină 
obiect de studiu obligatoriu 
în cadrul pregătirii 
pedagogice. De asemenea, 
este important ca profesorii 
care şi-au finalizat deja 
studiile iniţiale să beneficieze 
de educaţie complementară. 

         De la an la an se 
acordă o atenţie tot mai 
mare acestui tip de educaţie, 
realizând importanţa 
educaţiei în carieră şi a 
impactului pe care îl are 
economia asupra viitorului 
tinerilor. Provocarea actuală 
este stabilirea unor sisteme 
de inovaţie în educaţie care 
să combată subperformanţa 
şi să asigure o îmbunătăţire 
continuă.  
          În lucrarea „Arta 
educării copiilor şi 
adolescenţilor în familie şi 
şcoală”,Anton Moisin spunea 
un adevăr de netăgăduit: 
„Educaţia, ca şi preoţia, este 
o cruce. Răspunzi de 
sufletele pe care încă nu stă 
scris nimic şi pe care tu scrii! 
Şi scrii pentru o viaţă şi 
poate pentru o veşnicie. Ce 
răspundere grea! Educaţia 
se asumă prin vocaţie şi se 
clădeşte prin apostolat. Ia-ţi 
crucea şi poart-o! Chiar dacă 
eşti plătit, tratat şi înţeles ca 
un simplu servitor. Cât e de 
sigur că soarele răsare în 
zori, la fel de sigur este că va 
veni şi ziua răsplătirii tale.” 
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ARBORI DE PARC 

 
Profesor  Macovei Ionel Alexandru 

Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț 
 

 
 

Realizarea parcurilor 
a constituit din celem mai 
vechi timpuri o preocupare 
importantă a diverselor 
societăți fiind in antichitate și 
evul mediu un apanaj al 
claselor privilegiate iar în 
prezent, în contextul 
existenței marilor aglomerări 
urbane, o simplă necesitate. 

Înființarea unui spațiu 
verde nu se realizează la 
întâmplare, fiind importantă 
respectarea  unor principii de 
bază și aplicarea anumitor 
tehnici de arhitectură 
peisageră. 

În funcție de 
arhitectura adoptată 
distingem mai multe stiluri de 
realizare a unor parcuri: 

-stilul peisager englez 
care încearcă să imit cât mai 
mult habitatele naturale, cu 
pâlcuri de arbori, mici 
enclave,poteci șerpuite, 
podețe arcuite peste cursuri 
de apă sau mici lacuri, etc. 

- stilul geometric 
francez caracterizat prin 
rigurozitate, clădire 
impunătoare pe fundal, 
parcul situat în fața acesteia 
și o alee principală care 
acționează ca o axă de 
simetrie 

- stilul japonez cu 
spații restrânse, grădini în 

trepte, mici fântâni și arbori 
de mici dimensiuni. 

Dacă arhitectura 
parcurilor  necesită 
respectarea  unor reguli, nici 
alegerea speciilor  nu este 
întâmplătoare. 

Ca reguli de bază: 
- Se aleg specii de 

mici dimensiuni, 
rășinoase, platani, 
stejari și parcurile 
cu întinderi 
apreciabile 

- Nu se recomandă 
amplasarea unor 
specii cu coroane 
globuloase alături 
de cele  cu 
coroane 
piramidare 

- Existența statuilor 
albe din calcare, 
marmură, etc, este 
bine să fie marcată 
de specii cu 
frunzișul închis la 
culoare (pini negri) 

- se recomandă 
alegerea speciilor  
cu aspect 
ornamental 
deosebit: 
mesteacăn al cărui 
frunziș se 
colorează în 
galben toamna, 
cireș sau stejar 
rose cu frunze 
ruginii în aceeași 

perioadă, laricele 
cu un port 
interesant (ramuri 
pendente, ace de 
un verde crud în 
sezonul de 
vegetație și galben 
portocaliu către 
sfârșitul acestuia 

- foarte importantă 
este alegerea 
florilor  și 
amplasarea 
pergolelor lângă 
alei, statui, zone 
cu bănci, spații de 
joacă, etc. 
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 FAMILIA, ŞCOALA, COMUNITATEA 
- PARTENERI ÎN EDUCAȚIE 

 
Profesor pentru învățământ preșcolar Corbu Maria- Magdalena 

 Colegiul Tehnologic ”Spiru Haret”, Piatra Neamț 
 

 
 

Motto: 
,,Şcoala încearcă să 

se pună de acord cu noi 
părinţii; noi, familia încercăm 
să ne punem de acord cu 
şcoala. Care sunt căile cele 
mai potrivite?” 

 
 În  baza cercetărilor 

făcute în  şcolile din S.U.A. şi  
în unele ţări din Europa, a 
reieşit faptul că, atunci când 
şcolile, familiile şi 
comunitățile colaborează ca 
parteneri, beneficiarii acestei 
colaborări sunt educabilii, 
copiii.  

Trebuie avut în 
vedere că şcolile de toate 
gradele sunt organizaţii 
responsabile pentru educaţia 
formală a copiilor şi a 
adolescenţilor şi au obligaţia 
să se achite de această 
responsabilitate, ca parte a 
sistemului social ce include 
şi familiile și comunităţile. 

Scopul creării unor 
astfel de parteneriate este 
dorinţa comună de a ajuta 
copilul să vină la școală, să 
obţină rezultate foarte bune 
în acumularea cunoştinţelor, 
ca să poată reuşi să 
paşească pe treptele 
superioare ale învăţării şi 
pentru pregătirea lor de 
viitori adulţi. 

Istoria societaţii 
româneşti cunoaşte o lungă 
perioadă în care familia 
deţinea, aproape exclusiv 
rolul de educator social al 
copilului. Complexitatea 
sporită a societaţii actuale a 
dus la diferenţierea factorului 
educativ, la specializarea lor. 
S-ar putea crede că această 
specializare avea drept 
rezultat, automat, 
dezvoltarea armonioasă a 
copilului, indiferent de 
intersectarea acţiunilor și 
măsurilor luate.  

Fiecare copil se 
deosebeşte de ceilalţi, în 
primul rând prin caracterul 
său. După cum un tâmplar 
nu lucrează în acelaşi mod şi 
bradul și stejarul, tot aşa  şi 
noi trebuie să ţinem cont 
de,,lemnul” fiului sau fiicei 
noastre, elevului sau elevei 
noastre, adică de 
elasticitatea şi rezistenţa 
,,capitalului său biopsihic” 
pentru a şti ce putem  face 
din el,  fără prea multe 
riscuri. În ziua de azi 
educaţia este un fenomen 
social de transmitere a 
experienţei de viaţă a 
generaţiilor adulte şi a 
culturii, către generaţiile de 
copii şi tineri, în scopul 
pregătirii lor pentru 
integrarea în societate. 

Factorii instituţionali ai 
educaţiei sunt şcoala, 
familia, biserica s.a.m.d., 
totul educă: oamenii, 
lucrurile, fenomenele, dar in 
primul rând și în cea mai 
mare măsura – oamenii. 
Între acestia, primul loc il 
ocupă părinţii și educatorii. 
Şcoala este instituţia socială 
în care se realizează 
educaţia organizată a tinerei 
generaţii. Ea este factorul 
decisiv care contribuie 
pentru formarea unui om apt 
capabil sa participe la 
dezvoltarea societăţii, să ia 
parte activă la viață, să fie 
pregătit pentru muncă. 
Menirea şcolii este nu numai 
de a înzestra elevii cu un 
bagaj de cunoştinţe cât mai 
mare, ci şi de a stimula 
calitatea de om. 

Ajungem şi la un alt 
factor care contribuie la 
educarea copilului, care este 
familia. Familia exercită o 
influenţă deosebit de adâncă 
asupra copiilor. Primele 
noţiuni educative pe care 
copilul le primeşte  sunt cele 
din familie. În familie se 
conturează caractere. Atât 
părinţii cât si educatorii în 
timpul procesului de 
învatământ trebuie să 
intervină în numeroase 
situaţii pentru a 
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corecta  comportamentul 
copilului. Odată copilul ajuns 
la vârsta preşcolară familia 
împarte într-o bună măsură 
sarcina educării lui cu 
dascălii și pedagogii din 
şcoală; cei din urmă vor fi 
chemaţi să şlefuiască ceea 
ce a realizat familia, să 
completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ 
care au scăpat pană la 
această vârstă şi să-l ajute 
pe copil, în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme 
aşa-zis ,,delicate ”, cum sunt 
cele legate de sentimentul 
de dragoste, de viaţa 
sexuală, etc. Îmbinarea 
eforturilor educative din 
familie şi  din şcoala este nu 
numai recomandabilă ci şi 
obligatorie, pentru că de 
multe ori pe măsură ce copiii 
evoluează, părinţii au de 
infruntat alte şi alte probleme 
care  se ivesc la o altă 
categorie de vârstă  şi care 
se repetă la generaţiile 
următoare. 
          Dacă cele două medii 
educaţionale – şcoala şi 
familia – se completează şi 
se susţin, ele asigură într-o 
mare măsură bună integrare 
a copilului în 
activitatea  şcolară şi pe plan 
general în viaţa socială. 
Binefacerile sunt numeroase, 
începând cu o mai bună 
cunoaştere reciprocă si 
depăşirea stereotipurilor şi 
continuând cu identificarea 
intereselor comune în 
beneficiul copiilor. 
Cercetările confirmă că 
indiferent de mediul 

economic sau cultural al 
familiei, când părinţii sunt 
parteneri cu şcoala în 
educaţia copiilor lor, 
rezultatele determină 
performanţa elevilor, o mai 
bună frecventare a şcolii, 
reducerea ratei de abandon 
şcolar si scăderea 
fenomenului delicvenţei. 

Educaţia răspunde 
atât cererii sociale cât şi 
nevoilor şi aspiraţiilor 
individuale. Presupune 
eliberare de energiilor 
lăuntrice, prin 
implinirea  armonioasă şi 
creatoare, a insecuritaţii, 
inferiorităţii şi dependenţei 
pe care le poate simţi fiinţa 
umană într-o societate aflată 
într-o schimbare rapidă. 
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