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METODE ALTERNATIVE DE EDUCAȚIE PENTRU PREVENIREA 

VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ 
Educatoare-Amihăesei Elena-Adina 

Școala Gimnazială Borlești,structura Mastacăn 
 

 
 
       Violenţa este o 
problemă care îşi face 
simţită prezenţa din ce în ce 
mai mult în societate, iar de 
câţiva ani şi în şcoală. 

        În Convenția Universală 

a Drepturilor Omului, la 

articolul 3 se precizează : 

Orice individ are dreptul la 

viață, libertate și la 

securitatea personală. 

Pentru a exista, un individ 

sau un grup social trebuie să 

apere valorile fundamentale 

și în primul rând dreptul la 

viață.  

        Există un nivel de 

indisciplină inerent în şcoli, 

ca rezultat al faptului că 

elevii sunt la o vârstă la care 

sunt tentaţi să treacă peste 

reguli, iar această 

indisciplină poate duce la un 

comportament violent. Lipsa 

modelelor sociale, 

mediatizarea excesivă a 

cazurilor de violenţă şi 

indisciplină pot influenţa 

comportamentul elevilor, 

aceştia putând fi tentaţi să 

imite acţiunile văzute la 

televizor. Copiii sunt în 

şcoală şase sau şapte ore 

pe zi. În rest sunt acasă, pe 

stradă, se uită la televizor. 

Tot ce învaţă în şcoală – 

cum să vorbească, cum să 

se poarte – este contrazis de 

ce văd în rest.  

Este necesară 
prezenţa în fiecare şcoală a 
unui psiholog care să 
consilieze elevii şi să 
colaboreze cu profesorii, dar 
se face simţită şi necesitatea 
educării părinţilor, mai ales 
că unele conflicte au fost 
escaladate tocmai prin 
implicarea acestora, 
ajungându-se la ameninţări 
cu moartea şi bătăi în plină 
stradă. Situaţia devine 
problematică atunci când 
aceste incidente se repetă 
foarte des, fie când violenţa 
este foarte puternică sau se 
manifestă asupra 
profesorilor. Sunt necesare 
măsuri pentru întărirea 
securităţii, respectiv 
angajarea unor firme de 
pază şi o mai bună 
colaborare cu poliţia, 
instalarea unor sisteme de 
supraveghere video în curtea 
şi holurile şcolii. 

Rolul prevenţiei 
violenţei: întărirea 
personalităţii, toleranţă, 
promovarea creativităţii şi 
sprijinirea dezvoltării 
individuale. Succesul şcolar 

poate ajuta la clădirea 
aprecierii personale. Dacă 
un elev cunoaşte eşecul la 
şcoală, trebuie să-l 
convingem că el este valoros 
pentru societate şi pentru 
noi. Astfel îi vom întări 
personalitatea. Înţelegerea, 
abnegaţie şi model, o relaţie 
optimă profesor-elev 
cântăresc mai mult decât 
pedeapsa. Şcoala trebuie să 
dea posibilitatea elevilor să 
înţeleagă relaţiile sociale şi 
să-i pregătească să fie 
responsabili, să se poată 
descurca într-o societate a 
vitezei. 

Familia, școala și mediul 

extrașcolar sunt factorii 

educativi din societate care 

activează direct și imediat 

asupra elevului de vârstă 

școlară mică. Familia este 

determinată și condiționată, 

în organizarea și evoluția sa, 

de modul de organizare a 

societății pe care o reflectă. 

Pentru dezvoltarea 

personalității, trebuie să 

existe o colaborare 

armonioasă între familie, 

școală și mediul extrașcolar. 

Deși e preferabil a investi în 

calitatea relațiilor educative, 

aceasta nu înseamnă că 

aspectul cantitativ are o 
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importanță mai mică. În 

societatea noastră, părinții 

petrec împreună cu copiii din 

ce în ce mai puțin timp, 

datorită programelor 

încărcate de serviciu.  

Plecarea părinților la muncă 

în străinătate, îndeosebi a 

mamelor , reprezintă o mare 

dilemă pentru copii. Le 

lipsește căldura maternă, 

sunt dezorientați deoarece 

tatăl, bunicii nu pot suplini 

prezența mamei în totalitate. 

Cuplurile de părinți trebuie 

să învețe să proiecteze și să 

organizeze educația și 

instrucția propriilor copii, 

colaborând permanent cu 

dascălii lor și cu alți părinți 

pentru a ameliora, discuta și 

elabora un anumit proiect 

educativ. Școala constituie 

un spațiu de modelare a 

personalității și de 

socializare. Școala este unul 

din mediile unde energia 

agresivă este mobilizată și 

drept urmare trebuie să 

răspundă exigențelor 

adaptării elevilor la conținutul 

de cunoștințe, la metodele 

de lucru propuse, la modul 

de funcționare și la regulile 

de disciplină. 

Voi prezenta în continuare 

câteva modalități folosite în 

școală cu scopul reducerii 

treptate a comportamentului 

violent: 

a. Recunoașterea greșelii 

comise poate fi un pas al 

efortului nostru comun. De 

obicei copiii, indiferent de 

vârstă, au tendința de a 

respinge faptul că au greșit, 

concomitent cu observarea 

oricărei abateri aparținând 

colegilor. S-a explicat pe 

înțelesul lor că toți oamenii 

greșesc, mai mult sau mai 

puțin, conștienți de 

gravitatea faptelor lor. 

Important să nu o facă 

premeditat sau cu rea 

intenție. Orice greșeală se 

sancționează după 

gravitatea faptei. 

Recunoașterea greșelii este 

în același timp o tendință de 

îndreptate și greșeala este 

pe jumătate iertată. 

b. Înțelegerea impactului 

social pe care-l generează 

atitudinea fiecărui om. Într-o 

colectivitate, orice act al unei 

persoane se răsfrânge 

pozitiv sau negativ asupra 

celor din jurul ei. 

c. Regulamentul școlii, al 

clasei, legea, în general, 

interzice apelul la violență nu 

numai adulților față de copil, 

ci și al oricărui individ față de 

ceilalți. Prezentând cazuri 

concrete ale colegilor de la 

alte clase sau alte școli din 

oraș sau țară, mulți elevi au 

înțeles cum este bine sau nu 

este bine să se comporte în 

grupurile sociale din care fac 

parte. 

d. Prezența părinților la 

activitățile educative cu 

expunerea unor teme 

precum: Violența nu este o 

soluție, Non-violența, un 

deziderat al omenirii, ș.a., au 

făcut ca aceste acte de 

violență sub diferite forme să 

scadă în intensitate. 

Sportul are un rol 
deosebit de mare în 
prevenirea violenţei şi a 
intoleranţei. El poate 
canaliza şi îndepărta 
agresivitatea din perspectivă 
fiziologică şi psihologică, 
poate promova integrarea 
socială, îndeosebi prin 
jocurile de echipă. Sportul 
promovează recunoaşterea 
regulilor, respectarea 
adversarului. 

În procesul de 
instruire accentul cade pe 
rolul răspunderii personale. 
Nu trebuie promovată 
atitudinea de a tolera 
violenţa (în cazul bătăilor din 
curtea şcolii, sau în clasă), ci 
de a lua atitudine, după 
posibilităţi, împotriva 
violenţei. 
Combaterea violenței fără 
violență și acceptarea 
spiritului de toleranță în 
comportamentul celor mici, 
dar până la un punct, rămân 
obiective permanente în 
cadrul activităților educative 
ale clasei și ale școlii. 
Bibliografie: 

1.      http://www.studiidec
az.ro 

2.      http://www.unicef.ro 
                                                         
 

http://www.studiidecaz.ro/
http://www.studiidecaz.ro/
http://www.unicef.ro/


Şcoala modernă — nr. 4/2019                                                                       Studii de specialitate 

 

6 

 

 METODE ALTERNATIVE DE EDUCAŢIE PENTRU PREVENIREA 
VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ 

 
Profesor în învăţământul primar, Ciobanu Brînduşa Maria 
Şcoala Gimnazială Piatra Şoimului, loc. Piatra Şoimului 

 
 
  Supunerea  copiilor la 
violenţa atât în școli cât și în 
jurul acestora ar trebui să fie 
o preocupare crescândă. 
Provocările din prezent 
precum agresiunea școală și 
producerea a tot mai multe 
evenimente de  hărțuire 
(bullying) pe internet au dus 
la inițiative prioritare care 
vizează violenţa  și 
prevenirea acesteia. 
      Cadrele didactice  
trebuie  să fie conștiente că 
expunerea şcolarilor la 
violență au efecte asupra 
educației, a socializării și a 
comportamentului în școli.   
„Permanenţa violenței 
școlare subliniază 
necesitatea desfășurării unor 
evaluări în fiecare școală ca 
o componentă de bază în 
procesul de intervenție” ( 
Benbenishty, Astor si 
Estrada, 2008, p. 72). 
Planificarea și colaborarea 
sunt necesare în pregătirea 
temeinică și sistematică 
pentru prevenire și 
reducerea actelor de 
violență. 
     Strategiile de prevenire si 
combaterea a violenţei 
includ: 

 Cadrele didactice sunt 
obligate sa observe 
comportamentul elevilor. 

 Rolul profesorului este 
acela de a omogeniza 
colectivul, de a-i face să-şi 
respecte colegii si cadrele 
didactice din şcoală. 
 Este indicata 
elaborarea unui regulament 
intern la nivelul clasei 
 În momentul în care 
situatiile de violenta scolara 
nu pot fi rezolvate în mod 
direct prin actiunea imediată 
şi efectivă a cadrului didactic 
se impune formarea unei 
echipe (în cadrul careia sa 
fie incluse atât cadrele 
didactice cât si psihologul 
scolii, medicul, reprezentanti 
ai politiei, pompierilor, 
primariei). 
 O altă metodă de 
prevenire şi combatere a 
violenţei este elaborarea 
R.O.I., aducerea acestuia la 
cunoştinţă atât elevilor cât şi 
părinţilor şi respectarea sa 
strictă. 
 La nivelul şcolii se pot 
înfiinţa grupuri de dezbateri 
în care să se pună în 
discuţie dificultăţile muncii de 
formare a comportamentului 
prosocial al elevilor. 
 Înfiintarea în cadrul 
şcolii a unui centru de 
consultanţă cu părinţii şi 
elevii unde să se poată 
depista, mediatiza, si 

dezbate acte de violenţă 
şcolară. 
 Ca o măsura de 
constatare a gradului de 
violenţă în şcoală este 
indicată supravegherea 
copiilor cu ajutorul sistemelor 
video. 
 Pentru a evita evoluţia 
şi perpetuarea violenţei în 
mediul şcolar, este necesar 
ca M.E.C să aibă o bună 
colaborare cu Mass-Media şi 
să semnaleze părinţilor 
impactul pe care vizualizarea 
emisiunilor 
necorespunzătoare vârstei îl 
are asupra copilului, căci 
sprijinul familiei este 
hotărâtor. 
      A elabora strategii, 
proiecte de prevenire a 
violenţei şcolare înseamnă a 
ţine cont de toţi factorii 
(temperamentali, sociali, 
familiali) care pot determina 
comportamentul violent al 
copilului. Şcoala are un rol 
important în prevenirea 
violenţei şi asta nu numai în 
condiţiile în care sursele 
agresivităţii sunt în mediul 
şcolar ci şi în situatia în care 
sursele se află în exteriorul 
graniţelor şcolii. 
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METODE ALTERNATIVE DE COMBATERE A VIOLENȚEI ÎN 
ȘCOALĂ 

 
 

Profesor Cucoș Carmen-Irina 
Școala Gimnazială Comuna Costișa ,jud.Neamț 

 
 

 
       

“Un stil de viață stresant, 
experiențele traumatice, 
problemele  emoționale 
nerezolvate  și furia  asociate 
copiilor  de școală  pot duce 
la furie continua, 
comportament agresiv și alte  
forme  de violență în 
interiorul sau în afara școlii”( 
Maschi&Bradley, 2008 
„Explorarea influenţei 
moderatoare a colegilor  
delicvenţi“)S-a constatat că 
sursele agresivității din 
mediul școlar provin de  cele 
mai multe ori din mediul 
extern. Expunerea copiilor la 
violența domestică are un 
major impact negativ asupra 
socializării, educației și 
comportamentului în școli. 
Drept cauze ale violenței 
școlare putem menționa: 
climatul socio-afectiv, tipul 
familiei,condițiile economice 
ale acesteia și nu în ultimul 
rând  mass media și 
influența anturajului. 
Înțelegerea tuturor 
aspectelor ce țin  de 
fenomenul violenței ,de  la 
motive și contextul în care se 
produc și până la forme 
,grupuri de vârstă și 
comunități, este esențială 

pentru planificarea 
strategiilor de prevenire și 
intervenție. În primul rând se 
impune existența unui 
psiholog școlar  în fiecare 
unitate școlară,  secondat de 
un serrviciu  de asistență 
socială cu atribuții clare ,iar  
prin colaborarea permanentă 
a acestora  cu școala se 
poate realiza un plan de 
intervenție  eficient .O primă 
măsură ar fi aceea de 
educare a familiilor 
monoparentale sau ce provin 
din medii socio-economice 
defavorizante  în  domeniul 
dezvoltării timpurii a copiilor, 
fiind încurajate modele 
pozitive de disciplinare.        
Este necesară asigurarea 
unei atmosfere normale 
,armonioase în familie , ce 
va conduce la dezvoltarea 
empatiei copilului, la 
conturarea unor valori 
morale,la dezvoltarea stimei 
de  sine în mod realist și 
sănătos ,iar mai apoi ,la   
comunicarea emoțiilor într-o 
manieră care nu afectează  
negativ pe cei din jur, dar 
satisface  propriile nevoi. La 
școală ,este necesar a se 
eficientiza comunicarea 
profesor- elev ,de exemplu: o 
atitudine destinsa 

a profesorului comuni-ca 
elevilor o impresie de 
siguranta de sine, de 
prestigiu, de auto-ritate, în 
vreme ce tensiunea, 
rigiditatea si lipsa de 
siguranță transmit faptul că 
profesorul este incapa- 
pabil să-și domine mediul 
social si să-și influențeze 
partenerii de comunicare. O  
comunicare  eficientă 
rezultă și din felul în care 
profesorul 
conduce interacțiunea cu 
elevul, în așa fel încât 
niciunul să nu se 
simtă neglijat sau, din contră, 
prea scos în 
evidență; într-o gestionare 
optimă a interacțiunii 
cu clasa de elevi, mesajele 
verbale si 
nonverbale se întăresc 
reciproc. Câteva metode 
recente de prevenire a 
violenței în școli ar fi:  
 -obsevarea 
comportamentului elevilor 
 -omogenizarea colectivului 
de elevi -dezbaterea R.O.I. 
-înființarea unor centre de 
consultanță cu părinții și 
elevii . 
-înființarea “Cutiei poștale a 
clasei” –spațiu unde elevii 
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pot reclama orice 
comportament neadecvat . 
-utilizarea unor strategii 
activ-participative (studiu de 
caz, joc de rol, analiza critică 
a mesajelor audio-vizuale cu 
conținut violent, 
problematizare etc.), care să 
conducă la conștientizarea și 
dezvoltarea unei atitudini 
critice a elevilor față de 
problematica 
violenței școlare. 
Prin urmare, este imposibil 
să se elimine complet 
violența școlară,însă este 
important să luăm măsurile 
adecvate pentru a reduce 
factorii de risc pentru 
violența școlară. Asigurarea 
unui sistem de siguranţă 
şcolară şi a unui climat optim 
procesului de învăţare în 
şcoli, este  realizată prin 
implicarea proactivă, decisă 
şi între limite bine-stabilite a 
mai multor instituţii, iar în 
centrul acestei cooperări se 
va afla, în permanenţă 
şcoala căreia îi revine un rol 
important în prevenirea 
violenţei . 
 
  

Bibliografie: 
 

 1.Jigău, Mihaela, Balica, 
Magdalena, 2006,  
Prevenirea şi combaterea 
violenţei în şcoalǎ, ghid 
practic pentru directori şi 
cadre didactice, Editura 
Alpha MDN, Bucureşti 
2.http://www.unicef.org/roma
nia/ro/Violenta_in_scoala.pdf 
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MANAGEMENTUL ȘI  ASIGURAREA CALITĂȚII –  
PREMIZA PERFORMANȚEI  ÎN EDUCAȚIE 

 
PROFESOR-METODIST CURPĂNARU GABRIELA LIVIA 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

 

 

Managementul calităţii 

nu mai este de mult “o modă”, 

mai ales în ţările care l-au 

abordat cu profesionalism prin 

implicare, asumare de 

responsabilităţi, obiective şi 

resurse. Implementarea 

sistemului de management al 

calităţii este este o lucrare 

culturală. Lipsa de 

profesionalism şi de cultură te 

scoate din lumea civilizată.”  

Managementul calităţii  este o 

teorie a lumii moderne. Născut 

în S.U.A., în anul 1924, el a 

găsit în Japonia un teren 

excepţional de favorabil pentru 

a se dezvolta începând cu anii 

’50.  Prin contribuţiile aduse la 

dezvoltarea managementului 

calităţii, numele lui                                   

W.A. Shewhart, W. Edward 

Deming, Joseph M. Juran, 

Armand V. Feigenbaum, Kaoru 

Ishikawa, Philip B. Crosby, 

Genichi Taguchi și Thomas 

Peters rămân în fruntea listei 

marilor calitologi ai lumii. Printre 

ei se află şi Josef M. Juran 

american de origine română. 

Primul departament de 

asigurarea calităţii a fost creat 

în anul 1924 la societatea 

americană „Bell Telephone 

Laboratories - BTL”cu scopul de 

a optimiza producţia, urmărind 

în acelaşi timp şi satisfacerea 

nevoilor consumatorilor. 

Prima asociaţie care va juca un 

rol important în expansiunea 

managementului calităţii a fost 

creată în 1947 – „American 

Society for Quality Control” 

(ASQC). 

Primul standard care a introdus 

noţiunea de asigurarea calităţii 

(care avea atunci două 

funcţiuni: construire şi verificare) 

a fost un standard military 

american (1959). 

Prima revistă în domeniul 

calităţii a fost “Industrial.Quality 

Control” (SUA, 1944), actuala 

“Qualiry Progress” editată de 

Societatea Americană pentru 

Calitate 

Primul premiu al calităţii s-a 

acordat în Japonia în 1951 – 

„Deming Prize”. Premiul este 

cunoscut astăzi în lumea 

întreagă drept cea mai înaltă 

distincţie pentru managementul 

calităţii. Primul premiu european 

pentru calitate s-a acordat în 

anul 1992.  

Primul premiu român pentru 

calitate „J.M.Juran” s-a acordat 

în anul 2000.  

In țara nostră o contribuție 

însemnată în domeniu au avut-o 

următorii profesori universitari: 

Nicolae Drăgulănescu, Marieta 

Olaru, Ion Stanciu. 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII = 

CALITATEA 

MANAGEMENTULUI                            

= CALITATEA TOTALĂ 
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NECESITATEA UNEI STRATEGII DE INTERVENȚIE 
AMELIORATIVĂ, FUNCȚIONALĂ, LA NIVELUL ȘCOLII PRIVIND 

FENOMENUL VIOLENȚEI 
 

 Profesor Prof. Suzana Hrap şi Uţă Angela Ruxandra 
Liceul ”Carol I” Bicaz 

 
 
 În societatea 
contemporană, fenomenul 
violenței capătă o mare 
amploare, fiind una dintre 
problemele cheie ale 
cercetărilor sociologice și 
psihologice. 
 În acest context, 
școala devine un barometru 
al dimensiunilor fenomenului 
violenței in societate, sub 
toate formele ei: fizica, 
verbala, emoţională, 
materială, simbolică, 
functională,etc, precum și o 
oglindă a disfuncționalităților 
valorice și morale ale 
acesteia. 

Violența in școală este 
evidențiată prin diferite 
manifestări ale 
comportamentului individual 
si colectiv, ce îmbracă o 
diversitate de modalități de 
exprimare: porecle, jigniri, 
ironizare, imitare, 
amenințare, bruscare, lovire, 
părăsirea clasei in timpul 
orei, absenteism, sau, mai 
grav, comportamente 
delincvente precum: viol, 
furt, tâlhărie, vandalism, 
omor. Astfel, in cadrul 
întălnirilor la nivel de experți 
–pe plan național si 
internațional, s-au stabilit o 
serie de măsuri care să 
direcționeze intervenția 

asupra fenomenului in 
discuție. Le regăsim în R. O. 
F.U.I.P si R.O.I, la nivelul 
unităților de învățământ, în 
P.D.I sau printre obiectivele 
proiectelor de parteneriat 
educațional dintre diverse 
instituții. Majoritatea vizează 
consilierea școlară, 
asigurarea unui climat școlar 
sănătos si sigur, prin 
promovarea relațiilor sociale 
axate pe cooperare, 
toleranță și solidaritate, 
implicarea elevilor in 
prevenirea violenței in școli, 
întâlniri, dezbateri, 
parcurgerea unor module de 
formare pentru profesori în 
scopul unei mai bune 
negocieri a conflictelor. 
 Totuși, înțelegerea 
dimensiunilor reale ale 
acestui fenomen ce 
excaladează in ultimii ani, 
este departe de a se fi 
încheiat. Astfel, se impune 
acceptarea faptului că 
fenomenul violenței se 
manifestă in orice școală, 
intr-o manieră mai mult sau 
mai puțin evident și stabilirea 
unei strategii care să permită 
intervenția ameliorativă 
asupra acestuia , pe cât 
posibil elaborată în 
conformitate cu prevederile 
P.D.I și in colaborare cu toți 

beneficiarii direcți si indirecți 
ai actului educational. 

Strategia trebuie să 
vizeze: 

1. Identificarea si 

definirea 

problemelor de 

violență la nivelul 

instituției școlare; 

2. Identificarea 

alternativelor de 

intervenție 

potrivite; 

3. Alegereadirecțiilor 

de acțiune; 

4. Alocarea 

resurselor ; 

5. Derularea 

activităților 

specifice; 

6. Monitorizarea si 

evaluarea 

activităților 

realizate; 

7. Diseminarea si 

reinițiere alor 

activităţi in școală 

si de către alte 

institutii partenere. 

In esență, parcurgerea 

acestor pași nu poate 

garanta diminuarea 

situațiilor de violență in 
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mediul școlar, dar, 

statistic vorbind, se 

constată în multe cazuri o 

ameliorare a acestora prin 

activități interesante care 

stimulează elevii să se 

manifeste creative într-un 

cadru non-formal..Aici 

intervine măiestria 

profesorului care își 

asumă rolul de diriginte și 

care poate să-și îndemne 

elevii către acțiuni de 

voluntariat care să li se 

potrivească (de exemplu 

să participe ca voluntari la 

organizarea unui 

eveniment al comunității- 

sărbătorirea zilei de 9 mai, 

zilele orașului, etc,) 

explicându-le că această 

implicare in viaţa 

comunității poate constitui 

o important experienţă de 

muncă, utilă mai târziu în 

dezvoltarea propriei 

cariere. 

Astfel strategia va 

cuprinde: obiective la 

nivelul școlii, stabilirea 

unui plan de acțiune care 

să implice elevi, profesori, 

părinți, directori, consilier 

școlar si reprezentanți ai 

comunității locale, axat pe 

activități de conștientizare 

a fenomenului violenței in 

școală si pe activități de 

intervenție, modalități de 

monitorizarea acestora, 

diseminarea si evaluarea 

impactului strategiei la 

nivel de școală si 

comunitate. 

 Obiectivele propuse 

în cadrul strategiei, la 

nivelul unui liceu sunt: 

 Identificarea 

dimensiunii 

fenomenului 

violenței in 

interiorul 

liceului, la nivel 

gimnazial si 

liceal, cât și in 

imediata lui 

apropiere; 

 Identificarea 

cauzelor și 

efectelor 

fenomenului 

violenței la 

nivelul liceului; 

 Elaborarea, in 

fapt, a unei 

strategii de 

intervenție la 

nivel 

institutional in 

concordanță cu 

P.D.I ; 

 Implicarea 

beneficiarilor 

direcți și 

indirecți ai 

actului 

educațional in 

derularea 

activităților 

cuprinse in 

strategia de 

intervenție 

privind violența 

în școală. 

 Diseminarea 

activităților la 

nivelul liceului și 

la nivelul 

comunitatii 

locale. 

Instrumentele cu 
care poate fi evaluată 
incidența fenomenului 
violenței la nivelul 
școlii sunt 
chestionarele aplicate 
elevilor de gimnaziu și 
liceu, dar și părinților 
acestora. Datele 
obținute astfel si 
prelucrate, sunt 
utilizate ulterior pentru 
stabilirea planului de 
acțiune bazat pe două 
categorii de activități: 
de informare asupra 
efectelor violenței în 
școală și de 
intervenție asupra 
tuturor actorilor 
implicați in actul 
educațional: elevi, 
părinti, profesori, 
directori, consilier 
educative și 
reprezentanți ai 
instituțiilor partenere 
din comunitate.  

Activitățile avute în 
vedere vor viza 
deopotrivă 
profesori,elevi, 
direcțiunea școlii, 
consilierul educativ, 
comunitatea locală, 
fiind concepute ca un 
effort comun al 
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beneficiarilor direcți și 
indirecți ai actului 
educational. 

Spre exemplificare, 
precizăm câteva 
activități care ar putea 
fi realizate cu succes 
de către elevi. De 
asemenea, aceștia s-
ar putea implica în 
organizarea 
activităților, inițiativa 
putându-le aparține în 
totalitate, precum și 
specificul lor. 

 
Activități de 

informare: 

 Organizarea 

unor dezbateri 

privind 

prevederile 

generale ale 

legislatiei 

românesti 

asupra 

fenomenelor de 

violență,dar și 

ale  

R.O.F.U.I.Psi 

R.O.I. 

Dezbaterile pot fi 

inițiate de elevi 

din fiecare clasa 

cu invitați 

profesori, părinți, 

directori, 

consilier 

educativ, 

reprezentant al 

Politiei , etc 

 Discuții in cadrul 

orelor de 

dirigenție după 

planificarea 

realizată de 

către profesorii 

diriginți de la 

fiecare clasă de 

gimnaziu si 

liceu. 

 Activități de tip 

expozitii, 

concursuri de 

afise, de logo-

uri, realizarea 

unor campanii 

anti-violență, 

eseuri, etc 

Activități de 
interventie: 

 Workshop-uri 

cu elevii axate 

pe materiale 

multimedia pe 

tema violenței- 

mai ales filme, 

videoclipuri, 

discursuri 

motivaționale, 

etc. 

 Activități si 

întreceri 

sportive, 

organizate cu 

sprijinul 

profesorilor de 

educatie fizică 

din școală. 

 Încadrarea 

elevilor cu 

potențial violent 

într-un program 

individualizat 

de consiliere. 

Consider că un 
exemplu de bune practice îl 
constituie colaborarea 
profesorilor și diriginților cu 
Organizația Salvați Copiii, 
care lansează in fiecare an 
școlar campanii naționale 
anti-violență, ce pun la 
dispoziția acestora o 
multitudine de material și 
propuneri de activități, 
antrenând elevi, părinți, 
profesori și reprezentanți ai 
comunității locale. Un astfel 
de exemplu este Campania 
națională Ora de Net, având 
ca preocupare central 
fenomenul cyberbullyingului. 
 In concluzie, 
implementarea în fapt și cu 
responsabilitate a strategiei 
anti-violență in școli 
gimnaziale și licee, adduce 
împreună beneficiarii direcți 
și indirecți ai actului 
educațional, în încercarea de 
a ameliora o problemă ce 
afectează deopotrivă mediul 
școlar, dar și societatea în 
ansamblul ei, și pentru care 
soluțiile vor fi mereu dialogul 
și educația. 
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METODE ALTERNATIVE DE EDUCAŢIE PENTRU PREVENIREA 
VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ 

 
Pof.înv.primar Livezeanu Vasilica 
Școala Gimnazială Costișa, Neamț 

 
  
 

30 ianuarie este declarată 
Ziua Mondială pentru Non-
Violenţă în Şcoli 

Şcoala este locul 
unde elevii sunt instruiţi, li se 
asigură o dezvoltare 
cognitivă,afectivă şi 
morală,tot aici stabilindu-se 
relaţii, promovându-se 
modele, valori, putând 
reprezenta o sursă a unor 
forme de violenţă. Elevii sunt 
supuşi mai multor tipuri de 
violenţe: 
*violenţă emoţională, 
vulgaritatea de limbaj; 
*violenţă fizică din partea 
colegilor mai mari sau mai 
puternici; 
*agresivitatea părinţilor, 
fraţilor, bunicilor, ca măsură 
de disciplinare a copiilor; 
*critica şi sancţiunile 
exagerate ale profesorilor, 
care nu-şi cunosc suficient 
de bine elevii; 
*violenţă stradală, 
escrocherii, şantaj din partea 
unor tineri fără ocupaţie, a 
găştilor; 
*violuri, perversiuni sexuale, 
pornografie- între elevi sau 
provocate de persoane din 
afara şcolii. 
Şcoala trebuie să schimbe 
soarta elevilor, devenind o 
şcoală eficientă (effective 
schooling), pentru elevi şi 

profesori. Profesorii trebuie 
să fie exigenţi,  să-şi menţină 
realismul,  să urmărescă 
îndeaproape progresele 
elevilor, să-i încurajeze să se 
autodepăşească, să 
păstreze ordinea şi disciplina 
în clasă, fără a recurge la 
metode punitive; părinţii să 
fie încurajaţi să participle la 
proiectul pedagogic; elevii să 
aibă posibilitatea să îşi 
asume responsabilitatea în 
clasă. Dacă în spaţiul social 
responsabilitatea înseamnă 
a te comporta ca un bun 
cetăţean, în spaţiul şcolar se 
traduce prin a respecta 
regulamentul şcolar. 
Responsabilitatea de a 
interveni pentru a diminua 
problemele de 
comportament ale elevilor nu 
este în exclusivitate a școlii; 
școala trebuie să fie 
susţinută atât la nivel 
material, cât și uman și 
informațional. 
În şcoală conflictele nu au  o 
justificare majoră, însă pot 
să se termine cu agresiuni 
fizice. Elevii preferă să-şi 
rezolve singuri conflictele, 
cadrele didactice nu sunt 
implicate, dar  este necesară 
discutarea în cadrul orelor de 
dirigenţie sau consiliere 
problema conflictului, 

metodele şi tehnicile  de 
negociere a conflictelor  cât 
şi consecinţele unui 
comportament violent. 
Fiecare şcoală ar trebui să 
aibă un psiholog care să 
consilieze elevii şi să 
colaboreze cu profesorii. Şi 
Şcoala părinţilor este de 
ajutor pentru că este necesar 
ca şi părinţii să fie educaţi, 
mai ales că unele conflicte 
pleacă de la ei, ameninţă 
colegii copilului, uneori îl iau 
la bătaie, sau au o atitudine 
ostilă faţă de profesori.  
Angajarea unor firme de 
pază, instalarea unor camere 
video care să supravegheze 
curtea şcolii şi holurile ar 
întări securitatea. 
Prevenirea violenţei 
înseamnă şi o relaţie 
profesor-elev model care 
întăreşte personalitatea 
elevului, promovează 
creativitatea şi ajută la 
dezvoltarea individuală. Noi, 
profesorii, trebuie să-i ajutăm 
să înţeleagă ce este 
responsabilitatea, curajul, 
toleranţa şi să-i convingem 
că sunt valoroşi chiar dacă  
unii cunosc eşecul şcolar. 
Augusto Cury atrage 
atenţia asupra sistemului 
educaţional.”Cea mai bună 
metodă de rezolvare a 
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conflictelor din sala de clasă 
este să spui povestioare 
pline de farmec care 
captează gândirea, 
stimuleză analiza. Dacă 
agresezi, țipi sau ţii predici 
aceste metode nu vor 
funcţiona. Tinerii vor ieşi din 
învăţământ cu dorinţa de a 
semăna cu modele de 
persoane întreprinzătoare , 
nu  cu fotomodele şi vedete 
de doi bani, care sunt 
lansate peste noapte de 
reflectoarele mass-media.” 
Atitudinea violentă a unor 
elevi are cauze externe şi 
interne.  Trăind într-un mediu 
familial restrictiv, alăturându-
se grupurilor agresive sau 
vizionând filme cu scene de 
violenţă se vor comporta 
agresiv şi la şcoală.. 
Întărirea curajului civil poate 
preveni violenţa. Clarificarea 
noţiunii de curaj civil, 
exersarea lui trebuie să fie în 
atenţia profesorilor astfel 
încât elevii să înţeleagă că 
trebuie să intervină, să nu 
treacă cu vedearea şi să 
plece, să nu se lase 
intimidaţi, să ajute la nevoie, 
să-şi spună părerea, să 
ceară ajutor, să anunţe, să 
dea date despre făptaş şi să 
fie pregătiţi să ia în 
considerare şi eventualele 
dezavantaje legate de 
intervenţie. Exersarea 
curajului civil se poate face 
prin jocuri de rol în care 
fiecare participant devine 
conştient de limitele şi 
temerile sale.  Se analizează 
apoi dificultăţile , reacţiile 
lipsă sau cele potrivite 

situaţiei. Un bun profesor 
trebuie să fie capabil să 
planifice şi să conducă 
învăţarea fără să fie 
autoritar, să gândească în 
variante, să fie apărătorul 
alternativelor în cazuri de 
polemică. 

Sportul are un rol 
semnificativ în prevenirea 
violenţei şi a intoleranţei 
putând canaliza şi îndepărta 
agresivitatea din perspectivă 
fiziologică şi psihologică, 
poate promova integrarea 
socială, prin jocurile de 
echipă. Promovează 
recunoaşterea regulilor, 
respectarea adversarului. 

Religia joacă şi ea un 
rol important în acest sens. 
În centrul învăţării despre 
rezistenţa fără violenţă 
trebuie să se afle iubirea. A 
plăti ura cu aceeaşi monedă 
nu înseamnă decât să 
contribui la creşterea urii. 
Fiecare trebuie să aibă 
suficientă morală şi 
înţelegere pentru a distruge 
lanţul urii. 

Şi arta se dovedeşte 
în tematica violenţei o formă 
potrivită de exprimare pentru 
că ea face loc nu numai 
argumentelor, ci şi a 
sentimentelor de apropiere 
de semeni. În procesul de 
instruire accentul cade pe 
rolul răspunderii personale. 
Nu trebuie promovată 
atitudinea de a tolera 
violenţa (în cazul bătăilor din 
curtea şcolii, sau în clasă), ci 
de a lua atitudine împotriva 
violenţei. Pentru a evita 
sancţiunile şcolare sau 

sociale pentru diferite forme 
de devianţă, elevul trebuie 
format încă din familie în 
spiritul responsabilităţii, 
adică să-şi asume 
răspunderea pentru faptele 
comise şi pentru 
consecinţele lor. 
Pentru ameliorarea climatului 
psiho-social prioritare sunt: 
dezvoltarea activităţilor 
creative, susţinerea 
cooperării şi învăţării active, 
asigurarea unei atmosfere 
prietenoase, încurajatoare şi 
recompensatoare (Irimie, 
Mireştean, Samoilă, 
Decanovici şi Beldean-
Galea, 2011). 
DARDEL JAOUADI spune: 
lupta împotriva violenţei 
şcolare are ca rezultat 
ameliorarea relaţiilor şi a 
comunicării între persoanele 
implicate în activitatea 
educaţională. 
Lipsa temporară a părinţilor 
impune ca noi, educatorii, să 
identificăm cele mai potrivite 
soluţii pentru prevenirea şi 
reducerea acestor efecte: 
campanii de informare şi 
conştientizare adresate 
părinţilor (familiile care 
hotărăsc să plece la muncă 
în străinătate să aibă în 
vedere nu doar asigurarea 
trebuinţelor de bază ale 
copiilor ce rămân în ţară, cât, 
mai ales, asigurarea unui 
climat socio-afectiv propice 
dezvoltării acestuia), 
consiliere pentru persoanele 
care au în îngrijire copii cu 
ambii părinţi plecaţi la muncă 
în străinătate, implicarea 
acestor  elevi în activităţi 
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extracurriculare şi 
extraşcolare, care au un 
impact pozitiv aupra elevilor 
(în special din ciclurile primar 
şi gimnazial) în ceea ce 
priveşte motivaţia de a veni 
la şcoală, infiinţarea unor 
cluburi destinate copiilor 
pentru petrecerea timpului 
liber, colaborarea cu 
autorităţile locale, ONG-uri. 
Vom asigura respectarea 
drepturilor garantate copiilor 
numai unindu-ne eforturile. 
Având experienţa anilor 
trecuţi privind activităţile 
extraccuriculare şi 
extraşcolare putem afirma că 
putem ţine sub control 
violenţa interpersonală prin 
elaborarea de strategii 
antiviolenţă care dau 
rezultate când elevii sunt 
implicaţi. 
Ca măsuri de prevenţie am 
regândit regulamentul şcolar; 
rolul consilierului educativ ; 
stabilirea în activităţile 
fiecărei clase a cel puţin o 
activitate pe semestru privind 
consecinţele violenţei; 
implicarea elevilor în 
prevenirea violenţei propriu-
zise: acţiuni de 
conştientizare de către elevi 
a efectelor negative ale 
violenţei, organizarea de 
întâlniri cu autorităţi din 
poliţie, întâlniri cu părinţii 
(consilierea specializată a 
acestora – reprezentanţi ai 
CJRAE NT), programe de 
formare a cadrelor 
didactice(managementul 
clasei de elevi, educaţie 
emoţională), asistenţa 
familiilor cu probleme, 

elaborarea de material 
informativ pe tema violenţei 
şi prevenirii acesteia, 
evaluări psihologice ( anual). 
Cele mai utilizate măsuri de 
intervenţie sunt sancţiunile şi 
asistenţa. Cazurile 
înregistrate în şcoala noastră 
au fost sancţionate prin: 
observaţii individuale; 
mustrare în faţa 
clasei/consiliului profesoral; 
mustrare scrisă; activităţi 
extracurriculare. 
Asistenţa celor implicaţi în 
astfel de situaţii s-a făct prin 
discuţii  ale consilierului 
educativ (nu avem 
consilier/psiholog şcolar) cu 
persoana în cauză. 
 
Webgrafie: 
 
https://iamnotscared.pixel-

online.org/data/database/public

ations/707_39%20VIOLENTA

%20IN%20SCOALA%20-

%20MASURI%20DE%20CO

MBATERE.pdf 

 

http://www.scoala113.ro/genera

l/violenta-in-scoli-o-realitate-

mai-mult-decat-ingrijoratoare 

https://iamnotscared.pixel-online.org/data/database/publications/707_39%20VIOLENTA%20IN%20SCOALA%20-%20MASURI%20DE%20COMBATERE.pdf
https://iamnotscared.pixel-online.org/data/database/publications/707_39%20VIOLENTA%20IN%20SCOALA%20-%20MASURI%20DE%20COMBATERE.pdf
https://iamnotscared.pixel-online.org/data/database/publications/707_39%20VIOLENTA%20IN%20SCOALA%20-%20MASURI%20DE%20COMBATERE.pdf
https://iamnotscared.pixel-online.org/data/database/publications/707_39%20VIOLENTA%20IN%20SCOALA%20-%20MASURI%20DE%20COMBATERE.pdf
https://iamnotscared.pixel-online.org/data/database/publications/707_39%20VIOLENTA%20IN%20SCOALA%20-%20MASURI%20DE%20COMBATERE.pdf
https://iamnotscared.pixel-online.org/data/database/publications/707_39%20VIOLENTA%20IN%20SCOALA%20-%20MASURI%20DE%20COMBATERE.pdf
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ALTERNATIVE DE EDUCAȚIE NONVIOLENTĂ ÎN ȘCOLI 
 
 
 

Profesor Mancaș Ana-Loredana-profesor pentru învățământul primar 
Huțupan Alina-profesor pentru învățământul primar 

Școala Gimnazială  Nr. 1 Dumbrava Roșie 
 

 
 
      Cuvântul 

violență înseamnă ,,a 
profana” , ,,a transgresa” , a 
depăși limitele impuse de 
lege, trimițând la abuzul de 
forță pentru a constrânge pe 
cineva să facă anumite 
lucruri pe care nu și le 
dorește.    

Apare de la vârste 
tot mai fragede 
,manifestându-se în cât mai 
multe moduri. Este peste tot 
, pe stradă, în școală , în 
familie , iar mass media 
prezintă tot mai multe cazuri 
de acest gen fără a veni și 
cu modele pozitive. 

   Violența afectează 
un număr tot mai mare de 
copii, adolescenți lipsiți de 
apărare, nepregătiți de a 
răspunde formelor diferite de 
violență: psihică, verbală, 
fizică, tachinări, porecliri, 
imitări, ironizări, 
amenințări,bruscări,împinger,
loviri, răniri, bătăi, viol. 

  Școlii îi revine 
sarcina de a corecta 
abaterile , deoarece elevul 
se manifestă influențat de 
imaginile vizualizate. 

      Elevii trebui 
învățați să facă parte dintr-un 

grup(clasa) , să se înțeleagă 
,să asculte opiniile celorlalți 
chiar dacă sunt diferite de 
ale lor, să participe la luarea 
unor decizii în cadrul 
grupului, să accepte deciziile 
luate de majoritate și cel mai 
important să își controleze 
pornirile violente. 

 Apariția violenței în 
școală este rezultatul unor 
factori exteriori școlii: mediul 
familial, mediul social, factori 
ce țin de individ și de 
personalitatea lui. 

  Majoritatea elevilor 
prezintă un profil agresiv , 
deoarece fie provin din familii 
dezorganizate, au experiența 
trăirii unui divorț între părinți 
,provin din familii 
monoparentale, criza 
locurilor de muncă sau 
șomajul cu care se confruntă 
părinții îi afectează foarte 
mult. 
Aceștia încearcă să atragă 
atenția asupra lipsei de 
afecțiune, a lipsei unui dialog 
între părinți și ei. 

Situația economică , 
criza valorilor morale, mass-
media ,  lipsa de cooperare a 
instituțiilor implicate în 
educație sunt factori sociali 

ce influențează , stimulează 
și întrețin violența școlară. 

Trăsăturile individuale 
de personalitate precum și 
problemele specifice vârstei 
adolescenței sunt într-o 
strânsă corelație cu 
comportamentele violente. 

Lupta împotriva 
violenței școlare înseamnă 
ameliorarea calității relațiilor 
și a comunicării între toate 
persoanele implicate în 
sistemul educațional : elevi 
,profesori, părinți. 

Primul pas spre 
prevenirea violenței școlare 
este privirea pozitivă asupra 
fiecărui elev, insuflarea 
acestuia încrederea în 
capacitatea sa de a reuși, 
valorificarea efortului 
fiecăruia. 

Profesorul printr-o 
atentă observare, poate 
detecta efectele  unei 
violențe la care a fost supus 
elevul în afara mediului 
școlar. 

În școlile care 
beneficiază de sprijinul unui 
psiholog sau asistent școlar, 
pot fi luate măsuri de 
protecție și de ajutor, de 
înlăturare a cauzelor 
abuzului. 
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Pentru elevii proveniți 
din familii instabile, școala 
poate reprezenta o a doua 
șansă. Elevului îi trebuie 
dezvoltat sentimentul de 
apartenență la grup   ( clasă) 
, trebuie să i se arate că 
celorlalți le pasă de situația 
prin care trece, să fie integrat 
în activitatea grupului, ca el 
să nu mai răspundă cu 
violență. 

    Stabilirea unor 
reguli pentru buna 
funcționare a grupului se cer 
respectate de către toți 
membrii .  

    Respectând 
aceste reguli se pregătesc 
pentru o buna integrare în 
societate , învață să trăiască 
împreună cu ceilalți, 
respectându-se reciproc și 
excluzând violența. 

      ,,Respinge ideea 
de violență, pentru că binele 
obținut prin mijlocirea 
acesteia nu este de durată, 
în schimb răul provocat de 
violență este de durată”( 
Mahatma Gandhi) 
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METODE ALTERNATIVE DE EDUCAŢIE  

PENTRU PREVENIREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ 
 
 

Profesor înv.primar, Riter Ramona 
prof.înv.primar, Boatcă Ermina 

Școala Gimnazială Costișa, Neamț 
 
  
     Bullyingul se manifestă 
într-o societate în care 
familia si-a piedut echilibrul, 
liniştea, scopul de a crea un 
climat sănătos propice 
dezvoltării armonioase fizice, 
intelectuale şi emoţionale a 
copilului.                           
Putem vedea această 
realitate crudă foarte 
frecvent în jurul nostru. 
Nenumăraţi copii trăiesc în 
familii care nu ştiu să le 
satisfacă nevoile fireşti, în fa-
milii incomplete sau  cu tutori 
care nu sunt modele potrivite 
pentru ei, astfel că aceştia 
experimentează de timpuriu 
emoţii grele pentru vârsta la 
care, viaţa ar trebui să-i 
răsfeţe:frustrare,abandon, 
lipsă de afecţiune, de 
comunicare, violenţă fizică şi 
verbală etc.  
   Acesta este laboratorul 
unde se nasc protagoniştii 
bullyigu-lui în toate 
ipostazele lor, de victimă, de 
ata-cator sau de martor. Toţi 
suferă şi găsesc un mediu 
prielnic să descarce acea 
încăr-cătură emoţională ca-
re apasă dureros.      Şcoala 
ar trebui să fie o alternativă 
mai bună pentru ei, dar e ca 

o prelungire a agoniei , dacă 
tensiunile apărute nu sunt 
bine gestionate de per-
sonalul şcolii. Oricât de 
abilitat şi de bine intenţionat 
ar fi acesta, 
supraaglomerarea claselor şi 
lipsa unui psiholog în şcoală 
nu reduce prea mult 
amploarea fenomenului. În 
condiţiile în care efectivele ar 
fi mai mici, pe lângă timpul 
fizic pe  care cadrul didactic 
l-ar putea aloca dezbaterii si-
tuaţiilor conflictuale care 
apar şi care trebuie 
valorificate ca lecţii de viaţă, 
comportamentul elevilor  ar 
putea fi observat sistematic, 
iar tensiunile ar fi mai rare şi 
atenuate.    
Într-o clasă / şcoală 
aglomerată, nivelul ridicat de 
zgomot, spaţiul redus de 
manifestare (copiii noştri nu 
se bucură nici de prevederile 
normelor europene de care 
se bucură găinile de la fermă 
–obligativitatea de a  asigura 
fiecăreia 2mp) creează 
circumstanţe pentru apariţia 
ten-siunilor. Cum să ges-
tionezi pozitiv atâtea 
conflicte. Acumulându-se, la 
un moment dat ies la 
suprafaţă. 

     E nevoie de un dialog real 
cu familia. În cadrul 
şedinţelor de consiliere 
trebuie să discutăm punctual 
cu părinţii despre: ce faceţi 
când copilul refuză ceva 
(dacă intervin în forţă aşa va 
proceda şi el  ca să rezolve 
un conflict la şcoală, că 
mama aşa a obţinut ce şi-a 
dorit de la el, dacă îi dai 
argumente de bun simţ fără 
a minţi, copilul va înţelege), 
cînd copilul  nu împarte 
lucrurile (unii părinţi iau 
jucăriile, dar fac o pace 
aparentă, alţii devin parte a 
grupului de joacă şi le oferă 
modelul lor) şi despre multe 
alte situaţii ce apar în relaţia 
părinte-copil.  
   Părinţii trebuie îndemnaţi 
să petreacă cât mai mult 
timp cu copiii lor, să le 
observe comporta-mentele 
pozitive şi să le întărească 
prin argumente şi laude, iar 
pe cele negative  să le 
întrerupă, nu să le 
sancţioneze, şi să le 
corecteze  prin exemplele 
lor, explicându-le şi care sunt 
consecinţele.                                         
Unele comportamente ale 
copiilor sunt greu de 
suportat. Cea mai mare 
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greseala ar fi să-i arunci 
cuvinte grele (nu te mai iu-
besc, nu te mai suport, te 
urăsc). Cu răbdare, părintele 
trebuie să-l facă pe copil să 
înţeleagă că-i respinge 
comportamentul, nu pe el şi 
cu aceleaşi explicaţii legate  
de urmări să intervină. 
   Copilul are nevoie să fie 
ascultat. Stima de sine 
ridicată îl echilibrează şi-l 
face să reacţioneze raţional.  
Aşa că o formă de respect 
faţă de acesta este ascul-
tarea argumentelor copilului, 
părinţii să vadă situaţia din 
perspectiva lui, pentru că, 
nu-i aşa, adevărul e relativ şi 
s-ar putea şi copilul să aibă 
dreptate.Iar dacă părintele a 
greşit trebuie să fie dispus 
să-şi ceară iertare, lui,pentru 
că aşa va proceda şi copilul 
în situaţii similare. 
    Trebuie să-i învăţăm pe 
părinţi să îşi manifeste real 
afecţiunea, nu în somn, ci 
prin îmbrăţişări,mângâieri, 
zâmbete, aprecieri, 
încurajări. Lipsa lor duce la 
apariţia sentimentului de 
respingere, neîncre-dere în 
sine, iar urmările pot fi 
violente, dar, bineînţeles la 
a-dresa unor persoane mai 
slabe, în cazul acesta, copiii. 
   De asemeni, parinţii 
trebuie să fie conştienţi de 
faptul că copiii lor învaţă  de 
la ei prin mimetism  
minciuna, adevărul spus pe 
jumătate, bucuria, tris-teţea, 
hărnicia, lenea, într-un 
cuvânt, sunt oglinda 
părinţilor. 

     La şcoală, profesorul, 
trebuie să urmărească elevii 
mai ales în afara orelor, 
adică în pauze, în cadrul 
activităţilor extra-şcolare, 
pentru că atunci se 
manifestă ego-ul mai 
puternic. 
    E bine să se evite orice 
ierarhizare şi să se 
aprecieze fiecare efort în 
plus al elevilor. Nu trebuie să 
se compare elevii între ei , ci 
munca elevului de ieri cu a 
celui de azi şi sigur seva 
vedea progresul şi profesorul 
nu se va îndoi că aprecierea 
este nejustificată. 
     Atunci când un elev vine 
în colectiv trebuie să fie un 
prilej de sărbătoare, să  fie 
integrat chiar din prima zi, 
pentru că de multe ori 
aceştia, dacă sunt mai 
reţinuţi tind să se izoleze şi 
pot deveni victima 
bullyingului. Un colectiv se 
incheagă mai ales prin 
activităţile extraşcolare, când 
e-levii sunt eliberaţi de 
presiunea lecţiilor, aşa că 
acestea trebuie tratate cu 
maxim interes. 
      Cred în reuşita şcolii şi a 
familiei în lupta împotriva 
fenomenului violenţei, pentru 
că e singura noastră şansă 
de a ne  salva copiii. Faptul 
că se iau în discuţie în sfârşit 
aceste probleme, e semn că 
ne facem bine ca naţie. 
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INCLUZIUNEA ȘCOLARĂ A COPIILOR AFLAȚI ÎN RISC DE 

ABANDON ȘCOLAR 
 

Psiholog, Dumitru-Gorea Sabina-Elena 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
  Consecințele negative 
ale abandonului școlar sunt 
extreme, afectând indivizii, 
familiile lor și societatea, în 
general. Interpersonal, 
renunțarea la școală este 
corelată cu depresia, 
nemulțumirea față de viață și 
alienarea. Cei care 
abandonează școala sunt 
mai susceptibili să se alăture 
unor bande/anturaje 
negative, să consume 
droguri și alcool și să se 
angajeze într-un 
comportament violent și 
criminal (Office of Juvenile 
Justice and Delinquency 
Prevention, 1999).  
Conform Serviciului de 
testare educațională, 1995, 
jumătate din familiile care 
primesc ajutor social au rate 
mai crescute ale 
abandonului școlar, iar 
jumătate din populația cu 
antecedente infracționale 
este reprezentată de elevi ce 
au abandonat școala. Pe 
scurt, efectele negative 
asupra societății sunt severe 
și includ venit național 
scăzut, o cerere mai ridicată 
a serviciilor sociale, o 
creștere a nivelului 
infracționalității și niveluri 
deficitare ale sănătății (Levin, 
1972). 

Având în vedere prevalența 
acestei probleme și 
gravitatea consecințelor sale, 
educatorii și psihologii 
profesioniști au vizat 
prevenirea abandonului ca 
prioritate națională. 
Implicații pentru psihologii 
școlari 
Școlile devin din ce în ce mai 
responsabile pentru 
rezultatele elevilor. Deși 
există o multitudine de 
dovezi cu privire la corelațiile 
abandonului, aceste 
cunoștințe nu au fost 
transpuse în mod constant 
într-o practică eficientă. 
Psihologii școlari trebuie să 
continue să dezvolte 
sistematic programe care să 
abordeze problema 
abandonului conform 
standardelor emergente 
pentru a avea ca rezultat 
tratamente benefice. 
Conformarea cu aceste 
standarde, precum și cu 
principiile metodologice 
convenționale, va face ca 
studiile în acest domeniu să 
fie greu de implementat; cu 
toate acestea, este imperativ 
ca psihologii școlari să 
includă strategii de 
intervenție care 
demonstrează perspectivele 
bazate pe dovezi 
experimentale. În cazul în 

care suportul empiric 
lipsește, psihologii școlari 
trebuie să realizeze 
autoevaluări ale eficacității 
intervențiilor lor.  
Cercetările efectuate de 
psihologii școlari trebuie să 
continue în acest domeniu. 
În mod specific, studiile 
trebuie să fie fundamentate 
atât în teorie, cât și în 
cercetare, să se utilizeze un 
design care să includă 
distribuirea aleatorie a 
grupurilor de control și de 
tratament, să definească și 
să măsoare în mod adecvat 
starea abandonului, să 
furnizeze o analiză statistică 
a efectelor tratamentului, să 
creeze un manual de 
program standardizat și să 
investigheze separat efectele 
componentelor programului.  
Studiile care se focalizează 
pe corelațiile abandonului 
școlar pot oferi informații 
valoroase cu privire la 
relațiile dintre dificultățile 
academice și 
comportamentale și 
abandonul ulterior. Există 
dovezi privitoare la 
intervențiile la nivelul școlii 
primare, conform cărora 
acestea ar trebui să se 
axeze pe dobândirea de 
competențe academice, în 
mod prioritar. Alternativ, 
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intervențiile la nivelul 
gimnaziului ar trebui să se 
concentreze mai mult pe 
implicarea elevilor. Având în 
vedere importanța critică a 
absenteismului și 
abandonului școlar pentru 
bunăstarea tinerilor adulți din 
țara noastră, proiectarea, 
implementarea și evaluarea 
programelor de prevenție 
timpurie reprezintă un 
domeniu extrem de necesar 
de implicare pentru psihologii 
școlari.  
După cum s-a indicat în 
numeroase studii 
educaționale anterioare, 
pare evident că unii copii 
sunt mai predispuși în a 
primi o educație de o calitate 
mai deficitară. Adesea acești 
copii sunt din medii mai 
sărace, uneori din mediul 
rural și din grupuri 
defavorizate social. Calitatea 
în acești termeni poate avea 
legătură cu facilitățile, timpul 
de predare, calitatea predării 
etc. De asemenea, practicile 
sociale și formele de 
discriminare socială din școli 
pot, în anumite contexte și 
configurații, să acționeze 
pentru excluderea copiilor 
din școală. Acestea pot fi 
examinate în raport cu 
abandonul școlar.  
Bunele practici aplicate 
pentru reducerea 
abandonului școlar ar putea 
avea loc în diferite etape și 
zone de acces, în moduri 
directe și indirecte. Acestea 
ar putea include atât copii 
aflați în risc de abandon, cât 
și copii care au abandonat 

deja școala, contribuind la 
asigurarea unei forme de 
educație continuă. O bună 
practică în acest caz ar fi 
asigurarea unei forme de 
educație susținută pentru 
acești copii.  
Unele studii de cercetare și 
evaluare au analizat 
programele și intervențiile 
care există în privința 
abandonului școlar. În 
principal, studiile se 
focalizează pe efectele 
directe ale intervențiilor 
specifice privind 
abandonului, mai degrabă 
decât pe corelarea 
intervențiilor indirecte (de 
exemplu, formarea 
profesorilor) cu abandonul 
școlar. Cu toate că aceste 
intervenții indirecte ar putea 
fi mai puțin ușor de planificat, 
acestea pot fi la fel de 
eficiente. De asemenea, este 
indicat ca intervențiile 
educaționale să fie 
individualizate și să aibă ca 
referință factorii ce 
declanșează atitudinile 
elevilor față de absenteism și 
abandon, pentru ca 
progresiv să se poată 
interveni pe domeniile 
responsabile de risc: familial, 
social, relațional, etc. 
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DIRIGINTELE – PĂRINTELE DE LA ȘCOALĂ 
 

Profesor înv. primar, Iustina Andronic 
 Școala Gimnazială „Regina Maria”  Bicaz, jud. Neamț 

 
 ,, În puterea profesorului ar 
trebui să fie cât mai puţine 
arme pentru pedepsire astfel 
încât singura sursă a 
respectului pentru profesor 
din partea elevului ar veni 
din calităţile umane şi 
intelectuale pe care 
profesorul le posedă’’.( 
Albert Einstein )  

Cadrul didactic este 
cel care reunește toate 
resursele materiale și umane 
și le configurează într-o 
manieră proprie la nivelul 
clasei pe care o conduce. Cu 
alte cuvinte este managerul 
clasei de elevi. Oricare ar fi 
latura din care privim clasa 
de elevi, rolul profesorului 
este proeminent, iar 
exercitarea concretă a 
acestui rol depinde de 
personalitatea lui si de 
situațiile educative cu care 
se confruntă si pe care le are 
de rezolvat. Profesorul este 
lider numit. Prin hotărârea 
conducerii școlii el primeste 
un număr de clase cu care 
va lucra si o clasă pe care o 
va îndruma ca diriginte dacă 
ne referim la invățământul 
gimnazial; în învățământul 
primar sau preșcolar, 
învățătorul, respectiv 
educatorul au și funcția de 
diriginte la clasa a cărei 
activitate o îndrumă. 
  Dirigintele are un rol 
incontestabil, el este 

coordonatorul activităților 
instructiv- educative menite 
să completeze, să 
sintetizeze influențele 
educative asupra elevilor. 
Dirigintele desfășoară 
activități de suport 
educațional, consiliere și 
orientare profesională pentru 
elevii clasei pe care o 
coordonează. El trebuie să 
aibă un spirit novator, să fie 
un experimentalist, să ofere 
copiilor posibilitatea de a 
ridica probleme, de a 
exprima puncte de vedere. 
Funcția de diriginte îi 
sporește profesorului 
responsabilitatea și îl așază 
într-un anumit raport cu toți 
ceilalți factori educativi. 
Această funcție îl apropie de 
elevi și îi lărgește sfera de 
influență, adăugând la 
predarea materiei de 
specialitate și rolul de 
coordonator al întregii 
activități ale clasei sale. 
Dirigintelui îi revine sarcina 
de a urmări climatul de 
muncă al clasei, interesul 
elevilor pentru învățătură, 
aria lor de informare, stilul de 
muncă, eficiența activităților 
colective și progresul elevilor 
la fiecare obiect de 
învățământ și de la o etapă 
la alta, de aceea fiind numit 
mai ales la clasele mici și ,, 
părintele de la școală. ’’ 

Dirigintele are o contribuție 
hotărâtoare prin modul în 
care își organizează și 
stimulează dorința și ambiția 
elevilor în a-și îndeplini 
obligațiile școlare. El aduce 
la cunoștința celor interesați 
planul de măsuri stabilite și 
rezultatele obținute în diferite 
acțiuni: cunoașterea elevilor, 
rezultatele la învățătură, 
aptitudini deosebite, măsuri 
educative întreprinse, etc. 
 Profesorul diriginte conduce 
si decide, organizează, 
influențează, consiliază si 
controlează, apreciază si 
îndrumă, este model de 
conduită civică si morală, 
este un adevărat 
profesionist. El își exercită 
atributele si calitățile asupra 
grupului si asupra fiecărui 
membru al acestuia în parte 
pentru obținerea succesului 
școlar si formarea 
comportamentelor dezirabile, 
dirijează relațiile 
interpersonale din grup în 
scopul asigurării unui climat 
psihosocial favorabil 
dezvoltării personalității 
elevilor si pentru a 
îmbunătăți relațiile 
interpersonale. 
Influența educativă 
exercitată de manager 
asupra clasei de elevi este 
determinată de modul în 
care acesta își îndeplinește 
rolurile manageriale. ,,Elevii 



Şcoala modernă — nr. 4/2019                                                                       Psihopedagogie 
 

23 

 

au nevoie de reguli şi vor 
reguli. Ei vor să ştie ce se 
aşteaptă de la ei şi de ce. 
Profesorii care încearcă să 
evite fixarea unor reguli şi a 
unei structuri vor descoperi 
adesea că rezultatul este 
haosul.’’( Kenneth Moore ) 
În procesul de formare, 
dirigintele este figura 
centrală pentru elevi. 
Această poziție nu se 
primeşte de undeva, ci se 
câştigă. Conducerea unui 
colectiv de elevi este 
inseparabil legat de 
organizare si are ca moment 
hotărâtor decizia. Profesorul 
poate lua decizii cu privire la 
tot ceea ce se întâmplă în 
procesul instructiv-educativ, 
îsi exercită puterea asupra 
principalelor fenomene ce au 
loc în grup, supraveghează 
si îndrumă întreaga activitate 
a clasei. Întreaga activitate a 
clasei de elevi este 
organizată de profesor, cu 
consultarea membrilor 
grupului şi cu delegarea 
responsabilităților în rândul 
elevilor. Participarea la 
organizarea muncii a elevilor 
clasei conduce la o atitudine 
pozitivă a acestora față de 
obiectivele urmărite şi îi 
motivează pentru 
îndeplinirea lor. 
Un alt rol extrem de 
important este comunicarea. 
Comunicarea este esențială. 
Ea trebuie înțeleasă ca 
proces ce se desfăşoară de 
la profesor la elev, de la elev 
la profesor şi între elevi. 
Aceste relații ar trebui să fie 
deschise, sincere, 

nestresante, pentru ca 
mesajul să fie bine perceput 
şi liber acceptat. Calitatea 
comunicării influențează 
climatul din interiorul 
grupului, care, la rândul lui, 
influențează procesul 
învățării. Climatul afectiv al 
clasei este rodul nu numai al 
comportamentului 
profesorului diriginte, ci si al 
conlucrării lui cu elevii si se 
realizează cu contributia 
ambelor părți. Dirigintele 
trebuie să sesizeze si sã 
încurajeze orice încercare, 
oricât de timidă, a elevilor de 
a se apropia de el. Elevului îi 
este frică să nu gresească si 
mai ales sã nu fie înțeles 
greșit, dar el dorește din 
toate puterile sã-si deschidă 
sufletul în fața profesorului. 
Tonul afectiv pe care 
profesorul îl imprimă relațiilor 
sale cu elevii si pe care îl 
induce în relatiile dintre elevi 
generează climatul afectiv, 
favorabil sau nefavorabil 
bunei desfășurări a activității. 
Profesorul poate interveni 
conștient în crearea unei 
stări afective pozitive la 
nivelul clasei ajutându-i pe 
elevi să-și dozeze rațional 
efortul de învățare prin 
modul de predare, prin 
cerințe si prin îndrumarea 
studiului individual. 
Solicitarea prea mare, 
neraționalã sau neînțeleasã 
de elevi are efecte negative 
în comportamentul acestora, 
manifestate prin chin, 
minciună, fraudă, anxietate, 
pasivitate, plictiseală, 
sustragere de la îndatoririle 

școlare. Prin tonusul pe care 
îl imprimă grupului, 
profesorul favorizează efortul 
elevilor si rezultatele lor sau 
dimpotrivă, le face munca 
mai grea, chiar apăsătoare. 
În ceea ce privește 
motivarea, un alt rol al 
profesorului ca manager al 
clasei, aș vrea să punctez 
faptul că acesta este un rol 
esențial al profesorului în 
societatea de astăzi. 
Motivarea elevilor pentru 
învățare ar trebui să fie o 
dorință care vine din 
interiorul fiecăruia și să nu fie 
doar o obligație. Profesorul 
trebuie să știe să-și motiveze 
elevii prin forme de întăriri 
pozitive sau negative. 
Andrei Berge consideră că 
,,Pentru a fi educatori 
perfecți , ar trebui să fim 
conștienți nu numai de ceea 
ce se petrece înăuntrul 
nostru, dar și de ceea ce 
simt acei cărora ne adresăm. 
’’ 
În sistemul de învățământ, 
rolurile profesorului se 
exercită direct asupra 
elevilor. Între cei doi actori 
nu se interpune altceva. De 
asemenea, profesorul 
trebuie să fie conştient că în 
educație rezultatele nu se 
pot recondiționa şi că 
influența lui asupra elevilor 
este hotărâtoare. În sistemul 
social de educație si 
învățământ cadrele didactice 
trebuie să se raporteze la cei 
pe care îi educă , să 
stabilească relații de 
cooperare cu părinții 
acestora. “Rolul de educator” 
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nu se limitează doar la 
catedră si în clasă, ci prin 
fiecare contact relațional cu 
elevii si părinții acestora.  
Activitatea cadrelor didactice 
se desfașoară in fața unor 
individualități în formare, 
munca având rolul de 
creștere si  dezvoltare, 
conducere si direcționare. 
Dacă la clasele mici 
educatorul este privit ca un 
model, ca singurul adult în 
grupul de elevi, la clasele 
mari pot interveni situații de 
criză (indisciplină, violența, 
nonimplicare). Aceste situații 
pot genera conflicte, de aici 
intervine rolul unui bun 
manager de clasă ce trebuie 
sa rezolve problemele 
imediat, găsind soluții.  
Rolul dirigintelui este acela 
de a atinge succesul 
împreună cu clasa de elevi, 
conform unui plan de 
activități urmărit și realizat 
metodic, ce va duce la 
educarea și modelarea 
personalității elevilor. 
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 Ora de dirigenție are o 
pondere morală, fiind 
specifică educației sociale, 
obiectivele stimulând 
participarea la viața 
colectivului clasei, angajarea 
în activități cooperante, 
formarea capacității de a 
gândi independent și critic în 
diferite situații de viață, a 
aplica strategii și cunoștințe 
dobândite în mediul școlar și 
extrașcolar. 
 Interpretată ca o 
activitate de convorbire etică, 
în cadrul orei de dirigenție 
strategiile didactice folosite 
sunt cele specifice educației 
morale: explicația, 
convorbirea, referatele cu 
tematică morală, povestirea, 
dezbaterea morală, exemplul 
moral, analiza/studiul de caz- 
cu sens moral, exercițiul 
moral, aprobarea-
dezaprobarea.  
 Deși aproape că nu 
se vede dintre multele 
obiecte din orarul unui elev, 
ora de dirigenție este una 
dintre cele mai importante, 
prin consiliere dându-și 
mâna ştiinţele umaniste cu 
ştiinţele exacte oferindu-i 
elevului calea culturală spre 
a depăşi condiţia de om, 
atunci când frământările 
colectivului de elevi găsesc 

audienţă maximă la diriginte 
și  întâlnirile acestuia cu 
copiii, nu sunt doar didactice, 
reducându-se doar la orele 
de program. 
 Profesorul diriginte 
are rolul de a cunoaște, a 
conduce, a îndruma şi a 
supraveghea colectivul de 
elevi. Parteneriatul şi 
negocierea sunt necesare nu 
numai pentru a asigura un 
control eficient al clasei, dar 
şi pentru consilierea elevilor 
să facă anumite alegeri şi 
acceptarea responsabilităţii 
pentru alegerile făcute. 
 Profesorii diriginți pot 
avea diferite tipologii: 
dirigintele responsabil, care 
își planifică riguros temele, le 
alege cât mai variate şi 
interesante, mereu este bine 
pregătit, desfăşoară orele 
astfel ca discuţiile să aibă un 
efect benefic asupra evoluţiei 
elevilor, orele se desfășoară 
într-o atmosferă caldă iar 
acesta este dorit și îndrăgit 
de copii, manifestă afecțiune, 
înțelegere, prietenie, are 
capacitatea de a dialoga, de 
a informa obiectiv și de a 
comunica cu ușurință, se 
instalează încrederea 
reciprocă, copiii se joacă 
împreună şi se ajută unii pe 
alţii, ca într-o familie; 
dirigintele formalist este 

corect în planificare, 
epuizează rapid dezbaterea 
temei planificate, uneori nici 
nu o mai face, alocând 
timpul orei de dirigenție 
pentru materia pe care o 
predă, astfel unii elevi 
devenind adevărate vedete, 
în detrimentul celor ce nu pot 
ţine pasul cu primii, viaţa 
grupului reducându-se la 
urmărirea succesului cu 
orice preţ; dirigintele 
evazionist îşi întocmeşte 
planificarea cu teme potrivite 
sau mai puţin potrivite pentru 
clasă, fără să mai ţină 
seama de ele după aceea şi 
nu face nici un efort în 
vederea cunoaşterii elevilor, 
rar iese din această inerţie, 
elevii sunt primii care 
sesizează diferenţa dintre 
orele platonice când sunt 
numai cu dirigintele şi ora 
asistată; dirigintele 
neputincios este dezinteresat 
şi îi lipseşte chiar puterea de 
analiză şi sinteză, îi este 
greu să facă şi o planificare, 
lecţiile au un aspect 
eterogen, elevii devin 
indisciplinaţi punându-l pe 
diriginte în faţa a tot felul de 
cazuri spre a fi rezolvate, se 
amuză copios de situaţiile 
relatate şi sunt de-a dreptul 
fericiţi că fac ce vor în clasă, 
fiind  viitori lideri negativi, 
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care vor teroriza colegii sau 
subalternii; dirigintele absent 
este omul egocentric, pentru 
el, ceilalţi există doar în 
raport cu interesele lui, 
gândurile sale rar se 
intersectează cu cele ale 
elevilor, iar orele sunt un fel 
de corvoadă, profită de orice 
ocazie să se sustragă de la 
obligaţiile sale, ca diriginte 
fiind aproape inexistent, 
clasa de elevi se 
dezechilibrează, fiecare elev 
căutându-și un sfetnic 
propriu. 
 Ideal este dirigintele 
responsabil, care este 
prietenul tuturror elevilor din  
clasă, care reușește să se 
facă respectat şi capătă 
încrederea copiilor, reușește 
să instaureze un climat de 
încredere şi respect, își lasă 
necazurile la uşa clasei, este 
ca un adevărat părinte, 
instaurând o atfosferă 
familială, guvernată de 
iubire, înțelegere și ajutor 
reciproc. 
 A fi diriginte înseamnă 
în primul rând să cunoști 
elevii, să vezi ce îi 
pasionează, ce îi 
interesează, ce ar vrea să 
devină în viaţă, să încerci să 
ți-i apropii, să creezi  o 
legătură profundă.  
 Uneori dirigintele, 
devine persoana care îi 
ceartă, uitând că în fața lui 
se află niște tineri în formare 
care trebuie tratați cu 
considerație, cu o vorbă și 
un sfat bun. 
  Profesorul diriginte 
reprezintă un evaluator 

credibil şi eficient al 
personalităţii elevilor, un om 
care comunică uşor, care 
ştie să asculte, să impună 
respect, să cunoască fiecare 
elev, să-l ajute să se 
autocunoască, un profesor 
care îşi asumă riscuri, 
agreează schimbarea, se 
implică, este inventiv în 
găsirea soluţiilor, are umor, 
bună dispoziţie şi este un 
părinte pentru o mare 
familie. 
 Dirigenția este o 
eventură interesantă și 
inedită, reprezintă o 
activitate plină de 
responsabilități, profesorul 
diriginte fiind tot timpul sub 
semnul căutării spre a împlini 
condiţia umană a fiecărui 
elev. 
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 Dirigintele este 
conform dex-ului persoana 
care răspunde de buna 
desfăşurare a întregului 
proces de educaşie şi 
instrucţie a unei clase de 
elevi, cel care are obligaţia 
să supravegheze şi să 
îndrume. 
 Dirigintele trebuie să 
fie în acelaşi timp un bun 
educator, organizator al 
procesului de predare-
învăţare-evaluare, dar şi un 
partener al educaţiei. 
 Pentru clasa a VIII-a 
rolul dirigintelui se multiplică 
în sensul că acesta trebuie 
să îşi asume şi 
responsabilitate de a realiza 
o orientare şcolară şi 
profesională a grupului de 
elevi pentru ciclul următor, în 
funcţie de nivelul intelectual, 
caracteristicile de 
personalitate, aptitudinile şi 
deprinderile acestora precum 
şi alţi factori. 
 Acest proces are la 
bază o bună cunoaştere a 
elevilor prin culegere de date 
despre elev  din şcoală, grup 
de prieteni, familie, 
deasemenea prin realizarea 
unor discuţii în particular cu 
fiecare elev, prin aplicarea 

unor teste de aptitudini, etc. 
De asemenea comunicarea 
eficientă cu parinţii este 
esenţială, în acest sens se 
impune folosirea unor 
strategii variate de 
comunicare. 
 Autocunoaşterea este 
condiţie esenţială a orientării 
şcolare şi profesionale, este 
un  proces complex ce 
presupune o anumită 
conştiinţă, cunoşterea 
contextului social 
înconjurător . 
 Elevii trebuie să fie 
capabili să să îşi 
autoevalueze punctele tari şi 
pe cele slabe, în raport cu 
propriile interese privind 
evoluţia personală, să 
analizeze informaţiile cu 
privire la ofertele 
educaţionale după 
finalizarea clasei a VIII-a. 

Prin discuţiile cu 
profesorii, elevii învaţă să îşi 
evalueze potenţialul, 
abilităţile şi competenţele, 
spre exemplu: competenţele 
de lucru în echipă, abilităţile 
de comunicare, abilităţile de 
a căuta informaţii sau 
abilităţile de a utiliza TIC în 
căutarea de informaţii despre 
educaţie şi piaţa muncii. 
Elevii trebuiei să înţeleagă 
modul în care valorile, 

credinţele şi oamenii care 
sunt importanţi pentru ei au 
un impact asupra opţiunilor 
şi deciziilor individuale. Cu 
ajutorul profesorilor, elevii 
învaţă cum să găsească 
servicii de sprijin şi consiliere 
în şcoli şi în comunitate şi să 
îşi dezvolte abilităţile de a 
găsi acele servicii relevante 
pentru nevoile lor. 
 Succesul în alegerea 
unei cariere trebuie să se 
bazeze pe interesele 
elevului, dar şi în funcţie de 
aptitudini, deprinderi, 
caracteristicile de 
personalitate si valorile 
individuale. 

Planificarea traseului 

educațional face parte din 

planul de cariera și se referă 
la alegerea ratională a 

formelor de educație (școli, 

cursuri, facultăți, formări) 
care permit dobândirea 

cunoștintelor și formarea 

abilităților și competențelor 
necesare profesiei dorite. 
Aceasta alegere are la bază 
un demers de explorare a 

traseelor educaționale și 
ocupaționale în raport cu 
profesia aleasă. Spre 
exemplu, pentru a lucra în 
domeniul designului 
vestimentar, traseul 
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educațional poate include 
liceul de arta - facultatea de 

arta și design - masterat în 
design vestimentar.. 
 În acest sens pentru o 
bună informare se impune 
folosirea la orele de diriginţie 
a metodelor activ-
participative centrate pe elev 
cum ar fi jocul de rol, 
simularea,  brainstorming-ul, 
metode art-creative,  
exerciţiul, chestionarul de 
interese şi abilităţi, 
conversaţia, discuţia, 
dezbaterea, pentru a stimula 
creativitatea, a încuraja 
exprimarea liberă, pentru a 
realiza anumite conexiuni. 
 Activităţile 
extraşcolare şi cele practice 
sunt deasemenea deosebit 
de importande deoarece 
acestea îi mobilizează şi 
cointeresează pe elevi. Mai 
ales în clasa a VIII-a s-ar 
impune realizarea unor vizite 
în unităţile de învăţământ ce 
vor putea fi accesate în viitor 
de către elevi, la agenţii 
economici importanţi din 
zonă, pentru o mai bună 
conexiune între teorie şi 
practică, întâlniri cu foşti 
elevi ai şcolii, care să îşi 
prezinte carierele pe care le-
au urmat, organizarea unor 
întâlniri comune elevi-părinţi-
profesori. 
 În concluzie 
activitatea de orientare 
scolară şi profesională a 
elevului de clasa a VIII-a 
este una complexă ce 
presupune o bună 
organizare(planificare a 
activităţilor), perseverenţă 

dar şi inspiraţie. Este un 
proces ce trebuie să se 
desfăşoare continuu pe tot 
parcursul anului pentru ca în 
final alegerea elevului să fie 
cea corectă în concordanţă 
cu pricipiile afirmate anterior.  
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Școala, prin procesul de 

învățământ și activitățile 
educative, asigură 
cunoașterea și dezvoltarea 
personalității elevilor, 
înzestrarea lor cu 
performanțele necesare 
integrării în dinamismul vieții 
social-economice.  

În cadrul unei clase de 
elevi, ca grup socio-educativ 
bine închegat cu anumite 
structuri psihosociologice, 
dirigintele este cel care se 
asigură de respectarea 
normelor de conduită 
prevăzute în regulamentele 
școlare.  

Clasa de elevi poate fi 
abordată din două puncte de 
vedere: didactic și 
psihosocial. Din punct de 
vedere didactic, clasa este 
un cadru în care au loc 
procesul de învățare, 
formarea deprinderilor și 
priceperilor, formarea 
competențelor în diferite 
domenii, lucruri care asigură 
integrarea cu succes a unui 
tânăr în activitatea socială. 
Din punct de vedere 
psihosocial, clasa nu 
constituie un domeniu static, 
ci un câmp dinamic în care 

se desfășoară jocul unor 
forțe multiple: atracție, 
respingere, afirmare de sine, 
ascensiune, retragere, 
suspiciune, pretenții, stimă.1                                

Clasa de elevi prezintă 
următoarele caracteristici2: 
 coeziunea – în funcție 

de modul cum este condusă, 
în clasa de elevi se pot 
realiza legături pozitive între 
membrii săi care să 
influențeze învățarea, 
precum și raporturi 
antagonice care frânează 
procesul învățării; 
 autonomia/ 

dependența – elevul se 
formează cu sprijinul 
profesorilor, dar nu trebuie 
să rămână dependent de ei 
și după încheierea 
procesului de formare; 
 conformismul/ 

nonconformismul elevilor – 
în funcție de felul în care 
profesorul explică normele 
oficiale explicite, membrii 
clasei le acceptă sau nu; 
 permeabilitatea/ 

impermeabilitatea – 

                                                 
1
 Kriekomans W., Pedagogie 

generală,  P.U.F., Paris, 1989 

2
 Iucu B., Managementul clasei 

de elevi,  Editura Polirom, Iași, 

2006 

aducerea unui membru nou 
în cadrul grupului nu se 
tratează cu superficialitate. 
Momentul trebuie pregătit 
bine de profesor, astfel noul 
membru rămâne izolat sau 
se va integra greu; 
 stabilitatea/ 

instabilitatea grupului – dacă 
organizarea deja acceptată 
se schimbă des, clasa nu 
mai este un grup în care se 
dezvoltă relații; ea se 
împarte în grupulețe cu 
obiective și atitudini față de 
învățare diferite; 
 durabilitatea grupului 

– un grup stabil în care se 
creează relații trainice 
devine, cu timpul, un grup cu 
personalitate. 

 Dirigintele este totodată 
și managerul activităților 
educative al clasei de elevi. 
Este persoana care 
utilizează diverse strategii 
educaționale:3 

A. Strategia educării 
diferențiate a elevilor prin 
metode adecvate 
capacităților, intereselor și 
comportamentului fiecărui 
elev. În organizarea și 
desfășurarea activităților de 

                                                 
3
 Stoica M., „Pedagogie și 

Psihologie,  Editura Gheorghe 

Alexandru, Craiova 
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instruire și consiliere 
dirigintele devine un 
coordonator și sfătuitor, 
care oferă sugestii, 
stimulează și îndrumă 
activitatea elevilor de 
autoinstruire și autoeducare. 

B. Strategia intervenției 
pentru prevenirea sau 
rezolvarea conflictelor 
individuale și de grup, care 
presupune: ascultarea activă 
și calmă a părților aflate în 
conflict, întrebări pentru 
edificarea cauzelor și a 
intereselor, analiza și 
dezbaterea conflictului, 
confruntarea și medierea 
părților, spiritul de dreptate în 
propunerea soluțiilor de 
rezolvare a conflictului, 
evaluarea soluțiilor propuse 
și decizia finală, 
implementarea soluției 
conflictului și evaluarea 
eficienței. 

C. Strategia de 
intervenție pentru 
înlăturarea unor disfuncții 
în activitatea grupului și 
pentru optimizarea acesteia 
care cuprinde: intervenția 
pentru a se informa ce se 
întâmplă cu grupul respectiv, 
sau în scopul exprimării unor 
cerințe educative necesare, 
intervenție pentru 
schimbarea unor atitudini 
sau opinii 
necorespunzătoare, folosind 
în acest scop sugestia și 
persuasiunea ca mijloace de 
informare a convingerilor și 
de influențare a voinței. 

Aceste tipuri de intervenții 
educaționale vor fi folosite cu 
mult tact pedagogic, întrucât 

altfel ar putea provoca 
fenomene negative în 
comportamentul elevilor. 

Funcția de diriginte îi 
sporește profesorului 
responsabilitatea și îl așează 
într-un anumit raport cu toți 
ceilalți factori educativi. 
Această funcție îl apropie de 
elevi și îi lărgește sfera de 
influență, adăugând la 
predarea materiei de 
specialitate și rolul de 
coordonator al întregii 
activități ale clasei sale. 
Dirigintelui îi revine sarcina 
de a urmări climatul de 
muncă al clasei, interesul 
elevilor pentru învățătură, 
aria lor de informare, stilul de 
muncă, eficiența activităților 
colective și progresul elevilor 
la fiecare obiect de 
învățământ. 

Dirigintele are o 
contribuție hotărâtoare prin 
modul în care își 
organizează și stimulează 
dorința și ambiția elevilor în 
a-și îndeplini obligațiile 
școlare. Învățându-i cum să 
învețe și să muncească, cum 
să-și formeze deprinderi și 
priceperi și atitudini 
corespunzătoare în 
activitățile instructiv-
educative, dirigintele îi ajută 
astfel să se integreze cu 
succes în colectivul școlar și 
să-și găsească un drum 
propriu în viitor. 

Profesorul menține 
legătura și cu ceilalți 
profesori și factori educativi. 
Prin compararea clasei sale 
cu alte clase și prin 
raportarea rezultatelor la 

obiectivele stabilite pe 
școală, profesorul devine 
îndrumătorul real al formării 
și dezvoltării elevilor, 
combinând calitatea de 
profesor cu cea de educator. 

Dirigintele, în calitate de 
coordonator, aduce la 
cunoștiința celor interesați 
planul de măsuri stabilite și 
rezultatele obținute în diferite 
acțiuni: cunoașterea elevilor, 
rezultatele la învățătură, 
aptitudini deosebite, măsuri 
educative întreprinse, etc. 
Consiliul clasei poate sugera 
și urmări aplicarea unor 
măsuri pentru remedierea 
unor neajunsuri sau pentru 
consolidarea tendințelor 
pozitive remarcate în 
conduita colectivului de elevi. 
Activitatea extrașcolară a 
dirigintelui lămurește unele 
preocupări ale instituției 
școlare prin consolidarea 
cunoștiințelor, priceperilor, 
deprinderilor, înclinațiilor, 
aptitudinilor elevilor. 
Activitatea practică cuprinde 
un sistem de acțiuni 
educative, organizate în 
funcție de nivelul de 
dezvoltare al elevilor clasei, 
de faptele de viață care îi 
mobilizează și interesează. 
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TESTUL DE EVALUARE APLICAT ÎN CERCETAREA 
PEDAGOGICĂ 

 
 

PIPP. DOARVOAŞ FLORENTINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, com. BICAZU ARDELEAN 

 
      

 
Evaluarea este, din 

toate punctele de vedere, un 
„rău” absolut necesar. 
Folosită corect şi principial, 
pe baza unor criterii 
prestabilite, ea poate oferi un 
important feedback atât 
profesorului şi cât elevului, 
devenind un element 
motivaţional esenţial, 
determinând totodată şi 
creşterea randamentului 
şcolar dar şi şansele de 
dezvoltare a spiritului critic al 
elevilor 

Metoda  testelor de 

evaluare se poate aplica cu 
succes în procesul de 
învăţământ, mai ales în 
evaluarea didactică. În 
cercetarea pedagogică dă 
rezultate deosebite deoarece 
oferă informaţii importante 
despre personalitatea 
subiecţilor investigaţi, despre 
nivelul lor de cunoştinţe şi nu 
în ultimul rând despre 
comportamentele lor. 

Probele de evaluare 
sunt instrumente de 
cercetare alcătuite dintr-un 
ansamblu de itemi care 

vizează cunoaşterea fondului 
informativ dobândit de 
subiecţii investigaţi, 
identificarea prezenţei sau 
absenţei unor cunoştinţe, 
capacităţi, competenţe, 
comportamente, etc. Ele 
sunt concepute chiar de 
cadrul didactic care a 
proiectat şi realizat 
instruirea, au avantajul că 
sunt flexibile şi asigură 
concordanţa dintre 
obiectivele de evaluare, 
conţinuturile instruirii şi itemii 
formulaţi.  

 
Designul experimental intrasubiecţi - tehnica grupului unic 
 

Etapele cercetării Rezultate 

Etapa 
I 

Pretest - aplicarea 
testului de 
cunoştinţe  

Ierarhizarea elevilor  
Elaborarea intervenţiei formative, a variabilei 
independente, în funcţie de rezultatele elevilor 

Etapa 
a II a 

Intervenţie  
(variabila 
independentă) 

Intervenţie formativă diferenţiată în funcţie de 
rezultatele elevilor la pretestare: 

 fişă de dezvoltare pentru elevii cu rezultate 
foarte bune 

 fişă de recuperare pentru elevii cu rezultate 
medii şi slabe  

Etapa 
a III a 

Posttest 
(variabila 
dependentă) 

Determinarea rolului pe care l-a avut intervenţia 
formativă diferenţiată la testul final, în recuperarea 
elevilor care au obţinut rezultate slabe si medii la 
testarea iniţială, aşteptând performanţa şcolară şi 
comportamentală. 
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Ca metodă de 
cercetare am folosit 
experimentul, utilizând 
tehnica eşantionului unic. 

Experimentul 
pedagogic s-a desfăşurat în 
trei etape: 

-Etapa 
preexperimentală ( 
constatativă) 

-Etapa experimentală 
(formativă) 

-Etapa 
postexperimentală (posttest) 

 
 Etapa 

preexperimentală: în 
această etapă am elaborat şi 
aplicat în luna ianuarie  2017 
un test numit pretest. Rolul 

acestui pretest este de a 
stabili nivelul de cunoştinţe al 
elevilor din eşantionul supus 
cercetării la începutul 
experimentului. 

 

 
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

 
(PRETEST) 

U.Î.- Tradiţii şi obiceiuri 
1. Citeşte cu atenţie textul 

de mai jos! 
 “Seara s-a lasat 
uşoară, îmbrăcând cu umbre 
minunea argintie a micului 
oraş acoperit cu 
zăpadă.Totul este încremenit 
într-o linişte de început de 
lume, peste care cad fulgi 
mari şi pufoşi. Fumul se 
înalţă, uşor, iar în aerul rece 
pluteşte un miros plăcut de 
lemn ars, amestecat cu 
parfumul de vanilie al 
cozonacilor care se 
pregătesc în fiecare casă. 
 Liniştea se risipeşte. 
Grupuri, grupuri de copii 
voioşi, gălăgioşi, care, 
înfruntând curajoşi troienile, 
se bat cu bulgări , aleargă, 
se rostogolesc şi încearcă să 
prindă fulgii jucăuşi. Apoi, 
parcă amintindu-şi brusc de 
ceva, se opresc, devin 
serioşi, se adună la un loc şi 
striga plini de veselie: 
 ─Primiţi cu Moş 
Ajunul?” 

                                  (Cel 
mai frumos cadou, după 
Mihai Vasile) 

2. Formulează două 
întrebări care sa aibă 
răspunsuri, enunţuri din 
primul alineat. 

3. Povesteşte, în scris, 
textul citit. Scrie, în 
locul spaţiilor punctate, 
cuvântul potrivit din 
coloana alăturată: 

Iarna ….înstăpânit peste 
lume.                                         
nea 
Zăpezile…..ridicat pâna la 
ramurile merilor.                     
sa 
…. sfătuit  cu sora ….                                                       
s-a 
Nu mai ştii ce e, ploaie …… 
ninsoare.                             
s-au 
Grădinile ….. acoperit cu ….                                            
sau 

4. Găseşte trei expresii cu 
înţelesuri diferite, în 
care să foloseşti 
cuvântul 

trage(exemplu:trage 
mâţa de coadă) 

5. Subliniază în textul 
citit(ex.1)însuşiri pentru 
cuvintele  fulgi, copii, 
apoi  scrie-le mai jos. 
Realizează un text de 
cinci enunţuri în care să 
foloseşti 
cuvintele:pluguşor, 
Anul Nou, s-au 
adunat, au urat, 
bucuroşi. 

 
Testul vizează următorii 
itemi: 
 citirea şi inţelegerea 

textului; 
 formularea de 

întrebari; 
 povestirea ,în scris, a unui 

fragment; 
 completarea unor enunţuri 

cu ortograma potrivită; 
 formularea unor expresii 

pornind de la cuvântul trage; 
 găsirea cuvintelor însuşiri 

pentru: fulgi, copii; 
 realizarea unui text 

folosind cuvinte date; 
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DESCRIPTORI  DE PERFORMANȚĂ 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

1.-citeşte conştient textul; 
2.-formulează corect 
întrebări; 
3.-povesteşte respectănd 
momentul prezentat în text şi 
scrie corect; 
4.-foloseşte corect toate 
cuvintele în completarea 
enunţurilor; 
5.-găseşte cele trei expresii 
6.-scrie toate însuşirile 
pentru cuvintele: fulgi, 
copii; 
7.-realizează textul cerut; 
scrie corect 

1.-citeşte textul; înţelege 
parţial; 
2.-formulează întrebări; 
3.-povesteşte textul cu unele 
lipsuri; 
4.-completează corect patru 
enunţuri; 
5.-găseşte două expresii; 
6.-scrie o parte dintre 
însuşiri; 
7.-realizează textul, apar 
formulări neclare, unele 
greşeli de scriere. 

1.-citeşte textul;  
2.-formuleză corect o 
întrebare; 
3.-încearcă să povestească, 
transcrie părţi din text; 
4.-completează corect trei 
enunţuri; 
5.-încearcă să formeze 
expresii; 
6.-găseşte şi scrie două 
însuşiri; 
7.- formulează enunţuri 

 
Presupunem că 

evaluarea prin intermediul 

testului de cunoştinţe şi a 

metodelor nestandardizate 

oferă o bază în dezvoltarea 

unor intervenţii formative 

care pot contribuii la 

creşterea motivaţiei elevilor 

pentru învăţare, respectiv a 

raportului dintre 

performanţele realizate de o 

anumită populaţie şcolară 

într-un timp determinat şi 

într-un context pedagogic 

determinat (unitate de 

învăţare, semestru, an 

şcolar, ciclu curricular etc.) şi 

performanţele proiectate de 

cadrul didactic. Pe baza 

informaţiilor astfel obţinute, 

această activitate poate fi 

ameliorată şi optimizată în 

timp. 
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ȘEDINȚELE CU PĂRINȚII ȘI CONSILIEREA PARENTALĂ- 
PROIECT PENTRU O COMUNITATE DE ÎNVĂȚARE ÎN MEDIUL 

REAL ȘI VIRTUAL 

 
Profesor pentru învățământul primar și preșcolar: Mucenicu Viorica 

Școala Gimnazială nr. 1, comuna Bicazu Ardelean, jud. Neamț 
 
  

1. ARGUMENT  
 Se identifică, tot mai 
intens,  în contextul actual al 
școlii, nevoia sprijinului 
familiei în educație, dar și 
găsirea unor căi de 
comunicare și colaborare 
între părinți și cadre 
didactice. Familiile trebuie 
încurajate și sprijinite, prin 
acțiuni specifice, pentru a-și 
exercita cu succes rolul în 
viața copiilor.  
 Comunitățile virtuale 
sprijină şi încurajează 
achiziţia de cunoştințe, îi 
motivează pe cei implicați 
pentru a învăţa împreună; 
readuce pasiunea pentru 
explorarea de noi domenii în 
procesul educaţiei; 
promovează învăţarea prin 
colaborare; rezultatul final al 
cunoştinţelor acumulate şi 
împărtăşite este mult 
superior faţă de implicarea 
independentă, individuală cu 
materialul de studiu. În plus, 
participanții pot  accesa 
informațiile pe termen lung, 
pot reveni asupra acestora 
ori de câte ori au nevoie. Se 
poate câștiga astfel și timp 
care poate fi dedicat altor 
activități iar accesul la 
internet se poate realiza în 
diferite locuri, părinții nu vor 
mai fi nevoiți să vină în 

fiecare săptămână în sala de 
grupă. Mai mult activitățile 
desfășurate în mediul virtual 
vor fi împletite cu activități în 
sala de clasă: ședințe, 
întâlniri, masă rotundă, 
serbări școlare etc. 
 Ca rețele de 
socializare folosite, 
Facebook este cea mai 
uzuală. De aceea am creat și 
am devenit administratorul 
unui grup închis denumit- 
Clasa a II- a Bicazu 
Ardelean, oferind astfel 
mediul propice pentru 
desfășurarea activităților de 
consiliere parentală pentru 
anul școlar 2019- 2020. 

2. SCOPUL  
 Asigurarea accesului 
și participării adecvate a 
părinților la educația 
propriilor copii  
3. OBIECTIVE 
OBIECTIVELE GENERALE: 

dezvoltarea unor activități 
de informare a părinților;  

formarea deprinderilor și 
practicilor de parteneriat în 
relațiile dintre elev, familie și 
cadre didactice;  

dezvoltarea unor atitudini 
pozitive și a unor percepții 
sociale corecte față de 
problematica creșterii, 
dezvoltării și educării 
copiilor, precum și eliminarea 

discriminărilor de orice 
natură. 
OBIECTIVELE SPECIFICE  

identificarea resurselor 
parentale și 
responsabilizarea părinților;  

derularea unor activități de 
sprijinire a parteneriatului 
elev – familie – cadru  
didactic;  

prezentarea unor cazuri 
soluționate prin activități de 
consiliere.  
4. GRUPURI ȚINTĂ 
Beneficiari 
 - direcți: părinții elevilor 
clasei a II- a, Școla 
Gimnazială nr. 1, comuna 
Bicazu Ardelean 
 -indirecți:copiii,învățătoarea, 
alte cadre didactice, 
comunitatea  
5. TEMATICA ALEASĂ 
 Aspecte teoretice 
privind educația elevilor și 
modalități pentru asigurarea 
implicării active și conștiente 
a  părinților în formarea 
elevilor bazată pe o mai 
bună cunoaștere a copiilor 
de către părinți cu scopul de 
a îmbunătăți relațiile elev– 
părinte –cadru didactic;  
6. MEDIUL ÎN CARE VA 
AVEA LOC ÎNVĂȚAREA 
 În mediul virtual prin 
discuții cu părinții, oferirea 
unor posibile rezolvări a 
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situațiilor apărute, 
completarea cu informații, 
exemple referitoare la 
tematica propusă pentru 
ziua/ săptămâna respectivă, 
formularea unor concluzii. 
cadrul didactic informează 
părinții asupra temei, 
adresează întrebări, 
canalizează conversația spre 
atingerea scopului activității. 
Postează materiale necesare 
sau ajutătoare unei activități 
eficiente cu rezultate utile 
pentru ameliorarea 
procesului instructiv- 
educativ din școală. 
Învățarea în mediul virtual va 
avea loc aprox 3, 4  
săptămâni consecutive 
urmate de o întâlnire în sala 
de clasă- în fiecare 
săptămână abordând o temă 
diferită; 
 În mediul real- sala de 
clasă, o oră/ activitate pe 
lună (de obicei după cele 3, 
4 activități desfășurate în 
mediul virtual). Acestea pot 
lua forma ședințelor/ 
întâlnirilor cu părinții, masă 
rotundă, serbări. 
7. REGULI  DE 
COMUNICARE 
Regula1: Verificarea 
ortografică şi corectarea 
mesajelor,  în toate 
comunicările scrise pe 
internet, deoarece erorile pot 
diminua credibilitatea 
mesajului. 
Regula 2: Nu scrie totul cu 
Caps Lock într-un text, 
deoarece este ca şi cum ai 
ţipa la cel care te citeşte. 
Regula 3: Fii sincer  
deoarece onestitatea 

creează cea mai bună 
experientă on-line. 
Regula 4: Fii tu însuţi online, 
pentru că nu eşti anonim şi 
alţi utilizatori sunt oameni 
reali. Nu spune şi nu fă 
online, lucruri pe care nu le-
ai face  în realitate, pentru că 
nu poţi fi luat în serios 

Regula 5: Nu jigni şi nu 
răspunde la jigniri, sau orice 
altceva ce reprezintă o 
insultă personală comunicata 
prin intermediul internetului 
Regula 6: Comunică cu 
propriul copil despre 
tematica propusă, acceptă 
unele păreri ale lui; 
Regula 8: Participă activ, 
adu argumente propriei idei, 
acceptă contradicțiile 
constructive; 
Regula 9: Respectă data 
programată pentru discuții și 
tema propusă, conform 
programei stabilite la 
începutul anului școlar; 
Regula 10: Fii motivat pentru 
această activitate, totul este 
în beneficiul tău și al 
propriului copil.Succes! 
 În cadrul fiecărei 
activităţi de consiliere se va 
acorda un spaţiu de timp 
pentru analiza situaţiei 
şcolare a elevilor din 
săptămâna precedentă, 
precum şi pentru  
prezentarea conţinuturilor ce 
vor fi abordate în săptămâna 
imediat următoare. 
8. MODALITĂȚI DE 
EVALUARE 
- discuții cu părinții în sala de 
clasă (o dată pe lună) despre 
eficiența temelor abordate; 
- chestionare aplicate; 

- activități cu părinții: masă 
rotundă, serbări, activități 
comune părinți- elevi- cadru 
didactic 
PROBLEME DE REMEDIAT 
 mai bună cunoaștere 
a copiilor de către părinți;  
 îmbunătățirea relațiilor 
elev – părinte – cadru 
didactic;  
 însușirea unor 
aspecte teoretice privind 
educația elevilor;  
 implicarea profundă a 
părinților în formarea elevilor.  
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DESPRE EDUCAȚIE 

 
 

Profesor-metodist Irina Elena-Roxana 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

 
La nivel de concept 

pedagogic fundamental, 
educația definește un tip de 
activitate psihosocială ( 
pentru că se desfășoară în 
societate și are la cei doi poli 
ai săi omul: educatorul și 
educabilul), care are funcție 
de formare și dezvoltare a 
personalității, cu o structură 
bazată permanent pe 
legătura dintre educator- 
educabil, proiectată prin 
finalitățile educației, realizată 
prin valorificarea tuturor 
conținuturilor și formelor 
generale ale educației, în 
context deschis, în cadrul 
sistemului și al procesului de 
învățământ. (1, p. 24) 

Finalitățile educației 
reprezintă dimensiunea 
subiectivă a educației, care 
angajează orientările 
valorice ale educației 
stabilite de educator în 
calitate de proiectant la nivel 
de sistem și de proces 
respectând și valorificând în 
sens pozitiv dimensiunea 
obiectivă a educației, 
realizabile pe termen scurt, 
mediu și lung. (1, p. 38) 

Idealul educației 
definește tipul de 
personalitate necesar 

societății pe termen lung. (1, 
p. 36) 

Scopurile generale 
ale educației definesc 
direcțiile generale strategice 
de dezvoltare a sistemului de 
învățământ pe termen lung și 
mediu. (1, p. 39) 
 Educația, fiind 
proiectată prin finalități, care 
reprezintă o dimensiune 
subiectivă, angajează 
orientările valorice ale 
educației, acele orientări 
stabilite de educator, în 
calitate de proiectant, la nivel 
de sistem ( ideal 
educațional, scopurile 
generale ale educației) și la 
nivel de proces ( obiective 
generale, specifice și 
concrete), respectând și 
valorificând, în sens pozitiv, 
dimensiunea obiectivă a 
educației ( fixată prin funcția 
centrală a educației și prin 
structura de bază a 
educației), realizabile pe 
termen scurt, mediu și lung.  
 Conținuturile 
generale ale educației 
reprezintă valorile sociale și 
cerințele psihologice 
individuale, necesare pentru 
formarea și dezvoltarea 
personalității educabilului, la 

nivel moral, intelectual, 
tehnologic, estetic, psihofizic.  

La baza conținuturilor 
generale ale educației există 
valori sociale și cerințe 
psihologice individuale: 
binele moral, adevărul 
științific, utilitatea adevărului 
științific aplicat, frumosul, 
sănătatea psihică și fizică. 
Aceste cerințe individuale 
necesare fiecărei 
personalități umane, sunt 
angajate pedagogic la nivelul 
celor cinci conținuturi 
generale ale educației, care 
constituie dimensiunile 
generale ale educației: 
educația morală, educația 
intelectuală, educația 
tehnologică, educația 
estetică, educația 
psihofizică. ( Ibidem, p. 37- 
38) 

Formele generale ale 
educației reprezintă modul 
de a realiza educația, într-un 
cadru organizat, formal și 
nonformal sau într-un cadru 
neorganizat, informal.  

Educația formală 
îmbracă forma unor activități 
și acțiuni pedagogice 
planificate, într-un cadru 
restrâns, conform 
programelor școlare, sub 
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îndrumarea cadrelor 
didactice specializate.  

Educația nonformală 
se desfășoară sub forma 
unor activități și acțiuni 
pedagogice planificate, în 
cadrul deschis al sistemului 
de învățământ, conform unor 
programe extrașcolare, sub 
îndrumarea unor cadre 
didactice specializate în 
educație nonformală.  

Educația informală 
este realizată într-un cadru 
neorganizat, prin influențe 
pedagogice spontane, 
accidentale, incidentale, 
neintenționate, generate de 
mediul social, familie, 
prieteni, mass-media, de 
mediul școlar, climatul școlii, 
comportamentul actorilor 
educației, etc. ( Ibidem, p. 
39- 40) 

Cadrul formal, 
informal și nonformal în care 
este realizată educația,  
reprezintă contextul 
educației, iar acest ansamblu 
al instituțiilor specializate în 
proiectarea și în realizarea 
educației, pe toate nivelurile 
și treptele de învățământ, cu 
deschidere spre educație 
permanentă și autoeducație, 
definește sistemul de 
învățământ.   

Despre conceptul de 
sistem de învățământ, ne 
vorbește pentru prima dată, 
cehul J. A. Comenius, 
întemeietorul pedagogiei ca 
domeniu specific de 
cunoaștere, în Didactica 
Magna, 1657. Acesta 
stabilește că școala se 
organizează pe trei niveluri, 

care s-au confirmat în timp: 
învățământ primar, secundar 
și superior sau universitar. ( 
Ibidem, p. 41- 42) 
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VOLUNTARIATUL- SENSUL DIN MINTEA ȘI INIMA 
VOLUNTARULUI 

 
 

Profesor MIHAELA APETROEI 
Liceul Carol I, Localitatea Bicaz, județul Neamț 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Fii schimbarea pe 

care vrei să o vezi în lume”. 
Mahatma  Gandhi 
  
 
   
Dacă e să ne oprim 

şi să reflectăm puţin prin 
prisma unei gândiri idealiste 
asupra celor spuse de 
Nemuritorul Gandhi, putem 
înţelege faptul că fiecare zi 
din viaţă ne facilitează 
ocazia de a acţiona, de a fi 
de folos, de a ne face utili, 
de a avea iniţiativă, de a 
empatiza cu ceilalţi, de a nu 
lăsa ca lucrurile să treacă 
oricum. Acest  fapt ar 

conduce probabil la un 
rezultat ce-ar contura o lume 
preferabil puţin mai bună, 
mai plăcută, mai veselă...o 
lume care ar trăi viaţa cu altă 
intensitate...şi asta s-ar 
datora nouă  tuturor celor 
care nu rămânem indiferenţi!  
Meseria de dascăl deschide 
astfel de oportunităţi, iar ca 
să le sesizăm nu trebuie 
decât să ne pese, să trecem 
totul prin filtrul unei raţiuni 
care să piardă uneori  în 
mod voit în faţa afectului, să 
ne bazăm pe puterea unei 
sensibilităţi date de clipa 
unică, trecătoare. Orice 
întâmplare, orice experienţă 
trăită vine cu un anumit  
substrat  în viaţa fiecăruia 
dintre noi  în parte. Important 

este să putem deduce lecţia 
din fiecare şi să ne  bucurăm 
de tot ceea ce realizăm, sau 
să realizăm  ce nu am putut 
realiza....Aşadar, nu avem 
altceva de făcut decât să 
contemplăm viaţa cu toate 
ale sale, nu de sus, ci din 
mijlocul ei, aşa cum îi şade 
bine unui cadru didactic ce 
caută să extragă alături de 
ucenicii săi, printre altele şi 
tâlcul voluntariatului…. Care 
ar fi acesta? De ce produce 
înegalămăsurăbucurieşisatisf
acţie? Ce se modifică în 
interiorul nostru odată cu 
acţiunea  în sine? Ce 
determinănevoia de a fi parte 
din povestea de voluntariat? 

După fiecare 
experienţă de acest gen 
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trăită,  putem încerca să 
găsim şi să analizăm alături 
de colaboratori povestea ei. 
Aşa ne dăm seama că 
desecând firul, despre 
voluntariat se pot spune 
multe lucruri care mai de 
care mai frumoase, atâta 
timp cât toate aceste 
activităţi au un mesaj 
puternic de transmis, 
oferindu-ne de fiecare dată 
exemple demne de urmat şi 
perpetuat, tuturor celor care 
simţim voluntariatul şi facem 
un scop în viaţa din asta, sau 
tuturor celor care suntem 
încă la început de drum în 
acest sens. Important este 
să-şi găsească ecou şi în 
sufletele şiminţile celor care 
nu au avut ocazia, sau 
efectiv nu au experimentat 
poziţia de voluntar din 
diverse motive. De-a lungul 
timpului,  s-au evidenţiat 
multe personalităţi care au 
încercat să definească sau 
să abordeze voluntariatul 
prin cuvinte alese cu grijă. 
Au luat naştere astfel, multe 
fraze valoroase care au stat 
în picioare în faţa timpului,  
tocmai datorită conţinutului 
plin de încărcătură 
emoţională, cu un mesaj cel 
puţin la fel de pătrunzător ca 
şi dictonul din debutul 
articolului. Toate au rolul de 
a ne determina să fim ceva 
mai profunzi, să privim şi din 
alte puncte de vedere, să ne 
formăm perspective noi, să 
ne conectăm şi cu acele 
aspecte pe care le-am omis 
cu, sau fără voia noastră.  

Sunt despre 
voluntariat, se pare, multe de 
spus. Este un sac fără fund, 
un subiect  inepuizabil în a 
spune lucruri frumoase. Cea 
mai potrivită alegere, după 
părerea mea, pare să fie 
aceea prin care înlocuim 
cuvintele cu faptele, pentru 
că ele vorbesc de la sine şi 
explică, transmit tot ceea ce 
cuvântul nu poate surprinde 
cu aceeaşi fidelitate.  
Aşadar, să ne orientăm spre 
iniţiativăşi să privim 
voluntariatul din mijlocul său, 
pentru o înţelegere cât mai 
complexă a actului în sine, 
cu atât mai mult cu cât 
putem lua ca pe o provocare, 
o inspiraţie,  o motivaţie, sau 
ca pe un mijloc de a reflecta 
afirmaţia lui Sherry 
Anderson: „Voluntarii nu sunt 
plătiţi, nu pentru că nu au 
nicio  valoare, ci pentru că 
sunt de nepreţuit.” 
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LECTURA – ACT VOLUNTAR DE CUNOAȘTERE 
 

 Profesor  HRENIUC GIANINA 
Liceul ”Carol I”  Bicaz 

 
 

 
Motto: „La ce sunt 

bune cărțile, îmi vine să 
răspund: la tot și la nimic. 
Poți trăi foarte bine fără să 
citești. Milioane de oameni 
nu au deschis niciodată o 
carte. A vrea să le explici ce 
pierd, e totuna cu a explica 
unui surd frumusețea muzicii 
lui Mozart. Resimt fiecare zi 
fără o carte ca pe o zi 
pierdută.” 

 Nicolae Manolescu 
 
Cunoașterea prin 

lectură presupune ca lectorul 
să aibă capacitatea de a se 
detașa de orizontul rațiunii și 
integra în universul infinit al 
cuvântului misterios redat în 
mod fabulos de fiecare dintre 
creatorii epicului, liricului sau 
dramaticului. Odată surprins 
de dorința de a exersa gustul 
pentru estetica expresiei 
metamorfozate, alege „să 
spicuiască” ceea ce îi place 
în mod voluntar, fie că îl 
surprinde atmosfera epocii, 
un titlu deocheat, un 
personaj bine conturat, un 
conflict puternic social sau 
psihologic, sau arta 
limbajului unui scriitor.  

Lectura deschide 
orizontul oamenilor și al 
copiilor în special, o poartă 
spre cunoaștere, care-i face 
să îndrăgească cartea, să le 

satisfacă interesul de a 
descoperi viața, oamenii, 
atitudinile, și oferă, de 
asemenea, foarte multă 
informație despre tot ceea ce 
ne înconjoară: anotimpuri, 
animale, curiozități, 
descoperiri geografice, 
personalități istorice. Cărțile 
ne vorbesc despre cultura 
noastră, despre universul 
nostru interior, aceleași 
sentimente omenești care 
guvernează lumea de la 
începuturi și până în zilele 
noastre. 

Copilul de altădată 
descoperea lumea fantastică 
a basmelor, a poveștilor 
nemuritoare cu ajutorul 
părinților sau protectorilor 
bunici, erau antrenați în acea 
călătorie inițiatică a tânărului 
neexperimentat, dar surprins 
de fabulosul acțiunii și 
supranaturalul personajelor, 
pe care le va întâlni mai 
târziu, poate, în viață. 
Personalitatea unui copil nu 
este formată doar în 
copilărie, ci și în timpul școlii, 
acum acesta își valorifică 
capacitățile intelectuale 
pozitive, își dezvoltă 
interesele, își asigură 
echilibrul emoțional, dar și 
capacitatea de a stabili 
criterii morale și de adaptare 
socială. Orice evoluție a 
individului este marcată de 

cele trei mari elemente: 
ereditate, mediu și educație. 

 În volumul de 
meditații filosofice Pietre 
pentru templu meu, 1919 
Lucian Blaga afirma „Ce 
teorie a cunoașterii adopți 
este un pas de o importanță 
enormă pentru viața 
spirituală, căci teoria 
cunoașterii nu este o simplă 
teorie între multe altele, ci 
începutul strălucit și 
dezastruos al unei adânci 
sau mărginite concepții 
despre lume”.1 
Parafrazându-l pe Lucian 
Blaga putem spune că 
indiferent de metodele 
moderne, tehnicile, 
instrumentele, pe care le 
folosim în interiorul actului de 
instruire, singurul țel este 
descoperirea și îndrumarea 
elevului care va avea 
întotdeauna de câștigat prin 
intermediul actului de 
lectură, formă de cunoaștere 
și comunicare. 
„Comunicarea este procesul 
prin care se face schimbul 
de informații între organisme: 
celulele comunică între ele 
asigurând astfel schimbul de 
substanțe, animalele 

                                                 
1
 Blaga, Lucian, Zări și etape, 

Editura Minerva, București, 

1990, p.10. 
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comunică prin sunete, 
mișcări, mirosuri, oamenii 
comunică prin intermediul 
unui sistem complex de 
simboluri”.2 Având ca punct 
de plecare prezenta definiție 
notăm faptul că noi oamenii 
suntem unici prin tipul de 
comunicare abordat si 
susținut de un sistem 
complex de simboluri 
verbale, non verbale și 
paraverbale, diferențiindu-ne 
astfel de alte ființe.  

Cel mai mare dar al 
omenirii este darul vorbirii, 
însă pentru a putea 
comunica eficient e necesar 
să ne dezvoltăm capacitatea 
de decodare și redare a unui 
mesaj, din acest motiv e 
importat ca încă de mici să 
fim obișnuiți să deschidem o 
carte, să facem o alegere 
voluntară de a citi in timpul 
liber, de a împărtăși impresii 
cu prietenii despre cartea 
care ne-a impresionat sau pe 
care am citit-o parțial, nefiind 
pe gustul nostru. Puntea de 
legătură între oameni a fost 
și va rămâne comunicarea, 
care presupune cunoaștere 
și stimă de sine, cunoașterea 
nevoilor celorlalți, a ști să 
asculți, a înțelege mesajele, 
a înțelege procesualitatea 
unei relații, a ști să-ți exprimi 
sentimentele, a accepta 
conflictele, a te integra în 
societate. 

                                                 
2
 Șerbănescu, Andra, Cum 

gândesc și cum vorbesc ceilalți, 

Editura Polirom, Iași, 2007, 

p15. 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII 
ELEVILOR 

 
 

Profesor  Manolică Laura – Mihaela 
Liceul “Carol I” Bicaz 

 
  

“Voluntariatul este 
activitatea de interes public 
desfășurată din proprie 
inițiativă de orice persoană 
fizică, în folosul altora, fără a 
primi o contraprestație 
materială, de persoane 
fizice, denumite voluntari, în 
cadrul unor raporturi juridice, 
altul decât raportul juridic de 
muncă.” 

Prin voluntariat 
investim întâi în propria 
persoană și apoi în ceilalți, 
respectiv lumea în care 
mijlocul căreia trăim. Putem 
să dăruim deopotrivă lucruri 
materiale dar și timp din 
timpul nostru, atunci când, 
de exemplu, dorim să 
petrecem timp cu persoane 
care nu au familii sau să 
oferim cunoștințe dobândite 
anterior de noi. 

Voluntariatul 
presupune schimb de 
cunoștințe, idei, servicii, 
oportunități de a cunoaște 
oameni noi și de a lega tot 
felul de relații cu aceștia. 
Voluntariatul nu impune o 
anumită vârstă, putem să fim 
voluntari și în perioada 
copilăriei, adolescenței și la 
vârsta maturității sau vârste 
mai înaintate, singura limită 
fiind impusă de posibilitățile, 

disponibilitatea fiecăruia și 
voință. 

Viitorul și evoluția unei 
societăți sunt strâns legate 
de educația pe care le-o 
oferim copiilor. Este oportun 
să le cultivăm interesul și 
plăcerea pentru activitățile 
de voluntariat, adaptat 
vârstei lor. Copiii obișnuiți să 
dăruiască de la o vârstă 
fragedă, fără a aștepta ceva 
în schimb, vor cunoaște 
satisfacția pe care un astfel 
de gest o aduce. Uneori un 
simplu mulțumesc face mai 
mult decât orice altă posibilă 
răsplată. 

Pentru încurajarea 
tinerilor către activitățile de 
voluntariat, putem apela la 
discuții, cu scopul 
conștientizării necesității 
efectuării acestui tip de 
activități și desigur, 
prezentarea unor modalități 
concrete de realizare a 
cestor activități, individual 
sau în grupuri organizate. 

Tinerii pot fi încurajați, 
antrenați să se implice în 
activități de protecție a 
mediului, de consiliere a 
unor oameni în vederea 
menținerii unui mediu curat 
și implicit a unei planete 
sănătoase sau mentorat. 

De asemenea, un alt 
domeniu unde există mare 

nevoie de implicarea 
voluntarilor este și domeniul 
social. Este necesară 
activarea sentimentului de 
empatie față de semenii 
noștri și încurajarea tinerilor 
și a copiilor încă din grădiniță 
să se implice în activități 
destinate ajutorării semenilor 
aflați în nevoie. 

Tinerii care aleg să 
facă voluntariat sunt 
percepuți ca fiind persoane 
active și responsabile, atuuri 
apreciate atât în mediul 
educațional, cât și în cel 
profesional.  

Care sunt principalele 
argumente care susțin 
utilitatea implicării tinerilor în 
activitatea de voluntariat? 

 
Își dezvoltă 

abilitățile 
Prin educația formală 

fiecare individ își dezvoltă o 
serie de abilități, însă doar 
prin activități practice 
acestea pot fi integrate și 
dezvoltate la un nivel 
superior. Astfel încât, 
voluntariatul reprezintă 
contextul potrivit pentru ca 
tinerii să-și pună în practică 
abilitățile și să obțină 
rezultate prin prisma 
acestora. Implicit, faptul că 
își vor atinge obiectivele 
propuse de activitatea pe 
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care o desfășoară, le va 
consolida în timp încrederea 
în ei înșiși. 

 
Își formează 

competențele 
Atât în metodologia 

de admitere la anumite 
facultăți, cât și în procesul de 
angajare sunt necesare 
diverse competențe. De 
exemplu: competențe 
lingvistice, digitale, 
antreprenoriale, sociale. Este 
important ca atunci când 
specificăm o anumită 
competență să fie menționat 
contextul în care aceasta a 
fost dobândită. De multe ori, 
formarea unei competanțe 
prin prisma unei activități 
practice va avea un impact 
mai mare decât dobândirea 
acesteia în urma unui curs 
teoretic. 

Acumulează 
experiență 

Lipsa experienței 
profesionale reprezintă una 
dintre problemele cu care 
tinerii se confruntă în 
procesul de integrare în piața 
muncii. Însă, acest 
impediment poate fi evitat, în 
contextul în care tânărul se 
va implica în activități care îl 
vor ajuta să acumuleze 
experiență în zona sa de 
interes. Totodată, 
voluntariatul facilitează 
dobândirea unor strategii de 
planificare a activității și de 
organizare a timpilui, iar în 
acest fel tinerii devin mai 
responsabili. Un alt aspect 
important este reprezentatt 
de prilejul de a acumula 

informații de la specialiști 
care profesează în domeniul 
respectiv de actovitate. 

 
Află ce activități îi 

plac 
Identificarea 

domeniului de activitate 
potrivit este un proces care, 
pentru a fi eficient, este de 
preferat să se înceapă încă 
din perioada liceului. Sunt 
situații în care tinerii aleg o 
anumită facultate fără să știe 
ce va presupune concret 
activitatea lor după 
finalizarea acesteia. 
Voluntariatul le permite 
tinerilor să intre în contact cu 
diverse domenii de activitate, 
asfel încât să conștientizeze 
ce li se potrivește și ce îi 
motivează. 

 
Își dezvoltă rețeaua 

de contacte 
Făcând voluntariat, 

tinerii cunosc persoane care 
au aceleași valori ca și ei, 
interacționează cu persoane 
cheie din domenii de 
activitate, care le pot servi 
drept modele profesionale. 

Chiar și situația în 
care aleg o activitate care nu 
li se potrivește reprezintă un 
avantaj pentru că în acest fel 
se autocunosc și pot afla 
mult mai ușor care este 
taseul educațional și 
profesional pe care își 
doresc să-l urmeze. Tinerii 
pot alege să facă voluntariat 
într-un domeniu care le place 
și să susțină în acelați timp o 
cauză în care cred.  

 

Evenimente 
tradiționale din domeniul 
voluntariatului în România 
sunt: 

- Săptămâna 
Națională a 
Voluntariatului 
(eveniment derulat 
în a treia 
săptămână din 
luna mai) 

- Gala Națională a 
Voluntarilor (12 
decembrie) și alte 
gale locale 

- Ziua Internațională 
a Voluntarilor (5 
decembrie) 

- Ziua Internațională 
a managerilor de 
Voluntari (5 
noiembrie) 
 
 

Surse bibliografice:  
 

- definiție preluată 
din Legea 
Voluntariatului în 
România nr 
195/2001, 
modificată în 2006 

- www.provobis.ro 
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SIMPOZION JUDEŢEAN LITERAR 

JOC DE CUVINTE 
 

Profesor Apetroei Mihaela 
Liceul „Carol I” Bicaz 

Profesor-metodist Curpănaru Gabriela Livia 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

Pe data de 10 
decembrie 2019,  la Casa de 
Cultură a Oraşului Bicaz a 
avut loc lansarea cărţii Joc 
de cuvinte a poetului Ion 
Asavei,  totodată şi director 
al Bibliotecii „Mihai 
Eminescu” din Bicaz. 
 

 
 
Atât lansarea de carte, cât şi 
evenimentul  organizat în 
cinstea domnului Asavei cu 
ocazia ieşirii domniei sale la 
pensie, au fost minuţios 
elaborate de către un grup 
de profesori de la Liceul 
„Carol I” în parteneriat cu 
CCD Neamţ, liceul fiind din 
acest an şcolar filiala din 
Bicaz a CCD Neamţ, sub 
atenta coordonare şi  
îndrumare a doamnei 
metodist şi profesor 
Gabriela-Livia Curpănaru.  
 

 
 
Trebuie menţionat faptul că, 
sala Casei de Cultură s-a 
umplut de colegi de breaslă 
ai autorului, de apropiaţi, 
cadre didactice, autorităţile 
locale, consumatori de 
evenimente culturale şi 
oameni de suflet ce au venit 
din drag şi preţuire pentru 
domnul Asavei şi pentru a 
savura împreună bucuria 
momentului. 
Suntem obişnuiţi cu toţii să-l 
întâlnim în calitate de gazdă 
şi moderator al tuturor 
activităţilor culturale 
desfăşurate în oraşul Bicaz.  
Ştim că este parte activă a 
tuturor evenimentelor de 
mare sau mică amploare 
petrecute în urbea bicăjeană 
şi împrejurimi.  
Cunoaştem faptul că, atât 
prin activitatea de bibliotecar, 
desfăşurată cu implicare şi 
pasiune, cât şi prin 
activitatea de jurnalist al 
ziarului Monitorul de Neamţ, 
domnul Asavei a pus în 

lumina reflectoarelor oameni, 
diferite situaţii, diverse 
evenimente....şi nu au fost 
puţine... pentru că au 
constituit obiectivul muncii 
sale de-a lungul timpului şi 
de-a lungul anilor, 
încununând rezultate 
deosebite şi formând o 
carieră demnă de apreciat şi 
totodată de invidiat pentru 
mulţi. 
Tocmai din acest motiv, noi, 
organizatorii ne-am propus, 
nu să-l punem în valoare pe 
domnul Asavei, deoarece 
valoarea domniei sale este 
incontestabilă, este dovedită, 
demonstrată, cunoscută şi 
recunoscută de către toţi cei 
care îl cunosc, aşa că, ne-
am dorit ca activitatea din 
data de 10 decembrie să fie 
despre dumnealui, despre 
omul, bibliotecarul, jurnalistul 
şi poetul Ion Asavei, o 
activitate, care mai înainte 
de toate să fie una de suflet. 
Şi cum am fi putut realiza 
toate acestea mai bine, dacă 
nu prin lansarea, volumului 
de versuri „Joc de cuvinte”, 
ce este parte din gândurile, 
sufletul, sentimentele şi 
trăirile dumnealui,  
reprezentându-l în totalitate. 
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Volumul Joc de cuvinte al 
autorului Ion Asavei,  
subliniază aşa cum spune 
foarte sugestiv şi titlul, 
puterea poetului de a se 
juca, folosindu-se de 
cuvintele ce totodată,  prind  
sub condeiul său, o  
profunzime a ideilor poetice, 
trecute prin filtrul unei raţiuni 
ce pierde în mod voit în 
favoarea afectului, bazându-
se pe puterea unei 
sensibilităţi dată de clipa 
unică, trecătoare. 
Tematica poeziilor este pe 
cât de profundă, pe atât de 
controversată, autorul 
abordând  temele majore ale 
universului liric - viaţa,  
dragostea, efemeritatea , 
moartea,  menirea omului în 
Univers,  poetul în strânsă 
relaţie cu lumea şi poezia sa, 
natura – toate întâlnite în 
creaţiile moderne şi 
contemporane, redate în 
acest caz printr-un limbaj 
atent ales, o exprimare 
accesibilă şi totodată 
rafinată, pătrunsă de-
nţelesuri tulburătoare.  Ideile  
poetice sunt redate printr-o 
versificaţie  modernă,  
tehnica ingambamentului 
facilitând deseori 

posibilitatea cititorului de a 
empatiza cu eul creator. 
Indiferent de tema abordată,  
poezia lasă  impresia unei 
bogăţii spirituale , găsită la 
sufletul aflat într-o perpetuă 
căutare.   
Aceasta, constituie de fapt, 
atitudinea omului profund, 
evoluat spiritual, atitudinea 
poetului ce caută să-şi 
exprime şi lămurească 
frământările interioare, 
obţinute din prinosul propriei 
sale vieţi.  
Astfel, aceste frământări, 
fragmente ale vieţii ce 
preocupă o conştiinţă- a 
Omului-Poet,  sunt  
împărtăşite  şi  lansate sub 
aspect reflexiv celorlalţi, 
cititorilor,  cu  modestia şi 
reţinerea unui suflet, ce 
contemplă  viaţa cu toate ale 
sale, nu de sus, ci din 
mijlocul ei... atribute ce 
definesc omul şi poetul Ion 
Asavei. 
Prin lansarea volumului de 
poezii, considerăm că 
activitatea profesională a 
domniei sale a fost 
încununată şi prin această 
latură sensibilă, de artist pe 
care o evidenţiază 
permanent în relaţiile cu 
viaţa şi cu ceilalţi. 
 

 
 

„Să trăiești mereu în 
vecinătatea clasicilor 
Să fii mângâiat de privirea lor 
îngăduitoare 
Să-ți înalți gândul în fiecare 
clipă spre ei 
Scăpând pleoapele asemeni 
unei fete virgine 
Să suferi alături de toate 
personajele lumii 
Dar să și participi la puținele 
lor bucurii 
Să te simți strivit de 
greutatea tomurilor 
Să fii înconjurat de 
strălucitoare oglinzi 
Să-ți duci viața în miezul 
memoriei lumii 
Să trăiești și să te încânte o 
existență labirintică 
Dar să și plângi nefericirea 
tuturor 
Egoismul și capriciile zeilor 
Să împingi alături de Sisif 
povara neputinței... 
O, Doamne! 
Câte pot să încapă în 
(ne)fericirea unui 
bibliotecar... 
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Modelul SAMR 
Profesor Armanu Livia 

 Școala Gimnazială Nr 2 Piatra-Neamț 
 
  

Am citit de curând pe 
Internet despre Modelul 
SAMR, dezvoltat de Ruben 
Puentedura. Este o referință 
teoretică foarte importantă 
pentru educatorii care doresc 
să se gândească la 
integrarea efectivă și cu 
adevărat educativă a 
tehnologiilor în clasă. Este 
un model teoretic care 
descrie palierele de integrare 
a tehnologiei în orele de curs 
ale elevilor și un model de 
referință în materie de 
integrare a TIC în educație 
Modelul SAMR oferă o 
metodă folosită pentru a 
înțelege mai bine modul în 
care tehnologia poate avea 
un impact real asupra 
predării și învățării. Astfel, 
acest model ajută profesorul 
să înțeleagă că integrarea 
TIC nu înseamnă să folosești 
tehnologia cu orice preț, ci 
implicarea elevului în 
învățare.  
Prin urmare, tehnologia 
devine un instrument pentru 
atingerea acestui obiectiv: 
învățarea. 
Iată fiecare componentă a 
modelului SAMR, creat de 
Ruben Puentedura.  
Primul pas: sarcinile/ temele 
obișnuite ale școlarilor sunt 
realizate prin tehnologie. 
Exemplu: Elevii sunt invitați 
să scrie un eseu pe tema 
„Idealurile mele”. Această 
lucrare este realizată pe 

Google Drive, iar profesorul 
are acces la lucrarea scrisă 
de către fiecare elev.  Elevul 
trebuie să facă o înregistrare 
audio a eseului adăugând 
chiar și muzică. Înregistrarea 
va fi redată în fața unui 
public real (elevi, profesori, 
părinți). 
Această activitate produce o 
schimbare funcțională în 
grupul de elevi: toți elevii 
dobândesc abilități similare 
de scriere precum iar 
existența unui public real 
determină creșterea  
interesului personal pentru 
calitatea lucrării. Tehnologia 
este necesară în clasă 
deoarece permite evaluarea 
de către colegi și profesori, 
facilitează rescrierea 
(corectarea) și permite chiar 
înregistrarea audio. Elevii 
devin, din ce în ce mai 
curioși și pun din ce în ce 
mai multe, întrebări despre 
procesul de scriere. 
De asemenea tehnologia 
computerului permite noi 
sarcini care erau anterior 
imposibile. 
Exemple: un profesor le cere 
elevilor să creeze un 
documentar video care să 
răspundă la o întrebare 
cheie legată de concepte 
importante din clasă. 
Echipele de elevi au grijă de 
diferite aspecte ale 
problemei și colaborează 
pentru a crea un produs 
final. Echipele trebuie să 

comunice cu surse externe 
de informații, iar videoclipul 
va fi postat pe blogul școlii. 
În această etapă, sarcinile 
școlare și tehnologia 
obișnuite nu există ca 
obiectiv, ci ca un sprijin 
pentru concentrarea elevului 
pe învățare. Elevii învață 
conținuturi și abilități pentru a 
susține concepte importante, 
deoarece urmăresc 
provocarea creării unui 
videoclip de calitate 
profesională. Colaborarea 
devine necesară și 
tehnologia facilitează 
comunicarea în cadrul 
grupului de elevi.  
Întrebările și discuțiile sunt 
tratate din ce în ce mai 
”profesionist” de către elevi. 
În rezumat după cum putem 
vedea, acest model folosește 
tehnologia pentru a 
concentra predarea asupra 
elevului. Scopul principal 
este implicarea elevului în 
învățarea sa, astfel încât 
progresul său să fie 
semnificativ.  
Un proverb românesc spune: 
Doar făcând, poți învăța!  
 
Bibliografie: 
SAMR, 
 ttps://www.youtube.com/wat
ch?v=rMazGEAiZ9c 
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O ÎNTÂMPLARE DIN VIAŢA UNUI DIRIGINTE 
 

Profesor Socea Vasile 
Liceul Carol I Bicaz 

 
  
             Am fost diriginte la o 
clasă de a VII- a care avea 
un efectiv de 23 de elevi, 10 
fete şi 13 băieţi. Cu 
indulgenţă putem spune că 
nivelul de instruire al clasei 
era mediu. În principal fetele 
erau cele care îşi aduceau 
aportul la ridicarea nivelului 
clasei. Menţionez că în clasă 
se găseau şi elevi de etnie 
rromă, puţin interesaţi de 
şcoală, fiind în jur de 43% 
din colectivul clasei. 
             Ca în mai toate 
clasele, la un moment dat, 
apar numite conflicte, în 
principal între elevi.Cât timp 
am fost diriginte la această 
clasă alte tipuri de conflicte , 
de genul elev-cadru didactic 
sau elev-personal auxiliar, 
nu au fost. De aceea 
această temă se va axa doar 
pe medierea conflictelor de 
tip elev-elev. Aceste conflicte 
au avut două direcţii. Una a 
fost reprezentată de 
conflictele între elevi de 
aceeaşi etnie iar cealaltă de 
conflicte între elevi de etnii 
diferite. Referitor la 
conflictele ce se înscriu în 
ultima direcţie se poate 
spune că, de fapt luau forma 
grup de elevi-grup de elevi, 
apărând o solidaritate între 
membrii aceleiaşi etnii. De 
remarcat faptul că aceste 
conflicte, indiferent de forma 

pe care o îmbrăcau, nu 
ajungeau în zona violenţelor 
fizice, rezumându-se doar la 
violenţe verbale sau ironii. 
              Pentru a crea un 
climat bun în colectivul de 
elevi am considerat că ar fi 
oportun să iniţiez un proiect 
intitulat „Medierea între elevi 
cu elevi‖, cu ajutorul căruia 
să micşorez numărul 
conflictelor între elevi. Ideea 
a fost expusă conducerii 
şcolii iar aceasta şi-a dat 
acordul. Într-o primă fază am 
ales doi elevi , dintre care 
unul de etnie rromă, pentru 
a-i pregăti să devină 
mediatori pentru colegii lor. 
              Avantajele medierii 
cu elevi: 
- copiii în unele cazuri 
sunt mai deschişi faţă de 
colegii lor decît de exemplu, 
faţă de profesori sau faţă de 
părinţi; 
- nu se pierde timp 
preţios din oră de către 
diriginte sau un alt cadru 
didactic în vederea 
soluţionării conflictelor; 
- ajută la o mai bună 
cunoaştere , atât de sine cât 
şi a colegilor; 
- creşte implicarea şi 
participarea anumitor elevi; 
- dezvoltă creativitatea; 
- creează o alternativă 
pentru rezolvarea 
conflictelor; 

- îmbunătăţeşte relaţiile 
dintre elevi; 
-  încurajează idealurile 
democratice; 
Pentru a face faţă cu succes 
unui proces de mediere, 
elevii mediatori au nevoie de 
patru tipuri de abilităţi: 
                   •    Abilitatea de 
a stabili o relaţie de lucru 
eficientă cu fiecare parte 
aflată în conflict, pentru a 
face participanţii să aibă 
încredere în ei, să comunice 
liber; 
                   •    Abilitatea de 
a crea cooperare între părţile 
aflate în conflict; 
                   •    Abilitatea de 
a dezvolta  un proces creativ 
de grup şi de a adopta o 
decizie; 
                   •    Abilitatea de 
a identifica informaţii 
independente despre 
problemele în jurul cărora 
gravitează conflictul.  
Acestea îi pot ajuta să 
găsească soluţii la care 
părţile nu se gândesc. 
Aceste abilităţi au la bază un 
set de trăsături de 
personalitate: sociabilitate, 
confidenţialitate,imparţialitat, 
flexibilitate, creativitate, 
gândire divergentă, aptitudini 
de comunicare activă, 
 empatie,toleranţă, deschider
ea spre alţi oameni, 
respect,sinceritate, nestitate. 
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În alegerea celor doi 
mediatori am ţinut cont, pe 
lângă abilităţile şi trăsăturile 
enumerate mai sus şi de 
statutul pe care-l aveau în 
cadrul clasei sau în cadrul 
grupului. Este evident că un 
elev care nu se bucură de o 
mare popularitate, influienţă 
sau autoritate nu poate fi 
mediator, chiar dacă are 
anumite calităţi ce-l pot 
recomanda. 
       Ţinând cont că aceste 
conflicte nu sunt foarte grave 
am decis ca mediatorii să 
încerce să le rezolve singuri . 
Dacă vor fi depăşiţi de 
situaţie sau eforturile lor nu 
au dat roade, eu ca diriginte, 
urma să mă implic pentru a 
aplana conflictul.  
       Mediatorii au fost 
pregătiţi pe durata a două 
ore. Prima oră a fost una 
teoretică în care au fost 
expuse regulile pe care 
trebuie să le respecte un 
mediator şi tehnicile de 
comunicare.  
Le-au fost prezentate 
următoarele reguli :   
1. Un mediator trebuie să 
fie imparţial /neutru - în 
calitate de mediator să nu 
judece părţile implicate într-
un conflict şi să nu ocupe o 
poziţie părtinitoare chiar 
dacă este evident că o parte 
are dreptate, iar cealaltă nu. 
2. Un mediator nu este 
judecător sau arbitru care 
decide ce trebuie făcut – 
există tentaţia să se dea  
sfaturi părţilor, să li se 
sugereze cum să procedeze 
( sarcina mediatorului este 

cea de a-i ajuta pe cei aflaţi 
în conflict să găsească 
singuri soluţii pentru 
stingerea lui, riscând altfel ca  
soluţia dată să nu convină 
unei părţi sau ambelor şi 
atunci mediatorul va fi făcut 
vinovat). 
3. Un mediator nu 
spune altora despre ce s-a 
vorbit la mediere – trebuie 
ca mediatorii să păstreze 
confidenţialitatea, să nu 
povestească celorlalţi colegi 
fără permisiunea elevilor 
aflaţi în conflict ceea ce s-a 
discutat (se vor simţi mult 
mai liberi şi deschişi în a 
povesti despre problemele 
lor dacă vor şti că acestea 
vor rămîne secrete). 
Ca tehnici de comunicare au 
fost prezentate : 

1. Comunicare verbală     
a) întrebări deschise – 
sunt întrebările care invită 
elevii să dea răspunsuri 
ample, încurajând discuţia, 
fiind foarte bune la începutul 
medierii; 
b) întrebări închise - 
sunt întrebările care necesită 
un răspuns scurt, folosite 
pentru a afla anumite detalii, 
găsindu-şi locul spre finalul 
medierii; 
c) ascultarea reflexivă 
sau parafrazarea – 
reprezintă un fel de rezumat 
al conflictului, punându-se în 
evidenţă esentialul, ajutând 
la înţelegerea exactă a 
situaţiei; 
d) reformularea – este 
folosită pentru a schimba un 
mesaj negative, cuprinzând 
expresii jignitoare sau 

provocatoare, cu un mesaj 
neutru sau chiar pozitiv. 

2. Comunicare non-
verbală 

a) ascultarea activă 
– se poate transmite prin 
intermediul gesturilor, poziţiei 
corpului, contactului vizual,  
înlesnind comunicarea prin 
faptul că elevului i se 
creează percepţia că este 
ascultat; 
b) sentimente şi 
emoţii – mediatorul trebuie 
să potolească anumite 
sentimente sau emoţii ale 
elevilor aflaţi în conflict. 
A doua oră a vizat partea 
practică, prin aplicarea 
noţiunilor teoretice însuşite . 
Această activitate am 
împărţit-o în două părţi.  
       Prima a cuprins 
următoarea situaţie: Două 
colege se ceartă pentru că 
una dintre ele se presupune 
că a lansat un zvon 
neadevărat despre cealaltă. 
Fiecare dintre cei doi 
mediatori au fost puşi să 
rezolve acest conflict, 
separat, interesând mai mult 
întrebările şi atitudinea celor 
doi faţă de situaţie.   
        În a doua parte 
mediatorii au primit spre a 
media împreună următorul 
conflict: Doi elevi de etnii 
diferite şi –au adresat injurii 
deoarece la ora de educaţie 
fizică unul dintre ei nu a vrut 
să-i paseze mingea celuilalt 
în timpul jocului de fotbal.  
Rezultatele obţinute în urma 
pregătirii au fost 
mulţumitoare, cei doi elevi 
fiind receptivi la activităţi, 
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fiecare dându-şi silinţa să 
rezolve pe cât posibil 
conflictele propuse. 
            Considerându-i 
pregătiţi , le-am dat spre 
mediere un conflict mai 
vechi, pe care-l ştiam, între 
două tabere. Una era 
alcătuită din patru băieţi 
rromi iar cealaltă de un băiat 
venit din Italia şi colega de 
bancă. La mijloc era invidia 
pe care o aveau rromii faţă 
de băiat deoarece acesta se 
lăuda cu ce a văzut pe unde 
a fost iar fetele din clasă, 
indiferent de etnie stăteau 
mai mult pe lângă el. De la 
invidie la jigniri nu a fost 
decât un pas. Colega de 
bancă a băiatului fiind ―mai 
bună de gură‖ îi ţinea 
întotdeauna partea, 
ripostând verbal de fiecare 
dată când avea ocazia. 
Această situaţie a fost un 
test dificil pentru cei doi 
mediatori ţinând cont că 
puteau fi influienţaţi foarte 
uşor, în principal datorită 
etniei din care fac parte atât 
ei cât şi elevii aflaţi în 
conflict. 
           Medierea s-a 
desfăşurat în mai multe 
runde. Au fost ascultate 
părerile celor două grupuri 
separate, iar în final au fost 
puse faţă în faţă. După ce la 
început au curs fel de fel de 
invective, rromii fiind făcuţi 
―cioroi‖ iar cei doi colegi de 
bancă ―cioroi vopsiţi‖, pe 
măsură ce timpul trecea, iar 
mediatorii îşi luau rolul în 
serios,  ambele tabere şi-au 
mai domolit tonul. În final, 

după discuţii care s-au întins 
pe parcursul mai multor zile, 
s-a aflat că rromii nu voiau 
ca băiatul venit din Italia să 
aibă o prietenă de etnie 
rromă şi totodată nu le 
plăcea atitudinea lui 
enervantă şi de cele mai 
multe ori superioară. 
          După această mediere 
s-a văzut o îmbunătăţire a 
relaţiilor dintre cele două 
grupuri. Nu au devenit 
prieteni dar n-au mai apărut 
conflicte verbale între ei. 
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OBSTACOLE ÎN RELAȚIA ȘCOALĂ-PĂRINȚI 
 

Profesor  pentru învățământul primar-  Țepeș Angela 
Școala Gimnazială Nr. 1, Bicazu Ardelean, Neamț 

 
 
            Formarea și 
informarea familiei în ceea 
ce privește școlaritatea 
copiilor presupune ca părinții 
să fie conștienți de obligațiile 
pe care aceștia le au privind 
educația, atitudina pe care ei 
trebuie să o aibă pentru 
reușita școlară și metodele 
de colaborare cu unitatea 
școlară. Este necesar astfel 
un dialog permanent între 
părinți și profesori. 
           Competențele 
cadrelor didactice de a 
relaționa cu părinții trebuie 
să facă parte din atitudinea 
profesională. Familia 
primește sprijin din partea 
școlii pentru ca rolul educativ 
al acesteia să fie pe deplin 
îndeplinit. Profesorii sunt în 
măsură, având pregătire în 
materie de relații cu părinții, 
să asigure asistența 
necesară.  
           În centrul atenției 
parteneriatului școală- 
familie este elevul și nevoile 
acestuia pentru a înregistra 
succes școlar și integrare 
eficientă în societate. 
Familia, școala și ceilalți 
membrii ai comunității se 
constituie în suport pentru 
formarea viitorului cetățean. 
          Fiecare copil este 
diferit. Familia îi conturează 
caracterul iar școala se 
ocupă de educația formală. 

Se întâmplă și cazuri în care 
colaborarea dintre cei doi 
factori este dificilă. Vorbim 
aici de obstacole ce pot 
interveni în relația școală-
familie (comunicarea 
eficientă cu școala 
presupunând un surplus de 
efort material și necesitând 
timp alocat din partea 
părinților). 
          Barierele în 
comunicarea școală-familie 
pot lua naștere din idei 
divergente ce vizează 
responsabilitatea părinților și 
instituției școlare în ceea ce 
privește educația copiilor.  
         Astfel de idei pot să 
apară datorită: 
                  - libertății 
părinților de a alege școala 
la care merge copilului sau 
unicitatea instituției școlare; 
                  - influenței 
mediului familial în ceea ce 
privește rezultatele copilului; 
                  - randamentul 
familial asupra reușitei 
școlare; 
                  - datoria 
parentală și randamentul 
pedagogic; 

                  - implicarea 
părinților în procesul 
decizional la nivel de 
instituție de învățământ. 

               Problema este una 
de atitudine. 
Colaborarea familiei cu 

școala este un drept de 
opțiune. 

                
                          Reproșuri pe 

care școala le poate 
face părinților: 

 
                   - indiferența, 
apatia – neimplicarea sau 
neparticiparea la activitățile 
propuse de cadrele 
didactice; 
                  - lipsa de 
inițiativă și responsabilitate -  
toate acțiunile fiind propuse 
de școală; 
                  - timiditate - 
părinții nu-și expun ideile și 
opiniile din lipsă de 
încredere în sine; 
                  - preocuparea 
exclusivă sau excesivă 
pentru rezultatele școlare și 
nu pentru modalitatea de a 
ajunge șa rezultate școlare 
bune potrivit nivelului 
fiecărui copil; 
                 - rolul parental 
greșit înțeles - părinții nu-și 
cunosc rolurile și funcțiile în 
educația școlarului; 
                 - contacte limitate 
cu școala - familia este 
prezentă doar în situații 
limită, excepționale, care țin 
de rezultatele sau 
comportamentul copilului; 

                 - conservatorismul - 
neacceptarea ideilor 
noi; 
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                 - participare cu 
ingerințe - părinții vin doar 
să critice inițiativele cadrelor 
didactice. 

 
                                Reproșuri 

pe care familia le face 
școlii: 

 
                - cadrele didactice 
nu relaționează cu părinții 
deoarece nu acționează 
împreună cu aceștia ca și 
parteneri ci își impun 
autoritatea; 
                - definirea neclară 
a rolului de profesor - cadrul 
didactic oscilează între 
modelul actual al 
parteneriatului și cel 
tradițional; 
               - slaba pregătire 
sau chiar incapacitatea de a 
relaționa cu părinții. 
                     Dacă școala și 
familia se  susțin și se 
completează reciproc ele 
contribuie la o bună integrare 
a elevului în activitatea 
școlară și în viața socială. O 
mai bună cunoaștere în 
ambele sensuri, 
îndepărtarea stereotipurilor 
și găsirea intereselor 
comune nu fac altceva decât 
să susțină activitatea 
școlarului.   
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PROFESORUL MODERN ȘI REALITĂȚILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
ACTUAL 

 
Profesor Balint Valeria 
Liceul ”Carol I” , Bicaz 

 
 
       

A fi profesor este destul 
de greu datorită faptului că 
nimeni nu te ȋnvaţă cum să 
abordezi anumite situaţii, nu 
sunt reţete perfecte de 
predare-ȋnvăţare-evaluare, 
fiecare metodă având 
avantaje şi dezavantaje şi 
sunt foarte multe variabile de 
care trebuie să se ţină cont: 
resurse materiale, umane, 
temporale, bibliografice .  

Sunt cărţi de specialitate, 
dar nu au  studii de caz 

concrete care să te ajute să 
ȋnţelegi anumite fapte, stări, 
situaţii (cred că aceasta este 
o problemă a ȋnvăţământului 
românesc, multă teorie, fără 
a o ancora ȋn realitate, ȋn 
studii de caz practice, există 
o ruptură imensă ȋntre şcoală 
şi mediul de afaceri).  

Profesorul este 
asemenea unui părinte, 
nimeni nu te poate  pregăti 
ȋndeajuns de mult pentru 
situaţiile cu care te vei 
confrunta: timp, hrană, bani, 
boală, etape de dezvoltare a 
copilului, personalitatea lui, 
abilităţi şi capacităţi 
personale etc. 

Propun câteva sfaturi 
pentru profesori plecând de 
la studii de caz concrete cu 
care m-am confruntat, 

precum şi fiind inspirată de 
cartea lui Cury Augusto 
,,Părinţi străluciţi. Profesori 
fascinanţi’’: 

1. Fiţi prietenii tuturor 
copiilor. Ascultaţi-le 
păsurile, necazurile. 
Observaţi-i! 
,,Profesorii buni 
corectează 
comportamente, 
profesorii fascinanţi 
rezolvă conflicte ȋn 
sala de clasă.’’Am 
ajuns ȋn clasa a XII-a 
cu elevii cărora le-am 
fost diriginte şi abia 
atunci am descoperit 
multe conflicte din 
clasă care s-au 
acutizat. Am avut un 
elev care lipsea foarte 
mult şi nu reuşea să 
se acomodeze ȋn 
bancă cu nici un coleg 
de clasă. În toţi cei 
patru ani a stat 
singur...Am crezut că 
era agresiv. De fapt, 
adevărul era altul: cei 
din clasă ȋl necăjeau 
şi ȋl jigneau pentru că 
era timid...Eu nu am 
observat asta la timp, 
poate altfel ar fi stat 
situaţia, el nu ar mai fi 
fost marginalizat. Dar 
nu am observat şi nu 
am ştiut cum să 

reacţionez...Voi ce aţi 
fi făcut? 

2. Fiţi obiectivi. Nu 
supraapreciaţi. În 
şcoala vieţii, notele 
mici ne ajută mai 
mult decât notele 
mari. Tot atunci 
(clasa a XII-a) , am 
aflat că grupul de 
eleve pe care eu ȋl 
consideram cel mai 
bun din clasă, la 
ȋnvăţătură, era o 
ȋnşelătorie... Ele 
copiau la toate 
testele, erau 
răutacioase cu cei din 
jur, ȋi marginalizau şi 
se credeau superioare 
celorlaţi. Am greşit 
atunci când le-am dat 
credit ȋn anumite 
situaţii iar ceilalţi s-au 
simţit nedreptăţiţi şi nu 
au mai comunicat cu 
mine... Notele mari se 
pun mult mai uşor,  
acum şi astfel ei cred 
că acesta este nivelul 
lor, ȋnşelător... O 

elevă care avea 
mediile peste  nouă,  
la bacalaureat nu a 
reuşit decât un  şase, 
deoarece s-a minţit 
singură prin copiat şi 
prin supraaprecierea 
profesorilor. Dacă 
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notele ei la clasă erau 
mai mici s-ar fi 
pregătit mai intens şi 
atunci nota la 
bacalaureat era mult 
mai mare. Când eram 
eu elev, unii profesori 
ne spuneau ,,lasă să 
ai tu şase la mine, dar 
la examen să iei nota 
zece’’. De ce notăm 
atât de uşor cu zece? 
De ce contează atât 
de mult nota ȋn ziua 
de azi? Cum e mai 
bine?... Cel mai bine 
ar fi să fim obiectivi 
atunci când ȋi notăm, 
să avem bareme clare 
şi să creăm subiectele 
astfel ȋncât ei să nu 
aibă şansa să trişeze 
(E greu....stiu.....). 

3. Nu luaţi decizii 
atunci când sunteţi 
nervoşi. Tăcerea e 
de aur. Analizaţi şi 
apoi decideţi. 
Pregătiţi copiii 
pentru eşecuri. 
Lăudaţi-l pe tânăr , 
ȋnainte de a-l corecta 
sau de a-l critica. 
Atunci când am 
organizat etapa locală 
a olimpiadei la 
disciplina pe care o 
predau, am fost foarte 
dezamagită de 
rezultate, deoarece 
după o lungă perioadă 
de pregătire 
suplimentară, mă 
aşteptam să le fie 
uşor să rezolve 
subiectele primite. În 
momentul de furie şi 

dezamăgire maximă, 
le-am scris un email 
ȋn care i-am certat şi 
criticat. Ce am 
obţinut? Au fost atât 
de dezamăgiţi, 
frustraţi ȋncât au 
căpătat ,,fobie’’ faţă 
de concursuri astfel 
ȋncat nu au mai vrut 
să participe la 
niciunul. 

4. Arătaţi-le elevilor cât 
de mult ȋi iubiţi. Era 
o elevă ȋn clasa a X-a 
pe care o apreciam 
foarte mult pentru 
inteligenţa ei. La un 
moment dat am 
observat o tristeţe 
foarte mare ȋn ochii ei 
şi parcă mă privea 
abătută. În pauză am 
chemat-o şi am vorbit 
cu ea. Nu a vrut să-mi 
spună ce are pe 
suflet...Atunci eu am 
luat-o ȋn braţe şi i-am 
spus că o iubesc atât 
de mult ȋncât ȋmi 
pasă...Aceste cuvinte 
au marcat-o, s-a 
apropiat foarte mult 
de mine şi de 
disciplina pe care o 
predam. Ca 
mulţumire, de Ziua 
Educaţiei mi-a scris o 
scrisoare ȋn care mi-a 
spus cât de mult au 
contat acele cuvinte 
pentru ea, iar de 
atunci când are o 
problemă ȋmi cere 
sfatul şi păstrăm 
legătura chiar dacă a 
terminat liceul , a fost  

la facultate, acum 

lucrează...Pentru 
mine este un motiv să 
mai fiu profesor 
deoarece pot schimba 
destine, ȋn bine.... 

5. ,,Informaţiile sunt 
arhivate ȋn memorie, 
experienţele sunt 
săpate ȋn inimă. 
Educaţia  a devenit 
seacă, rece şi fără 
ingredientul 
emoţional.’’.Toţi 
suntem tentaţi să 
transmitem informaţii, 
acesta considerăm că 
este rolul nostru. 
Citind cartea ,,Părinţi 
străluciţi.Profesori 
fascinanţi’’ de Cury 
Augusto, mi-am dat 
seama cât de uşor 
uităm informaţia 
recepţionată la un 
moment dat...Şi atunci 
ce este de făcut? Am 
experimentat 
emoţia...informaţia 
emoţională... Atunci 
când le expui elevilor 
studii de caz, 
experienţe proprii, le 
atragi atenţia.. De 
multe ori la sfârşitul 
unor astfel de ore mi-
au spus copiii că a 
fost o oră frumoasă şi 
uşoară... Ce poate fi 
mai frumos? 

6. ,,Informăm şi nu 
formăm’’. ,,Tinerii 
cunosc tot mai mult 
lumea ȋn care se 
află, dar nu ştiu 
aproape nimic 
despre lumea care 
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sunt ei ȋnşişi.’’ În 
fiecare an ȋn prima 
oră la clasa a IX-a ȋi 
ȋntreb pe elevi cum au 
ajuns la profilul 
economic. Cei mai 
mulţi ȋmi spun că 
datorită 
recomandărilor făcute 
de rude, vecini şi 
prieteni, foşti 
absolvenţi, liceul fiid 
cel mai aproape de 
domiciliul lor, unii 
deoarece nu au reuşit 
să intre unde şi-au 
dorit şi a fost a doua 
opţiune, iar cei care 
şi-au dorit cu adevărat 
să  ajungă la acest 
profil, deoarece 
doresc să profeseze 
ȋn domeniu, sunt 
foarte puţini. 
Majoritatea şi-au ales 
singuri liceul, pentru 
alţii au ales părinţii , 
deasemenea  şi 
profesia deoarece 
consideră că ȋi va 
ajuta pe viitor ȋntr-o 
carieră ȋn domeniul 
economic urmând şi o 
facultate de profil 
pentru a avea un trai 
mai bun. Astfel, cei 
mai mulţi dintre ei ȋşi 
dau seama foarte 
repede că nu au 
abilităţi pentru 
domeniul economic, 
că nu le place 
contabilitatea şi nu le-
ar plăcea să lucreze 
ȋntr-un birou. Alţii 
descoperă contrariul, 
deşi nu şi-au dorit, ȋşi 

dau seama că acest 
profil li se potriveşte şi 
hazardul a ales bine 
pentru ei... Dacă ȋi 
ȋntrebi ce părere au 
despre disciplinele 
studiate, majoritatea 
ȋţi vor spune că ,,la 
fiecare profil  trebuie 
să se ȋnveţe strict 
ceea ce este necesar 
ȋn domeniul său fără a 
mai exista 
suprasolicitări din 
partea materiilor 
,,nefolositoare’’.,,Stagi
ile de practică ocupă 
rolul cel mai important 
ȋn dezvoltarea noastră 
deoarece ȋn momentul 
ȋn care optăm pentru 
ocuparea unui loc de 
muncă nu suntem 
ȋntrebaţi de notele 
obţinute ci de 
experienţa ȋn 
domeniu.’’Şcoala 
trebuie să fie ȋn 
actualitate cu toate 
modificările din piaţa 
muncii. Cred că ar 
trebui să existe 
programe care trebuie 
să-i pregătească pe 
elevi pentru alegerea 
carierei...Învăţaţi elevii 
cum să găndească, 
nu să 
memoreze....Trebuie 
sa contribuim la 
eliminarea 
analfabetismului 
functional... 

7. Profesorii fascinanţi 
ȋi ȋndeamnă pe elevi 
să fie proprii lor 
lideri: ,, Să reuşiţi ȋn 

tot ceea ce faceţi. Să 
ȋndrăzniţi, să nu vă 
temeţi de eşec. Dacă 
daţi greş, nu vă 
temeţi să plângeţi. 
Dacă plângeţi, 
regândiţi-vă viaţa-
dar nu renunţaţi. 
Întotdeauna 
acordaţi-vă o nouă 
şansă.’’ Învăţaţi 
elevii să preia o 
lecţie de viaţă din 
fiecare lacrimă. 
Învăţământul 
românesc nu-i 
pregăteşte pe tineri 
pentru o carieră, 
pentru viaţa de după 
şcoală, ei sunt 
pregătiţi numai pentru 
examene de cultură 
generală, disciplinele 
care trebuie să-i 
pregătească pentru 
viaţă sunt pe locurile 
codaşe ȋn ordinea 
importanţei. Întrebaţi-i 
pe elevi dacă ştiu să 
facă un Plan de 
afaceri, dacă ştiu să 
scrie un C.V., o 
scrisoare de intenţie, 
să facă o cerere de 
angajare, cum ȋşi 
găsesc un loc de 
muncă, să scrie la 
calculator un 
document ȋn word, 
excel, să trimită un 
email, să caute o 
informaţie şi să o 
analizeze.....Majoritat
ea nu vor şti...Copiii 
nu sunt centrul 
atenţiei, nu sunt decât 
statistici ȋn rapoarte: 
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absolvenţi, admişi, 
respinşi. Oare nu toţi 
au dreptul la o viaţă 
decentă, la un loc de 
muncă ȋn ţara 
noastră, nu ,,afară’’?. 
Nu pentru asta trebuie 
să-i pregătim.?..De ce 
trebuie să urmeze o 
facultate pentru a 
deveni vânzători, 
agenţi comerciali, 
contabili, secretare, 
şoferi? De ce nu mai 
au valoare diplomele 
obţinute? De ce 
patronii nu le cer şi nu 
angajează tinerii şi ȋn 
funcţie de ele? De ce 
nu se pune accent pe 
abilităţile copilului iar 
acesta să aleagă ȋn 
cunoştinţă de cauză, 
să ştie ce-i place să 

facă, să  devină... 
8. ,,Profesorii buni 

folosesc memoria ca 
depozit de 
informaţie, 
profesorii fascinanţi 
o folosesc ca suport 
al artei de a gândi.’’ 
A educa ȋnseamnă a 
provoca inteligenţa-
este arta provocării.  
Mulţi spun că 
adolescenţii de astăzi 
sunt mai inteligenţi. 
Eu contrazic această 
afirmaţie, deoarece mi 
se pare că se 
confundă acest 
termen cu accesul la 
informaţie...Da., au 
acces la mai multă 
informaţie, dar nu ştiu 
să scrie corect, să 

citească, să efectueze 
calcule simple, să 
sintetizeze informaţia, 
să realizeze scheme 
logice... La nivel de 
liceu...mi se pare 
foarte grav...Ce s-a 
ȋntâmplat? Vă las pe 
dvs.să 
răspundeţi....Lista e 
lungă... 

9. Bacalaureatul nu un 
scop ci un HOP. O 
altă problemă care mă 
frământă este nivelul 
de dificultate la 
bacalaureat. 
Bacalaureatul trebuie 
să fie accesibil pentru 
toţi cei care au ajuns 
ȋn clasa a XII-a. 
Facultatea este pentru 
cei mai studiosi, care 
vor să ȋnveţe mai 
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mult. Nu puţini sunt 
colegii care cred că 
,,bac-ul’’ trebuie să fie 
greu, deoarece pot 
ajunge la facultate şi 
cei slabi.. Care este 
problema? Se 
confundă 
bacalaureatul cu 
examenul de admitere 
la facultate, care, pe 
,,vremea mea”, era 
foarte greu. Ori, nu 
este aşa... Din punctul 
meu de vedere , 
bacalaureatul 
ȋncununeaza, 
confirmă, munca celor 
patru ani de studiu ȋn 
liceu, ȋn care ai 
dobândit diferite 
competenţe care te 
pregătesc pentru piaţa 
muncii.Liceul este 
pentru cei care vor să 
ȋnveţe, şcoala 
profesională este 
pentru cei care vor să 
muncească... Să-i 
lăsăm pe copii să 
aleagă: studiu sau 
servici?...Vârsta 
optimă pentru 
planificarea  carierei, 
ȋn viziunea lor, este 
de 18 ani 
(majoritatea), alţii 14 
ani, asociind această 
planificare cu 
alegerea liceului, a 
facultăţii. Cariera, 
pentru mulţi, 
ȋnseamnă un job bine 
plătit astfel ȋncât tinerii 
să nu mai fie nevoiţi 
să părăsească ţara şi 

fără un şef care să-i 
streseze inutil.  
În ȋncheiere vă provoc 

să răspundeţi (elevi , 
educatori) la următoarea 
ȋntrebare: Care este 
şcoala visurilor 
voastre?  

,,Dacă societatea ar 
plasa educaţia ȋn centrul 
atenţiei, ȋnchisorile ar 
deveni muzee, poliţiştii ar 
deveni poeţi, iar psihiatrii 
ar deveni muzicieni...’’ 
,Cury Augusto. 
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 SĂ CREȘTEM MICI ! 

 
 Profesor Dandu-Boeriu Maria 

Școala Gimnazială Nr.1 Comuna Bicaz Chei 
 
  Aflu că pe data  data 
de 1 noiembrie 2019, 
reprezentanții claselor I-VIII 
de la Școala Gimnazială Nr.1 
Comuna Bicaz Chei se vor 
deplasa, însoțiți de 
consilierul educative la 
Centrul Medical Sancta 
Maria din Piatra Neamț. 
Împinsă de curiozitate încerc 
să descopăr scopul acestei 
deplasări, și aflu o poveste 
care mă pune pe gânduri.  

Anul trecut școlar, 
echipa de voluntari a școlii 
(pentru ca există așa ceva în 
școala sus menționată), 
condusă de responsabilul 
SNAC a aflat de proiectul 
―Cutiuța cu vise împlinite‖,și 
au decis să participle și ei la 
realizarea acestuia, 
impresionați fiind de ceea ce 
reprezenta. Copii decid sa 
dea sfoară in școală, la 
colegi, profesori, părinți și sa 
înceapă achiziția cutiuțelor 
care costau 10 lei, iar banii 
adunați erau direcționați spre 
acest centru de recuperare a 
copiilor cu probleme de 
vorbire, locomotorii și 
Sindrom Down sau chiar 
psihice. Am fost 
impresionată de suma 
adunată: 4200 de lei și m-am 
întrebat: cum cei mici se pot 
mobiliza mai ușor decât  noi 
cei mari? 

Am așteptat 
întoarecerea inimoșilor  de la 
centru și i-am contactat. 

Au venit dornici de a 
povesti  tuturor ceea ce au 
văzut, au descoperit și mai 
ales, ceea ce au reușit sa 
facă ei. Li s-a prezentat 
centrul cu fiecare cabinet, au 
descoperit meserii noi 
precum logopedia. Peste tot 
i-au primit specialiști care le-
au explicat in ce constă 
acest program de recuperare 
și cum iși desfășoară 
activitatea fiecare dintre ei. 
Cel mai mai mult le-au plăcut 
jocurile video, dar ce jocuri! 
Cu ajutorul acestora copii 
erau învățați sa miște 
mânuțele, trunchiul și 
piciorușele. „Cușca de alaturi 
a fost cumpărată de noi‖ – 
au exclamat aproape la 
unison cu ochii sclipindu-le 
de fericire. Am aflat apoi ce 
era cușca – un loc în care 
copii învățau să iși țină 
echilibrul dar era locul 
tuturor: al celor care nu pot și 
al celor care pot. 

Am plecat de lângă 
copii cu un sentiment pe 
care nu il cunoscusem până 
atunci, dar care îmi ridică o 
întrebare: de ce noi, oamenii 
mari,  nu încercăm  sa 
creștem mici, poate astfel 
am înțelege mai mult putera 
compasiunii care duce spre 
voluntariat. 
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FACTORI DE RISC ÎN APARIȚIA VIOLENȚEI ȘCOLARE 
 

 Profesor învățământ primar Burlacu Lorena-Elena  
Profesor învățământ primar Cucuruz Carmen  

Școala Gimnazială Nr.1, Dumbrava Roșie 
 

 
 

Viloența școlară este 
un fenomen din ce în ce mai 
discutat în societatea 
contemporană, fiind vizată, 
mai ales, de instituțiite 
specializate și de 
organizațiile 
nonguvernamentale, care 
încearcă să dezvolte diverse 
programe legate de această 
temă, fiind sensibilizate de 
amploarea pe care o capătă 
acest fenomen la diferite 
niveluri de globalizare, chiar 
dacă impactul acestuia este 
greu de încadrat în statistici 
riguroase și comparabile.  

Diferitele forme ale 
violenței, fie ea ușoară sau 
moderată, cât și seriile de 
evenimente tragice care sunt 
întâlnite la nivelul școlilor din 
întreaga lume, evidențiază o 
insuficiență a strategiilor de 
gestionare și rezolvare a 
conflictelor, subliniind un stil 
de relaționare și un 
comportament social care 
valorizează pozitiv violența. 
Cu toate că, nu există studii 
care să îndice o cifră exactă 
a amplorii acestui fenomen, 
societatea, în ansamblul său, 
filtrând în mod diferențiat 
evenimentele, percepe cu 
neliniște evoluția 
fenomenului, considerandu-l 
una din cauzele ce împiedică 

stabilizarea unei societăți 
democratice întrutotul. 

Deși deținem 
suficiente înformații legate 
de sursele violenței în școli, 
încă nu s-a realizat o 
delimitare clară a acestui 
fenomen, existând mai multe 
tipuri de violență în școală, 
cum ar fi cele prezentate de 
Jacques Pain (2000, p. 72). 
Acesta subliniază existența a 
două tipuri de violență în 
mediul școlar: violența 
obiectivă, care ține de 
încălcarea legilor societății în 
care se manifestă, asupra 
cărora se poate interveni în 
mod direct prin intermediul 
Poliției și al Justiției, care 
dezvoltă o relație de 
colaborare cu instituțiile de 
învățământ, cât și violența 
subiectivă, care se manifestă 
la nivelul mediului școlar, 
fiind mult mai subtilă, ușor de 
neglijat de către corpul 
legislativ, aici încadrându-se 
atitudinile ostile, umuilirea, 
jignirea, sfidarea, 
absenteismul, impolitețea, pe 
scurt, totalitatea atitudinilor 
antișcolare. 

Pentru o viziune mai 
concretă asupra 
fenomenului, vom analiza  
factoriii de risc ca predictori 
ai violenței în școală 
discutand cele mai 

cunoscute categorii: factori 
de risc individuali; factori de 
risc familial; factori de risc 
asociați cu școala; factori de 
risc legați de ceilalți copii; 
factori de risc legați de 
mediul social. 
Factori de risc individuali: 

”Problemele legate de 
complicațiile natale și 
perinatale, problemele de 
sănătate (în special cele 
cardiace), tulburările 
psihologice internalizate 
(nervozitatea anxietatea, 
depresia etc.), problemele de 
temperament legate de 
concentrare și 
hiperactivitate, agresivitatea, 
inițierea precoce în 
comportamente violente, 
preferința pentru 
comportamentul antisocial, 
abuzul precoce de droguri și 
alcool”(Debarbieux, E., 2010, 
pp. 117-118), la care se 
adaugă nivelul de inteligență 
scăzut, legat de un mod 
nepotrivit de soluționare a 
problemelor, sunt 
considerate ca fiind 
categoriile care conturează 
cel mai bine factorii de risc 
individual. 

Conform lui 
Debarbieux (2010, p. 118), 
nu toți acești factori pot fi 
considerați ca fiind predictori 
a-i comportamentului violent 
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al copiilor, însă unii dintre ei 
pot fi incadrați în categoria 
predictorilor slabi.  

De ce sunt aceștia 
importanți?  

Ei bine, dacă sunt 
observați individual de restul 
factorilor pe care îi vom 
aduce în discuție, întradevăr 
pot fi ignorați cu ușurință, 
însă dacă îi adăugăm 
celorlați factori de risc, vom 
observa că aceștia pot 
reprezenta o piesă 
importantă pentru intervenția 
specialiștilor, căci, dacă 
avem în vedere viziunea 
psihologilor aceștia se includ 
în noțiunea de temperament 
menit să rezume bagajul 
neurobiologic al copilului, în 
încercarea lor de a explica 
tulburările de comportament.  

Pe de altă parte, 
sociologii se opunacestei 
idei, considerând noțiunea 
de temperament un 
construct social, ceea ce ne 
permite nouă să afirmăm că 
cea mai evidentă 
interacțiune a acestor factori 
este cu mediul familial și 
doar analiza relației existente 
între aceștia reprezintă un 
predictor al tulburărilor de 
comportament ce pot fi 
dezvoltate. 
Factori de risc familial: 

Așa cum afirmam în 
pasajul anterior este 
important să cunoaștem 
factorii de risc familial, căci 
aceștia țin de mediul familial 
în care copilul își petrece 
copilăria, cât și de mediul 
școlar, părinților li se solicită 
o implicare puternică în 

activitățile școlare și o 
interacține pozitivă cu 
profesorii, reprezentând în 
primul rând un factor de 
protecție. Pe de altă parte, 
dacă modelul familial nu este 
unul pozitiv, copilul poate fi 
supus abuzurilor de orice 
natură sau asistă la 
divergențe conjugale. 
Factori de risc asociați cu 
școala: 

În relație strânsă cu 
factorii amintiți la punctul 
anterior sunt identificați de 
către Debarbieux (2010, p. 
119) următorii factori de risc 
asociați cu școala: eșecul 
școlar, absenteismul și 
abandonul școlar, 
problemele disciplinare 
frecvente, schimbările 
frecvente de școală, 
atașamentul slab față de 
școală și angajarea slabă în 
activitățile școlare.  

Atunci când ne 
gândim la mediul în care 
copiii își petrec majoritatea 
timpului la vârsta copilăriei, 
este lesne de înțeles că 
școala ocupă primul loc. 
Astfel, aceasta devine 
mediul de manifestare cel 
mai potrivit al violenței. 
Așadar influențele externe 
pe care le primesc școlarii și 
preșcolarii se reflectă direct 
în activitatea lor în mediul 
academic. Atunci când 
vorbim de violența școlară 
ne referim în mod direct la 
emiterea unei judecăți de 
valoare, care se realizează 
în concordanță cu mediul 
social în care se manifestă 
atitudinea deviantă. 

Concluzia cea mai evidentă 
este aceea că elevii pot da 
valori diferite acțiunilor de 
același fel, astfel în unele 
școli un anumit 
comportament este 
considerat violent, având o 
valoare însemnată, pe când 
în alte școli, același 
comportament poate trece 
neobservat.  

De asemenea, 
statutul social pe care îl 
ocupă în școală individul în 
cauză, influențează 
evaluarea pe care o face 
asupra acestui 
comportament, astfel elevii 
tind să minimizeze actele 
violente, pe când profesorii 
le vor exagera. 

Așa cum am 
menționat anterior, influența 
școlii, ca instituție socială, 
este marcantă când 
discutăm despre 
comportamentul copiilor, iar 
pentru a se putea realiza 
dezvoltarea cognitivă a 
elevilor este absolut necesar 
să se creeze un mediu care 
satisface, în primul rând 
nevoile de bază ale acestuia, 
siguranța fiind cea de-a treia 
nevoie pe faimoasa scară 
întocmită de Maslow.  

Astfel, pentru a 
combate apariția situațiilor 
violente în școli ar trebui, în 
primul rând a se avea în 
vedere reorganizarea 
curriculumului, fiind nevoie 
de adaptarea acestuia astfel 
încât să fie mai flexibil, 
accentul să cadă pe 
formarea unor viitori cetățeni 
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integrați social, dezvoltați 
multilateral.  

Un alt aspect 
important este cel referitor la 
distribuirea între mai multe 
persoane a puterii în clasă, 
să se expună deschis 
convingerile fiecăruia, să se 
încurajeze relațiile pozitive 
cu lumea din exteriorul școlii, 
cât și dezvoltarea relațiilor 
bazate pe respect și 
încredere între copii și 
profesori. De asemenea, o 
altă modalitate de a diminua 
violența școlară ar 
presupune implicarea 
copiilor în luarea deciziilor 
importante, premiile și 
recompensele fiind un 
element cheie în demersul 
de schimbare a atitudinii 
copiilor, mai ales la vârstă 
școlară mică, așa cum au 
demonstrat-o numeroase 
cercetări realizate în întreaga 
lume. 

De asemenea, 
promovarea diferențelor 
sociale existente între 
persoane, fie de natura 
etnică, socio-economică sau 
de rasă, care compun 
societatea din care fac parte 
copiii, în sens negativ, de 
cele mai multe ori, survin în 
dezvoltarea unui 
comportament violent, fizic și 
verbal, între elevi, în timpul 
programului școlar.  

Este evident în 
societatea actuală faptul că 
frustrările acumulate datorită 
factorilor amintiți anterior 
împing elevii să adopte un 
comportament agresiv în 
raport cu cei din jur, 

ajungând să manifeste 
violența, nu doar fizic, pentru 
că, în viziunea lor nu este 
suficient să rănești fizic pe 
cineva (rănile vindecându-se 
la un moment dat), ci 
dovedind ceea ce pot prin 
manipulare și constrângere 
psihică, convingându-i pe cei 
din jur să se supună ideilor 
pe care hărțuitorii le 
consideră a fi corecte (acest 
tip de agresivitate ducând la 
rezultate de lungă durată, 
chiar permanente).   
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VIOLENŢA ÎN FAMILIE 
 

Profesor  înv. primar Carmen Drîngu 
Profesor înv. primar Simona Ilie 
Liceul „Gh. Ruset Roznovanu” 

Roznov, jud. Neamţ 
 
 
 
„Familia este chiar contextul 
evoluţiei indivizilor 
pe parcursul întregiii vieţi, de 
la naştere şi până la moarte.                                                                                   
Rădăcinile şi roadele 
arborelui familial se hrănesc 
şi se transmit 
şi transgeneraţional, iar dacă 
ele sunt amare, gustul 
existenţei se                                               
alterează de la predecesori 
la urmaşi. Astfel viaţa 
devine pentru mulţi, dintr-o 
şansă de dezvoltare şi 
împlinire a                                                                            
potenţialităţilor, doar o cursă 
cu obstacole de care se tem 
sau pe care le percep ca 
insurmontabile.” 
Iolanda Mitrofan 
 
 

Lumea de astăzi în 
care trăim e o lume foarte 
complicată- o lume 
generatoare de agresiune şi 
violenţă. Fiinţa complexă, 
omul,  a luptat întotdeauna 
pentru a supraviţui-împotriva 
naturii, sau pentru a urca 
într-o ierarhie socială, ori 
pentru a se apăra de 
duşmani. Spre deosebire de 
animale, oamenii îşi 
proiectează actele violente 
îşi fixează scopurile, îşi aleg 
mijloacele apoi acţionează. 

Ei se folosesc de minciună, 
de şantaj, de forţa fizică, 
ceea ce dovedeşte că a 
premeditat faptele.  

Recunoaşterea şi 
respectarea copilului ca fiinţă 
cu drepteri egale este un 
semn important de progres 
al lumii contemporane.  
Copilul trebuie tratat ca pe o 
persoană, apărând şi 
acordându-i dreptul la viaţă 
privată, la intimitate, la o 
dezvoltare normală. Numai 
atunci vom avea garanţia că 
are asigurate condiţiile cele 
mai optime de dezvoltare şi 
că sunt prevenite situaţiile în 
care abuzul îi pune în pericol 
existenţa şi dezvoltarea. 
Orice formă de abuz 
afectează enorm de mult 
dezvoltarea copilului în 
dimensiunile sale esenţiale. 
Efectele sunt nefaste şi 
profunde.  

 Violenţa în familie se 
produce în „spatele uşilor 
închise”, cu acordul tuturor, 
tacit, prin intervenţie 
ineficientă sau neintervenţie. 

Violenţa în familie 
reprezintă orice acţiune fizică 
sau verbală săvârşită cu 
intenţie de către un membru 
al familiei împotriva altui 
membru al aceleiaşi familii, 
care provoacă o suferinţă 

fizică,  psihică, sexuală sau 
un prejudiciu material. 

(Legea nr. 
217/22.05.2003) 

Există mai multe tipuri 
de violenţă: 

 violenţă psihologică-
vizează emoţiile unei 
persoane 

 violenţa mentală-
vizează acte de abuz de 
putere a unei persoane 
asupra alteia 

 violenţa fizică- 
presupune folosirea forţei 
fizice asupra persoanei 

 violenţa sexuală-
desemnează actul sexual 
fără acordul persoanei 

 violeţa verbală- se 
foloseşte pentru a 
controla o persoană. 

Într-o familie în care 
predomină violenţa, copiii 
cresc într-o atmosferă în 
care nevoile lor de bază 
sunt neglijate, nu pot fi 
îndeplinite funcţiile 
parentale. În acea 
atmosferă de violenţă, 
copilul este neglijat, 
rămâne într-o singuraătate 
plină de ţipetele  celor din 
jur. Atunci când copilul 
vede acasă că tata o bate 
pe mama, e afectat psihic 
şi mai târziu poate să-şi 
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bată şi el colegul de bancă 
la fel.  

Cele mai frecvente 
cauze ale violenţei în 
familie sunt: 
 consumul de alcool sau 

substanţe nocive 
 probleme sentimentale 
 probleme financiare 
 statut educaţional 

scăzut 
 caracterul violent al 

„agresorului” 
Lectoratele cu părinţii, 

întâlnirile frecvente cu 
aceştia, articolele de  presă, 
dezbaterea unor cazuri de 
abuz şi consecinţele 
acestora, popularizarea de 
materiale educative sunt 
mijloace prin care se poate 
face educarea părinţilor. Se 
pot face întâlniri cu diferite 
categorii (părinţi, elevi, 
profesori, persoane care 
îngrijesc copilul) pe teme 
specifice, informarea 
acestora cu privire la abuz, 
formele şi consecinţele lui. 

Foarte important este 
ca împreună, profesori şi 
părinţi, să facem tot ce ne 
stă în putinţă pentru a învăţa 
copiii să recunoască şi să se 
apere de abuzatori, să le 
cunoaştem prietenii, să nu 
fie lăsaţi nesupravegheaţi, să 
le explicăm diferenţa dintre 
comportamentul afectuos şi 
comportamentul sexual, să 
nu fim indiferenţi faţă de 
orice formă de abuz. 

Este important unde, 
cum şi lângă cine cresc, 
deoarece: 

Copiii învaţă ceea ce 
trăiesc! 
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JOCUL-O MODALITATE EDUCATIVĂ DE SUCCES 

 
Profesor Smaranda Raluca Dosoftei 

Școala Gimnazială,,Vasile Mitru”,Tașca 
 
  Societatea de astăzi 
pare să evolueze din ce în 
ce mai repede către o lume 
tot mai greu de controlat și 
modelat. Generațiile tinere 
sunt acuzate că sunt mai 
mult ancorate într-un univers 
fictiv,virtual,că au uitat să 
comunice între ele.Oare așa 
o fi?! Sunt tinerii noștri  de 
acord cu aceste observații?! 
Atunci siturile de socializare 
de tip Instagram, WhatsApp, 
Facebook, Linkedin, 
Messenger etc. nu au 
această proprietate de 
înlesnire a comunicării între 
oameni, de a oferi 
posibilitatea cunoașterii unor 
persoane noi pe care nu ai fi 
avut oportunitatea de a le 
cunoaște altfel decât prin 
mediul virtual?!Ce am făcut 
noi, adulții să-i învățăm să 
comunice cu adevărat? Ce i-
am învățat despre 
adevăratele canale de 
comunicare care poate ar 
diminua violențele și stările 
conflictuale?! Facem în 
fiecare zi câte ceva în acest 
sens?! 

În intervalul 25 
noiembri-29 noiembrie, 
2019, în cadrul Școlii 
Gimnaziale ,,Vasile Mitru”, 
Tașca s-a derulat o primă 
parte a Proiectului Erasmus-
KA229,,SAY NO TO 
VIOLENCE AND 
DISCRIMINATION BY 

GAMES” ce are ca parteneri 
școli din Croația, Macedonia, 
Letonia, Polonia și Turcia. 

O parte dintre 
activitățile ce s-au derulat au 
avut la bază și ateliere de 
lucru ce au vizat combaterea 
violenței și a discriminării 
prin jocuri. Spre încântarea 
mea am fost coordonatorul 
unui astfel de atelier, acolo 
unde am avut bucuria de a 
cunoaște cadre didactice 
deosebite și elevi noi, dornici 
să combată violența și 
discriminarea din școli și nu 
numai. Totodată timp de o 
săptămână am văzut și o 
altă latură a proriilor elevi 
așa cum și ei ne-u 
descoperit pe noi, cadrele 
didactice, dintr-o altă 
perspectivă. 

În cadrul atelierului m-
am oprit asupra a patru 
jocuri:evident, unul de 
spargere a gheții, un joc 
concluzional, un joc de 
relaxare și unul de 
imaginație ce a dat frâu liber 
unor adevărați mediatori de 
conflicte,situații conflictuale. 

Jocul ,,Uși încuiate. 
Uși descuiate ”ar putea fi o 
sugestie pentru o oră de 
dirigenție în care elevii ar 
percepe altfel atitudinile 
negative  față de cei din jur, 
determinându-i să se 
schimbe. 

Pe o foaie de flipchart 
este desenată o ușă pe care 
elevii vor lipi ,,lacăte” 
(postituri) ce conțin diverse 
situații conflictuale trăite de 
ei sau întâlnite în mediile în 
care activează (violențe de 
tipfizic/verbal/psihologic-fie 
în mediul familial, fie în 
mediul școlar). În 
următoarea etapă copiii sunt 
invitați să își aleagă o 
situație conflictuală de pe 
,,ușă” (alta decât cea pe care 
au lipit-o ei) și să îi găsească 
o posibilă soluție. La final 
fiecare elev va prezenta 
starea conflictuală aleasă și 
soluția pe care ar propune-o 
pentru anihilarea acesteia. 
Cu siguranță veti rămâne 
surprinși de gândirea matură 
a tinerilor...și de puterea 
cuvântului lor...! 

,,Mașina de spălat” 
este un joc ce ne ajută să 
descoperim cât de ușor 
sau...NU?!, ne exprimăm 
direct sentimentele față de 
cei de lângă noi. 

Se formează două 
șiruri de elevi așezați față în 
față. Se cere un voluntar ce 
va trece prin culoarul format, 
prin ,,mașina de spălat”.Pe 
parcursul ,,programului de 
spălare și clătire ”voluntarul 
va primi vorbe de laudă, de 
apreciere, complimente, 
îmbrățișări, strângeri de 
mână etc.din partea elevilor 
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așezați în șir.  Odată finalizat 
,,ciclul de spălare” este 
invitat un alt elev care să 
intre în ,,mașina de spălat”. 
Cât de ușor trimitem 
emoticoane în mediul virtual, 
dar cât de greu ne exprimăm 
în mod direct sentimentele.... 
. Deși astăzi pare că avem 
de-a face cu tineri rebeli, 
violenți, necomunicativi, de 
fapt avem în fața noastră 
niște suflete sensibile ce 
caută și așteaptă atenție și 
dragoste. 

Jocul-o modalitate 
educativă de succes?! Cu 
siguranță, DA, întrucât 
acesta deține un limbaj ușor 
de abordat și de înțeles de 
fiecare vârstă, un numitor 
comun al tuturor generațiilor. 
Prin joc putem obține 
performanță, prin joc putem 
schimba oameni.Și cum la 
baza fiecărui joc și a fiecărei 
conversații stă cuvântul să 
nu uităm să ne întrebăm de 
fiecare dată la finele unei 
zile:,,Ce au făcut cuvintele 
mele azi:au mângâiat sau au 
rănit?” 
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VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ 
 

Profesor Roxana Dumitraşcu  
 Liceul ”Carol I”  Bicaz 

 
 
  
 Violenţa este o 
problemă actuală a societăţii 
în care trăim, având impact 
asupra actului educaţional 
desfăşurat în unităţile de 
învăţământ din România. 
Fiind un fenomen complex, 
violenţa are determinări 
psihologice, sociale, 
culturale, economice, lucru 
evident atunci când luăm în 
considerare amploarea 
formelor ei de manifestare şi 
inter-relaţiile pe care le 
presupune. Violenţa şcolară 
este doar una dintre 
manifestările violenţei 
cotidiene. Mass-media 
acordă din ce în ce mai 
multă atenţie violenţei, 
contribuind astfel la 
conştientizarea şi creşterea 
interesului public faţă de 
violenţa tinerilor şi implicit, 
cea şcolară.  Violenţa 
şcolară este o formă a 
violenţei cotidiene şi o 
problemă globală. Violenţa 
şcolară nu este un fenomen 
nou, manifestându-se şi în 
trecut, în spaţiul autonom al 
şcolii. În zilele noastre, 
şcoala, ca instituţie, este mai 
transparentă. În contextul 
cultural şi politic european se 
acceptă şi se promovează 
ideea că şcoala trebuie să fie 
un spaţiu privilegiat, al 
securităţii, liber de conflicte 

şi de manifestări ale violenţei 
sociale. Violenţa în şcoli nu 
este un fenomen social nou, 
astăzi fiind mai vizibil datorită 
mediei. Violenţa împotriva 
copilului nu mai este tolerată 
în zilele noastre în şcoli. 
Trebuie apărat interesul 
copilului pentru a-i asigura 
dezvoltarea în cele mai bune 
condiţii, iar răul tratament al 
copilului este interzis prin 
lege (ameninţarea, 
indiferenţa, neglijenţa, 
derâderea, umilirea, 
pedepse corporale etc.). 
Definirea violenţei şcolare 
este un proces continuu.                                                                 
 Formele de 
manifestare ale violenţei în 
şcoală sunt: violenţa între 
elevi (are cea mai mare 
pondere în cazurile de 
violenţă şcolară), violenţa 
elevilor faţă de profesori, 
violenţa profesorilor faţă de 
elevi.  
 În cazul violenţei între 
elevi, se constată că această 
manifestare este specifică 
îndeosebi vârstei 
adolescentine. Principalele 
cauze ale acestei forme de 
violenţă sunt reprezentate de 
mediul familial, unde pot 
avea loc astfel de incidente, 
societatea în ansamblu 
agresivă, strada şi grupurile 
stradale, mass-media. În 
cazul distribuţiei pe genuri, 

constatăm că băieţii sunt mai 
violenţi decât fetele, 
violenţele lor luând chiar 
forme mai grave decât cele 
ale fetelor, care prezintă 
forme mai tolerabile. Cel mai 
des, această formă de 
violenţă are loc în timpul 
recreaţiilor , mai frecvent 
fiind întâlnite violenţa verbală 
şi jignirile pe baza situaţiei 
economice, religioase sau 
etnice.  
 Violenţa elevilor faţă 
de profesori este, din păcate, 
o realitate în şcolile din 
România. Se manifestă 
astfel: comportamente 
neadecvate ale elevilor în 
raport cu statutul lor 
(absenteism, fugă, acte de 
indisciplină la ore, ignorarea 
cadrelor didactice, agresiune 
verbală şi nonverbală, 
refuzul îndeplinirii sarcinilor 
şcolare, atitudini ironice faţă 
de profesori), 
comportamente violente 
evidente (injurii, loviri, jigniri). 
Cele mai frecvente sunt 
absenteismul şi indisciplina.  
 Comportamentul 
inadecvat al cadrelor 
didactice rezultă din: 
provocări ale elevilor; 
insuficienta dezvoltare a 
competenţelor cadrelor 
didactice – deficienţe de 
comunicare cu elevii, lipsa 
competenţelor de 
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management al clasei; 
insuficienta pregătire psiho-
pedagogică; nivelul scăzut 
de motivaţie al cadrelor 
didactice pentru ceea ce fac; 
stres, oboseală; lipsa 
vocaţiei; lipsa continuităţii în 
activitatea unor cadre 
didactice la aceeaşi clasă 
(dificultăţi pentru elevi).  
 Principalele măsuri de 
prevenţie sunt: regulamentul 
şcolar; rolul consilierilor 
şcolari în prevenirea violenţei 
este foarte important; 
informarea la ore de 
dirigenţie despre 
consecinţele violenţei; 
implicare elevilor în 
prevenirea violenţei propriu-
zisă: acţiuni de 
conştientizare de către elevi 
a efectelor negative ale 
violenţei organizate în şcoli, 
organizarea de întâlniri cu 
autorităţi din poliţie, întâlniri 
cu părinţii (consilierea 
specializată a acestora), 
programe de formare a 
cadrelor didactice 
(managementul clasei de 
elevi), asistenţa familiilor cu 
probleme, elaborarea de 
materiale informative pe 
tema violenţei şi prevenirii 
acesteia, evaluări 
psihologice. Cele mai 
utilizate măsuri de intervenţie 
sunt sancţiunile şi asistenţa.  
 Lupta împotriva 
violenţei şcolare are ca 
rezultat ameliorarea relaţiilor 
şi a comunicării între 
persoanele implicate în 
activitatea educaţională. 
Acest lucru este esenţial 
pentru desfăşurarea 

activităţilor educaţionale, 
care au ca scop formarea de 
personalităţi armonioase, 
active şi creatoare, în 
concordanţă cu cerinţele 
individuale şi sociale.  
 
Bibliografie:  
- Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei, UNICEF, „Violenţa 
în şcoală”, Bucureşti, 2005  
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CUM SE COMBATE VIOLENȚA ȘCOLARĂ 
 

 
Profesor Oana Durican 

Liceul „Carol I” Bicaz, Neamț 
 
  
 
Te alarmează creșterea tot 
mai mare a violenței în 
școală? Ești îngrijorat de 
siguranța copilului tău și te 
întrebi cum poți opri violența 
în școală dacă apare? 
Copilul tău este deseori 
speriat sau nemulțumit la 
școală? Dacă încerci să 
înțelegi violența în școală, 
citește mai departe. 
 
Ce este violența școlară? 
Violența școlară se 
încadrează în termenul mai 
larg al violenței în rândul 
tinerilor. Acesta descrie 
utilizarea intenționată a forței 
fizice sau mentale asupra 
copiilor dintr-un mediu școlar 
sau de către persoane legate 
de școala unui copil. Copiii 
pot fi afectați de violența 
școlară începând de la nouă 
sau zece ani. 
 
Care sunt tipurile de violență 
școlară? Violența școlară 
poate fi sub diferite forme, 
din care nu toate sunt  fizice. 
Iată o listă cu cele mai 
frecvente tipuri de violență 
școlară: 

 Lupta fizică poate 
implica pălmuirea, 
împingerea, loviturile 
de pumn, lovitura etc. 

 Violența împotriva 
unei persoane de 
către o bandă. 

 Utilizarea armelor. 

 Bullying - atât fizic, cât 
și mental. 

 Abuzul verbal. 

 Violența virtuală sub 
formă de urmărire 
electronică, hărțuire 
online și altele. 

 
Unde poate avea loc? 
Violența școlară nu se referă 
întotdeauna la ceea ce are 
loc în interiorul școlii sau al 
căminului-internat. Ea mai 
poate însemna și: 

 Violență care se poate 
întâmpla în timpul 
oricărui eveniment 
școlar sau sponsorizat 
de școală. 

 Violența care are loc 
în timp ce copilul este 
în drum spre sau de la 
un eveniment legat de 
școală. 

 Violența care are loc 
în timp ce copilul este 
în drum spre sau de la 
școală. 

 
Care sunt cauzele violenței 
școlare? Există câțiva factori 
declanșatori comuni care pot 
duce la acest tip de 
agresiune și anume: 

 Copiii greșesc adesea 
atunci când își doresc 
respectul grupului din 
care fac parte și, în 
încercarea de a-l 
obține, apelează 
adesea la metode de 
abuz și la agresiuni. 

 Copiii imită ceea ce ei 
văd ca un 
comportament „cool”, 
adesea asociat cu 
eroi și personaje din 
filme și seriale de 
aventuri. Mințile lor 
tinere nu percep 
întotdeauna granițele 
dintre real și imaginar. 
În încercarea de a 
imita eroii de pe 
ecran, copiii pot 
recurge la acte 
agresive. 

 Cei care au fost 
victime ale tachinării 
sau ridicolului pot 
recurge la violență. Ei 
simt că asta le dă 
putere și astfel vor 
putea ascunde 
negativitatea cu care 
s-au confruntat. De 
asemenea, copiii 
afișează în mod greșit 
un comportament 
violent pentru a 
câștiga aprobarea 
semenilor și a sexului 
opus. 
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 Dar dacă acei copii 
provin dintr-un mediu 
familial agresiv și sunt 
martori la un 
comportament abuziv 
sau violent la 
domiciliu, în special 
între părinți (sau 
tutori), acest fapt îi 
poate face să devină 
violenți la rândul lor. 

 
Cu toate acestea, uneori, 
copiii care au o componentă 
violentă își vor arăta 
agresivitatea în alte moduri. 
Atenție la aceste semne care 
duc la violență în școli: 

 Cruzime pentru 
animalele de 
companie sau 
rătăcite. 

 A fi interesat să se 
joace cu arme de 
orice fel. 

 Obsedat de jocuri sau 
filme care implică 
violență. 

 Folosește bullying-ul 
sau amenință alte 
persoane. 

 
Cum să oprim violența 
școlară? 
Părinții și profesorii trebuie 
să colaboreze pentru a 
preveni agresivitatea 
școlară. Iată câteva moduri 
prin care poți ajuta la 
prevenirea și oprirea 
tendințelor pronunțat 
agresive: 
 
 1. Laudă și 
încurajează copiii pentru un 
comportament pozitiv. 
Asigură-te că evidențiezi 

toate realizările lor și 
mândrește-te cu el. 
Recompensează copiii 
pentru realizările lor și ajută-i 
să își stabilească obiective 
pozitive. 
 2. Atenție la semne: 
Atenție întotdeauna la orice 
semn de comportament 
violent. În caz de 
comportament agresiv, află 
cauza acestuia și oferă-i 
soluții care pot ajuta la 
rezolvarea conflictului. 
Vorbește cu un consilier 
dacă semnele de agresiune 
cresc. 
 3. Arată-i dragostea: 
Dragostea și atenția pot trata 
majoritatea problemelor 
legate de traumele din 
copilărie. Arată-i întotdeauna 
copilului tău că ai grijă și ai 
încredere în el. Fii acolo 
pentru copilul tău ori de câte 
ori are nevoie de tine. 
 4. Cunoaște-i 
prietenii: 
Fă un efort de a cunoaște 
prietenii copilului tău. 
Organizează-i petreceri 
acasă și încurajează-ți 
copilul să interacționeze cu 
prietenii pe care-i are. 
Întreabă-ți copilul despre 
prietenii săi și despre ce îi 
place sau nu la ei. 
 5. Activități extra 
curriculare: 
Încurajează-ți copilul să 
participe la activități 
extrașcolare. Află ce activități 
îi plac copilului dvs. și du-l la 
cursuri de hobby. Asigură-te 
că este întotdeauna ocupat 
cu activități care-i plac. 
Părinții și profesorii joacă un 

rol crucial în dezvoltarea și 
siguranța copilului. Asigură-
te că reduceți împreună 
violența chiar de la început. 
Dacă te îngrijorează faptul 
că copilul tău poate fi victima 
violenței școlare, 
încurajează-l să aibă 
încredere în dv. Informați 
imediat autoritățile școlii 
despre orice problemă 
împărtășește copilul 
dumneavoastră.  
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VIOLENȚA ÎN MEDIUL ȘCOLAR 
 

Profesor de limba și literatura română Fîrțală Lenuța 
Școala Gimnazială Bicazu Ardelean 

 
 
 

În mod tradițional, școala 
este locul de producere și 
transmitere a cunoașterii, de 
formare a competențelor 
cognitive, de înțelegere a 
sensului vieții și a lumii care 
ne înconjoară, de înțelegere 
a raporturilor cu ceilalți, cu 
noi înșine. Misiunea școlii nu 
este doar de a pregăti forța 
de muncă. Școala trebuie să 
profileze caractere, să-i 
educe tânărului plăcerea de 
a învăța, dorința de a reuși și 
de a face față schimbărilor 
de pe piața muncii. 

Violența școlarã este un 
fenomen mult mai larg, ce 
trebuie evaluat și cu ajutorul 
altor indicatori. În urma 
studiilor, s-au reperat două 
tipuri de violență în mediul 
școlar: 

a) violențele obiective 
care sunt de ordinul 
penalului (crime și 
delicte) și asupra 
cărora se poate 
interveni frontal; 

b) violențe subiective, 
care sunt mai subtile. 
Țin de atitudine și 
afectează climatul 
școlar, sunt incluse 
aici atitudinile ostile, 
disprețul, umilirea, 
jicnirea, sfidarea, 
lipsa de politețe, 
absențele de la ore, 

refuzul de a răspunde 
la ore și de a 
participa la activități 
sau ceea ce unii 
autori numesc 
atitudini antișcolare. 
O formă de violență 
extrem de răspândită 
în mediile școlare 
este violența verbală. 

Problema violenței în 
mediul școlar a determinat 
cercetări riguroase pentru a 
se determina mărimea 
fenomenului.  

Rezultatele cercetărilor 
au arătat că problematica 
violenței școlare trebuie 
discutată pe două planuri: 
planul național și planul 
local. La nivel național, se 
identifică factorii generali, 
care pot fi considerați 
inductori ai violenței școlare. 
La nivel local, se caută forme 
specifice de manifestare a 
violenței derivate din 
contextul cultural și social 
dar și mijloace specifice de 
prevenire a violenței. 

Violența școlară este 
asociată, în general, cu 
zonele urbane dificile, cu 
periferiile, acolo unde 
săsăcia este la ea acasă. De 
aceea, atunci când se 
vorbește despre violență în 
școală, se consieră drept 
surse favorizante anumiți 

factori exteriori școlii: mediul 
familial, mediul social, ca și 
unii factori ce țin de individ și 
de personalitatea lui. 
 Sunt și părinți, nu 
puțini, care privilegiază în 
mod exagerat relația afectivă 
în detrimentul rolului 
educativ pe care ar trebui să-
l aibă în raporturile cu copiii 
lor: nu le impun nici un fel de 
interdicții, de reguli, nu sunt 
exigenți și caută să evite 
conflictele cu copiii lor. 
Această absență cvasitotală 
a constrângerilor (în afara 
școlii) îl va determina pe elev 
să adopte în școală 
comportamente de refuz a 
exigențelor profesorilor. 
 La rândul său, mediul 
social conține numeroase 
surse de influență de natură 
să inducă, să stimuleze și să 
întrețină violența școlară: 
situația economică, 
slăbiciunea mecanismelor de 
control social, inegalitățile 
sociale, criza valorilor 
morale, mass-media, unele 
disfuncționalități la nivelul 
factorilor responsabili cu 
educația tinerilor, lipsa de 
cooperare a instituțiilor 
implicate în educație. 
 Trăsăturile de 
personalitate ale elevului 
sunt și ele într-o strânsă 
corelație cu 
comportamentele violente. 
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Astfel, între factorii 
psihologici implicați în 
etiologia infracțiunilor prin 
violență, trăsăturile de natură 
egocentrică, diminuarea 
sentimentului de 
responsabilitate și 
culpabilitate, instabilitatea 
emoțională, slăbiciunea 
mecanismelor voluntare, de 
autocontrol. La aceste 
trăsături individuale se 
adaugă problemele specifice 
adolescenței. 
 Comportamentele 
violente ale elevului își pot 
avea originea și într-un 
management defectuos al 
clasei școlare, mai exact într-
o lipsă de adaptare a 
practicilor educaționale la o 
populație școlară 
considerabil schimbată. 
 Și atitudinea 
profesorului față de elevi 
poate genera situații 
conflictuale ori 
comportamente violente ale 
elevilor. Unii profesori adoptă 
o atitudine de ignorare 
disprețuitoare a elevilor, 
corelată cu tendința de 
evaluare a lor în termeni 
constant negativi și 
depreciativi.  
 Fenomenul violenței 
școlare trebuie analizat în 
contextul apariției lui. A 
gândi strategii, proiecte de 
prevenire a violenței școlare 
înseamnă a lua în 
considerație toți factorii 
(sociali, familiali, școlari, de 
personalitate) ce pot 
determina comportamentul 
violent al elevilor. Școala 
poate juca un rol important în 

prevenirea violenței școalre. 
Și asta nu numai în condițiile 
în care sursele violențelor se 
găsesc în mediul școlar ci și 
în situația în care sursele se 
află înafara școlii. 
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DE CE VIOLENȚA SE PRACTICĂ APROAPE ÎN FIECARE ZI? 
 

 Profesor Fîrțală Viorica 
Profesor. Sîrbu Xenia 
Liceul „Carol I” Bicaz 

 
 

În mod tradițional 
școala este locul de 
producere și transmitere a 
cunoașterii, de formare a 
competențelor cognitive, de 
înțelegere a sensului vieții și 
a lumii care ne înconjoară, 
de înțelegere a raporturilor 
cu ceilalți și cu noi înșine. 

Școala trebuie să 
profileze caractere, să-i 
educe tânărului plăcerea de 
a învăța, dorința de a reuși și 
de a face fata schimbărilor 
pe piața muncii. 

În acest context, a 
vorbi despre violență acolo 
unde ne așteptăm să găsim 
cele mai bune condiții pentru 
formarea și dezvoltarea 
armonioasă a personalității, 
poate părea un fapt cel puțin 
neverosimil. 

În ultimii ani, violența 
în rândul minorilor a 
constituit subiectul a 
numeroase dezbateri 
mediatice. Totuși 
cunoștințele noastre în acest 
domeniu sunt destul de 
lacunare, singurele date 
certe provin de la Ministerul 
de interne și vizează diferite 
tipuri de infracțiuni comise de 
minori: omoruri, tentative de 
omor, vătămări corporale 
grave, violuri, furturi, tâlharii, 
bullying. 

Atunci când vorbim 
despre violența școlară nu 
putem să ne limitam la actele 
de violență care cad sub 
incidența legilor Ministerului 
de Interne nu arată decât o 
parte a realității acestui 
fenomen. 

JAQUES PAIN 
(2000): reperează 2 tipuri de 
violența în mediul școlar: 

- violențe obiective - 
care sunt de ordinul 
penalului crime, delicte și 
asupra cărora se poate 
interveni frontal; 

- violențe subiective - 
care sunt mai subtile, țin de 
atitudine și afectează 
climatul școlar (atitudini 
ostile, dispreț, umilire, 
sfidare, absențele de la ore, 
etc.). 

O formă de violență 
extrem de răspândită în 
mediile școlare este violența 
verbală, englezii folosesc 
termenul BULLYING - pentru 
a desemna atacurile verbale, 
intimidările exercitate prin 
amenințări, injurii, umilințe. 

În al doilea rând a 
califica un fapt CA VIOLENT, 
înseamnă a emite o judecată 
de valoare asupra acelui 
fapt. Judecata corespunde 
unor norme sociale 
determinate de cultura unei 
societăți, dar ea se face și în 

funcție de valorile grupului 
de apartenență. De 
asemenea violența verbală 
nu este percepută în aceeași 
manieră de elevi și profesori. 
Elevii o minimalizează în 
timp ce profesorii o 
supraevaluează. 

Termenul de violență 
este folosit în mod frecvent, 
el devenind în ultimii ani o 
rutină lingvistică în 
programele naționale, 
publicații, rapoarte și 
statistici, producția 
academică și în media. 

Violența în școală 
este orice formă de 
manifestare a unor 
comportamente precum: 

- exprimare 
inadecvată sau jignitoare, 
cum ar fi: poreclire, 
tachinare, ironizare, imitare, 
amenințare, hărțuire; 

- bruscare, împingere, 
lovire, rănire; 

- comportament care 
intră sub incidența legii (viol, 
consum/comercializare de 
droguri, vandalism – 
provocarea de stricăciuni cu 
bună știință –, furt); 

- ofensa adusă 
statutului/autorității cadrului 
didactic (limbaj sau conduită 
ireverențioasă față de cadrul 
didactic); 
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- comportament școlar 
neadecvat: întârzierea la ore, 
părăsirea clasei în timpul 
orei, fumatul în școală și 
orice alt comportament care 
contravine flagrant 
regulamentului școlar în 
vigoare. 

Fenomenul violenței 
școlare este extrem de 
complex, iar la originea lui se 
află o multitudine de factori. 
Școala însăși poate 
reprezenta o sursă a unor 
forme de violență, ea 
reprezintă un loc unde elevii 
se instruiesc, învață, dar 
este și un loc unde se 
stabilesc relații, se 
promovează modele, valori, 
se creează condiții pentru 
dezvoltarea cognitivă, 
afectivă și morală a copilului. 
Clasa școlară constituie un 
grup ai cărei membrii depind 
unii de alții, fiind supuși unei 
mișcări de influențare 
reciprocă de a determina 
echilibrul funcțional al 
câmpului educațional. 

Există din ce în ce 
mai mult recunoașterea 
complexității și diversității 
problematicii violenței în 
Europa. Statisticile 
instituționale măsoară atât 
delincvența reală și crima, 
dar mai ales mobilizarea 
serviciilor de poliție și 
judiciare. În ele se 
avansează ideea de 
cuantificare a violenței și 
acordarea importanței 
victimelor, aceasta putând să 
reprezinte esențialul în ceea 
ce privește cifrele violenței 
școlare. 
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„STOP VIOLENŢEI! DA, TOLERANŢEI!” 
 

 
Profesor Japalela Tamara Veronica 

 Liceul ”Gh. Ruset Roznovanu”, Roznov 
 
 
“Mai mult câștigi prin  
iertare decât prin violență.”
 – La Fontaine  
“Toleranța este singura 
flacără care poate lumina 
înăuntrul unui suflet mare” 
“Cel mai bun rezultat al 
educației este toleranța.” 

“Vechea lege ochi 
pentru ochi îi lasă pe toți 
orbi.”  Martin Luther King 
jr. 

În zilele noastre cuvântul 
„violență” a devenit o 
banalitate.  

În jurul nostru la fiecare 
pas observăm violența, la 
televizor toate știrile vorbesc 
despre violență, în 
magazine, bănci, benzinării, 
în intersecții observăm 
violența sub toate formele ei: 
pasivă, agresivă, șireată. De 
aceea în lumea întreagă sunt 
atât de frecvente agresiunile, 
bătăile, conflictele, crimele și 
războaiele. 

Sunt de părere că 
întotdeauna un conflict se 
poate rezolva pe cale 
pașnică. 

Pentru aceasta este 
nevoie de oameni conștienți, 
educați, cu o atitudine 
sănătoasă. 

Pentru ca elevii să fie 
pregătiți pentru societate 
trebuie să aibă cunoștințe 
despre non-violență dar și 
despre prevenirea violenței, 
începând din școală. 

Sporirea interesului față 
de violența școlară este 
consecința conștientizării 
dimensiunii fenomenului.  

Aflarea cauzelor ce 
determină manifestările 
conflictuale impune o analiză 
amănunțită a contextului în 
care acestea apar. Violența 
în școală nu poate fi 
analizată ca fenomen izolat, 
ci ca o componentă a 
violenței umane, ca 
manifestare a violenței 
cotidiene. 
Pentru a exemplifica voi 
prezenta un studiu de caz. 
Prezentarea cazului: R.A.V 
are 15 ani și este elev în 
clasa a IX-a. Acesta provine 
din mediul rural, mama este 
plecată la muncă în Anglia 
iar tatăl lucrează cu ziua prin 
sat, având inclinație spre 
consumul de băuturi 
alcoolice. 

R.A.V. mai are 2 frați mai 
mici, elevi la Școala 
Gimnazială din localitatea de 
domiciliu. 

La început părea un copil 
normal, însă odată cu 
trecerea timpul atât colegii, 
cât și profesorii au observat 
la el anumite tulburări de 
comportament, care constau 
într-o stare de agitație 
permanentă, nerespectarea 
dorințelor profesorilor și 
uneori acte de violență 
verbală. 

Istoricul evoluției 
problemei: după câteva 
investigații realizate de către 
dirigintele clasei s-a 
constatat faptul că 
problemele disciplinare ale 
lui R.A.V se datorează unei 
familii dezorganizate, mama 
este plecată la muncă în 
Anglia iar tatăl lucrează cu 
ziua prin sat, având înclinație 
spre consumul de băuturi 
alcoolice, venind acasă 
seara târziu, uneori neavând 
timp nici să se întâlnească 
cu copiii, situație care 
durează de ani de zile. 
În ceea ce-i privește pe 
părinți, mai sunt încă multe 
de explicat și de aplicat. În 
mod normal, ei ar trebui să 
contribuie, prin atitudinea lor, 
la crearea unei imagini de 
sine sănătoase a copilului, 
dar din discuții s-a constatat 
că ei înșiși au nevoie de 
dezvoltarea unei stime de 
sine pozitive. 
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S-a constatat că părinții 
se așteaptă de obicei ca 
școala să le rezolve 
problemele pe care ei nu le 
pot rezolva în cadrul familiei, 
că unele manifestări ale 
copiilor li se par normale, 
susținând că ar trebui să se 
apere, să se descurce. 
Părinții nu acordă destul timp 
și destulă atenție 
problemelor copiilor. 
Hrănirea, asigurarea igienei, 
eventual ajutorul la teme par 
a fi suficiente în concepția 
lor. 

De multe ori lui R.A.V îi 
revin anumite sarcini 
casnice, copilul nemaiavând 
timp să învețe. 
 
Comportamentul elevului: 
În aceste condiții, R.A.V 
manifestă grave tulburări de 
comportament. Este un copil 
cu mare agresivitate verbală, 
care insultă și uneori chiar își 
lovește colegii. În timpul 
orelor de curs face gălăgie, 
deranjând întreaga clasă, și 
nu participă niciodată la ore. 
De asemenea, copilul 
încearcă să iasă în evidență 
prin tot felul de remarci 
sarcastice la adresa celorlalți 
colegi sau chiar la adresa 
profesorilor. Astfel, colegii au 
început să-l evite din ce în ce 
mai mult, ajungând chiar să 
le fie teamă de el. R.A.V 
refuză să iasă la tablă, nu 
scrie în timpul orelor, nu își 
face temele, nu rezolvă fișele 
de lucru, manifestând un 
comportament refractar și 
față de profesori.  

Nu lovește colegii dar le 
vorbește urât și asta pe unii 
îi doare cel mai tare. 
Dialog cu elevul: Atât 
profesorii, cât și dirigintele au 
discutat cu R.A.V în vederea 
ameliorării comportamentului 
acestuia. După o lungă 
încercare de a-l convinge, 
copilul a promis că va 
încerca să-și revizuiască 
comportamentul. 
Propunerea unei soluții. 
Metode și strategii: Întregul 
colectiv profesoral a decis 
să-i acorde o atenție 
deosebită lui R.A.V. S-a 
ajuns la concluzia că 
aplicarea unor pedepse dure 
nu reprezintă soluția, ci 
încercarea de a-l integra în 
colectivul clasei. 
Dirigintele clasei a vorbit cu 
ceilalți elevi pentru a le 
sugera să-l accepte pe 
R.A.V în colectiv, dându-i 
sarcini de lucru pe măsura 
nivelului său de pregătire. 

În egală măsură profesorii 
și elevii îl vor atrage în 
discuții pe temele 
disciplinelor și i se vor da 
anumite responsabilități (să 
șteargă tabla, să aibă grijă 
de cretă, să mențină 
curățenia în clasă, să se 
implice în diverse sarcini 
atractive) cu scopul de a-i 
stârni interesul. 

Un rol important îl vor 
avea ședințele de consiliere, 
ședințe la care se 
recomandă și prezența unuia 
dintre părinți, măcar o dată 
pe lună.  

În egală măsură dirigintele 
își va lua responsabilitatea 

de a discuta săptămânal atât 
cu el, cât și cu părinții 
acestuia, explicându-le care 
ar putea fi pe viitor riscurile 
unei comunicări deficitare cu 
cei din jur (izolarea, 
neintegrarea în societate, 
insuccesul școlar, pierderea 
stimei de sine). 

Următorul pas l-a 
constituit interviul adresat 
părinților, care a vizat 
caracteristicile mediului 
familial (istoric al cazurilor de 
violență), părerea lor în ceea 
ce privește relația familiei cu 
școala, modalități de 
sancționare a 
comportamentelor negative 
ale copiilor. 

Trasarea unor mici sarcini 
gospodărești în clasă sau în 
școală, rezolvarea de 
rebusuri și integrame îi pot 
ține ocupați și le pot oferi 
satisfacții chiar și celor mai 
violenți copii. 

După toate cele 
întreprinse rezultate nu au 
întârziat să apară. 

Ceva s-a schimbat. Au 
trecut trei săptămâni fără 
nici o abatere. Un elev 
model? A fost 
argumentul? Puterea de 
influență pozitivă a 
grupului? Clemența 
acordată? Motivația? 
Frica? Îndemnurile sau 
poate puțin din fiecare. 
 
http://scoalacentrala.com/wp-

content/uploads/2019/06/ZEN-

Zambeste-Educa-te-fii-

Nonviolent-Nr.-1-2019on-

line.pdf 
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INFLUENŢA INTERNETULUI ASUPRA ADOLESCENŢILOR 
 

Profesor  Scurtu Mihaela 
Liceul ”Carol I” Bicaz 

 
  
 Internetul oferă 
omului modern un ansamblu 
avantaje, care îi ușurează 
sau îi îmbunătățesc viața, fie 
îl ajută să economisească 
timp, bani, fie să-și găsească 
un partener de viață, fie îi 
oferă modalități de a-și 
petrece timpul simțindu-se 
mai bine (cel puțin pe 
moment) etc. Din păcate 
însă utilizarea internetului 
prezintă și anumite 
probleme, pericole, pe care 
este foarte bine ca oricine 
intră pe net să le știe, să le 
conștientizeze, și să se 
ferească de ele. Astfel, după 
părerea mea, iată care sunt 
principalele avantaje și 
pericole ale internetului în 
prezent. 
 Internetul este o sursă 
nelimitată de informaţii 
diverse din nenumărate 
domenii şi poate fi atât 
benefic cât şi dăunător celor 
care îl utilizează, în special 
copiilor din ce în ce mai 
interesaţi şi atraşi către 
această lume virtuală plină 
de curiozităţi şi necunoscut. 
 Beneficiile utilizării 
internetului se referă la 
resursele bogate pe care le 
pune la dispoziţia copiilor 
care se interesează de un 
subiect anume, care îl 
folosesc pentru a-şi face 
temele, proiecte, referate, 
pentru a-şi lărgi sfera 

cunoştinţelor sau a se pune 
la curent cu întâmplări şi 
evenimente din întreaga 
lume. De asemenea, tot prin 
intermediul internetului, copiii 
de azi intră în contact cu tot 
mai multe persoane de 
diferite etnii, religii, culturi 
oferindu-le şansa de a 
cunoaşte şi a lega prietenii 
cu oameni diferiţi lor, 
devenind astfel mai toleranţi 
poate faţă de ceea ce este 
diferit de propria persoană. 
 Un alt beneficiu al 
utilizării internetului ar putea 
fi, din punct de vedere al 
anumitor părinţi, faptul că nu 
mai duc grija copilului atunci 
când el stă acasă, petrecând 
timp în faţa calculatorului, în 
loc să umble pe străzi sau 
prin alte locuri mai mult sau 
mai puţin periculoase. În 
astfel de familii, internetul 
reprezintă o mai mică 
ameninţare pentru copil 
decât timpul petrecut în afara 
casei, în compania unor 
persoane necunoscute . 
 Tot la capitolul 
beneficii ale utilizării 
internetului ar putea intra şi 
concluziile la care au ajuns 
anumiţi cercetători şi anume 
că internetul stimulează 
dezvoltarea cognitivă şi 
psihosocială, jocurile pe 
calculator îmbunătăţesc 
orientarea vizual-spaţială, 
timpul de reacţie şi atenţia. 
Totodată, unele cercetări 

arată ca utilizarea frecventă 
a motoarelor de căutare îi 
face pe copii mai pricepuţi în 
a-şi aminti unde găsesc 
informaţiile de care au 
nevoie în loc de a fi nevoiţi 
să memoreze informaţiile în 
sine. Astfel, creierul 
nemaifiind ocupat cu 
memorarea unei mari 
cantităţi de informaţii, poate 
să se angajeze şi să aloce 
mai mult timp altor procese 
precum gândirea critică şi 
rezolvarea de probleme. 
 Putem spune că 
efectele internetului asupra 
copiilor ţin foarte mult de 
modul în care este utilizat. 
Prin urmare, folosirea 
frecventă a internetului de 
către copii poate fi şi foarte 
dăunătoare. Deşi prin 
intermediul internetului se 
pot stabili sau menţine relaţii 
la distanţă (prieteni sau rude 
din alt oraş sau plecate în 
altă ţară), se vorbeşte tot mai 
des despre superficialitatea 
relaţiilor, a prieteniilor online 
care împiedică un contact 
direct, autentic, între cele 
două persoane. 
Concomitent, timpul 
îndelungat petrecut online 
poate avea consecinţe grave 
asupra sănătăţii fizice cât şi 
mentale, precum: lipsa de 
somn, oboseală cronică, 
izolare, scăderea interesului 
şi neglijarea activităţilor 
legate de şcoală şi a timpului 
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petrecut alături de familie şi 
prieteni. 
 Un efect negativ ar fi 
faptul că, informaţiile în care 
abundă mediul virtual nu 
sunt întotdeauna 
selecţionate şi copilul este 
vulnerabil în faţa mai multor 
pericole. Unul dintre acestea 
este expunerea timpurie la 
pornografie ce poate avea 
consecinţe grave, precum 
începerea vieţii sexuale 
prematur, angajându-se în 
comportamente sexuale fără 
a avea sau a ţine cont de 
informaţiile privind 
contracepţia, metodele de 
prevenire a bolilor cu 
transmitere sexuală, 
existând chiar şi riscul 
apariţiei unor 
comportamente sexuale 
deviante. Pe lângă 
materialele cu conţinut 
obscen, se găsesc foarte 
multe site-uri şi materiale 
care încurajează sau 
promovează violenţa şi care 
îi influenţează uşor pe cei 
mai vulnerabili. 
 Deşi unul dintre 
avantajele internetului îl 
constituie bogăţia 
informaţiilor pe care o oferă 
şi de care copilul se poate 
folosi pentru pregătirea sa 
şcolară, există frecvente 
cazuri în care, din cauza 
timpului îndelungat petrecut 
în faţa calculatorului, el 
ajunge să-şi neglijeze 
temele, să nu mai fie 
interesat de şcoală, să 
absenteze mult sau chiar să 
renunţe la a se mai duce la 
şcoală. 

 Un alt efect negativ 
important este hărţuirea 
atunci când copilul intră în 
contact cu oameni cu intenţii 
ascunse, mesaje cu conţinut 
sexual, agresiv, ameninţător, 
abuziv. Pericolul şi mai mare 
este când, seduşi şi 
manipulaţi de anumite 
persoane, copiii stabilesc să 
se şi întâlnească cu acestea, 
devenind astfel potenţiale 
victime ale pedofililor, 
agresorilor, traficanţilor de 
carne vie, de droguri ş.a.m.d. 
 După cum putem 
observa, internetul poate fi o 
resursă importantă dar şi un 
pericol pentru copilul 
vulnerabil care are acces 
nelimitat la mediul online. În 
ultima perioadă tot mai mulţi 
copii folosesc smartphone, 
tablete, laptopuri şi alte 
electronice, fiind în pas cu 
tehnologia. 
 Pe lângă motoarele 
de căutare, filmele, muzica, 
jocurile la care au acces, cei 
mai mulţi au acum conturi pe 
diferite reţele de socializare 
– un alt subiect controversat 
în ultimii ani. Aceste reţele 
de socializare pot fi folosite 
în diverse scopuri, mai mult 
sau mai puţin constructive 
pentru copii. Unii cercetători  
au constatat că folosirea 
reţelelor de socializare joacă 
un rol important în creşterea 
stimei de sine datorită “like”-
urilor şi “comment”-urilor 
pozitive primite din partea 
prietenilor apropiaţi. Pe de 
altă parte, acest lucru, susţin 
ei, poate duce la o scădere a 
autocontrolului, atât în 

mediul online, cât şi în viaţa 
de zi cu zi. 
 În privinţa 
performanţelor şcolare ce au 
de suferit din cauza folosirii 
exagerate a internetului, 
părinţii pot discuta cu copilul 
care sunt aşteptările lor 
legate activitatea şcolară, 
importanţa acesteia şi pot 
stabili împreună anumite 
reguli astfel încât educaţia să 
fie o prioritate. 
 În concluzie, internetul 
reprezintă evoluţia şi vrând-
nevrând face parte din vieţile 
noastre din ce în ce mai 
mult, fiind o sursă 
inepuizabilă de informaţii. 
Deşi mediul online oferă 
numeroase beneficii 
utilizatorilor din ce în ce mai 
tineri, este datoria adulţilor, a 
părinţilor să îşi protejeze 
copiii şi să îi ajute să se 
dezvolte armonios, ferindu-i 
de pericole, stabilind o relaţie 
bazată pe comunicare şi 
încredere, lăsându-i să se 
bucure de inocenţa acestei 
perioade din viaţă într-o lume 
în care tehnologia şi ştiinţa 
progresează din ce în ce mai 
rapid. 
 
BIBLIOGRAFIE:  
www.despresuflet.ro  
internetsirespect.blogspot.co
m 
https://adelinarotaru.ro/ 
informaticainscoli.ro 
https://internet-
4kids.weebly.com/pentru-ce-
folosim-internetul.html 
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 MANAGEMENTUL UNUI PROIECT EDUCAȚIONAL DE SUCCES 
 

Director Casa Corpului Didactic Neamț   
 profesor Moise Florentina 

 
 

 În literatura de 
specialitate, în  ceea ce 
privește diversitatea 
proiectelor  din domeniul 
educației, distingem trei tipuri 
de proiecte:  educaționale, 
curriculare, instituționale. 
Cele educaționale se referă 
la  orientările esențiale ale 
educației : valorile societătii, 
idealul educațiiei, concepția 
despre om. Cele curriculare 
se referă în special la 
activitatea educatorilor și a 
educabililor iar proiectele 
instituționale reprezintă 
instrumente ale politicii 
manageriale a directorului 
unei unității școlare. 
Casa Corpului Didactic 
Neamț  a lucrat cu peste 270 
cadre didactice și  3.000 
elevi din școlile partenere în 
proiectul  Ai un hobby?Alege 
cartea pentru pasiunea ta!,  
prima ediție a acestui proiect 
educațional de voluntariat. 
Prin completarea și 
transmiterea unei scrisori de 
intenție, au fost selectate 
următoarele școli (atât din 
județul Neamț cât și din alte 
județe din țară): Colegiul 
Economic „Dionisie Pop 
Martian” Alba Iulia, Colegiul  
Național „Horea, Cloșca și 
Crișan”Alba Iulia, Școala  
Gimnazială „George Enescu” 
Moinești Bacău, Liceul 
Teoretic „Dante Alighieri” 

București, Școala  
Gimnazială „Petre Ghelmez” 
București, Școala 
Gimnazială nr. 1 „Cuza 
Vodă” jud. Călăraşi, Liceul 
Tehnologic „Eremia 
Grigorescu” Mărăşeşti 
Vrancea, Liceul Tehnologic 
Adjudeni Neamț, Liceul 
„Carol I” Bicaz Neamț, Liceul 
„Mihail Sadoveanu” Borca 
Neamț, Școala Gimnazială,  
Borlești Neamț, Școala 
Gimnazială „ Ieremia 
Irimescu”, Brusturi Neamț, 
Școala Gimnazială   
Gherăiești Neamț, Școala 
Gimnazială  ,,Carmen Sylva” 
Horia Și Structura Școala 
Gimnazială ,,Otilia Cazimir” 
Cotu-Vameș  Neamț, Liceul 
Teologic Ortodox „Sfinții 
Împărați Constantin Și 
Elena" Piatra-Neamț, 
Colegiul Național „Calistrat 
Hogaș” Piatra Neamț, 
Colegiul Național de 
Informatică Piatra Neamț, 
Colegiul Tehnic Forestier  
Piatra Neamț, Liceul cu 
Program Sportiv, Piatra-
Neamț, Școala Gimnazială 
Nr.5 Piatra Neamț, Școala 
Gimnazială Nr.8 Piatra 
Neamț, Școala Gimnazială 
„Nicu Albu", Piatra-Neamț, 
Colegiul Tehnologic „Spiru 
Haret” Piatra Neamț, Școala 
Gimnazială  Nr.1 Sat  
Pildesti  Cordun, Neamț, 
Şcoala  Gimnaziala „Iustin 

Parvu”  Poiana Teiului, 
Neamț, Şcoala de Artă 
„Sergiu Celibidache” Roman, 
Neamț, Şcoala Gimnazială 
,,Calistrat Hogaş” Roman, 
Neamț, Şcoala Gimnazială 
,,Alexandru Ioan Cuza” 
Roman, Neamț, Colegiul 
Tehnic  ,,Miron Costin” 
Roman, Neamț, Colegiul 
Tehnic  ,,Petru Poni” Roman, 
Neamț, Şcoala Gimnazială 
,,Mihai Eminescu” Roman, 
Neamț, Liceul Tehnologic 
„Vasile Sav” Roman, Neamț, 
Liceul Tehnologic „Gh. Ruset 
Roznovanu" oraș Roznov, 
Neamț, Școala Gimnazială 
„Ioan Grigore Teodorescu” 
Ruseni, Neamț, Liceul 
Teoretic „Vasile Alecsandri" 
Săbăoani, Neamț, Școala 
Gimnazială „Iulia 
Hălăucescu”  Tarcău, 
Neamț, Școala Gimnazială 
”Vasile Mitru” Tașca, Neamț, 
Școala Gimnazială "I. I. 
Mironescu" Tazlău, Neamț. 
Toate acestea s-au implicat 
în buna desfășurare a celor 
două ateliere de lucru 
Bibliotecarii, profesorii și 
elevii au un hobby! și Alege 
cartea pentru pasiunea ta!, 
derulate în perioada 
septembrie 2018 - februarie 
2019. Toate documentele 
prezentate la aceste ateliere 
de lucru au fost triate și 
selectate iar cele mai 
interesante au făcut parte din 
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volumul cu apariție on line 
http://www.ccdneamt.ro/new/
wp-
content/uploads/2019/03/Car
te_Ai_un_hobby_Alege_cart
ea_pentru_pasiunea_ta.pdf 
Urmând pașii din 
Metodologia cadru de 
organizare  și desfășurare a 
competițiilor  școlare și a 
Regulamentului de 
organizare a  activităților  
cuprinse în calendarul 
activităților educative, 
școlare și extrașcolare, 
OMECTS nr. 3035/2012, am 
propus acest proiect spre a fi 
inclus în CAEJ pentru anul 
2020 la domeniul educație 
civică, voluntariat.  
Beneficiarii acestuia sunt 
elevii, cadrele didactice  ce 
vor desfășura activități cu 
participare directă, indirectă 
și on-line, gândite a se 
derula sub forma unor 
ateliere de lucru, în perioada 
ianuarie 2020- iulie 2020.  
Se dorește reluarea 
proiectului și realizarea lui 
pentru a înlătura dificultatea 
de înțelegere de către elevi a 
modului de aranjare a cărților 
în biblioteca școlară și lipsa 
motivației acestora de a 
împrumuta cărți. În sprijinul 
derulării proiectului vin 
următoarele acțiuni: 
- promovarea lecturii și a 
cărții 
- prezentarea într-un mod 
atractiv a Clasificarii Zecimal 
Universale în rândul elevilor 
- promovarea hobby-urilor 
unor personalități cunoscute 
în întreaga lume datorită  

meseriei lor bazate pe  
acestea  
- promovarea elevilor ce au 
un hobby şi posibilitatea 
înscrierii la concursul dotat 
cu premii în cărți 
Scopul proiectului Ai un 
hobby? Alege  cartea pentru 
pasiunea ta! este să 
promoveze cartea prin 
intermediul elevilor ce 
dezvoltă un hobby iar 
obiectivele specifice ale 
proiectului sunt următoarele: 
autocunoaşterea elevului și 
creșterea stimei de sine-
(identificarea și promovarea 
hobby-ului fiecărui elev ), 
constituirea unei baze de 
date cu elevii și cadrele 
didactice ce dezvoltă un 
hobby, dezvoltarea 
interesului pentru bibliotecă 
și carte în general, 
recunoaşterea  domeniului 
căruia îi aparţine o carte 
preferată de elevi și  
cunoașterea modului de 
așezare a cărților în 
biblioteca școlară, pe 
domenii și subdomenii, 
realizarea unei bibliografii 
conform machetei primite, de 
către fiecare bibliotecar din 
școlile partenere, formarea  
deprinderii de a lucra cu 
cartea  pentru dezvoltarea  
hobby-ului preferat în rândul 
elevilor, promovarea elevilor 
ce dezvoltă un hobby-
viitoare meserie, înscrierea 
în concurs a  unui număr de 
minimum 50 elevi și cadre 
didactice,  realizarea unei 
cărți cu ISBN, cu apariție on 
line. 

Proiectul promovează 
alegerea de către elevi a 
unei meserii pornind de la 
practicarea unui hobby, 
frecventarea și promovarea 
bibliotecii școlare, a cărții în 
general, fapt ce va încuraja 
elevii să se pregătească  
într-o meserie pentru care 
lucrează cu plăcere. 
Exemplele de bune practici, 
valorizarea competențelor 
individuale ale elevilor și 
cadrelor didactice ce 
dezvoltă un hobby duc la 
creșterea stimei de sine, a 
respectului în rândul 
comunității. 
Modalităţi de monitorizare şi 
de evaluare ale proiectului 
vor fi: număr participanți la 
atelierele de lucru,  număr de 
parteneriate, număr de elevi 
și cadre didactice ce 
dezvoltă un hobby, o carte 
cu ISBN ce conține 
documente de la atelierele 
de lucru și va avea apariție 
on-line, numărul fișelor de 
evaluare a participanților la 
concurs și numărul 
participanților la concurs. 
Sustenabilitatea proiectului 
va fi asigurată prin: 
promovarea permanentă în 
școli, prin afișe, a elevilor ce 
dezvoltă un hobby, 
realizarea în fiecare școală 
împlicată, a colțului 
proiectului de voluntariat Ai 
un hobby? Alege  cartea 
pentru pasiunea ta!, unde se 
vor afișa machete, diplome, 
fotografii din timpul derulării 
acestuia. 
Riscurile implicate de proiect  
se referă la riscul înscrierii în 



Şcoala modernă — nr. 4/2019                                                                      Management  educational 
 

79 

 

concurs a unui număr mic de 
voluntari ce dezvoltă un 
hobby. Lipsa de finanțare 
pentru asigurarea premiilor 
reprezintă un alt risc ce 
poate fi diminuat prin 
obținerea unei donații de 
carte. 
Coordonatorii  acestui 
proiect,  director unitate prof. 
Florentina Moise, bibliotecar 
Ana Macovei  și profesor 
metodist Irina Elena Roxana, 
vor încerca să diminueze 
toate riscurile implicate de 
acest proiect de voluntariat. 
 
Bibliografie 
COJOCARIU,Venera 
Mihaela. Managementul 
proiectelor pedagogice: Ghid 
metodologic.București:EDP,
2005. 
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INNOVATIVE APPROACHES IN EDUCATION” 
”ABORDĂRI INOVATOARE ÎN EDUCAȚIE” 

 
prof. Ioana Nicoleta Antonovici 

Școala Gimnazială “Elena Cuza” Piatra Neamț 
 

 
 Școala Gimnazială 
“Elena Cuza” Piatra Neamț a 
organizat pe 23 octombrie 
2019 Simpozionul 
internațional ”ABORDĂRI 
INOVATOARE ÎN 
EDUCAȚIE” – ”INNOVATIVE 
APPROACHES IN 
EDUCATION”. Simpozionul 
a fost organizat cu ocazia 
unei vizite de proiect 
ERASMUS+, intitulat, 
”International Exchange for 
Innovation within and outside 
the organization”, cu 
participarea unor școli 
partenere din Slovenia, 
Croația și Spania. De 
asemenea, această 
manifestare a fost organizată 
în cadrul “Parteneriatului 
pentru inovare în educație” 
realizat în colaborare cu 
instituții care au expertiză în 
acest domeniu, Inspectoratul 

Școlar 
Județean 
Neamț, 
Asociația 
Managerilor 
Educaționali din 
județul Neamț 
și Casa 
Corpului 
Didactic Neamț.  
Parteneriatul a 
constituit un 
forum de 
discuție, 

schimb de idei și bune 
practici pentru inovare 
didactică și managerială în 
școlile nemțene. Obiectivul 
general al acestui parteneriat 
se referă la crearea unui 
cadru adecvat pentru 
promovarea ideilor și 
practicilor inovatoare puse în 
slujba optimizării și 
eficientizării activităților 
didactice și manageriale în 
școli.  
 La această conferință 
au participat manageri 
de școli din județul 
Neamț, inspectori 
școlari și peste 400 
de cadre didactice 
interesate de această 
temă generoasă și 
incitantă. Activitatea 
s-a desfășurat sub 
forma prezentării unor 
comunicări științifice 
urmate de dezbateri.  

Comunicările au fost 
susținute în limba engleză 
sau în limba română, iar 
tematica prezentărilor a fost 
diversă dar aplicată la 
domeniul didactic sau 
managerial. Demersul 
teoretic a fost susținut  și de 
o parte practic-aplicativă 
îzvorâtă din experiența 
autorilor.   
 Evident că tot în 
cadrul acestui eveniment au 
fost împărtășite și diseminate 
experiența, ideile noi și 
bunele practici acumulate în 
cadrul proiectului Erasmus.  
 Toți participanții la 
eveniment au primit diplome 
pentru participare la 
simpozion și pentru 
participare la diseminarea 
activităților din cadrul 
proiectului “”International 
Exchange for Innovation 
within and outside the 
organization”. 
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S-A DAT STARTUL PROIECTULUI  Erasmus + KA229, 
”Say NO to Violence and Discrimination by Games”, la ȘCOALA 

TAȘCA 
 

prof. Bârsan-Son Gabriela- Mădălina-director și coordonator proiect 
Școala Gimnazială ,,Vasile Mitru”, Comuna Tașca 

 
 

 
    În săptămâna 25-
29.11.2019, s-a  derulat la 
Școala Gimnazială ,,Vasile 
Mitru” Tașca, Proiectului 
Erasmus+ KA229 “Say NO 
to Violence and 
Discrimination by games!” . 
  Ne bucurăm că, în 
contextul  globalizării, am 
reușit să implicăm Școala 
Tașca și comunitatea locală 
într-un proiect european, ce 
se desfășoară în perioada 
1.09.2019-31.08.2021, 
având ca parteneri școli din 
Croația, Macedonia, Letonia, 
Polonia și Turcia.  
  Tema mobilității C1, din 
România a fost: 
,,Discriminarea și violența 
în școli - aspecte comune 
și diferite”. 
  În cadrul acestei întâlniri, 
profesorii și elevii au 
participat la ateliere de 
formare care au vizat 
activități împotriva violenței și 
discriminării, au prezentat 
logo-ul proiectului și rețeta 
pentru parfumul prietenie, 
pregătite de fiecare țără 
parteneră, au prezentat un 
sportiv vedetă din fiecare 
țara și apoi elevii au răspuns 
la întrebările din 

chestionarele Kahoot, care 
au fost adevărate distracții.  
  Elevii au participat la jocuri 
în echipă, alături de 
coordonatorii lor, au mers la 
adăposturi pentru animale,  
le-au dat mâncare și au 
conștientizat că fiind prieteni 
cu necuvântătoarele, cu atât 
mai mult, trebuie să-și 
iubească aproapele.  S-au 
cântat imnurile proiectului, 
compuse de echipele din 
fiecare țară parteneră, toți 
fiind foarte entuziasmați de 
acest lucru.  
 Vizitele de documentare au 
scos la iveală frumusețea 
peisajului din Cheile 
Bicazului și Lacu Roṣu și le-
au permis tuturor să 
descopere povestea Cetății 
Neamṭ.  
  Profesorii au participat cu 
lucrări, la Simpozionul 
Internațional, cu tema 
”Discrimination and 
violence in school- 
common and different 
aspects”, s-au întâlnit cu d-
na psiholog Manuela 
Cenușă, care a făcut o 
prezentare despre formele, 
cauzele și mijloacele de 
combatere a problemelor 

precum violența și 
discriminarea. 
 Săptămâna s-a încheiat cu 
un spectacol de cântece 
populare și dansuri 
tradiționale, dedicate Zilei 
Naționale a României.  
  S-au legat prietenii și toată 
lumea așteaptă cu 
nerăbdare să se 
reîntâlnească în Polonia, în 
luna martie.  
  Suntem convinși că 
activitățile diverse pe care le-
am propus, ne-au ajutat să 
identificăm soluții pentru 
combaterea fenomenului de 
violența și discriminare în 
rândul elevilor și că elevii 
implicați  au dobândit  
abilități de mediere a 
conflictelor în școlile lor. 
  Conducerea școlii și echipa 
de proiect, mulțumesc 
autorităților  pentru sprijinul 
acordat în derularea 
proiectului, partenerilor 
europeni pentru spiritul de 
echipă de care dau dovadă 
iar colegilor, părinților și 
elevilor pentru cooperare și 
implicare. 
Împreună am învățat să 
spunem NU violenței și 
discriminării! 
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PROIECT ERASMUS-EUROPEAN ICT PROFESSIONAL PROFILE 
DEVELOPMENT 

 
Coordonator proiect, 
Prof. Fîrţală Mirela 

 
 

    
Inițiatorul proiectului 

cu titlul European ICT 
Professional Profile 
Development, este Liceul 
‘’Carol I’’ Bicaz. Acesta se 
derulează anul acesta în 
colaborare cu doua 
organizații active în domeniul 
IT, respectiv MARABELIA 
COOP. V. și TIC Valencia 
(TIC GUILLOT ALVAREZ -
DYONOS INFORMATICA 
Sl.) situat în Valencia, 
Spania. 

În cadrul proiectului, 
20 de elevi de la 
specializarea matematică-
informatică din cadrul liceului 
(clasa a XI - a și a X - a) 
însoşişi de profesorii de 
specialitate d-na Fîrţală 
Mirela şi  d-na Pamp 
Anamaria, vor participa la 
stagii de formare cu durata 3 
săptămâni (90 de ore de 
pregătire), în cadrul celor 
doua organizații, unde vor 
beneficia de îndrumare din 
partea tutorilor calificați. 

Acest proiect este 
implementat începând din 
luna octombrie 2019 și se va 
finaliza în luna septembrie 
2020. A fost demarat din 
dorința şcolii de a-și 
îmbunătăți capacitatea de a 
răspunde nevoilor reale de 

formare a elevilor și nu 
numai, de a se asigura că au 
fost parcurse anumite 
conținuturi prevăzute de 
programele școlare. 

Cererea de forță de 
muncă în domeniul IT, atât în 
România, Europa și la nivel 
global este ridicată, depășind 
oferta existentă. Elevii de la 
matematică-informatică însă, 
prin natura programei, nu au 
posibilitatea să-și dezvolte 
aceste abilitați la nivelul la 
care ar avea nevoie pentru a 
se angaja sau de a-și 
demara propria afacere, și 
nici experiența necesară, 
care poate fi dobândită 
numai într-o firma 
specializată. 

Obiectivele prevăzute 
de proiect sunt: 

O1-Oferirea accesului 
la formare de calitate, la 
nivel european, pentru 30% 
dintre elevii de clasele XXI 
matematică-informatică, în 
vederea dobândirii de către 
aceștia a unor competențe 
specializate actualizate în 
domeniul web design-ului și 
web development, 
lingvistice, interculturale, 
antreprenoriale, de lucru în 
echipă necesare integrării 
profesionale, pe durata 
anului școlar 2019-2020 

O2 - Creșterea 
șanselor de integrare 
profesională a 20 de elevi de 
la specializarea matematică-
informatică prin dobândirea 
de experiență practică în 
cadrul unor firme de profil, în 
context internațional. 

O3 - Îmbunătățirea 
capacitații scolii de a 
coopera la nivel european și 
de a colabora cu organizații 
din sectorul business în 
vederea alinierii 
competențelor elevilor la 
cerințele pieței muncii 

Pentru ca elevii să 
beneficieze la maxim de 
experiența de mobilitate, se 
vor organiza activități de 
pregătire lingvistică, de 
specialitate, pedagogică și 
inter-culturală în cadrul școlii, 
iar de aspectele 
administrative și practice se 
va ocupa organizația 
intermediară Universal 
Mobility SL. 

Acest proiect le va 
permite elevilor să-și 
dezvolte competențele de 
limbă engleză specifice 
domeniului profesional, 
indispensabile activității de 
programator și îi va ajuta să 
se adapteze la atmosfera de 
lucru într-un mediu dinamic 
și să dobândească 
competențe inter-culturale, 
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ceea ce îi va ajuta să se 
integreze mai bine într-o 
echipă multinațională - 
situație frecvent întâlnită în 
sectorul IT. 

De asemenea, și 
școala, precum și 
comunitatea locală vor 
beneficia de proiect, cea 
dintâi dezvoltându-și 
capacitatea instituțională, 
devenind mai deschisă la 
nou și oferind un mediu de 
lucru dinamic și modern, iar 
cea de-a doua – având parte 
de specialiști IT bine 
pregătiți. 

În prezența elevilor, 
părinților, profesorilor şi a 
unor reprezentanți ai 
orașului, Liceul Carol I Bicaz 
a lansat la sfârşitul  lunii 
octombrie proiectul european 
Erasmus+ EUROPEAN ICT 
PROFESSIONAL PROFILE 
DEVELOPMENT, tema lui 
fiind realizarea de stagii de 
practică pentru elevii de la 
profilul matematică – 
informatică, formarea 
profesională şi educația 
tineretului pentru 
învățământul universitar.  
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