


CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 

   Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, 
de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din 
învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru cariera 
didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în 
conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei. Urmând contextul 
actual, Misiunea Casei Corpului Didactic Neamț cere impetuos o comunicare mai 
atentă, găsirea de soluții, împărtășirea exemplelor de bune practică, astfel încât să 
poată fi descoperite metode universal-valabile de educație și formare. Inovația 
pedagogică este necesară, iar împărtășirea ideilor - salvatoare. Activitatea de formare a 
cadrelor didactice este, în momentul de față, influențată de interacțiunea, în mod diferit, 
cu spațiul virtual. Experiențele pozitive ale profesioniștilor de la Casa Corpului Didactic 
Neamț au permis adaptarea rapidă la noile realități și desfășurarea online a cursurilor și 
a activităților metodice, științifice și culturale.  

Am analizat avantajele și oportunitățile pe care instruirea la distanță le poate oferi 
și am ținut cont de limitele și dificultățile ce pot să apară. Toate cursurile derulate prin 
Casa Corpului Didactic Neamț, ce vor viza dezvoltarea competențelor digitale, 
reprezintă consecințele firești ale nevoii de formare pe care o au cadrele didactice, 
aflate astăzi în fața unei noi provocări. Parcurgerea acestor programe de formare 
reprezintă un sprijin serios pentru cadrele didactice puse în fața faptului împlinit: acela 
de a lucra pe platforme digitale online, de a lucra cu aplicaţii de tipul Virtual Classroom, 
Google Meet sau Zoom.Trecerea de la formarea față în față la formarea online 
presupune și o pliere, pe cerințele actualului, a realităților imediate. Activitățile de 
formare continuă vin în sprijinul cadrelor didactice interesate să desfășoare cursuri 
menite să contribuie la dezvoltarea personală și profesională. Mutându-se online, 
cursurile avizate vor fi cu precădere gratuite, 

Activitățile de tradiție ale Casei Corpului Didactic Neamț, chiar și Simpozionul 
Internațional Școala Modernă - Tradiție și inovație, vor îmbrăca haina nouă a 
modernului și vor avea o derulare online. Totuși, Oferta de formare continuă a CCD 
Neamț va include, din anul școlar următor, o serie de programe centrate pe curriculum, 
pe evaluare și pe dezvoltare profesională, care să faciliteze procesul instructiv-educativ, 
desfășurat de toate categoriile de personal didactic. 

Cu aceste gânduri de colaborare și deschidere către toți partenerii noștri, echipa 
CCD Neamț vă este alături într-un demers constructiv, în deplină armonie cu deviza 
proprie: Este ușor să înveți a merge, important este încotro te îndrepți.  

                
DIRECTOR CCD NEAMȚ,  
PROF. GABRIELA BANU   
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EDUCAŢIA ECOLOGICǍ ÎN ÎNVǍŢǍMȂNTUL PREŞCOLAR 
 

Profesor pentru învǎţǎmȃntul preșcolar Samoilǎ Cǎtǎlina 
Școala Gimnazialǎ Domneascǎ 

 
 

La copiii preşcolari, 

interesul şi dragostea pentru 

natură sunt instinctive, ele nu 

se învaţă. Plimbările în 

natură, excursiile, drumeţiile, 

vizitele la parcurile zoologice 

sunt tot atâtea posibilităţi de 

a-i pune pe copii în contact 

cu natura.  

A-l invita pe copil să 

privească natura, a-l chema 

să respire aerul curat din 

pădure, a-l învăţa să asculte 

susurul apei de izvor şi 

ciripitul păsărelelor, a-l face 

să se emoţioneze în faţa 

minunilor naturii, iată ce ne 

propunem, noi dascălii prin 

abordarea educaţiei 

ecologice încă de la vârstele 

mici.  

Aparţinând noilor 

educaţii, educaţia ecologică 

are ca obiectiv principal 

promovarea unei culturi 

ecologice, bazate pe 

cunoştinţe privind 

exploatarea raţională a 

resurselor naturale şi 

conservarea mediului 

înconjurător.  

Oamenii de ştiinţă 

susţin că educaţia ecologică 

poate fi abordată de la cele 

mai fragede vârste, dar fiind 

un proces destul de 

complex, la ea trebuie să 

participe factori educativi cu 

multă responsabilitate.  

La vârsta preşcolară 

se poate pune piatra de 

temelie a educaţiei 

ecologice, pentru început, 

urmărind ca micuţii noştri, să 

înveţe să privească mai 

atenţi plantele, animalele, 

viaţa mediului înconjurător, 

pentru ca mai apoi, să-i 

învăţăm să cunoască 

efectele pozitive şi negative 

ale acţiunii omului asupra 

mediului.  

Rachel Carson, a fost 

printre primii pedagogi care a 

pledat pentru începerea 

învăţării educaţiei ecologice, 

de la vârste mici. El 

menţiona: „Dacă un copil 

trebuie să menţină viu spiritul 

său nativ de a se întreba…el 

are nevoie de compania a 

cel puţin unui adult căruia să 

i-l împărtăşească, 

redescoperind împreună 

bucuria, incitarea şi misterul 

lumii în care trăim 

sentimentul întrebării, 

nesiguranţei (1956) ”1. 

Teme ale educaţiei 

ecologice pot fi abordate cu 

succes în cadrul tuturor 

activităţilor şi la toate 

nivelurile preşcolarităţii. 

Copiii trebuie sensibilizaţi 

faţă de problemele mediului, 

dar şi antrenaţi în rezolvarea 

lor. Educaţia ecologică 

vizează conservarea 

biodiversităţii. În sprijinul 
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desfăşurării educaţiei 

ecologice, la nivel 

preşcolar/şcolar vine şi 

analiza SWOT, care vizează 

ca puncte tari:  

-particularităţile vârstei 

copiilor, curiozitate 

epistemică, dorinţa de a 

imita adultul;  

-rezolvă nevoile copilului de 

cunoaştere concretă, 

răspunzând la întrebările 

acestora, pune copilul în 

contact direct cu mediul ;  

-transformă comportamentul 

copilului, dintr-unul 

egocentrist într-unul altruist;  

-contribuie la formarea unor 

atitudini de protecţie şi 

ocrotire faţă de tot ceea ce 

se află în mediul 

înconjurător, precum şi la 

apariţia unui comportament 

civilizat în relaţiile 

interumane;  

-scopul principal al educaţiei 

ecologice este acela de a 

oferi fiecărui copil 

posibilitatea de a manifesta o 

atitudine personală, 

responsabilă faţă de mediul 

în care trăieşte.  

-informaţiile şi datele 

ştiinţifice despre elementele 

naturii au un rol important 

,dar până la implicare şi 

acţiune eficientă se ajunge, 

doar prin sensibilizarea şi 

antrenarea afectivă şi volitivă 

a componentelor psihicului 

uman. De aceea, activităţile 

de educaţie privind mediul 

trebuie să se desfăşoare 

într-o atmosferă relaxată în 

care copilul să-şi poată defini 

propria personalitate, 

aspiraţiile, ierarhia personală 

de valori, în care, pe prim 

plan,să stea comunicarea şi 

încurajările.  

-în vederea unei treceri 

fireşti de la informarea 

teoretică spre acţiunea 

concretă, trebuie parcurse 

câteva etape ce cuprind 

următoarele puncte: 

perceperea şi observarea 

naturii, definirea senzaţiilor 

şi sentimentelor dobândite 

în urma perceperii mediului 

înconjurător, implicarea 

personală, asumarea 

responsabilităţii şi alcătuirea 

unei strategii de acţiune.  

Nenumărate sunt 

întrebările copiilor şi ale 

copilăriei. Pentru a putea 

răspunde copiilor trebuie să-i 

învăţăm să observe cu mai 

multă atenţie ceea ce se 

întâmplă în jurul lor, să-şi 

pună întrebări şi să caute 

răspunsuri, dar mai ales să 

acţioneze conştient, fiindcă 

şi ei fac parte din marea 

carte a naturii.  

Vârsta preşcolară 

este cea la care copilul 

înregistrează un progres 

enorm faţă de perioada 

precedentă. De aceea 

trebuie găsite mijloacele cele 

mai adecvate de formare şi 

modelarea persona-lităţii lor. 

Dezvoltarea personalităţii 

copilului sub aspect 

intelectual, moral şi estetic 

este un proces complex şi de 

durată, la care trebuia să 

participe toţi factorii educativi 

cu responsabilitate.  

De aceea, educaţia 

preşcolarilor reclamă o 

preocupare deosebită din 

partea factorilor implicaţi în 

aceasta dificilă misiune - 
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familie, grădiniţă, societate - 

pentru concentrarea 

resurselor şi eforturilor 

materiale şi umane, în 

direcţia dezvoltării cadrului 

optim pentru formarea şi 

educarea cetăţeanului 

responsabil de mâine.  

Ca educatori, ne 

revine sarcina de a trezi încă 

de la cea mai fragedă vârstă, 

interesul şi curiozitatea 

pentru cunoaşterea, în 

domeniul ecologic. Copilul 

trebuie stimulat pentru 

desfăşurarea activităţii cu 

caracter experimental şi 

demonstrativ, implicarea 

copilului în îngrijirea mediului 

cuprinzând, în primul rând 

acţiuni practice, în care 

exemplul să fie adultul 

educat în spiritul respectului 

faţă de natură. 
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CÂT DE VIABIL ESTE ÎNVĂȚĂMÂNTUL EXCLUSIV ONLINE? 

 

Autori:  Prof. Irina Bălțătescu, Prof. Magda Amarinei, Prof. Lavinia-Irina 
Dumitrache 

               C.S.E.I. ”Al. Roșca”, Piatra Neamț 
 

      Învățământul online 
este o strategie didactică 
impusă, într-o perioadă de 
criză, deși sistemul de 
educație nu a fost în 
prealabil pregătit pentru o 
asemenea situație, nici în 
ceea ce privește resursele 
umane, nici pe cele 
materiale. Pentru a 
implementa un asemenea 
sistem cu rezultate pozitive, 
trebuie să pornim de la 
anumite reguli, principii care 
guvernează această 
procedură. 

Din punctul nostru de 

vedere, principiile învățării 

online ar fi următoarele: 

- Învățământul online 

este o modalitate didactică 

provizorie care înlocuiește 

învățământul de tip clasic pe 

perioada pandemiei și în alte 

situații de criză majoră; 

- Învățământul online 

este obligatoriu în această 

perioadă de timp, deși pot 

exista aspecte didactice care 

sunt înlocuite sau 

suspendate, potrivit 

specificului lor; 

- Învățământul online 

se desfășoară după același 

curriculum ca învățământul 

de tip clasic, cu decalaje și 

recuperare de material 

didactic, în funcție de 

situație; 

Fiind profesori în 
învățământul special, 
activitatea didactică online 
nu este foarte simplă, 
deoarece copiii cu nevoi 
speciale, după cum spune 
însuși termenul, nu se pot 
adapta cu ușurință la 
cerințele unui sistem 
educațional clasic, mai ales 
când acesta se transformă 
brusc, devenind un sistem 
didactic online. 
 Mai mult decât atât, 
este foarte adevărat că la 
această situație nouă de 
pandemie și, în consecință, 
de învățare online nu se pot 
adapta brusc nici măcar 
elevii cu un nivel ridicat de 
inteligență și de 
adaptabilitate, care provin 
din instituții de învățământ de 
prestigiu. O altă problemă ar 
fi disponibilitatea profesorilor 
de a se conforma noile 
cerințe, adică să transfere 
întreaga activitate în online: 
sunt voci dintre cadrele 
didactice cu experiență și cu 
rezultate deosebite la 
catedră care contestă 
metodele digitale de învățare 
și consideră că legătura cu 
elevul și influențarea lui în 
scop profesional nu pot fi 

realizate decât stabilind 
conexiunea afectivă, de 
încredere și de transfer 
informațional direct. 
 În învățământul 
special, această legătură 
afectivă care se crează mai 
greu prin ecranul laptop-ului 
sau al telefonului. La distanță 
este foarte greu, dacă nu 
imposibil de stabilit. 
 De asemenea, este 
dificil  în această perioadă să 
se monitorizeze un progres 
real al elevului rezultat din 
influența școlii asupra lui, și 
nu din influența principală a 
factorilor familiali și sociali. În 
educația specială este 
esențială dezvoltarea 
inteligenței emoționale și 
sociale, iar aceasta este 
posibilă prin observație 
directă în diferite situații de 
viață, neprevăzute, fără 
prestabilire, prin discuții 
directe, fără unidirecționare, 
prin interacțiune spontană, în 
situații de viață normale, 
clasice și nu prin canale de 
comunicare la distanță. 
 Domeniul educației 
speciale, prin tipurile de 
terapii aplicate, prin definiție 
nu este un domeniu pur 
teoretic, am zice, din contră, 
că este pur practic.  
 Totuși, chiar în aceste 
condiții, am implementat în 
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școala nostră sistemul de 
învățare online recomandat 
de M.E.N. – Google 
Classroom și creat împreună 
cu profesorii clase virtuale pe 
platforma celor de la Google. 
În mod neașteptat, practica a 
demonstrat că noul sistem 
funcționează, fapt 
demonstrat prin multitudinea 
de fișe completate de către 
copii, postate pe grupurile de 
comunicare.  
 În situația în care 
învățământul online este 
obligatoriu și instituit brusc, 
fără o pregătire prealabilă a 
instituțiilor sau a persoanelor 
direct implicate în procesul 
didactic, în situația în care 
mulți dintre copii (preșcolarii, 
școlarii mici, elevii cu C.E.S.) 
nu se pot descurca singuri 
pentru a îndeplini cerințele 
didactice trimise online, este 
esențială relația de 
parteneriat profesor – părinte 
pentru eficiența sistemului de 
învățământ îm ansamblul 
său, în această situație de 
criză. 
 Parteneriatul părinte – 
profesor în perioada online 
presupune câteva reguli 
pentru a fi util în primul rând 
elevului: 
- Adaptabilitate și 

adaptare maximă din partea 

ambelor părți în fața noilor 

provocări pe care le 

presupune învățarea online; 

- Deschidere din partea 

profesorului în primul rând 

pentru a se plia pe 

competențele digitale ale 

elevilor/părinților și pe nivelul 

de achiziții de echipamente 

digitale ale părinților; 

- Dacă familia nu deține 

echipamentele informatice 

necesare, este de datoria 

cadrului didactic să 

semnalezea acest aspect 

instutuției și să folosească 

pârghiile administrative 

pentru a se furniza de către 

stat, în mod gratuit, aceste 

echipamente; 

- Dacă este necesară 

furnizarea de materiale 

didactice către părinți pe alte 

căi decât online, în situația în 

care familia nu dorește să 

folosească mijloacele de 

comunicare digitală, 

profesorul trebuie să se 

adapteze noilor cerințe și 

poate furniza periodic aceste 

materiale prin poștă sau prin 

înmânare directă; 

- Dezvoltarea și 

menținerea unei atmosfere 

de comunicare eficientă între 

părinte și profesor depinde 

de ambii, însă trebuie 

generată și susținută de 

către cadrul didactic, ca 

specialist în psihopedagogie; 

- Parteneriatul acesta 

trebuie favorizat de către 

acțiunile și deciziile luate la 

nivelul clasei (de către 

profesorii care predau la 

clasă), la nivelul instituției de 

învățământ, la nivel de 

inspectorat școlar și la nivel 

de Minister, acest pateneriat 

fiind baza eficienței 

sistemului didactic pentru 

elev, mai ales în perioada de 

învățare online în care 

implicarea și controlul 

familiei sunt mult accentuate; 

Succesul parteneriatului 

părinte-profesor se poate 

măsura prin evoluția școlară 

elevului (prin rezultatele de 

ordin cognitiv și prin 

dezvoltarea emoțională 

armonioasă). 

Din punctul nostru de 

vedere, punctele forte ale 

învățământului online sunt 

următoarele: 

- munca noastră de 

profesori este mult ușurată 

prin organizarea materialelor 

didactice; 

- există o mare 

vizibilitate și transparență a 

activităților și a curriculum-

ului fiecărui profesor, 

aceasta ducând la o 

completare a activităților 

noastre cu elevii. De 

exemplu, profesorilor de 

terapii educaționale, care 

interacționează cu elevii 

după-amiaza, le este mult 

mai clar și vizibil în timp real 

care sunt cerințele 

profesorilor de dimineață pe 

care ei trebuie să le 

aprofundeze cu elevii. 

- materialele fiind foarte 

bine organizate, este un 

mod de lucru elegant; 

- programarea prin 

Google Meet a orelor de 

curs este facilă cu ajutorul 

Google Calendar; 

- Google Drive conține 

toate fișierele încărcate într-o 
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clasă (materiale și cerințe ale 

profesorilor, cât și livrarea 

temelor de către elevi - 

practic de către părinți, în 

cazul meu). 

Puncte slabe: 

- Având în vedere 

faptul că unii părinți nu 

doresc să folosească 

gadget-uri și informația 

digitală din motive religioase 

sau din alte convingeri 

personale, suntem nevoiți să 

le trimitem acestora fișe prin 

poștă/prin înmânare directă; 

- Unii dintre copii 

locuiesc la sat, în zone în 

care nu există acoperire 

pentru internet sau nu 

posedă echipamente 

informatice; 

- Suportul psihologic 

pentru elev din partea 

profesorului de terapie, care 

are competențe în consiliere 

și psihoterapie, nu poate fi 

realizat. 

În concluzie, tipul de 
învățământ online este 
accesibil și utilizabil dar, în 
cazul anumitor categorii de 
elevi și pentru anumite 
materii de predare este 
aproape imposibil să fie 
eficient.  
- Este absolut 

necesară, anterior stabilirii 

instituirii acestui tip de 

învățământ, asigurarea că 

toți elevii/părinții în cazul 

celor mici sau cu C.E.S., cât 

și profesorii dețin 

echipamente și competențe 

specifice de învățare online; 

- Platformele de utilizat 

pentru acest tip de 

învățământ și echipamentele 

puse în  special la dispoziție 

trebuie să fie gratuite; 

- Colaborarea profesor 

– elev/părinte trebuie susțină 

nu numai prin comunicarea 

digitală, ci și prin 

comunicarea de tip clasic, pe 

cât posibil (întâlniri face to 

face, discuții telefonice etc.); 

- În cazul în care există 

carențe în digitalizarea 

instituțiilor de învățământ sau 

în competențele digitale 

reale ale cadrelor didactice, 

aceste aspecte trebuie rapid 

și eficient rectificate prin 

programe gratuite, prin 

Ministerul Educației; 

- Este necesară o 

colaborare între cadrele 

didactice de la o clasă, la 

nivel de instituție de 

învățământ și la nivel de 

inspectorat școlar; 

- După această 

perioadă de implementare a 

învățământului online, este 

absolut necesară o evaluare 

a eficienței acestui tip de 

învățământ față de cel clasic 

și luarea deciziilor în 

consecință. 
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http://www.ultrapsihologie.ro/psihologie/sustinerea-emotionala-a-copilului-din-parinti-divortati/
http://www.ultrapsihologie.ro/psihologie/sustinerea-emotionala-a-copilului-din-parinti-divortati/
http://www.ultrapsihologie.ro/psihologie/sustinerea-emotionala-a-copilului-din-parinti-divortati/
http://www.ultrapsihologie.ro/psihologie/sustinerea-emotionala-a-copilului-din-parinti-divortati/
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Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

Proiect TRUE - Tolerance, rights and unity in education 
2018-EY-PMIP-R2-0011 

finanțat prin PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI 
ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA din granturile Spațiului 
Economic European (SEE) – mecanismul financiar 2014-2021 

 

”PROFESORUL, AGENT AL SCHIMBĂRII” 
PENTRU EDUCAȚIA TRANSFORMATOARE A SECOLULUI AL 

XXI-LEA 

 
prof. Rodica Ciuchi, inspector școlar 
Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

 
 
Experiența formării 

continue într-o țară 
europeană nordică este un 
prilej pentru orice cadru 
didactic de a-și face bagajele 
cu entuziasm, pentru o 
călătorie culturală și 
profesională ce deschide 
cufărul comorilor, despre 
care auzim numai în povești. 
Așa am perceput mereu 
educația finlandeză, 
norvegiană sau suedeză. 

O astfel de 
experiență, cea norvegiană, 
a fost posibilă datorită 
proiectului TRUE - 
Tolerance, rights and unity in 
education, finanțat prin 
PROGRAMUL DE 
EDUCAȚIE, BURSE, 
UCENICIE ȘI 
ANTREPRENORIATUL 
TINERILOR ÎN ROMÂNIA 
din granturile Spațiului 

Economic European (SEE) – 
mecanismul financiar 2014-
2021, al cărui beneficiar este 
Inspectoratul Școlar 
Județean Neamț. Scopul 
acestui proiect este 
creșterea calității educației în 
școlile din județul Neamț, 
prin proiectarea profilului 
școlii democratice, bazat pe 
toleranță, cetățenie activă, 
drepturile omului, incluziune 
și leadership, respectiv 
creșterea numărului de școli 
cu mediu de învățare incluziv 
și creativ, care vor adopta și 
implementa conceptul de 
școală democratică. 

În cadrul proiectului 
am participat la mobilitatea 
pentru formarea continuă cu 
tema Profesorul, agent al 
schimbării, în Oslo, furnizorul 
de formare fiind New School 
AS. Programul de formare 
ne-a invitat să explorăm rolul 

profesorului ca agent al 
schimbării, nu doar prin efort 
individual, ci construind 
echipe cu o viziune nouă 
asupra educației. Activitățile 
cursului s-au desfășurat pe 
parcursul a cinci zile și au 
avut tematici extrem de 
interesante. În zilele 1-3 am 
participat la workshop-uri cu 
tema Teaching as 
leadership,  explorând rolul 
profesorului ca facilitator 
pentru competențele 
transversale și desfășurând 
activități practice privind 
tehnici de facilitare. Am oferit 
și am primit feed-back și am 
înțeles rolul profesorului ca 
agent al schimbării. În ziua a 
4-a am participat la Job 
shadowing într-o școală 
norvegiană de nivel 
secundar  inferior, numită 
VOYENENGA SKOLE, iar în 
ziua a 5-a am consolidat 
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experiențele dobândite și ne-
am făcut fiecare Planul de 
acțiune și strategii. 

Am aflat în Țara 
Fiordurilor nu doar despre un 
sistem de educație 
performant, ci și cum să 
folosim metode experențiale 
de învățare, cum să ne 
asumăm rolul de agenți ai 
schimbării de la livrarea de 
informație la inspirație, 
creativitate și viziune în 
educație, prin demersuri de 
tipul:   

 să construim echipe de 
agenți ai schimbării – 
pentru implementarea de 
practici inovative în propria 
activitate; 

 să fim facilitatori ai 
educației centrate pe elev 
– practicând experiența 
învățării cu și de la echipă; 

 să lucrăm proiecte 
interdisciplinare – metode, 
instrumente, practici. 

Programul de formare 
Profesorul, agent al 

schimbării ne-a transferat din 
primele momente în zona 
openminded, ne-a deturnat 
de la drumurile bătătorite și 
ne-a provocat să explorăm. 
Metodele au fost, 
bineînțeles, cele experențiale 
de tipul: construcții cu lego, 
jocul cu yo-yo, checkin-
checkout, learning arches, 
dar dintre toate, cea mai 
interesantă metodă pe care 
am experimentat-o și am 
preluat-o în bagajul propriu 
de formator a fost Metoda 
Vision Backcasting. 

Metoda este 
concepută de KaosPilot, o 
școală alternativă din 
Danemarca, și propune 
parcurgerea în echipă a unei 
serii de pași pentru 
rezolvarea de probleme la 
nivel instituțional sau 
sistemic, finalizată cu 
elaborarea unui proiect de 
succes. Principiul de bază al 
metodei este backcasting, ce 
presupune să începem 

rezolvarea unei probleme cu 
finalul ei, adică definirea 
viziunii a ceea ce vrem să 
devină în viitor. Apoi ne 
întoarcem în prezent, de la 
viziune la problema actuală 
și răspundem la întrebarea 
de bază: dacă vrem să 
atingem această țintă, ce 
trebuie să facem pas cu pas 
pentru a ajunge acolo? 

 După prima etapă, 
cea de stabilire a viziunii, 
urmează găsirea 
răspunsurilor la întrebările: 
pentru cine este? și ce au 
nevoie? stabilind astfel 
grupurile țintă. Metoda 
folosește postit-uri colorate 
pe care fiecare membru al 
echipei notează categorii de 
termeni necesari în 
construirea pașilor: abilități, 
cunoștințe, atitudini, 
instrumente de măsură, 
amenințări, reușite.  
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Proiectul ia naștere 
sub forma unei hărți 
complete, în care culorile 
sunt asociate elementelor 
definitorii ale procesului de 
backcasting și este 
prezentată liniar fiecare 
etapă ce va fi transpusă în 
spațiul concret. Metoda 
explorează abilitățile și 
aptitudinile tuturor membrilor 
echipei și organizează 
haosul creat inițial într-o 
ordine ce devine ușor de 
citit, înțeles și interpretat. 

Programul de formare 
desfășurat în Norvegia a 
oferit posibilitatea utilizării 
acestei metode inovative, 
Vision Backcasting, în 
elaborarea proiectelor 
bazate pe învățare. Ne 
propunem să inițiem în 
județul Neamț minim 40 de 
proiecte, sub deviza 
Transformăm școala 
împreună!, care vor avea 
drept grup țintă profesori, 
elevi, părinți, reprezentanți ai 

comunității. Aceste proiecte 
se vor derula cu scopul 
implementării principiilor 
educației pentru drepturile 
omului și educației pentru 
cetățenie democratică în 
unitățile de învățământ 
preuniversitar, având ca 
rezultat pe termen lung 
îmbunătățirea reușitei 
școlare a elevilor, creșterea 
motivației pentru implicare, 
cunoașterea drepturilor, 
responsabilităților și 
obligațiilor, astfel încât 
fiecare participant și să își 
dea seama că poate 
influența și determina o 
schimbare. 

În urma participării la 
mobilitatea pentru formare 
continuă în cadrul proiectului 
TRUE am dobândit 
competențe adaptate 
secolului XXI, de facilitare a 
învățării, de învățare 
colaborativă, de învățare din 
greșeli prin oferirea și 
primirea de feed-back, toate 

bazate pe principiul acceptat 
unanim: Învățarea prin 
acțiune, nu prin ascultare. 

Profesorul agent al 
schimbării m-a învățat că 
schimbarea pentru educația 
transformatoare nu se poate 
întâmpla doar la nivelul 
indivizilor, ci prin echipe care 
colaborează și învață 
împreună. 
 
Bibliografie: 
Simon Kavanagh KPEDA - 
How to Design 
Transformational Education 
& Package the Pursuit of 
Knowledge, education 
design agency, KAOSPILOT  
Jennifer MOON - A 
Handbook of Reflective and 
Experiential Learning: 
Theory and Practice, 2004, 
www.solver-consulting.ro 
www.newschool.me 
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR CREATIVE PRIN PRACTICA 

IMPROVIZAȚIEI MUZICALE 

Prof. Elisabeta Firtescu 
Școala de Artă "Sergiu Celibidache", Roman, Jud. Neamț 

 
             

Ne este familiară 
ideea conform căreia ne 
naștem ființe creative, dar 
de-a lungul vieții putem 
depune un real efort să nu 
pierdem abilitățile ce țin de 
creativitate. Mulți dintre noi 
asociază această calitate, 
fără a reflecta prea mult, cu 
vârsta copilăriei. Cu alte 
cuvinte, știm că un punct 
forte al oricărui copil este 
creativitatea, în diferite 
forme, ea fiind o trăsătură 
importantă a personalității 
fiecăruia dintre ei. Copiii 
cântă înainte de a învață să 
vorbească, pictează înainte 
de a învăța a scrie, 
inventează adevărate 
discursuri înainte de a 
stăpâni bine un limbaj verbal 
standardizat. Dar o activitate 
creativă nu înseamnă 
automat o activitate artistică. 
Ea poate fi întâlnită în orice 
domeniu de activitate, și este 
o trăsătură pe care cu toții o 
deținem, și totodată, o putem 
îmbunătăți. 

În acest articol vom 
acorda atenție asupra rolului 
pe care actul de creație 
spontană muzicală îl poate 
avea în dezvoltarea 
armonioasă a individului, de 
la o vârstă fragedă, dar 
totodată, și pe parcursul vieții 
de adult. 

Educația Muzicală 
poate dezvolta abilitățile 
creative ale copiilor, printr-o 
multitudine de practici. Una 
dintre ele, considerând a fi 
cea mai importantă și 
eficientă, este improvizația 
muzicală.  

Aceasta se poate 
desfășura, conform metodei 
lui Carl Orff, treptat, pe 
fiecare plan (ritmic, melodic, 
armonic), importantă fiind 
participarea colectivă a 
copiilor la aceeași activitate 
de creație spontană. Această 
metodă oferă copiilor un 
sentiment de apartenență la 
colectiv, dar și de 
descoperire individuală,  
ambele fiind importante în 
dezvoltarea armonioasă a 
personalității lor. 

În cadrul lecțiilor de 
Educație muzicală, astfel de 
activități inspirate din metoda 
lui Orff pot fi integrate cu 
succes. Luând în 
considerare că majoritatea 
școlilor generale nu au la 
dispoziție un cabinet special 
pentru lecțiile de Muzică, sau 
un instrument muzical pentru 
folosul profesorului, cele mai 
practice variante sunt 
improvizația vocală, 
împreună cu cea ritmică, cu 
ajutorul pseudo-
instrumentelor de percuție.  

Improvizația muzicală 
induce copiilor ideea de 
libertate de expresie, 
accentuează rolul 
spontaneității, și în același 
timp, oferă copiilor o idee 
asupra satisfacției de a crea. 
Cu alte cuvinte, improvizația 
muzicală, în special cea 
colectivă, le poate oferi 
copiilor sentimentul de 
respect de sine și cel de 
apartenență. 

La un nivel mai 
avansat, în acest sens, 
precum în lecțiile opționale 
de Jazz, integrate în 
Programa anumitor școli 
generale, improvizația 
muzicală se poate desfășura 
concomitent pe planurile 
melodic, armonic și ritmic. 
Practicând improvizația, 
elevii își pot dezvolta abilități 
sofisticate, cum ar fi controlul 
motoriu, decodarea 
senzorială și perceptivă, 
memoria de lungă și scurtă 
durată, etc. 

Improvizaţia muzicală 
este un limbaj al echilibrului 
dintre informaţia cunoscută, 
asimilată, și intuiţie. Este un 
exercițiu ce poate ajuta omul 
pe orice plan, cum ar fi 
crearea de soluții inedite 
pentru rezolvarea 
problemelor întâlnite, 
învingerea tracului de scenă, 
de a vorbi în public, totodată, 
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putând deveni pentru fiecare 
o formă de relaxare, de 
manifestare a emoțiilor. 

Pentru a beneficia de 
avantajele improvizației 
muzicale pe termen lung, 
desigur, audiția muzicală 
joacă un rol important. 
Cunoaștem faptul că vom 
crea muzică sintetizând și 
mixând ceea ce ascultăm. 
Audiția muzicală, dacă este 
făcută conștient, are rolul de 
a culturaliza individul, de a-l 
familiariza cu sonorități ce îi 
vor standardiza un limbaj 
muzical propriu. Desigur, 
foarte mulți profesori din 
domeniul muzicii cunosc 
importanța audiției muzicale 
asupra dezvoltării copiilor, și 
o utilizează adesea în cadrul 
lecțiilor.  

Improvizația muzicală, 
la cel mai înalt nivel, este 
prezentă în genul muzical 
Jazz. Stilistica acestui gen 
dezvoltat de-a lungul 
secolului trecut, are ca 
epicentru improvizația 
muzicală, deopotrivă 
colectivă și individuală, pe 
plan melodic, armonic și 
ritmic. 
 Studiul, partea tehnică 
și teoretică a improvizației nu 
garantează un discurs 
solistic reușit în Jazz, 
ingredientul cel mai 
important rămânând 
activarea abilităților creative. 
Poate fi extrem de dificilă 
asimilarea acestor informații-
cheie și în același timp 
păstrarea acelei deschideri 
necesare în crearea unui 
discurs unic, plin de esență.  

Arta jazzului, spre 
deosebire de arta muzicii 
clasice, are în prim plan 
comunicarea emoției din 
momentul prezent, a 
interpretului, dar și 
comunicarea dintre 
muzicieni. Putem considera 
că metoda Orff, ce privește 
educația muzicală a copiilor, 
are același scop: de a 
încuraja comunicarea 
emoțiilor copiilor și 
comunicarea dintre aceștia, 
participând la o activitate 
creativă colectivă. 
 O analogie pertinentă 
pentru actul improvizatoric 
muzical ce presupune 
echilibrul dintre structura 
teoretică și tehnică, 
împreună cu memoria și 
spontaneitatea individuală, 
este conversaţia uzuală.  
 În orice conversaţie 
urmăm un tipar standardizat 
de-a lungul timpului, ce îl 
adoptăm în mod inconștient 
prin asculare și imitare incă 
de la o vârstă fragedă. 
Putem considera că o 
conversaţie tipică are o 
anumiă formă, cum ar fi cea 
de întrebare – răspuns. 
Totodată, fiecare avem un 
vocabular uzual, și un 
vocabular personal, cum ar fi 
ticurile verbale. Cuvintele, 
expresiile sau chiar frazele, 
sunt instrumente cu care 
operăm în conversaţia de zi 
cu zi, pe care le-am dobândit 
prin memorare. Dar cel mai 
important aspect, și în acest 
caz, este spontaneitatea – 
cea care ne defineşte 
personalitatea.  

 În mod evident, 
limbajul muzical urmează/ 
imită în mod firesc cursul 
conversaţiilor limbajului 
vorbit. Diferenţa dintre 
limbajul vorbit şi cel muzical 
ar fi că primul are o 
capacitate narativă mai 
mare, pe când cel din urmă 
exprimă în special intenţii/ 
reacţii/ emoţii, ce adesea pot 
fi trivializate de utilizarea 
limbajului vorbit. 
 Aşadar, improvizaţia, 
ca limbaj conversațional, 
înseamnă stăpânirea unui 
vocabular uzual, dar şi 
personal, caracterizat prin 
spontaneitate și creativitate.  
 Un improvizator 
desăvârşit întruneşte aceste 
calităţi: exerciţiu, experienţă, 
spontaneitate și creativitate. 
Cele patru calităţi sunt direct 
proporţionale, şi 
interconectate.  
 Improvizaţia este un 
act extrem de special, prin 
faptul că presupune 
experimentare, pregătire prin 
studiu, împreună cu 
asumarea riscului intuiţiei. 
Este un limbaj al echilibrului 
dintre informaţia cunoscută, 
asimilată, și intuiţie. 
  Un solo de 
improvizaţie pregătit și 
memorat înainte, de cele mai 
multe ori nu rezonează cu 
contextul energetic al 
momentului interpretării. Dar 
în același timp, un solo ce nu 
urmează nicio regulă, cum ar 
fi progresia armonică, forma, 
colaborarea dintre muzicieni, 
tempo-ul, este împotriva 
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intuiţiei sau a energiei 
prezente.  
 Luând exemplul 
muzicienilor improvizatori, 
putem încerca să adoptăm 
filosofia acestora și în viața 
de zi cu zi, și mai ales, în 
educația copiilor. 
Recunoscând importanța 
creativității individuale, a 
libertății de expresie, a 
sentimentului de apartenență 
la un colectiv, și mai ales, a 
cunoașterii propriei 
persoane, o putem induce și 
copiilor, în speranța că astfel 
vor deveni cea mai bună 
versiune a lor. 
 Creativitatea nu 
înseamnă automat o 
activitate artistică. Aceasta 
reprezintă, în primul rând, 
abilitatea de a soluționa 
probleme în mod spontan, 
de a gândi în afară cutiei. 
Este dovedit faptul că oricine 
își poate exersa și 
îmbunătăți abilitățile creative, 
iar improvizația muzicală 
este o practică eficientă în 
acest sens. 
  

 
 
 
 
 
  

 
 



Şcoala modernă — nr. 2/2020                                                                        Considerații metodice 

 

14 

 

EXPERIMENTUL – metodă de dezvoltare a capacității de 
cercetare a preșcolarilor 

 
 

Prof. înv.preșcolar Manuela Gheorghiu 
Școala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamț 

 
 

Omul 
interacționează într-un fel 
sau altul cu mediul 
înconjurător și reacționează 
față de acesta pe căi 
multiple. Văzul și auzul îl 
înștiințează asupra 
primejdiilor. Intelectul îi 
permite omului să 
reacționeze diferit. El își 
strânge informații prin 
observație; își organizează 
această informație și caută 
regularitățile; este curios să 
știe de ce există aceste 
regularități; comunică aceste 
observații și altora. Acestea 
sunt activitățile de bază ale 
științei. 

Învățarea unor 
noțiuni din domeniul 
științelor, în grădiniță sau în 
școală, poate fi de multe ori 
dificilă sau plictisitoare. 
Atunci când aceste spații 
devin locuri în care copiii pot 
explora și descoperi 
informații noi, unde sunt 
sprijiniți și dirijați spre 
acțiune, acestea devin mult 
mai atractive, adevărate 
locuri de învățare. 

 Predarea ”Științei” 
are la bază experimentul 
atât ca metodă de 
investigație științifică, cât și 
ca metodă de învățare. 
”Experimentarea și 

observarea nemijlocită a 
realității constituie cei doi 
stâlpi de susținere ai unei 
metodologii active în 
predarea științelor, deziderat 
exprimat încă de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea de 
adepții „școlii active” [3, 
p.118]. 
Definirea experimentului, 
conform DEX – ului, 
EXPERIMÉNT, experimente, 
s. n. Procedeu de cercetare 
în știință, care constă în 
provocarea intenționată a 
unor fenomene în condițiile 
cele mai propice pentru 
studierea lor și a legilor care 
le guvernează; observație 
provocată, experiență (2). – 
Din lat. experimentum.  

Profesorul  I.Cerghit 
opinează că ”prin definiție, 
experimentul rămâne o 
observație provocată, o 
acțiune de căutare, de 
încercare, de găsire de 
dovezi prin efectuare de 
experimente, mai precis este 
o acțiune prin care un 
fenomen este reprodus în 
mod intenționat în condiții 
determinate cu scopul de a 
observa raporturile de 
cauzalitate, de a dezvălui 
esența acestuia, de a verifica 
anumite ipoteze.” [3, p.119] 

Ca metodă de 
instruire și autoinstruire, 
experimentul presupune 
activități de provocare, 
reconstituire și modificare a 
unor fenomene și procese, în 
scopul studierii lor. 

Metodă de explorare 
a realității – experimentul -  
direct sau indirect, folosită în 
predare și învățare, are o 
deosebită valoare formativă, 
întrucât dezvoltă elevilor 
spiritul de observație, 
curiozitatea, capacitatea de 
a înțelege esența obiectelor 
și fenomenelor, de 
prelucrare și interpretare a 
datelor experimentale, 
interesul de cunoaștere etc. 

Metoda 
experimentală combină 
experiența cu acțiunea, 
realizând astfel o mai 
strânsă legătură între teorie 
și practică. 

Desfășurarea unui 
experiment consumă uneori 
mai mult timp decât o 
expunere. Aceasta are însă 
și părțile lui bune, întrucât 
gradul de retenție al 
informației crește de la 5-
10% în cazul expunerii, la 
75-80% în cazul 
experimentului desfășurat de 
copil.  
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Un alt aspect, deloc 
de neglijat, este și acela că 
odată stimulat interesul 
copilului pentru investigație, 
care este oricum o 
caracteristică a vârstei, 
acesta va încerca și de cele 
mai multe ori va reuși, cu 
ajutor sau fără, să rezolve o 
serie de activități de 
investigare și experimentare 
în timpul liber ca pe o joacă. 

Experimentul poate 
crea stări emoționale 
favorabile, îi poate determina 
pe copii  să-și folosească 
experiențele dobândite în 
urma experimentelor și în 
alte activități ulterioare. 

Experimentul, ca o 
metodă activă, „are mai 
multă forță de convingere 
decât orice altă metodă și, 
deci, posibilități sporite de 
înrâurire asupra formării 
concepției științifice despre 
natură la elevi.” [3, p.118] 

  Experimentul, ca 
metodă de cercetare, 
îndeplinește funcții multiple:  
- permite elevilor să-și 
formeze o privire de 
ansamblu asupra unei 
acțiuni, operații sau a unui 
obiect, proces, fenomen; 
-  îi pune pe elevi în situația 
de a provoca și reproduce 
fenomene și procese pe cale 
experimentală (de ex., 
evidențierea transpirației 
plantelor, a orientării lor după 
lumină);  
- determină formarea unor 
deprinderi de lucru cu 
aparatură specifică științelor 
prin însușirea și aplicarea 
unor metode și tehnici de 

lucru corespunzătoare 
(operații de măsurare, 
cântărire etc.);  
- accentuează caracterul 
formativ al învățământului 
prin dezvoltarea la preșcolari  
a spiritului de investigație și 
observație, a gândirii 
flexibile, fluide, originale [2, 
p.1]. 

Aceste funcții se 
realizează, de obicei, într-o 
strânsă interdependență,  
prin împletirea armonioasă a 
operațiilor obiectuale 
(materiale) cu cele mintale. 

Potrivit lui Ioan 
Cerghit [3, p.118],  cele mai 
întâlnite forme ale 
experimentului sunt: 

1. Experimentul 
cu caracter demonstrativ – 
realizat de profesor, în fața 
clasei, cu scopul de a 
demonstra, confirma, preciza 
sau verifica adevăruri cu 
ajutorul experiențelor și al 
explicațiilor. 

2. Experimentul 
cu caracter de cercetare, 
de descoperire – modalitate 
de învățare bazată pe 
acțiune, pe experiența trăită. 
În cazul acestui tip de 
experiment elevii sunt cei 
care concep și realizează  
anumite operații  cu scopul 
de a provoca, a observa, a 
dovedi, a studia, a verifica 
rezultatele. 

Experimentul cu 
caracter aplicativ – 
urmărește confirmarea 
experimentală a 
cunoștințelor științifice 
dobândite anterior. 

Așa cum este bine 
știut, cercetarea la vârsta 
preșcolară este  o 
caracteristică generală, 
manifestată la copil pentru a 
cunoaște natura și 
elementele mediului 
înconjurător, și izvorâtă din 
curiozitatea ”nemărginită”  de 
a afla cât mai multe 
informații despre lumea în 
care trăiește. 

Curriculum pentru 
educația timpurie (2019), din 
România, include în 
Domeniile de dezvoltare, 
dimensiuni  care fac referire 
directă la dezvoltarea 
curiozității la această vârstă, 
transpuse în comportamente 
clare privind realizarea de 
activități de investigare a 
mediului prin metode 
specifice.  

Astfel, educatoarele, 
utilizează în acest scop, 
experimentele  și 
experiențele, mai ales în 
activitățile din domeniile 
experiențiale, respectiv 
Domeniul Științe. 

La grădiniță, se 
efectuează experiențe 
simple, prin care copiii 
observă cauzele și 
consecințele legăturilor 
dintre obiectele și 
fenomenele naturale. Pentru 
reușita acestora, ei trebuie 
să posede un anumit volum 
de cunoștințe și deprinderi 
elementare de observare a 
acțiunilor realizate; 
informațiile obținute în timpul 
experimentelor le permit să 
înțeleagă mai bine 
fenomenul, decât doar prin 



Şcoala modernă — nr. 2/2020                                                                        Considerații metodice 

 

16 

 

expunerea verbală a 
educatoarei. 

În preșcolaritate, 
metodologia organizării și 
desfășurării experimentelor 
și experiențelor trebuie să 
urmeze câteva etape 
obligatorii: 
- crearea unei motivații ( De 
ce ?); 
- prezentarea și discutarea 
procedeelor ce vor fi utilizate 
pentru a înțelege traseul 
urmat în descoperirea 
adevărului (Cum?); 

-  elaborarea unui plan de 
cercetare și efectuarea 
experimentului/experienței  
propriu- zise (Ce trebuie 
făcut?); 
- organizarea observării 
asupra proceselor și 
fenomenelor ce se produc  
( Ce se întâmplă? ); 
- consemnarea rezultatelor 
experimentale, după care se 
prelucrează datele și se 
formulează concluziile ( Ce 
am observat ?); 
- compararea concluziilor la 
care au ajuns copiii față de 
ipoteza formulată inițial ( Ce 
am aflat? Este adevărat sau 
nu?) [4, p.117]. 

În organizarea 
experiențelor/experimentelor  
simple trebuie îndeplinite 
anumite cerințe pedagogice:  
- demonstrația educatorului 
este repetată de către copii 
cu materialele puse la 
dispoziție, individual sau în 
grup; 

- rezultatele sunt verificate 
de toți copiii;  

- preșcolarii răspund la 
întrebări după ce s-au 

convins de justețea lor, în 
urma 
experienței/experimentului; 
- experiența/experimentul 
trebuie percepute vizual; 
- conținutul și activitatea  
experienței/experimentului 
trebuie să fie simple; 

- rezultatele obținute 
trebuie să fie clare, să nu 
conducă la interpretări; 

- în timpul desfășurării 
experienței/experimentului 
trebuie respectate regulile 
siguranței și securității 
copiilor. 

În funcție de vârsta 
și nivelul de dezvoltare al 
copiilor, experiențele/ 
experimentele oferă  
posibilitatea atingerii unui 
număr mai redus sau mai 
bogat de sarcini cognitive. La 
vârsta preșcolară mijlocie, 
preșcolarii învață să 
observe, să compare, să 
formuleze concluzii, să 
identifice legăturile și 
interdependențele simple, 
din natură. 

Aplicarea eficientă a 
metodicii 
experiențelor/experimentelor 
constă în respectarea 
următoarelor cerințe 
pedagogice: 
- conținuturile științifice 
despre obiectele și 
fenomenele naturii trebuie 
accesibilizate la nivelul de 
înțelegere al  copiilor pe 
baza materialelor concrete, 
vizibile și prin joc; să fie 
interesante și atractive; 
- să se desfășoare prin 
acțiuni practice, bazate pe 

experiența senzorială a 
copiilor; 
- situațiile de învățare 
create să le permită să 
aplice independent 
cunoștințele dobândite și să 
explice de ce procedează  în 
acel mod; 
- concluziile, generalizările 
să fie formulate clar, concis 
și în manieră accesibilă 
vârstei [1, p.154]. 

Valorificarea mai 
intensă a experimentelor în 
activitățile cu preșcolarii,  
facilitează formarea de  
competențe, deprinderi, 
capacități ce țin de 
dezvoltarea lor cognitivă 
(situații problemă, relații 
cauzale, asocieri, corelații) și 
atitudini în învățare 
(curiozitate și interes, 
inițiativă, perseverență). 
Interacționând  cu natura, 
copilului i se oferă  
posibilitatea de a-și forma 
abilități și competențe 
asociate demersurilor de 
investigație științifică, de 
concepere și realizare de 
experimente simple pentru 
cunoaștere a naturii. 

Selectarea 
experimentelor trebuie 
realizată conform cerințelor 
curriculumului pentru 
educație timpurie și  

particularităților de vârstă ale 
copiilor, de  volumul de 
cunoștințe pe care îl posedă 
aceștia despre obiectul 
supus cercetării. 

Conținuturile științifice 
trebuie accesibilizate 
nivelului de dezvoltare al 
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preșcolarilor,  transmise într-
un limbaj adecvat, astfel 
încât să fie pe înțelesul lor, 
dar fără a denatura valoarea 
științifică a informațiilor.  
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COMUNICARE ŞI INTERACŢIUNE DIDACTICĂ 
INTERACŢIUNE, INFLUENŢE, PERSUASIUNE ÎN 

COMUNICAREA DIDACTICĂ 
 

Profesor Gabriela Macsim 
Școala Gimnazială Comuna Văleni 

 
 

Folosind cu precădere 

o comunicare inteligibilă, 

bazată pe argumente 

raţionale şi elemente 

convingătoare, profesorul 

urmăreşte să schimbe 

atitudinile, comportamentele 

elevilor în acord cu cerinţele 

programei şcolare, cu 

obiectivele instructiv-

educative. Dar, în situaţia 

şcolară de 

comunicare/învăţare, 

acţiunile de influenţă socială, 

educaţională nu sunt 

univoce, ci reciproce, 

bilaterale. Nu este nevoie de 

un studiu aprofundat pentru 

a ne da seama că, în situaţia 

didactică, profesorii şi elevii 

se influenţează unii pe alţii 

sub diverse forme şi grade 

prin relaţia de comunicare 

interpersonală sau de grup. 

În cadrul 

interacţiunilor şi influenţelor 

social-educaţionale unii 

profesori, elevi - în funcţie de 

diverşi factori obiectivi, 

subiectivi - pot fie să se 

conformeze normelor, fie să-

şi păstreze independenţa. 

De asemenea, ei pot să 

cedeze presiunilor sociale, 

cerinţelor educative, să le 

accepte sau să li se supună. 

Alţii, dimpotrivă, pot să 

rămână fermi pe poziţie, să 

le conteste sau să le sfideze 

valoarea, eficienţa şi să 

opună rezistenţă surselor de 

influenţă. însă, în toate 

cazurile şi situaţiile 

educaţionale, datorită status-

ului oficial (autoritate, putere, 

competenţă, prestigiu etc), 

capacitatea de influenţă a 

profesorului este net 

superioară elevilor. Totodată, 

în relaţiile de influenţare a 

elevilor prin comunicare, 

profesorul poate să exercite 

comportamente de rol 

constructive (cu impact 

pozitiv), distructive (cu 

impact negativ) şi neutre 

(fără impact real asupra ţintei 

sau receptorului). în acelaşi 

timp, intenţiile şi 

comportamentele de 

influenţă ale profesorilor pot 

fi vizibile, directe, coercitive, 

stresante sau ascunse, 

discrete şi subtile, care se 

pot finaliza cu succes sau 

eşec asupra activităţii 

elevilor.  

O formă subtilă şi 

eficientă de influenţă social-

educaţională, folosită cu 

precădere în relaţiile de 

comunicare dintre .profesor 

şi elevi, este persuasiunea. 

Ca activitate de organizare şi 
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prezentare a mesajelor de 

către o sursă 

influentă(profesorul), prin 

intermediul comunicării 

eficiente, persuasiunea are 

scopul de a convinge 

receptorul (elevul, grupul 

etc.) de a-şi schimba, 

neforţat de alţii, atitudinile şi 

comportamentele. Faţă de 

influenţele educaţionale şi 

mesajele comunicate de 

profesor în situaţia didactică, 

elevii pot adopta atitudini 

pozitive, negative sau 

neutre.  

În psihologia socială 

există opinii diferite în 

legătură cu definiţia noţiunii 

de atitudine. Astfel, unii 

autori definesc atitudinea ca 

fiind o combinare de reacţii 

afective, comportamentale şi 

cognitive faţă de un obiect.1 

După aceşti autori, atitudinile 

includ în structura lor trei 

componente distincte care 

se intercondiţionează. A 

avea o atitudine faţă de ceva 

                                                 
1 Breckler, 1984; Katz & Stotland, 1959; 

Rajecki, 1982 

sau cineva înseamnă a 

reacţiona afectiv în primul 

rând, a evalua stimulul cu 

emoţii pozitive, negative sau 

medii. în al doilea rând, 

atitudinile au o componentă 

comportamentală, care îi 

predispun pe subiecţi să 

acţioneze într-un anumit fel 

faţă de un obiect care îi 

influenţează. în al treilea 

rând, atitudinile au o 

componentă cognitivă 

puternică, întrucât ceea ce 

simte o persoană despre un 

obiect depinde, în parte, de 

părerile ei despre acel 

stimul. Dar, adesea, ceea ce 

simţim nu are neapărat vreo 

legătură cu ceea ce gândim, 

iar aceste procese psihice nu 

determină necondiţionat 

acţiunile noastre personale, 

interpersonale sau sociale. 

Datorită lipsei de consistenţă 

a sentimentelor, gândurilor şi 

comportamentelor noastre 

faţă de obiecte, unii psihologi 

sociali preferă să definească 

atitudinile în termeni strict 

afectivi.2 În conformitate cu 

aceasta poziţie teoretică, 

atitudinea este definită ca 

fiind o evaluare pozitivă sau 

negativă, la un anumit nivel 

de intensitate, faţă de un 

obiect.  

Numeroase studii şi 

cercetări au dovedit 

existenţa unei corelaţii 

semnificative între atitudini şi 

comportament, dar această 

legătura depinde de mai 

multe condiţii.3 Astfel, un 

factor important îl constituie 

nivelul de corespondenţă 

sau similaritate dintre 

atitudinile specifice şi 

comportamentul 

corespunzător al persoanei 

într-un context situaţional 

anume. Cu cât măsurarea 

atitudinii se potriveşte mai 

mult cu comportamentul în 

cauză, cu atât atitudinea 

corelează cu 

comportamentul şi îl 

influenţează.  

                                                 
2 Fishbein & Ajzen, 1980; Oskamp, 1977; Petty 

& Cacioppo, 1981 

3 Ajzen & Fishbein, 1977: Jaccard, 1981; Zanna 

ş. a., 1982 
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Conform teoriei acţiunii 

raţionale a lui I. Ajzen şi 

M..Fishbein (1980), 

atituditiile influenţează 

acţiunile persoanei printr-un 

proces raţional, deliberat de 

elaborare a deciziilor. Dar 

comportamentul social nu 

este influenţat numai de 

atitudini, ci şi de credinţe, 

convingeri, intenţii, aşteptări, 

motive personale4. De 

asemenea, atitudinile şi 

normele personale se 

combină cu diverşi factori 

sociali, conform teoriei 

acţiunii raţionale, pentru a 

produce comportamentul, 

cum ar fi: 

•  puterea presiunii sociale;                                                  

•  experienţa directă / 

indirectă de informare şi 

cunoaştere;       

• modul de instruire şi 

conştientizare;  

•  atitudinile, percepţiile, 

gândirea şi comportamentul 

celorlalţi etc.5.  

                                                 
4 Ajzen şi Madden, 1986 

5 Davidson şi alţii, 1985; Kallgren & Wood, 

1986; R.Fazio & M. Zanna, 1981; Fazio, 1986 

Aşadar, atitudinile pot 

fi factori determinanţi 

importanţi ai 

comportamentului uman. Să 

analizăm în continuare cum 

se pot schimba atitudinile 

subiecţilor educaţiei în 

procesul de comunicare din 

situaţia didactică. Noi 

considerăm că schimbarea 

atitudinilor elevilor faţă de 

învăţare se poate realiza 

dacă reuşim să convingem 

subiecţii prin comunicarea 

eficientă a mesajelor 

didactice. De altfel, în viaţa 

socială şi în activitatea 

şcolară nu toate eforturile 

noastre de influenţare 

persuasivă sunt încununate 

de succes. Ce factori şi de 

ce natură fac ca unele 

comunicări să fie mai 

eficiente decât altele în 

procesul de influenţare 

educaţională, de schimbare 

pozitivă a atitudinilor elevilor 

faţă de învăţare? Pentru a 

înţelege de ce unele 

influenţe reuşesc iar altele 

nu, în anumite situaţii de 

învăţare şcolară, trebuie să 

ştim factorii, condiţiile şi 

modalităţile procesului de 

comunicare persuasivă. 
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SECURITATEA ONLINE ÎN PERIOADA CRIZEI COVID-19 
 

Profesor Miron Cristina 
Clubul Copiilor Săbăoani, Neamț 

 
 

În perioada crizei 
actuale provocate de 
pandemie, s-a mărit numărul 
atacurilor cibernetice astfel 
încât pentru a preveni furtul 
datelor personale trebuie să 
știm în primul rând în ce mod 
acționează hackerii .Aceștia 
folosesc în general tehnici de 
inginerie socială cu care 
afectează funcționarea unor 
activități de interes 
național,printre care și cele 
din domeniul educației. 

Tehnicile de inginerie 
socială care se referă la 
manipularea socială ,pot lua 
diferite forme,cum ar 
fi :phishingul,spearphishingul
,scamul,hoaxul și altele.În 
cele ce urmează voi încerca 
să detaliez câteva din aceste 
metode pentru a le putea 
recunoaște și a nu cădea în 
capcana lor. 

Phishing-ul este o 
modalitate de a intra în 
posesia datelor personale,a 
unor persoane neautorizate, 
prin redirecționarea către 
site-uri false, similare cu cele 
originale unde se cere 
completarea datelor 
personale într-un 
formular.Pentru a elimina 
acest gen de atac cibernetic 
,soluția este de a nu 
răspunde la e-mail-uri unde 
se cer date personale,a nu 
deschide atașamente trimise 

de persoane 
necunoscute,folosirea unui 
browser cu capacitatea de a 
detecta phishingul. 

Mesajul de tip 
spearphishing poate să 
pară a fi trimis de un coleg 
sau furnizor cunoscut 
deoarece adresele de e-mail 
pot fi falsificate așa fel încât 
să pară legitime și să conțină 
numere de telefon sau 
informații despre un  
expeditor cunoscut.Acest 
amestec de date pot 
influiența primitorul să 
completeze date personale. 

E-mail-urile de tip 
scam pot apare pe 
neașteptate și se adresează 
cu apelative de tipul :dragul 
meu sau stimate coleg…,se 
propune ridicarea unui 
premiu foarte mare pentru 
accesarea căruia trebuie 
trimisă o sumă de bani și 
trebuie să acționat rapid 
pentru a nu pierde premiul. 

Hoaxul este o formă 
de înșelăciune care pare un 
mesaj emoționant și atrage 
empatia sau avertizează 
asupra unui pericol.Se 
încurajează retrimiterea 
imediată a mesajului în mod 
excesiv iar neîndeplinirea 
cerinței,ar  atrage consecințe 
dezastruase asupra 
destinatarului 

mesajului.Mesajele de tip 
hoax sunt de două tipuri: 

-chain-letters,adică 
scrisori în lanț cu mesaje 
înduioșătoare 

-virus hoax,adică o 
alarmă falsă de atac 
cibernetic.Nu se răspunde 
acestor tipuri de mesaje. 

Protejarea se face 
prin ștergerea acestor 
mesaje deoarece acestea se 
pot transforma în scam și pot 
colecta adrese valide, 
folosite mai apoi pentru a 
trimite mesaje mallware de 
tip troieni sau alte tipuri de 
viruși.Odată cu răspândirea 
covid 19 au apărut foarte 
multe pagini web cu potențial 
fraudulos.Pe parcursul 
ultimelor două luni au apărut 
peste 6000 de pagini web 
suspecte care profitând de 
lipsa pe piață a unor produse 
deficitare ca-
măști,mănuși,dezinfectanți..., 
fac oferte în acest domeniu 
și pot avea acces la datele 
personale ale celui care le 
comandă .Prin instalarea 
unui antivirus performant 
oferim protecție informațiilor 
stocate pe device-ul folosit 
pentru desfășurarea 
activității  în online. 

Pentru a evita 
spyware și impactul 
acestuia asupra sistemelor 
trebuie respectate reguli de 
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securitate cum ar fi:atenția la 
descărcarea aplicațiilor 
gratuite și nedeschiderea 
ferestrelor pop-up suspecte. 

În această perioadă 
au fost identificate atacuri de 
tip ransomwere care 
folosește tehnici de evitare a 
detectării de către 
programele antivirus 
tradiționale,comunicarea 
este criptată și dificil de 
detectat în traficul de 
rețea.Creatorii acestor 
atacuri folosesc 
anonimizatori de trafic de tip 
tor si bitcoin pentru a primi 
diverse plăți pentru 
răscumpărare în diverse 
situații. 

Este indicată 
actualizarea softurilor,în 
special a 
antivirusurilor,blocarea 
reclamelor,nedescărcarea 
diferitelor extensii,plug-
inuri,programe care nu 
provin din surse de 
încredere,asigurarea unei 
copii a datelor și 
sistemelor,neintroducerea 
datelor personale pe pagini 
web. 

Autentificarea în 
mediul online necesită o 
atenție deosebită pentru a nu 
fi ținta actorilor atacurilor 
cibernetice.Astfel se disting 
patru metode de 
autentificare bazate pe ce 
știi-user și parolă,ce ai-
cartele magnetice,telefon 
mobil,cheie privată,ce ești-
amprentă vocală,a feței,a 
mâinii și locul unde 
ești.Pentru o autentificare 
sigură, recomandată ar fi 

folosirea unei combinații 
între cel puțin două dintre 
cele patru metode . 

O parolă puternică 
trebuie să respecte o serie 
de criterii - cel puţin 14 
caractere lungime,- 
caractere alfabetice mari și 
mici (A-Z, a-z);- cel puțin un 
caracter numeric (0-9);- cel 
puțin un caracter special (~! 
@ # $% ^ & * () _- + =);- să 
poată fi tastată rapid (reduce 
observarea „peste umăr”). 

Un alt aspect care 
trebuie respectat este 
securizarea browserelor 
folosite.Astfel, dezactivarea 
ActiveX care funcționează ca 
un intermediar între 
computer și actiunile Java pe 
anumite  site-uri,este 
necesară. Ștergeți cookie-
urile. Acestea sunt mici 
fișiere de date stocate în 
browserul dvs. Site-urile web 
folosesc cookie-uri pentru a 
vă aminti conturile și 
parolele, istoricul 
navigării și pentru a urmări 
comportamentul utilizatorilor 
pe site-ul lor. 
  Pentru a îmbunătăți setările 
de securitate de pe google 
Chrome,se accesează zona 
de setări a browserului din 
dreapta sus,în secțiunea 
opțiuni de criptare,se 
criptează parolele 
sincronizate de utilizator 
google,aceasta funcționând 
ca o a doua parolă.Concluzia 
pate fi: 
1.Securitatea depinde de 
mai multe elemente care 
lucrează împreună. Ca și 

piesele unui puzzle, nu poți 
avea unul, fără celălalt. 
2. Nu se  reutilizează 
niciodată parolele și 
niciodată,  nu se setează 
aceeași parolă pentru 
adresele de e-mail. 
3. Configurarea a cel puțin 2 
adrese de e-mail. 
4. Conectarea la conturile 
proprii de e-mail doar dintr-
un browser securizat și 
actualizat și doar de pe 
dispozitivele personale. 
Evitarea utilizării 
dispozitivelor și rețelelor 
publice. 
5. Toți infractorii cibernetici 
doresc convingerea 
viitoarelor victime să dea 
click pe un link care va 
descărca malware pe 
dispozitivul personal.           
Deși rețelele wi-fi de acasă 
sunt mai puțin accesate de 
infractorii cibernetici este 
bine să se ia măsuri de 
protejare cum ar fi –
schimbarea numelui rețelei 
wireless de acasă,stabilirea 
unei parole 
puternice,așezarea routerului 
cât mai aproape de mijlocul 
casei pentru a fi accesat mai 
greu din afara 
locuinței,dezactivarea 
accesului la distanță și 
păstrarea softul routerului 
wireless actualizat. 
Bibliografie: 
www.sdacademy.ro 
www.telecad.ro 
www.itschool.ro 
learndigital.withgoogle.com 
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FORMAREA SI DEZVOLTAREA COPILULUI PREȘCOLAR PRIN 
ALTERNATIVA EDUCATIONALĂ  MONTESSORI 

                          Profesor invățămant preșcolar, Iulia Panainte 

Colegiul tehnologic Spiru Haret, Piatra Neamț 
 

 
Maria Montessori 

(31.08.1870- 6.05.1952) și-a 
perfecţionat ideile şi apli-
carea acestora în practică 
începând cu 1907, de când a 
fost numită la conducerea 
unui grup de creşe şi 
grădiniţe dintr-o zonă foarte 
săracă a oraşului Roma. 
Acolo a dezvoltat o adevă-
rată metodă educaţională, 
metoda Montessori. Mult mai 
târziu, când metoda sa edu-
caţională a devenit larg 
cunoscută în Italia, Europa şi 
în întreaga lume, generând 
zeci şi zeci de şcoli 
Montessori. Maria Monte-
ssori a călătorit foarte mult, 
supervizând sistemul şcolilor 
Montessori, scriind şi ţinând 
conferinţe. 

 Această metodă ine-
dită presupune interac-
țiunea experimentală a 
copilului cu mediul special 
pregătit. Băncile au fost 
desființate. Clasele au fost 
mobilate cu obiecte potrivite 
cu statura şi forţa fiinţelor pe 
care ele trebuie să le 
găzduiască: scăunele,  mă-
suţe, chiuvete mici şi obiecte 
de toaletă minuscule,  covo-
raşe, dulăpioare, vase şi feţe 

de masă. Toate acestea nu 
sunt doar de mici dimensiuni, 
dar sunt şi destul de uşoare 
pentru a permite copilului de 
trei sau patru ani să le mişte, 
să le schimbe locul, să le 
ducă în grădină sau pe 
terasă. În afară de spațiul pe 
care il ocupă toți copiii din 
clasa, când stau așezați, 
trebuie să mai existe un 
spațiu gol la fel de mare, 
astfel incât lucrurile si 
persoanele să aibă posibi-
litatea să iși schimbe locul.    
,,  Copilul nu numai că se 
mişcă încontinuu, dar şi 
învaţă încontinuu. El  însuşi 
este cel care alege un obiect 
şi îl foloseste ,,în acel mod 
pe care îl dictează spiritul lui 
creativ”. Educatoarea îi 
servește drept ghid în 
ambientul său, spre acele 
lucruri ce corespund nevoilor 
interne proprii vârstei sale. 

Mintea copilului ac-
ționează diferit, astfel se 
pune accentul pe ințelegerea 
dezvoltării naturale a  ființei 
umane în fiecare stadiu al 
dezvoltării. La varsta preș-
colară predomină sloganul 
„Vreau să fac lucruri singur" . 
Munca  manuală a copiilor  
de 3- 6 ani este aceea cu-
prinsă într-o mulţime de acti-
vităţi necesare menţinerii 
clasei curate şi în ordine,  de 
îngrijire personală,  de auto-
servire.  

Se accentuează liber-
tatea ca dar al vieții. 
Libertatea dată copilului în 
limite clar stabilite.   

În condiții de libertate 
dată corect , se dezvoltă 
disciplina interioară. 
Libertatea si disciplina sunt 
aspectele de bază al alter-
nativei  montessori compara-
tiv cu  învățămantul  tradițio-
nal. Adultul din clasa Monte-
ssori crează o relație de în-
credere, este un model, este  
gardianul atmosferei sociale 
din clasă, reflectează și înțe-
lege efectul coeziunii sociale 
experimentate la vârsta copi-
lăriei  asupra vieții de adult și 
asupra  societății. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
webgrafie 
https://ro.wikipedia.org/wiki/
Maria_Montessori 
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JOCUL DIDACTIC – ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN 

 
 

Profesor Rotaru Mihaela 
Școala de Artă ,,Sergiu Celibidache’’ Roman 

 
       
 La vârsta 
preșcolaritații, jocul are o 
dublă semnificație.Pe de o 
parte, jocul este cadrul în 
care se manifestă, se 
exteriorizează întreaga viață 
psihică a copilului, în joc 
copilul exprimându-și 
cunoștințele, emoțiile, 
satisfăcându-și dorințele și 
eliberându-se tensional. Pe 
de altă parte, jocul constituie 
principalul instrument de 
formare și dezvoltare a 
capacităților psihice ale 
copilului, niciuna dintre 
funcțiile și însușirile lui 
psihice neputând fi 
concepute și imaginate în 
afara jocului. 
 Eduard Claparede 
spunea că ,,jocul este însăși 
viața” , iar Ursula Șchiopu 
considera ca ,,jocul 
stimulează creșterea 
capacității de a trăi din plin, 
cu pasiune, fiecare moment, 
organizând tensiunea proprie 
acțiunilor ca finalitate 
realizată, având funcția de o 
mare și complexă școală a 
vieții”. 
 Jocul reprezintă o 
formă de activitate preferată 
și adecvată specificului 
activităților realizate in 
grădiniță. 
 

Jean Piaget – considera că 
jocul este o formă de 
activitate a cărei motivație 
este nu adaptarea la real, ci , 
dimpotrivă asimilarea realului 
la ,,eul” său, fără 
constrângere sau sancțiune.  
J. Piaget clasifica jocurile în 
jocuri exercițiu, jocuri 
simbolice, jocuri cu reguli, 
jocuri de construcție.  
Dacă vom lua in considerare 
și alte criterii (conținutul, 
caracterul jocului, finalitatea 
lui etc.) vom întâlni și alte 
categorii care pot fi, totuși, 
încadrate în cele stabilite de 
Piaget: 
•  Jocuri cu subiect care 
pot fi încadrate în jocurile 
simbolice; 
• Jocuri cu roluri sau 
jocul de alternanță sunt 
specii ale jocului cu reguli; 
• Jocurile creative, cele 
dramatice și jocurile 
didactice fac parte din 
jocurile de construcție; 

Importante sunt 
aspectele psihologice 
produse de aceste tipuri de 
jocuri – lărgirea spectrului 
relațiilor interpersonale, 
disciplinarea conduitei, 
dezvoltarea capacității 
intelectuale (spiritul de 
observație, perspicacitate). 
 

Jocul devine ,,didactic’’ 
atunci când prin modul de 
formulare al sarcinii de 
învățare copilul este adus în 
situația de a-și utiliza 
energiile și potențialul psiho-
fizic pentru a-și optimiza 
parametrii comportamentali. 
Termenul ,,didactic’’ asociat 
celui de joc accentuează 
partea instructivă a activității, 
deoarece, indiferent de 
etapa de vârstă la care este 
utilizat, jocul didactic 
favorizează atât aspectul 
formativ cât și cel informativ 
al procesului instructiv-
educativ din învățământ. 

Esența jocului didactic 
constă în faptul că această 
activitate îmbină armonios 
elementul de instruire cu 
elementul de joc. Tocmai 
această îmbinare 
favorizează apariția unei 
stări emotive, prielnice 
stimulării și intensificării 
proceselor de cunoaștere, a 
muncii intelectuale, a formării 
deprinderilor de muncă 
independentă. 

In practica preșcolară, 
jocul didactic apare sub trei 
aspecte: 
-  Ca formă de 
organizare specifică 
activității de învățare 
(însușire de noi cunoștințe, 
consolidări și verificări ale 
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acestora), cu toată grupa, cu 
grupuri mici sau individual; 
-  Ca parte a unei 
activități de învățare (în 
special în partea aplicativă, 
de verificare); 
-   Ca procedeu în 
activitățile de învățare cu 
caracter de predare sau 
consolidare. 
Jocul didactic trebuie să țină 
seama de următoarele 
cerințe: 
1.  Trezirea interesului 
pentru sarcinile și regulile 
jocului și crearea dispoziției 
emoționale; 
2.  Accesibilitatea 
sarcinilor didactice; 
3. Asigurarea unei 
succesiuni și a unei 
complicări treptate a 
sarcinilor didactice. 
Jocul didactic ca orice altă 
activitate obligatorie, trebuie 
pregătit din vreme și cu 
multă atenție, pentru a se 
asigura condițiile bunei 
desfășurări. 
Elementele structurale ale 
acestui tip de joc sunt: 
•  Obiectivele – pe care 
le urmărim pe tot parcursul 
desfașurării acestuia; 
•  Conținutul – format 
din totalitatea cunostințelor, 
deprinderilor, precum și a 
capacităților  pe care și le 
formează; 
•  Sarcina didactică – 
problema centrală pe care 
copiii o au de rezolvat; 
•  Regulile jocului – 
arată copiilor cum să rezolve 
problema respectivă, cum să 
se joace; 
 

•  Elementele de joc – 
dau coloratură activității de 
învățare, antrenează copiii, 
sunt distractive; 
•  Pregătirea din timp a 
materialului; 
•  Organizarea jocului 
didactic; 
•  Desfășurarea jocului 
didactic – anunțarea jocului, 
prezentarea materialului, 
regulile jocului, prezentarea 
elementelor de joc; 
• Executarea jocului 
didactic de către copii; 
• Încheierea jocului. 
Varietatea mare a jocurilor 
didactice practicate in 
grădiniță pentru dezvoltarea 
limbajului, spiritual creator și 
inventivitatea educatoarei, 
care îmbogățește rezerva de 
jocuri prin cerințe noi, 
impune găsirea unor criterii 
de clasificare a acestora. 
 Dupa continut:  
1. Jocuri didactice 
despre natură;  
- Animale: ,,Roata 
animalelor’’, ,,Știi unde 
trăiești?’’, ,,Telefonul…’’.; 
- Plante: Loto cu flori, 
Ce-a cumpărat mama de la 
piață?, ….;. 
- Anotimpuri: Ce se 
potrivește?, După mine cine 
vine?, Poștașul…..; 
2. Jocuri didactice 
despre mediul ambient – 
obiecte de uz individual, 
jucării, mobilier, 
îmbrăcaminte: ,,Săculețul 
fermecat’’, ,,Ce-a pățit 
păpușa?’’, ,,Să facem ordine 
în camera păpușii’’, ,,Să 
îmbrăcăm păpușa…’’; 
 

3. Jocuri didactice 
despre om și activitățile lui: 
-  corpul omenesc și 
acțiunile îndeplinite de părțile 
lui principale: ,,Ce face 
păpușa?’’, ,,Ce s-a 
adăugat?’’ 
- Activitatea omului: 
,,Ghicește ce face mama?’’, 
,,Spune ce face…?’’ 
- Unelte și produsul 
muncii: ,,Cu ce a fost 
lucrat?’’ 
- Diferite meserii sau 
meseriași: ,,Cine a trimis 
scrisoarea?’’ 
4.  Jocuri didactice 
pentru cunoașterea și 
precizarea însușirilor 
obiectelor lumii 
înconjurătoare -  culoare, 
mărimi, forme: ,,Care este 
culoarea ta?’’, ,,Pănglicuțe’’, 
,,Caută-ți căsuța!’’ 
5. Jocuri didactice 
pentru însușirea 
reprezentărilor spațiale și de 
timp: ,,Unde sunt jucăriile?’’, 
,,Ce s-a schimbat?’’, ,,Când 
se întâmplă?’’ 
6. Jocuri didactice 
pentru dezvoltarea limbajului 
– sub aspect fonetic, lexical, 
gramatical: 
• Pentru formarea și 
exersarea pronunției corecte: 
,,Spune ce face?”, ,,Cine 
face așa?”, ,,Ghici cum 
face?”, ,,A spus bine?”, 
,,Îndreaptă greșeala!”…. 
• Activizarea și 
îmbogățirea limbajului: 
,,Săculețul fermecat’’, ,,Știi 
când?”, ,,Cine ți-a dat?”, 
,,Răspunde repede și 
bine!”… 
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• Jocuri pentru 
exersarea structurii 
gramaticale: ,,Unde s-a oprit 
roata?”, ,,Eu spun una, tu 
spui multe’’, ,,Găsește 
cuvinte potrivite’’… 
Jocul didactic s-a dovedit o 
forma de activitate bine 
gândită, necesară și 
indispensabilă procesului de 
educație. Prin conținutul, 
forma și funcționalitatea sa 
specifică nu se confundă cu 
nicio altă formă de activitate 
instructiv-educativă, motiv 
pentru care nu poate fi 
suplinită și nici nu este în 
măsură să suplinească pe 
vreuna dintre ele. 
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ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ ȘI INTEGRATĂ A ÎNVĂȚĂRII 
PRIN METODE INTERACTIVE 

 
Sângeap Nadia-Mihaela 

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă” Pipirig 
 

 
În învățământul 

modern abordarea 
interdisciplinară are un rol 
important în educația 
elevului. O colaborare 
firească între discipline 
contribuie la conștientizarea 
de către elevi a importanței 
deosebite a acestui mod de 
lucru în formarea lor ca 
oameni.  

Așadar, dacă se 
folosește interacțiunea a 
două discipline total 
diferite,respectiv aeducație 
muzicală și limba română, 
elevii își pot însuși într-un 
mod plăcut cunoştinţele şi 
conceptele fundamentale ale 
disciplinei pe care au ales-o. 
.  
           Un învățământ 
modern , în care calitatea 
este pe loc primordial, ar 
trebui să aibă ca scop 
formarea și dezvoltarea la 
elevi a unei gândiri 
sistematice, critice, creative 
și integratiste asupra vieții. În 
această direcție, abordarea 
interdisciplinară în 
proiectarea și realizarea 
activităților didactice are un 
rol primordial asupra 
educației elevului.Așadar, 
prin utililizrea  
interdisciplinaritate există 
posibilitatea obținerii unui 

“bagaj” de cunoștințe minim 
de bază din toate domeniile 
cunoașterii. Acest mod de 
colaborare între discipline 
poate face ca elevii să 
devină conștienți de 
importanța educației și 
autoeducației permanente în 
formarea lor ca oameni. 

În buna desfăşurarea 
activităților didactice, 
metodele creative permit 
actorilor educaționali să se 
implice în mod direct în 
activitate, satisfăcându-şi 
curiozitatea, nevoia de 
acţiune, lasându-le frâu liber 
imaginaţiei şi creativităţii. 
Elevii elimină orice blocaj, 
capătă încredere în forţele 
proprii, socializează, 
cooperează, acţionează în 
grup, învaţă să respecte 
părerile tuturor. 
 Utilizând astfel de 
metode, profesorul devine 
regizorul unei piese în care 
scopul principal este 
dezvoltarea gândirii creative 
a micilor actori, a unei 
atitudini pozitive,oferindu-le 
cu toată grija posibilitatea de 
a afla singuri cunoştinţele, de 
a face corelaţii cu alte 
obiecte de studiu,căci 
interdisciplinaritatea 
presupune tocmai 
dezvoltarea capacităţii de a 

transfera rapid şi eficient 
informaţii,deprinderi, 
competenţe asimilate prin 
studirea diferitelor discipline. 
 Odată cu podibilitatea 
aplicarea noului curriculum, 
interdisciplinaritatea a 
devenit o practică 
obişnuită,ce stimulează 
realizarea de planificări 
corelate a predării 
conţinuturilor, încurajând 
folosirea metodelor activ- 
participative, prin analiza 
aceloraşi teme din mai multe 
perspective. 
 Crearea de conexiuni 
între anumite obiecte de 
studiu, asupra unei unităţi 
tematice pe care cadrul 
didactic doreşte să o 
întipărească elevilor, are la 
baza predarea integrată, de 
o reală importanţă în 
eficienţa actului didactic, în 
care o disciplină o ajută pe 
alta să fie mai bine însuşită, 
facilitând astfel transferul de 
cunoştinţe. Atât în 
învăţământul primar cât și în 
învățământul gimnazial, 
abordarea de tip integrat 
este o trebuinţă dictată de 
nevoia copilului de a explora 
în mod direct realitatea 
înconjurătoare, de a 
răspunde curiozităţii despre 
tot ceea ce îl înconjoară din 
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perspectiva mai multor 
ştiinţe. Studierea integrată a 
acestei realităţi este mediată 
de posibilitatea cadrului 
didactic de a folosi diferite 
metode creative, cum ar fi: 
proiectul,  brainstormingul, 
ciorchinele, cadrenele, cubul, 
cvintetul,  etc. 

Ca profesor, m-am 
preocupat permanent pentru 
a găsi modalităţi de a capta 
şi menţine atenţia elevilor 
pentru activităţile muzicale, 
de a le trezi interesul pentru 
descifrarea tainelor muzicii, 
de a-i determina să îşi 
extindă percepţia asupra 
calităţilor sunetului muzical. 
           Educaţia muzicală 
urmăreşte, pe lângă 
definirea şi însuşirea unor 
noţiuni, şi formarea 
capacităţilor de receptare şi 
de exprimare verbală a 
imaginilor şi a trăirilor 
declanşate de audierea unor 
lucrări muzicale.    
Urmăreşte, de asemenea, 
evoluţia spirituală şi a trăirii 
artistice,dezvoltarea cu toată 
prioritatea a sensibilităţii și 
creşterea interesului pentru 
activităţile muzicale ş. a. 
Având în vedere specificului 
acestei discipline, evaluarea 
se realizează de multe ori 
prin metode indirecte, 
inductive. 

Întrucât muzica are 
caracter sincretic (muzică, 
vers, mişcare, expresie 
plastică), activităţile didactice 
se pot realiza asociindu-le pe 
cele strict muzicale cu 
activităţi plastice.  

Studii de specialitate 
au dus la extinderea ideii de 
interacţiune a muzicii şi cu 
alte 
discipline:literatură,matemati
că, TIC, educaţie fizică 
(dansul este rezultatul 
interacţiunii dintre muzică şi 
mişcare).  
 Fiind vorba de 
reuniunea a două arte, 
activităţile educative 
urmăresc îndeosebi 
formarea de valori şi 
atitudini. Deşi evaluarea se 
poate realiza prin orice 
metode – lucrări scrise, 
lucrări practice, metoda 
proiectului (artistic sau 
ştiinţific), metoda portofoliului 
– obiectivele aprecierii vor fi 
mai mult de ordin afectiv, de 
formare de deprinderi şi 
capacităţi si mai puţin de 
ordin . 
 Muzică și arte 
plastice 

Spre exemplu, la 
clasa a V-a, în urma audiţiei 
concertului „Primăvara” din 
ciclul „Anotimpuri” de 
Antonio Vivaldi, elevii pot 
realiza un tablou în culori 
evocând numai elementele 
sonore specifice anotimpului 
surprinse de compozitor, 
apoi îşi vor prezenta tabloul 
realizat, explicând legătura 
dintre muzică şi imagine.  

La clasa a VIII-a, în 
urma reaudierii Simfoniei a 
IX-a, „Din lumea nouă”, 
partea I. Adagio. Alegro 
molto (în formă de sonată) 
de Antonin Dvořác, elevii vor 
reprezenta forma de sonată 

realizând o lucrare plastică 
asemănătoare unei frize 
decorative împărţind o coală 
de desen în trei (pe lungime) 
în care vor indica, prin culori 
(respectând raportul 
acestora), atmosfera evocată 
de compozitor ţinând seamă 
de structura formei de 
sonată şi caracteristicile 
celor două 
teme: expoziţia cu cele două 
teme contrastante în partea 
de sus a foii, dezvoltarea în 
mijloc şi în partea de jos – 
repriza. 

Muzica și literatura 
Asocierea muzicii cu 

această disciplină determină 
utilizarea probelor scrise în 
care se pot evalua şi 
atingerea obiectivelor de 
ordin cognitiv. La clasa a V-a 
elevii pot despărţi în silabe 
textul unei piese muzicale 
clasice învăţată în clasă (de 
exemplu „Cântec de leagăn” 
de Johannes Brahms), după 
care vor indica silabele care 
reprezintă timpi accentuaţi, 
silaba/ silabele care 
reprezintă anacruza, 
menţionând şi măsura 
cântecului.  

La clasa a VI-a, elevii 
pot asocia emoţiile trăite în 
timpul audiţiei muzicale cu 
diverse părţi de vorbire (de 
exemplu 5 substantive, 5 
verbe, 5 adjective) pe care 
să le utilizeze apoi într-un 
scurt eseu de prezentare a 
piesei audiate indicând şi 
tonalitatea acesteia. 

În această eră a 
tehnologiilor, fiecare elev îşi 
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formează competenţe TIC, 
utilizarea calculatorului, a 
internetului fiind una din 
activităţile lor preferate: 
caută informaţii şi ascultă 
muzică, redactează 
documente, utilizează softuri 
de prelucrare a imaginii, a 
sunetului. Aceste 
competenţe pot interacţiona 
pozitiv cu cele formate la 
educaţie muzicală. 
Prezentarea unei opere, 
operete sau balet în 
PowerPoint la clasa a VII-a 
poate fi un bun exemplu în 
acest sens. Elevii pot lucra în 
echipe de „specialişti” în care 
fiecare îşi poate valorifica 
aptitudinile în diverse 
activităţi: în domeniul 
documentării şi sintetizării 
informaţiilor, în selectarea şi 
prelucrarea imaginilor 
reprezentative, în căutarea, 
descărcarea şi chiar 
prelucrarea fişierelor audio-
video sau în interpretarea 
unor arii celebre în timpul 
prezentării proiectului. 
 Concluzionând, putem 
spune că metodele creative 
reprezintă cheia abordării 
interdisciplinare şi a predării 
integrate, depinzând în mare 
măsură de imaginaţia şi stilul 
fiecărui cadru didactic de a 
ieşi din monotonia aceluiaşi 
algoritm de predare a unor 
lecţii. 
 
BIBLIOGRAFIE:  
1.Ciolan Lucian, Învăţarea 
integrată. Fundamente 
pentru un curriculum 

transdisciplinar, Editura 
Polirom, 2008 
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ÉLABORER UNE FICHE PÉDAGOGIQUE 

 
Profesor Tărîță Cristina- Mihaela 

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Roman, Neamț 
 

       
 

      Une fiche pédagogique, 
c’est avant tout un outil qui 
va permettre à tout 
enseignant de préparer et de 
décrire une séquence. La 
fiche pédagogique est la 
description d'une séance 
d'enseignement-
apprentissage. Elle permet 
d'en planifier le déroulement. 
Cette représentation est 
parfois "idéalisée". Il faut 
toujours garder à l'esprit que 
la réalité peut échapper à ce 
qui était prévu !  
     La fiche pédagogique 
permet aussi à tout 
enseignant de se constituer 
une “base de données” au fil 
du temps. Cela contribue à 
réduire le temps de 
préparation des cours dans 
le futur. Si elle est 
suffisamment détaillée et 
bien formalisée, une fiche 
pédagogique peut également 
être partagée avec d’autres 
enseignants. Bien-sûr, il 
n’existe pas un seul modèle 
de fiche pédagogique… mais 
nous allons définir ensemble 
certains éléments 
indispensables. 
 Dans une fiche 
pédagogique, on peut 
relever des “entrées” 
communes :  

 le type de public : enfant, 
adolescent ou adulte ?  

 le niveau des apprenants, 
conformèment au CECRL  

 les objectifs de la 
séquence (ce que les 
apprenants seront capables 
de faire à la fin de la 
séquence. N’oubliez pas : un 
bon objectif pédagogique 
doit être exprimé par une 
action observable et 
évaluable !)  

 les supports (ce sont les 
documents de travail que 
vous allez utiliser et exploiter 
pendant la séquence)  

 les modalités de travail 
(c’est à dire la façon dont 
vous allez faire travailler vos 
apprenants : seul, en 
groupes, en binômes…)  

 le matériel spécifique dont 
vous aurez besoin pour la 
séquence : par exemple, un 
vidéoprojecteur, des feuilles 
de couleur, …)  

 les consignes : on notera 
celles des différentes 
activités proposées et on 
précisera également les 
consignes pour “le 
professeur”, ce qui facilitera 
la mise en œuvre des 
activités.  
     La formulation précise 
des consignes est très 
importante. N'oubliez pas : 

une consigne commence par 
un verbe à l'impératif qui 
demande à l’apprenant de 
faire quelque chose, par 
exemple, demander à 
l’apprenant de faire un geste 
graphique (cocher, relier, 
souligner, ...) ou une activité 
mentale (observer, 
comparer, ...)  
     Pour formuler les 
consignes, pensez aussi à 
votre public d’apprenants : 
est-ce que vous les tutoyez 
ou vous les vouvoyez ? 
Attention ! Une question 
n'est pas une consigne ! 
Nous vous conseillons plutôt 
de proposer une liste de 
questions en ajoutant la 
consigne : "A deux, 
répondez aux questions 
suivantes... " Puis après 
quelques minutes, vous 
animerez la mise en 
commun. 
     Essayez de prévoir 
plusieurs formulations, 
adaptées aux difficultés 
anticipées des apprenants. 
Pour bien distinguer les 
consignes à destination des 
apprenants et celles 
destinées aux professeurs, 
ces dernières pourront être 
rédigées avec un verbe à 
l’infinitif.  
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    Terminons cette 
présentation avec quelques 
conseils :  

 Quand vous rédigez une 
fiche pédagogique, essayez 
de prévoir le maximum 
d’événements pour ne pas 
être pris au dépourvu !  

 Veillez à travailler la 
cohérence de l’ensemble, 
soyez attentif à l’articulation 
entre les activités. 

  Enfin, votre fiche doit être 
claire, lisible et sans faute 
d’orthographe !!! C’est à 
vous ! 
 
Bibliographie: 

1. Paola Bertocchini et 

Edvige Costanzo, 

Manuel de formation 

pratique pour le 

Professeur de FLE, 

CLE International, 

Clamecy,2008 

2. Camelia badea et 

Letiția Aghion, Quand 

chanter c’est 
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Pim, Iași 2008 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 
 

 

Prof.înv.preșcolar Vasilescu Delia-Elena 
Școala Gimnazială Domnească,Tg.Neamț 

 
 

 

        În aceste timpuri noi s-a 
deschis o ușă spre educație, 
școala devenind așadar 
digitalizată, creativă și 
interactivă. Cu pălăria de 
educatoare am concentrat 
toate propunerele de 
activități pentru preșcolarii de 
la grupa mea pe grupul 
închis de facebook. Ar fi 
devenit zăpăcitor să 
canalizez spre mai multe 
platforme activitățile,  am 
scurtcircuitat acest lucru 
folosind doar spațiul deja 
accesat de părinți. Am 
devenit astfel și un 
YouTuber, voi continua “bria" 
aceasta de a ne auzi, de a 
genera activ, nevoia de lucru 
interactiv și după ce voi 
merge din nou la grădiniță. 

     Acum ne facem mâna, ar 
fi eficient să continuăm 
digitalizarea și după. 
Preșcolarul nu este autonom 
în această lume, are nevoie 
de sprijinul părinților.  Părinții 
au descoperit că poți să 
înveți așa cum te și joci. Ei 
sunt cei care de data 
aceasta le propun un mod 
elegant de a ridica mâna, îi 
stimulează să participe, să 

coopereze, să se 
evidențieze. Copiii studiază 
acasă, alături de părinți, au 
parte de atenția nemijocită a 
educatorului,  dezvoltă relații 
mai apropiate cu părinții care 
implică și mai mult respect, 
au o calitate a vieții crescută 
prin siguranță și confort.  

        Am găsit prin efort 
propriu cele mai potrivite 
mijloace de predare, luând în 
considerare particularitățile 
preșcolarilor, luând în 
considerare efectul educativ 
al fiecărui conținut, pentru a 
transmite concentrat și viu , 
așa cum mi-am dorit și în 
realitate face-to-face. Mi-am 
pus în joc toată arta 
pedagogică lăsând deoparte 
partea pasivă care slăbește 
contactul cu preșcolarul. 
Sper să reușesc să îi 
accesez prin online, 
profitând de disponibilitatea 
părinților, de colaborarea lor 
și de interesul lor în a întinde 
coarda în sprijinirea copilului 
spre învățare. Nu este 
necesar ca părinții să fie 
pedagogi cu diplomă pentru 
a-și învăța copilul acasă. În 
acest proces părinții sunt 
doar facilitatori, implicați mai 

mult la început și devenind în 
timpul desfășurării activității 
doar o simplă prezență care 
oferă încurajare, puțină 
supraveghere și clarificări. 
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EDUCAȚIA TIMPURIE ȘI DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII 
COPILULUI 

 
Profesor invăţământ preşcolar Vrânceanu Miruna 

Şcoala Gimnazială Domnească Târgu Neamț 
 

 
      Educaţia timpurie pentru 
copiii de 0-6 ani reprezintă o 
preocupare tot mai evidentă 
pentru toţi factorii educativi şi 
dobândeşte un statut din ce 
în ce mai important în 
România.    Educaţia 
timpurie are o semnificaţie 
nouă şi  mai extinsă faţă de 
modul cum era privită până 
în ultimele două decenii ale 
secolului al XX-lea .     
Extensia semnificaţiei se 
referă la cuprinderea întregii 
perioade de dezvoltare a 
copilului de la 0 la 6 ani, 
pentru toţi copiii, indiferent 
de mediul educativ în care 
se realizează această 
dezvoltare familie, 
comunitate, creşă, grădiniţă 
ş.a. 
              Noutatea constă în 
specificitatea educaţiei 
timpurii în concordanţă cu 
contextul actual, social-
istoric, economic şi cultural, 
este legată de etapele 
dezvoltării cuprinse între 0 şi 
6 ani al căror specific este 
pus în valoare de cercetări 
din domenii diferite: 
cerebrologie, 
antropologie,psihologie, 
ştiinţele educaţiei.  
                În ceea ce priveşte  
corespondenţa dintre 
termenul de educaţie 

timpurie,cu alţi termeni, cel 
mai des utilizat este termenul 
de copilărie. În conştiinţa 
publicului larg şi în limbajul 
comun termenul copilărie 
cuprinde mai multe etape ale  
dezvoltării. În cunoaşterea 
ştiinţifică privitoare la 
periodizarea dezvoltării fiinţei 
umane se utilizează diferite 
accepţiuni ale termenului de 
copilărie în corespondenţă 
cu diferite intervale de vârstă 
care sunt similare rareori. De 
exemplu: prima copilărie 
corespunde vârstei de 0-7 
ani în viziunea lui Claparede 
şi Verrier,  alţii, cum sunt 
Cruchet şi Springer 
consideră că prima copilărie 
este de la 0-2 ani. Pentru 
acelaşi interval de vârsta 0-
6/7 ani sunt folosiţi termeni 
diferiţi: nou născut, copil mic, 
copilărie mijlocie, prima şi a 
doua copilărie, chiar şi a 
treia copilărie (Lacassagne) 
pentru a cuprinde etape ale 
dezvoltării din acest interval 
de vârstă. Mai mulţi autori 
utilizează raportarea la 
instituţiile (creşă, centrele de 
zi, grădiniţă) care pot să 
cuprindă copiii de această 
vârstă. După acest criteriu 
vom întâlni la Chircev 
vârstele: sugar (0-12/14 
luni), antepreşcolar(1-3ani), 

preşcolar (3-6/7 ani); la 
Debesse: vîrsta creşei (0-3 
ani), vârsta “micului faun” (3-
7 ani) iar la Leontiev: copilul 
mic (0-1 an), antepreşcolarul 
(1-3 ani) şi preşcolarul (3-6 
ani). N. Mărgineanu 
consideră copilăria ca fiind 
perioada de la naştere, până 
la pubertate, divizată 
în.perioada preşcolară (1-3 
ani şi 3-6 ani) şi perioada 
şcolară (pubertatea). P.Golu, 
E.Verza şi M.Zlate, ne 
sugerează o altă împărţire a 
perioadei copilăriei în: stadiul 
copilului mic (sugarul de la 
naştere până la 1 an), stadiul 
copilului antepreşcolar (de la 
1 la 3 ani), stadiul copilului 
preşcolar (de la 3-6/7 ani). 
U.Şchiopu şi E.Verza includ 
în ciclul de creştere şi 
dezvoltare a copilului, 
următoarele etape. perioada 
prenatală (din momentul 
concepţiei şi până la 
naştere); primul an de viaţă 
(nou-născutul, sugarul mic, 
sugarul mare); prima 
copilărie (antepreşcolarul 1-3 
ani); a doua copilărie 
(perioada preşcolară 3-6/7 
ani). 

În documentele  
recente de politică a 
educaţiei este utilizată 
această terminologie pentru 
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etapizarea dezvoltării şi 
pentru proiectarea 
modalităţilor de realizare a 
educaţiei timpurii. 
            Copilăria a fost şi 
este recunoscută, este 
valorizată ca o perioadă 
unică, distinctă faţă de alte 
perioade ale dezvoltării. 
Copilăria este perioada cea 
mai bogată în experienţe de 
învăţare, pe care se clădeşte 
evoluţia ulterioară. Copiii îşi 
construiesc propria 
modalitate de înţelegere a 
lumii. Ei învaţă 
interacţionând cu adulţii, cu 
copiii şi mediul înconjurător, 
corelând noile experienţe cu 
ceea ce deja au înţeles. 
Adulţii trebuie să ofere 
materiale, sprijin, ghidarea 
copilului pentru a asigura 
valorificarea oportunităţilor 
de învăţare. 

Noile semnificaţii şi 
lărgirea conceptului de 
educaţie timpurie trebuie 
corelate cu o nouă 
accepţiune a educaţiei 
referitoare la dezvoltarea 
generală a copilului, ca 
adaptare la realitate şi 
învăţarea de a trăi în aceea 
realitate. Aşa cum se  
precizează în studiul 
prezentat anterior, educaţia 
timpurie se referă la o 
anumită perioadă de vârstă 
0-6 ani, beneficiarii primari 
fiind copiii, dar presupune un 
tip de educaţie care are în 
vedere acţiuni specifice 
îndreptate asupra familiei, 
asupra comunităţii şi 
copilului cu scopul favorizării 
dezvoltării optimale a 

acestuia din urmă. Ca teren 
de acţiune, educaţia timpurie 
se referă la formarea 
copilului în familie, sprijinul 
prin instituţii educaţionale 
specifice (creşă şi grădiniţă), 
precum şi implicarea 
comunităţii în organizarea 
influenţelor educaţionale de 
la vârstele mici. Se 
conturează astfel sarcini 
specifice, care trebuiesc 
îndeplinite de toţi factorii 
educativi pentru atingerea 
scopului menţionat anterior. 
Printre acestea se 
menţionează: stimularea 
timpurie a dezvoltării 
copilului; educaţia parentală 
(informare,   consiliere etc); 
formarea iniţială şi 
perfecţionarea adulţilor 
implicaţi în  ocrotirea şi 
educaţia copiilor; 
parteneriate 
interinstituţionaleşi 
comunitare;  politici şi 
practici de susţinere şi 
ridicare a calităţii educaţiei 
timpurii. Beneficiarii 
secundari vor fi astfel: 
familiile, 
instituţiile,comunităţile, 
întreaga societate.  

 
Bibliografie: 
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IMPORTANȚA MIȘCĂRII PENTRU SĂNĂTATEA NOASTRĂ 
 

Prof. Cozma Elena Doina 
Școala Gimnazială,, Al. I. Cuza” Roman- Neamț 

 
                                                                         
         ”Fără cultură fizică nu 
se poate concepe o educatie 
integrală, ea fiind o  
disciplină care transformă 
fizicul în purtător de valori 
spirituale” 

                                                                   
IULIU HATIEGANU 

    
    Sănătatea este bunul cel 
mai de preț al omului. 
Afirmații de genul acesta se 
găsesc în înțelepciunea 
tuturor popoarelor. Cu toții 
ne dorim să fim sănătoși. 
Dar ce este oare sănătatea? 
A face mișcare  înseamnă un 
mod de viată sănătos pe 
lângă o alimentație 
sănătoasă și o igienă 
adecvată.  
        Ai nevoie de cel puțin 
60 minute de activitate fizică 
în fiecare zi, fie că practici 
sport sau alte jocuri, alergi 
sau te plimbi, încearcă să 
reduci timpul petrecut în fața 
televizorului sau a 
calculatorului, începe ziua cu 
gimnastica de înviorare , 
continua cu exerciții care nu 
necesită un spațiu larg si nici 
aparate speciale. Concret, 
vorbim despre abdomene, 
genuflexiuni, îndoiri și 
răsuciri de trunchi, rotări de 
brațe, fandări, flotari etc. 
Apoi, un tip de mișcare la 
îndemâna oricui este 

alergatul în parc sau jogging-
ul. Din proprie experiență îți 
spun că te vei simti mult mai 
bine, mai vioi și cu mai multă 
putere de muncă. Vei fi 
surprins să vezi câți tineri, si 
nu numai, au ales acest stil 
de viață . Unii fac mișcare 
pentru că țin un regim 
alimentar și vor să dea 
câteva kilograme jos , alții 
pentru a-si menține tonusul. 
Dacă știi să înoți , profită de 
mare sau bazine de înot 
pentru că acest sport este 
cel mai complex si cel mai 
bun pentru organism. Iți vei 
pune în mișcare toți mușchii.  
       Grecii din Antichitate 
sunt cunoscuți pentru jocurile 
sportive pe care le organizau 
și care astăzi sunt cunoscute 
sub denumirea de Jocurile 
Olimpice. De ce oare, tocmai 
din aceste vremuri, se 
promova mișcarea , sportul? 
Pentru că în special bărbații 
aveau nevoie să fie puternici, 
viguroși, sănătoși pregătiți să 
facă față în razboaie. Grecia 
avea nevoie de populație 
sănătoasă. Și noi avem 
nevoie să fim sănătoși, să 
facem față nu unor razboaie 
ci unor maladii la care un 
organism cu ”defecte” nu 
poate fi imun.                                                                                                            
Promovarea sportului in 
rândul copiilor este esențială. 
Copii care sunt talentați și 

iubesc un anumit sport pot 
face chiar performanță iar cei 
care suferă de anumite 
afectiuni  pot face si ei 
mișcare în limita 
posibilităților. In programul 
unui copil nu trebuie să 
lipseasca  mișcarea care 
este esențială pentru 
dezvoltarea lui fizică. Să 
explic de ce obiectul pe care 
il studiați la scoală,,Educație 
fizică si sport”este important 
pentru că te ajută să te 
dezvolți  armonios, 
îmbunătățește starea de 
spirit, stimulează o serie de 
centri nervoși ai creierului  
ceea ce vă ajută să vă simțiți 
mai veseli și mai relaxați  iar 
capacitatea de reținere  dupa 
o ora de mișcare este mult 
mai mare. De asemenea, 
veți arăta mai bine dacă 
urmați un program regulat de 
exerciții, iar acest lucru vă va 
îmbunătăți imaginea de sine 
și încrederea în forțele 
proprii. In plus, exercițiul fizic 
reduce stările de anxietate si 
depresie. 
Prin exercițiul fizic, țesuturile 
sunt mai bine oxigenate și 
hrănite cu nutrienți, iar acest 
lucru duce la îmbunătățirea 
întregului sistem 
cardiovascular. 
Exercițiile combat bolile 
cronice și ajută la 
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menținerea controlului 
asupra greutății. 
 

 
          Exercițiul poate fi 
distractiv, înscrieți-vă la 
cursuri de dans, aerobic, înot 
etc .       

 

 
Adunăți câțiva prieteni si 
organizați excursii, săniuș,un 
meci de fotbal, volei sau 
tenis. Tot ceea ce contează 
este să faci mișcare. 
    Educația primită de la 
părinți  și profesori am putea-
o defini ,,educație morală”, 
deci ne formăm din punct de 
vedere moral, ne formăm 
caracterul după niște principii 
solide de viață care să ne 
recomande pe mai departe. 

Această educație ne este 
completată  de educația 
fizică.  
Și ajungem la dictonul 
enunțat la începutul 
articolului. Nu poți avea pe 
deplin o gândire sănătoasă 
dacă organismul tău nu 
cunoasțe mișcarea, exercițiul 
fizic. Aceste două elemente 
se completează pentru a 
rezulta  omul cu adevarat 
integru.   
      Spuneam că pe lângă 
mișcare este important să 
avem și o alimentație 
echilibrată și o igienă a 
corpului adecvată. De ce ne 
îngrășăm? Viața modernă ne 
face pe cei mai mulți dintre 
noi să luăm masa în afara 
cadrului familial. Adesea ni 
se întamplă să sărim peste 
masa de pranz și nici poftă 
de mâncare nu prea avem. 
Ne lipsește timpul să luăm 
masa corect și ne mulțumim 
cu biscuiți, covrigei etc. Pe 
parcurs constatați că ați luat 
câteva kilograme în plus și 
totuși aveți impresia că nu 
ați mâncat prea mult. Este 
insă posibil ca un exces de 
greutate să fie provocat de 

un motiv patologic neștiut 
sau nediagnosticat de medic, 
ceea ce este, din fericire, 
puțin frecvent.  
      Igiena corporală este un 
subiect important. Se spune 
ca, apa și săpunul sunt 
sfinte.              Un stil de 
viață corect înseamnă 
SĂNĂTATE.  In secolul al 
XIX-lea , o scriitoare 
deosebită din S.U.A. ne-a 
făcut cunoscut mai mulți 

factori esențiali pentru 
sănătatea și viața noastră, 
care dacă sunt cercetați cu 
atenție , observăm că 
vizează toate domeniile vieții 
noastre.  
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PROFESIONALISMUL BIBLIOTECARULUI – REZULTANTA 
CONFLUENȚEI 

DEONTOLOGIEI CU ETICA PROFESIONALĂ 

 
Bibliotecar , Reghina Fotea 

Colegiul Național ”Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț 
 
 

În trecut, bibliotecile 
își concentrau atenția asupra 
cărților, a colecțiilor de 
documente, toate activitățile 
(achiziția, prelucrarea, 
prezervarea) având ca scop 
principal conservarea 
patrimoniului de cunoaștere 
al umanității. Imaginea 
bibliotecarului trecutului a 
fost strict legată de imaginea 
cărții (bibliotecarul are grijă 
de cărți, le împrumută spre 
consultare şi le aranjează la 
raft) însă, odată cu trecerea 
timpului și cu apariția noilor 
tehnologii, profesia de 
bibliotecar a cunoscut 
numeroase modificări. 
 Reconsiderarea 
imaginii profesioniștilor din 
biblioteci este necesară și se 
impune despărțirea de 
reprezentările care trimit la 
ideea de insuficientă utilitate 
contemporană, acum când s-
a produs schimbarea 
sensului în mișcarea 
informațiilor, când atenția 
bibliotecarului este centrată 
pe utilizator, pe nevoile 
acestuia de informare și pe 
anticiparea cererii acestuia; 
acum când ”bibliotecarul 
modern” lucrează cu 
informația  stocată pe 
suporturi diverse (letric, 
electronic, baze de date 

etc.). Profesia de bibliotecar 
este animată de idealuri 
pozitive, în acord cu valorile 
și exigențele epocii, fapt ce 
impune considerație și 
prețuire. 
 Reconstrucția etică a 
profesiei, prin apariția 
codului deontologic al 
bibliotecarului, este o dovadă 
de maturitate și voință 
pozitivă. Dominante ale 
codului etic în profesia de 
bibliotecar sunt noblețea, 
toleranța și prețuirea cărții. 
Sensul etic major impus este 
reprezentat de respectul 
pentru oameni, de 
înțelegerea nevoilor de 
informare ale acestora și de 
utilizarea tuturor mijloacelor 
pentru a oferi răspunsuri 
adecvate solicitărilor 
acestora. 

Codul deontologic al 
bibliotecarului din România 
reprezintă forma de asumare 
de către comunitatea 
bibliotecarilor a unei conduite 
profesionale în conformitate 
cu standardele 
internaționale. 

Ansamblul de principii 
și reguli de conduită morală 
și profesională trebuie să 
guverneze activitatea 
personalului ce își 

desfășoară activitatea în 
biblioteci. 

Aceste principii 
vizează: 

 datoria bibliotecarului 
de a răspunde necesităților 
de lectură, studiu, informare 
și documentare a 
comunității; 

 militarea pentru 
integrarea bibliotecii în viața 
comunității; 

 oferirea serviciilor în 
timp util, local și la distanță, 
la cele mai înalte standarde; 

 îmbunătățirea 
serviciilor existente și 
introducerea unor servicii 
noi, adecvate nevoilor 
informaționale în continuă 
schimbare și diversificare 
ale utilizatorilor; 

 păstrarea memoriei și 
diversității culturale 
asigurând prezervarea, 
conservarea, dezvoltarea și 
valorificarea colecțiilor; 

 respectarea 
principiilor libertății de 
exprimare, liberului acces la 
informații și circulației libere 
a ideilor și informațiilor; 

 respectarea 
proprietății intelectuale și a 
copyright-ului în 
conformitate cu legislația în 
vigoare; 
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 respect reciproc 
bibliotecar-utilizator, fără 
discriminări determinate de 
naționalitate, rasă, statut 
social, opinii politice, opțiuni 
religioase, sex sau vârstă; 

 promovarea, prin 
comportamentul său, a unei 
imagini favorabile profesiei; 

 încurajarea 
autonomiei utilizatorilor în 
privința accesului la 
resursele bibliotecii; 

 garantarea 
confidențialității datelor 
referitoare la utilizatori și 
respectarea dreptului 
acestora la intimitate; 

 actualizarea în 
permanență a cunoștințelor 
de specialitate, participând 
la cursuri de perfecționare, 
manifestări științifice etc.; 

 promovarea unor 
relații între bibliotecari, la 
nivel intrainstituțional și 
interinstituțional, guvernate 
de principiile respectului 
reciproc și cooperării în 
scopul susținerii unor valori 
profesionale comune. 

Dintre principiile 
stipulate în codul deontologic 
al bibliotecarului din 
România, m-am oprit asupra 
principiului care prevede 
necesitatea educației 
permanente în zona profesiei 
de bibliotecar: 

”Pentru a-și îndeplini 
cu succes obligațiile 
profesionale, bibliotecarul își 
actualizează în permanență 
cunoștințele de specialitate, 
participând la cursuri de 
perfecționare, la manifestări 
științifice, la acțiuni 

organizate de asociațiile de 
specialitate, la vizite de 
studiu și documentare etc.” 

Ca și în alte câmpuri 
profesionale și în profesia 
infodocumentară nu oricine 
poate avea randament, 
indiferent de disponibilitatea 
pentru comunicare, de 
capacitatea organizatorică, 
de abilitatea de a lucra sub 
presiune, de priceprea de a 
condensa și de a exprima cu 
claritate informația. O 
temeinică pregătire, 
consolidarea și aprofundarea 
cunoștințelor profesionale se 
face atât prin studiu 
individual, la locul de muncă 
al fiecăruia, în mod 
permanent, în paralel cu 
activitatea desfășurată, cât și 
în cadrul perfecționării 
formale, imperios necesară 
în condițiile societății 
informației, caracterizată prin 
ritmul viu al schimbărilor. 

Pregătirea 
profesională este un proces 
dinamic care se defășoară 
continuu atât în cadrul 
instituţiei, cât și în afara 
acesteia, prin care se 
urmărește formarea 
bibliotecarilor pentru 
adaptarea la schimbări, 
pentru îmbunătățirea 
serviciilor și pentru inovare, 
într-un cuvânt formarea și 
dezvoltarea competențelor și 
abilităților profesionale. 

În țara noastră 
perfecționarea bibliotecarilor 
se realizează prin Ministerul 
Educației și Cercetării: 
cursuri universitare (studii de 
bază), de masterat (studii 

aprofundate), 
postuniversitare și de 
doctorat; prin Asociația 
Bibliotecarilor din România ( 
cursuri de formare) și prin 
participarea la modulele de 
calificare și formare 
profesională propuse de 
comisiile metodice de la 
nivelul Casei Corpului 
Didactic din fiecare județ. 

Subiectul privind 
competențele profesionale 
ale bibliotecarilor este unul 
destul de frecvent. Fiecare 
competență și abilitate este 
evidențiată ca fiind foarte 
importantă pentru 
profesioniștii din sfera 
informațională, preocupările 
în această direcție fiind din 
ce în ce mai susținute. 
Compețențele profesionale 
ale bibliotecarilor includ: 

 competențe cognitive 
– care vizează utilizarea 
teoriei și a conceptelor 
precum și a capacităților de 
cunoaștere dobândite tacit 
și informal prin experiență; 

 competențe 
funcționale (deprinderea 
sau capacitatea de utilizare 
a cunoștințelor), acele 
sarcini pe care o persoană 
trebuie să fie capabilă să le 
îndeplinească atunci când 
acționează într-un anumit 
domeniu de activitate; 

 competențe personale 
care vizează capacitatea 
adoptării unei atitudini sau a 
unui comportament adecvat 
într-o situație anume; 

 competențe etice care 
presupun demonstrarea 
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anumitor valori personale și 
profesionale. 

 Problema 
competențelor profesionale 
este importantă datorită 
mediului provocator cu care 
se confruntă profesioniștii din 
domeniul informației. 
Cunoașterea valorii sale 
profesionale dă 
bibliotecarului încrederea în 
forțele proprii consituind un 
factor mobilizator și 
motivațional pentru acțiunile 
viitoare. 
 Dezvoltarea formelor 
de perfecționare a 
personalului din biblioteci 
trimite la reabordarea 
deontologiei profesiilor 
infodocumentare, scot în 
evidență componentele etice 
ale activităților și implicărilor 
celor care participă la 
obținerea finalității profesiei 
și anume: satisfacerea 
nevoilor utilizatorilor. 
 În noua eră a 
informării și documentării în 
care tipologia documentelor 
deschide pagini noi ale 
moralei profesionale, 
specialiștii din biblioteci, prin 
permanenta perfecționare și 
autoperfecționare 
profesională, trebuie să 
acumuleze și să dezvolte pe 
lângă abilitățile tradiționale - 
catalogare, informare, 
regăsire a informației etc., 
noi abilități și anume: 

 abilități valorice – 
competențe de cercetare, 
de sintetizare și analiză a 
informației pentru a sprijini 
munca utilizatorilor și pentru 
a lua decizii; 

 abilități de tehnologia 
informației și comunicării – 
TIC; 

 abilități transferabile și 
de comunicare – abilități de 
comunicare, de muncă în  
echipă; 

 atitudini, valori și 
calități personale – în 
special cele de orientare ale 
utilizatorilor, flexibilitate și 
disponibilitate de a realiza o 
gamă largă de sarcini, 
adaptabilitatea și 
capacitatea de a gestiona 
schimbarea precum și de 
instruire continuă. 

 Perfecționarea 
eficientă are nevoie de un 
program planificat, activități-
le organizându-se  ca un 
proces continuu, prin care să 
se furnizeze mijloacele de 
evoluție profesională precum 
și pregătirea necesară 
promovării pe măsură ce 
apar oportunități. 
 În cadrul perfecționării 
profesionale a bibliotecarilor, 
un rol important îl au și alte 
tipuri de activități: cercuri 
pedagogice (pentru 
bibliotecarii școlari), ce se 
desfășoară semestrial, în 
cadrul cărora au loc 
dezbateri și dialoguri 
profesionale;  conferințe 
(organizate atât la nivel local 
cât și național), simpozioane 
etc., activități ce pun în 
valoare competențele 
bibliotecarilor, relațiile de 
colaborare între aceștia dar 
și relațiile dintre bibliotecari 
și utilizatori. 
 Perfecționarea 
profesională a fost și va 

rămâne preocuparea fiecărui 
bibliotecar cu respect de sine 
și față de profesia pe care o 
practică. Cred că încă sunt 
multe de făcut în direcția 
formării și perfecționării 
profesionale a bibliotecarilor 
(dacă ne dorim personal 
specializat în biblioteci)  și de 
aceea consider că accentul 
trebuie pus atât pe 
elaborarea/dezvoltarea și 
implementarea unor politici 
coerente de formare 
profesională a bibliotecarilor 
cât și pe  încurajarea și 
motivarea acestora. 
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LECTURA ÎN VREMURI DE CRIZĂ 
 

Bibliotecar, Despina Gheorghiu 
Liceul ”Mihail Sadoveanu”Borca-Neamț 

 
 

      În astfel de vremuri 
tulburi, mintea nu trebuie să 
renunțe la speranță și la 
planurile de viitor. 
Viața se susține pe visuri, pe 
ambiții, pe dorințe și pe pe 
viitor, nu numai pe trăirea 
clipei. Cu anxietate și frica 
vom sta încremeniți pe loc, 
de aceea este necesară o 
privire înspre ce va fi după 
epidemie și autoizolare.  
 Mă gândesc la 
scriitorul Camus și la cartea 
sa ” Ciuma”. Doctorul Rieux, 
personajul central al 
romanului lupta contra 
ciumei, boală fără leac, cu 
tot sufletul și energia. În fața 
unui deznodământ tragic, 
omul trebuie să aibă 
conștiința că a făcut tot 
posibilul, chiar dacă știe că 
nu are sorți de izbândă. 
Tocmai de aceea, învingem 
frustările și momentele 
tensionate prin lectură. 
Editurile ”Polirom” și 
”Humanitas”, site-urile cu 
carte creștină au publicat pe 
Facebook lista cu cărțile care 
pot fi citite în format PDF și 
pe care bibliotecarii le-au 
distribuit utilizatorilor. Mai 
există posibilitatea lecturării 
cărților nou apărute în 
biblioteci și pe care mulți 
cititori le-au împrumutata 
înainte de a se autoizola. 

 Astfel, ”Fetița pe care 
am lăsat-o în urmă”, o carte 
document despre pogrom și 
război, scrisă de Roxanne 
Veletzos. Scriitoare 
americană, născută în 
România. ”Brisbane”,  a 
celebrului  Evgheni 
Vodolazkin, o meditație 
asupra timpului, memoriei și 
iubirii. ”Încăperi ferecate” de 
Care Santos, roman istoric și 
de mistere, ”Petale de vânt” 
de V.C. Andrews, carte 
ecranizată, o carte a 
suferinței și iertării. 
”Fetițele/Rude sărmane” de 
Ludmila Ulițkaia, o carte 
despre viața trăită cu 
intensitate., ”Dulcea poveste 
a tristului elefant” de Diana 
Adamek, o carte despre 
Transilvania secolului al XVI-
lea, ținut aflat în schimbare. 
Televiziunile au venit în 
sprijinul candidaților la 
bacalaureat, transmițând 
ecranizări celebre – 
”Moromeții”, în regia lui Stere 
Gulea, film care putea 
candida la Premiile Oscar, 
„Ultima noapte de dragoste”, 
în regia lui Sergiu 
Nicolaescu.Pentru cei care 
studiază literatură 
universală, au rulat filmele 
”Anna Karenina” și „Madame 
Bovary”. 
 Iubitori ai cărților au 
fost și vor fi. În aceste 

momente, când nimeni nu 
știe cu siguranță ce va urma, 
ce va fi, noi, bibliotecarii, 
primim telefoane de la cititorii 
care vor să citească. Acești 
iubitori de lectură, de 
cuvinte, de idei, au nevoie de 
bibliotecă. 
 Încă o dată, am 
observat că biblioteca nu 
este un spațiu ostil. Spre 
deosebire de școală, care 
este obligatorie, biblioteca 
este percepută ca un spațiu 
al desfătării culturale. Și 
intelectuale. Mai mult ca 
oricând, statul în casă 
dezvoltă o intimitate care nu 
se poate împărți cu oricine. 
Numai așa se explică de ce 
este nevoie imperioasă de 
lectură. S-a observat că în 
singurătatea camerei, tabu-
urile și constrângerile sociale 
se estompează. Este o 
perioadă când ni se spune 
”stai în casă” și este timp 
bun pentru o lectură în 
profunzime, imposibilă în alte 
situații. 
 În concluzie, actul 
lecturii în timpul pandemiei 
este unul complex, 
condiționat atât de viața 
cotidiană, cât și de 
circumstanțe mai mult sau 
mai puțin accidentale. 
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Desen realizat de Valentina Andronic, clasa a XI-a 

Liceul ”Mihail Sadoveanu”Borca-Neamț 
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INIȚIEREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE LECTURĂ ÎN CDI 

 
Profesor învățămantul primar  

Todireanu Mioara Denisia 
     Şcoala  Gimnazială  Comuna Stăniţa, Judetul Neamţ 

 
 

     CDI-ul este un loc 
privilegiat care sugerează şi 
dezvolta practici de lectură 
diversificate.Este un spatiu 
de lectură la îndemână , cu 
acces gratuit şi unde: 
- documentele sunt 
destul de variate pentru a 
răspunde obiectivelor 
multiple ale lecturii -  pentru 
a se informa, pentru a 
comunica,  pentru a înţelege, 
pentru a se destinde - şi  
aşteptărilor diverse ale 
elevilor. 
- documentaristul pune 
la dispoziţia elevilor 
competenţele sale, mai ales 
în domeniul literaturii pentru 
tineret si amenajeaza 
convenabil coltul de lectura. 
Unii nu vor cunoaşte 
niciodată plăcerea de a citi, 
dar toţi au nevoie să ştie să 
citească.  
Secvenţe de învăţare 
continuate cu lectură se pot 
desfăşura în CDI. Ele 
utilizează metode 
tradiţionale (manuale, 
fişiere) şi programe de 
calculator specializate 
pentru ameliorarea lecturii 
silentioase, pentru 
dezvoltarea unor 
comportamente de lectori. 
Dar nu este suficient să  se 
amelioreze tehnicile de 

lectură; trebuie, în paralel, 
create situaţii motivante. 

Este în sarcina 
documentaristului şi a 
bibliotecarului de a găsi şi a  
imagina, în funcţie de 
context şi de proiectele 
pedagogice, formele de 
incitare la lectură cele mai 
convenabile. 

Sporirea eficacitatii 
C.D.I. si (re)descoperirea 
gustului pentru lectura se 
pot realiza prin implicarea 
elevilor în: 
- gestionarea  
împrumuturilor; 
- gestionarea si 
completarea fondului 
documentar ; 
-cercetarea cataloagelor 
editorilor, în presă, anchete 
privind librăriile, bibliotecile 
etc.; 
Proiectul “Școala mea – 

Universul lecturii” îşi 
propune îmbunătăţirea 
competenţelor cheie a 
elevilor din  învăţământul 
primar prin 
crearea/implementarea unui 
program educaţional integrat 
în vederea creşterii calităţii 
educaţiei. 
        Printre obiectivele 
specifice ale proiectului se 
numără dezvoltarea 
competenţelor de citit-scris 

ale elevilor prin crearea unui 
pachet de măsuri 
organizatorice, evaluative, 
îmbunătăţirea tehnicilor de 
lectură ale elevilor prin 
utilizarea instrumentelor şi 
suporturilor de lectură 
moderne, adecvate pentru 
şcolarii mici, inclusiv a 
software-urilor. 
        Prin acest proiect se 
doreşte crearea unui mediu 
de învăţare eficient în 
vederea creşterii accesului la 
educaţie de calitate şi 
formării competenţelor cheie 
care să prevină/ reducă 
riscul eşecului şcolar. 
        Proiectul răspunde 
nevoilor identificate la nivelul 
sistemului de învăţământ 
primar din România: 
- încorsetarea în tipare şi 

rigiditatea procesului de 
predare-învăţare, a 
practicilor utilizate la 
clasă;  

- lipsa de îndemânare în 
activitatea independentă, 
în absenţa cadrului 
didactic; în ansamblu, 
elevilor le lipsesc 
competenţele de lucru 
independent care să le 
permită să efectueze o 
sarcină descrisă în 
instrucţiuni fără sprijin; 

- insuficienta atenţie 
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acordată de elevi 
interpretării mesajului din 
enunţ, aspect pus pe 
seama mecanismului de 
lucru la clasă, care a 
condus la lipsa 
deprinderilor de a citi cu 
atenţie şi a înţelege un 
mesaj; 

- lipsa unei biblioteci 
amenajate acasă, în 
mediul familial și a 
practicării actului de 
lectură în familie; 

- utilizarea ridicata a 
resurselor  digitale. 

       Studiile efectuate la 
nivel naţional, cât şi cele 
comparative internaţionale la 
care România a participat 
demonstrează cu claritate 
nevoia de a lua măsuri la 
nivel de sistem, de a defini 
clar competenţele de citit-
scris, de a interveni asupra 
metodologiei evaluării, a 
timpul alocat citit-scrisului, a 
formării cadrelor didactice în 
acest sens. În acest context, 
proiectul îşi propune să 
eficientizeze schimbul de 
bune practici şi să dezvolte 
instrumente care să  sprijine 
cadrele didactice din şcoala 
noastră în demersurile de 
dezvoltare a competenţelor 
cheie la elevi. 
       Proiectul continuă/ 
completează proiectul de la 
nivel județean - STEFAN - 
Susținerea Transversală a 
Educației prin Acțiuni în 
județul Neamț care vizează 
pe lângă altele şi 
îmbunătățirea şi valorizarea 
competențelor de lectură ale 
copiilor. 
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VIOLENȚA ȘCOLARĂ 
 

Profesor Grama  Ioana 
Liceul Gh. Ruset Roznovanu - Roznov 

 
       

 
      Cuvântul «violență» își 
are etimologia în limba latină 
(vis care înseamnă forță) și 
face referire la ideea de 
putere, dominare și folosire a 
superiorității violenței 
împotriva altei persoane. Se 
pune problema dacă 
agresivitatea reprezintă o 
trăsătură înnăscută sau una 
dobândită. Cu alte cuvinte, 
un individ este agresiv din 
naștere sau devine astfel 
datorită unor anumite 
circumstanțe. În concepția lui 
Sigmund Freud, 
agresivitatea constituie o 
forță endogenă, pulsională, 
înnăscută. Agresivitatea este 
așadar un instinct. Făcând o 
distincție între două categorii 
de instincte, instinctul vieții 
(Eros) și instinctul morții 
(Thanatos), Freud include 
agresivitatea în instinctul 
morții, care este responsabil 
de conduitele distructive ale 
individului. În mod tradițional, 
mediul școlar 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. 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. 
Influența mass-mediei, a 
mediului din  afara școlii 
cât și divorțul părinților 
sunt principalele cauze ale 
creșterii violenței în rândul 
elevilor. 

Dacă ne punem 
întrebarea : "Ce este 
violența?" am putea 
răspunde că aceasta nu se 
limitează doar  la actele de 
violență care cad sub 
incidența legii. Violența 
școlară este un fenomen 
mult mai extins si profund din 
punct de vedere emoțional, 
ce trebuie evaluat și cu 
ajutorul altor indicatori. 
Jacques Pain reperează 
două tipuri de violență în 
mediul școlar: violențele 
obiective, care sunt de 
ordinul penalului (crime, 
delicte) și asupra cărora se 
poate interveni frontal; Poliția 
și Justiția sunt obligate să 
colaboreze direct cu 
instituțiile școlare; și 
violențele subiective, care 
țin de atitudine și afectează 
climatul școlar, incluzând aici 
atitudinile ostile, disprețul, 

umilirea, jignirea, sfidarea, 
lipsa de politețe, absențele 
de la ore, refuzul de a 
răspunde la ore și de a 
participa în mod activ la 
activități. 

Așadar, fenomenul 
violenței școlare se întinde 
pe o scară largă, la ale cărei 
extremități  se află violența 
fizică (extrem de 
mediatizată, dar fără analize 
temeinice ale cauzelor ce o 
provoacă), respectiv 
incivilitățile (care sunt foarte 
numeroase și pot afecta grav 
ambianța școlară). Profesorii 
dintr-o școală pot propune 
grile de lectură a violenței în 
funcție de referințele lor 
culturale, dar și de normele 
interne de funcționare a 
instituției școlare. 

Daca am face referire 
la cauzele violenței în 
școală, mediul familial, 
mediul social, cât și 
personalitatea individului au 
o contribuție importantă în 
acest sens. 

Mediul familial 
constituie cea mai 
importantă cauză a 
agresivității elevilor. 
Majoritatea elevilor cu un 
profil agresiv provin din 
familii dezorganizate; ei au 
trăit experiența divorțului 
părinților și, de asemenea,  
coabitează doar cu unul 
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dintre aceștia.Echilibrul 
familial este perturbat și de 
criza locurilor de muncă, de 
șomaj. Părinții se confruntă 
cu multiple dificultăți 
materiale, dar și psihologice, 
pentru că au sentimentul 
devalorizării, al eșecului. 
Astfel, ei nu mai sunt sau 
sunt puțin disponibili pentru 
copiii lor. Pe acest fundal 
apar probleme familiale  
grave, care-i afectează 
profund pe copii: violența 
intrafamilială, consumul de 
alcool, abuzarea copiilor, 
neglijența, cat și  lipsa de 
dialog, de afecțiune, 
inconstanța în cerințele 
formulate față de copil, 
utilizarea mijloacelor violente 
de pedepsire a copilului. 

Mediul social  prin 
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 
conduce, de asemenea, la 
un comportament agresiv al 
adolescentului.Conjunctura 
economică și socială 
provoacă deseori  confuzii în 
rândul tinerilor, care încep să 
se îndoiască de eficacitatea 
educației în școală, de 
utilitatea științei,  cu atât mai 
mult cu cât ei constată că 
școala nu le asigură inserția 
profesională. Un mediu 
social în criză (criza locurilor 
de muncă, criza familiei, 

criza valorilor) afectează 
profund dezvoltarea 
personalității copilului. 
Trăsăturile de personalitate 
ale elevului sunt în strânsă 
interdependență cu 
comportamentele violente. 

Perioada adolescentei 
se caracterizează printr-o 
serie de transformări 
profunde la nivel  fizic, psihic 
și social. Schimbările fizice 
care încep la pubertate sunt 
adesea foarte brutale și 
adolescenții le trăiesc ca pe 
o adevărată  metamorfoză. 
Deosebit de  importantă este 
relația pe care adolescentul 
o stabilește cu propriul său 
corp. Corpul este suportul 
privilegiat al exprimării 
personalității și, în aceste 
condiții, se observă uneori  
extravaganțe  în privința 
vestimentației, coafurii, 
machiajului. Aspectul 
exterior este fie o modalitate 
de afirmare, de impunere a 
personalității, fie  o carapace 
sub care se ascund multe 
angoase și temeri. El 
oscilează foarte des între 
sentimentul de putere, de 
forță și sentimentul de 
îndoială, de descurajare, de 
scădere a stimei de sine. 
Pentru a se apăra de aceste 
emoții, adolescenții dezvoltă 
reacții de provocare, de 
agresivitate, de opoziție față 
de părinți și profesori. 
Ca o măsură ce se impune 
cu necesitate este dialogul 
deschis părinți-copii si 
profesori-elevi. 

Adolescentul are 
nevoie de securitate afectivă, 

de înțelegere, compasiune, 
deși el nu va recunoaște 
niciodată acest lucru. 

Și școala poate 
reprezenta o sursă a unor 
forme de violență, fapt ce 
trebuie luat în considerație în 
conceperea diferitelor 
programe de prevenire și 
control al violenței. Școala 
este locul unde elevii se 
instruiesc, învață, dar este și 
locul unde se stabilesc 
relații, se promovează 
modele, valori, se creează 
condiții pentru dezvoltarea 
cognitivă, afectivă și morală 
a copilului. Clasa  constituie 
un grup ai cărui membri 
depind unii de alții, fiind 
supuși unei mișcări de 
influențare reciprocă ce 
determină echilibrul 
funcțional al câmpului 
educațional. Fiecare grup 
pretinde de la membrii săi 
diferite forme de 
comportament. 
Comportamentele violente 
ale elevului își pot avea 
originea și într-un 
management defectuos al 
clasei școlare, cu alte 
cuvinte într-o lipsă de 
adaptare a practicilor 
educaționale la o populație 
școlară considerabil 
schimbată. 

Pentru prevenirea si 
combaterea violenței, trebuie 
aplicate o serie de strategii si 
proiecte ce iau in 
considerare toți factorii ( 
sociali, familiali, școlari, de 
personalitate). În concepția 
lui Pierre-Andre Doudin și M. 
Erkohen-Markus există trei 
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tipuri de prevenție pe care le 
poate asigura școala și care 
se completează reciproc: o 
prevenție primară, ce se 
poate realiza  de către 
fiecare profesor și se referă 
la dezvoltarea unei atitudini 
pozitive față de fiecare elev, 
exprimarea încrederii în 
capacitatea lui de a reuși; o 
prevenție secundară, ce 
pleacă de la premisa  că 
școala reprezintă un post de 
observație privilegiat al 
dezvoltării intelectuale și 
afective a elevului, iar 
profesorul, printr-o observare 
atentă a acestuia, poate 
descoperi efectele unor 
violențe la care elevul a fost 
supus în afara mediului 
școlar; o prevenție terțiară, 
ce are în vedere suportul 
direct adus elevilor care 
manifestă comportamente 
violente; acesta urmărește 
prevenirea recidivei și 
presupune adoptarea unor 
măsuri după producerea 
comportamentului violent. 

Se impun, de 
asemenea, o serie de 
strategii, cum ar fi: strategii 
de evitare, prin intermediul 
cărora  profesorul ignoră pe 
moment criza creată în sala 
de clasă și continuă sa își 
desfășoare ora de curs ca și 
cum nimic nu s-ar fi 
întâmplat; strategii de 
diminuare (moderare), ce se 
folosesc atunci când 
profesorul, din dorința de a 
evita confruntarea, 
minimalizează dezacordul cu 
elevii; strategii de putere (de 
coerciție), ce apar atunci 

când profesorul recurge la 
puterea sa și la diverse 
mijloace de constrângere 
pentru a regla conflictul; 
strategii de compromis, care 
se folosesc atunci când 
profesorul recurge la 
concesii, la promisiuni pentru 
a face față cu succes 
situației; strategii de 
rezolvare negociată a 
problemei. 

În concluzie, violenţa 
produce foarte multã 
suferinţã, atât pe plan 
emoţional cât şi fizic, cu 
foarte multe urmãri asupra 
dezvoltãrii copilului. Este 
impetuos necesar în a se 
gãsi strategii si metode de 
prevenire a acesteia. 
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TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE  
ÎN ORA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Puncte de vedere 
 

Prof. dr. GHEORGHE BRÂNZEI 
Colegiul Național Calistrat Hogaș Piatra-Neamț, Neamţ 

       
 

     Procesul de învăţământ 
este un sistem complex, 
rezultat al interdependenţei 
dintre predare şi învăţare, 
având o finalitate conturată: 
transpunerea în practică a 
idealului educaţional şi 
dezvoltarea personalităţii. 

În procesul de 
predare-învăţare se 
foloseşte adesea sintagma 
„strategie didactică”. Aceasta 
denumeşte un ansamblu de 
principii, metode, mijloace şi 
forme prin intermediul cărora 
se asigură unitatea dintre 
predare şi învăţare în 
vederea atingerii unei 
eficienţe sporite în procesul 
de învăţământ. Rezultă de 
aici că strategia didactică nu 
se reduce la folosirea 
mijloacelor tehnice pentru 
transmiterea informaţiei, 
incluzând într-un tot unitar 
componentele procesului de 
învăţământ și asigurând 
corelarea dintre conţinut şi 
celelalte aspecte: 
organizarea, relaţia profesor-
elev, metodele, procedeele, 
mijloacele folosite etc. 

Cei mai mulți autori 
apreciază că strategiile 
didactice sunt ansambluri de 
metode şi procedee prin care 
se realizează conlucrarea 
dintre profesor şi elev în 

vederea transmiterii şi 
însuşirii unui volum de 
cunoştinţe, a formării unor 
priceperi şi deprinderi, a 
dezvoltării personalităţii 
umane. 

Oricărei strategii 
didactice îi incumbă doi 
parametri fundamentali: 
programarea externă, care 
se referă la modul în care 
este prelucrată informaţia, 
cum este ordonată şi 
prezentată, şi programarea 
internă operaţională, care se 
referă la registrul 
componentelor psihice 
antrenate în procesul de 
asimilare a acestei informaţii. 
Cei doi parametri vizează, pe 
de o parte, activitatea de 
predare şi, pe de altă parte, 
activitatea de învăţare, dar 
relaţia dintre ei nu poate fi 
interpretată ca o relaţie 
univocă; în argumentarea 
acestei afirmaţii ne vom 
folosi de conceptul de 
strategie didactică. 
Activitatea de predare 
urmăreşte, în primul rând, 
modalitatea de declanşare a 
mecanismelor psihologice 
ale învăţării, potrivit 
particularităţilor de vârstă şi 
individuale, dar şi de 
condiţiile concrete în care 
are loc învăţarea. Se 

desprinde de aici concluzia 
că orice strategie este 
eficientă în măsura în care, 
transmiţând o cantitate de 
informaţie, reuşim să-i 
antrenăm pe elevi în 
asimilarea ei activă şi 
creatoare. 

În al doilea rând, orice 
strategie didactică 
acţionează într-un câmp de 
factori şi posibilităţi, deci are 
un caracter probabilistic. 

În al treilea rând, orice 
strategie didactică impune o 
îmbinare armonioasă între 
activitatea profesorului şi cea 
a elevului. Din acest punct 
de vedere, profesorul poate 
fi văzut ca o sursă de 
cunoştinţe, care conduce şi 
coordonează activitatea 
independentă a elevilor, în 
timp ce activitatea elevului 
se poate deplasa de la 
simpla reproducere la 
reproducerea creatoare. 

Concluzionăm, 
arătând că orice strategie 
didactică este rezultatul 
interacţiunii mai multor 
metode şi procedee şi 
presupune o succesiune de 
operaţii, urmărind multiple 
scopuri didactice (instructive 
şi educative). 

O posibilă clasificare 
a strategiilor didactice ar 
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include: strategii de tip 
expozitiv-euristic, strategii de 
tip algoritmizat şi strategii de 
tip evaluativ-stimulative. 

Strategiile de tip 
expozitiv-euristic cu 
aplicabilitate în studiul limbii 
şi literaturii române în liceu 
sunt următoarele: 
conversaţia, expunerea, 
problematizarea, învăţarea 
prin descoperire etc. 

Strategia de tip 
algoritmizat cu cea mai mare 
pondere în predarea limbii şi 
literaturii române în liceu 
este exerciţiul. 

Dintre strategiile 
evaluativ-stimulative 
menţionăm: chestionarea 
orală, lucrările scrise, 
examenele, concursurile etc. 

Această clasificare 
încearcă „o împăcare” între 
cele două tendinţe ce se fac 
tot mai mult simţite în 
practica şcolară: cultul 
frecvent al metodelor clasice 
şi renunţarea la metodele 
tradiţionale şi abordarea, în 
exclusivitate, a metodelor cu 
caracter de noutate.  

 
1. Conversaţia 
 
Conversaţia, ca 

metodă tradiţională, trebuie 
să-şi asume noi virtuţi 
formative. Întrebările trebuie 
formulate în aşa fel, încât să 
conducă la dezvoltarea 
gândirii şi abia apoi să 
intereseze  capacitatea de 
memorare a cunoştinţelor. 
Prin dialogul organizat în 
cadrul lecţiei, pe verticală (de 
la profesor la elev) şi pe 
orizontală (de la elev la elev) 

se confruntă facultatea 
intelectuală, imaginaţia 
creatoare şi trăirea afectivă 
ale elevului care întreabă cu 
ale celui întrebat, aşa încât 
fiecare este chemat să 
folosească creator 
cunoştinţele, să opereze cu 
ele în noi condiţii. Profesorul 
este prezent în acest dialog 
nu pentru a dirija doar 
întrebările şi a corecta 
răspunsurile, ci ca membru 
al unui grup care îşi expune 
părerea. Rolul profesorului 
într-o conversaţie este şi 
acela de a fixa concluziile 
desprinse din întrebări şi 
răspunsuri. 

Metoda tradiţională a 
conversaţiei ocupă un spaţiu 
larg şi în didactica modernă, 
deoarece din ea şi prin ea se 
dezvoltă metodele activ-
participative: 
problematizarea, învăţarea 
prin descoperire etc. 

 
2. Expunerea 
 
Expunerea presupune 

mai multe forme: povestirea, 
explicaţia şi prelegerea. În 
învăţământul liceal metoda 
expunerii se foloseşte în 
toate cele trei variante dar, 
de fiecare dată, folosirea 
acestei metode „îmbracă” 
anumite particularităţi. 
Expunerea capătă 
dimensiuni active, dacă 
ţinem seama de următoarele 
procedee: 

a)   prezentarea 
planului expunerii; 

b) punerea unor 
probleme care să 
suscite interesul în 

căutarea unor 
soluţii; 

c) formularea unor 
întrebări; 

d) alcătuirea, pe 
tablă, a unor schiţe 
şi grafice pe 
parcursul 
expunerii; 

e) scurte incursiuni în 
domenii 
învecinate; 

f) varietatea 
materialului 
didactic despre 
scriitor; 

g) utilizarea 
problematizării. 

Metoda expunerii 
poate fi folosită în predarea 
noţiunilor de teorie literară, 
dar şi în predarea curentelor 
literare.  

 
3. Problematizarea 
 
Problematizarea este 

considerată a fi o metodă 
principală, care poate fi 
utilizată în procesul receptării 
operei literare, pentru că, 
prin ea, se dinamizează 
gândirea creatoare a 
cititorului şi se realizează 
receptarea profundă a operei 
literare. A problematiza 
înseamnă a pune probleme, 
a cere soluţionarea unor 
ipoteze, a  dezvălui 
cauzalitatea şi 
interdependenţa dintre 
fenomenele literare.  Se 
pune aici problema 
diferenţierii dintre întrebarea-
problemă care solicită 
reproducerea unor 
cunoştinţe şi întrebarea care 
cuprinde datele necesare 
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pentru ca elevii, uzând de 
procedeele gândirii logice, să 
găsească răspunsurile 
implicate în aceste date, dar 
care nu se găseşte explicit 
formulat în problemă. 

În cadrul lecţiilor de 
caracterizare a personajelor 
poate fi organizată o 
dezbatere problematizată, 
antrenând elevii, fie în 
direcţia detaşării obiective 
faţă de personajele de 
caracterizat, fie în direcţia 
„contopirii” cu personajele 
respective. Această 
modalitate didactică îl pune 
pe elev în situaţia de a căuta 
în operă citate semnificative, 
care să-i susţină ideile şi 
afirmaţiile şi, implicit, îl 
conduce la o mai bună 
înţelegere a resorturilor 
intime ale textului literar.  

Cercetările recente de 
pedagogie atenţionează 
asupra îmbinării, în cadrul 
lecţiei, a metodelor active cu 
cele tradiţionale, precizând 
că nu există graniţe precise 
între ele, că pot fi folosite în 
aceeaşi lecţie. Eficienţa 
lecţiei depinde, în ultimă 
instanţă, de capacitatea 
profesorului de a fixa 
momentul şi locul potrivit 
pentru fiecare metodă. 

 
4. Învăţarea prin 
descoperire 
 
 Învăţarea prin 

descoperire, cunoscută şi 
sub numele de „metodă a 
experienţei de încercare”, 
antrenează elevul în 
selectarea informaţiei şi în 
ordonarea argumentelor. 

Învăţarea prin descoperire 
recompune traseul 
cunoaşterii ştiinţifice şi 
corespunde principalelor 
forme de raţionament: 
inductiv, deductiv şi analogic. 

 
4.1. Descoperirea 

inductivă presupune 
receptarea operei literare pe 
calea gradării de la concret 
la abstract, de la particular la 
general, de la informaţie la 
concept. În predarea limbii şi 
literaturii române se 
utilizează, mai ales, în 
predarea noţiunilor de teorie 
literară şi a temelor studiate. 
Se poate folosi şi în lecţia de 
comentare a unei opere 
literare dar, în acest caz, 
descoperirea inductivă 
reclamă studiul aprofundat al 
textului care depăşeşte 
comentariul tradiţional. 
Structurată pe metoda 
învăţării prin descoperire, 
lecţia are următoarea 
structură: 

1.  Crearea situaţiei-
problemă. 

2.  Analiza situaţiei-
problemă. 
1. Elaborarea 

presupunerilor şi 
justificarea 
ipotezelor. 

2. Demonstrarea 
ipotezei şi 
rezolvarea 
problemei. 

3. Verificarea 
rezolvării şi 
analizarea 
procesului de 
rezolvare. 

În procesul de 
predare-învăţare a limbii şi 

literaturii române, 
investigarea şi explorarea 
textului literar este o 
modalitate esenţială. 
Explorarea s-a făcut şi în 
învăţământul tradiţional, mai 
ales sub forma exerciţiilor 
aplicative, dar nu a constituit 
principalul izvor de 
cunoaştere, nu a fost pusă la 
baza formării elevilor, nu a 
constituit faza preliminară de 
introducere a lor în lumea 
operei literare.  

Învăţarea prin 
descoperire este metoda 
care deprinde pe elevi cu 
tehnicile de cercetare a 
textului literar, le stimulează 
dorinţa de a studia 
independent şi le 
„exersează” imaginaţia 
creatoare. 

 
5. Exerciţiul 
 
Exerciţiul este o 

strategie de tip algoritmizat 
care vizează, în primul rând, 
activitatea independentă a 
elevilor. Utilizarea acestei 
metode contribuie la 
dezvoltarea creativităţii, la 
formarea şi consolidarea 
deprinderilor de a opera cu 
noile cunoştinţe în diverse 
situaţii. În procesul de 
receptare a operei literare, 
exerciţiul, folosit în oricare 
moment al lecţiei, 
presupune, fie activitate 
individuală, fie activitate de 
grup.  

După competenţele 
pe care le urmărim în lecţie, 
exerciţiile se pot clasifica 
astfel: 
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5.1. Exerciţii de 
formare a priceperilor 
şi deprinderilor de 
interpretare a textului 
literar. 
5.2. Exerciţii pentru 
cultivarea limbii 
literare. 
5.3. Exerciţii pentru 
dezvoltarea 
creativităţii. 
Pentru receptarea 

unei opere literare, exerciţiile 
din prima categorie asigură 
consolidarea cunoştinţelor 
anterioare şi solicită elevul 
să le utilizeze în împrejurări 
şi situaţii noi. La începutul 
semestrului sau al anului 
şcolar, după ce elevii au citit 
operele indicate (din lectura 
obligatorie), se poate discuta 
în clasă despre originalitatea 
unui scriitor, aducându-se ca 
argumente citate din operă, 
sau despre individualitatea 
unui personaj literar din 
operele citite. Părerile 
elevilor vor fi ordonate pe o 
anumită direcţie şi vor fi 
valorificate în momentul 
când se va studia scriitorul 
sau opera literară respectivă. 

 
6. Strategiile evaluativ 

– stimulative 
 
Strategiile evaluativ-

stimulative pot avea rolul 
unei întăriri pozitive prin 
sublinierea performanţei 
obţinute: „bine”, „foarte bine”, 
„ai făcut progrese” sau rolul 
unei întăriri negative: „nu ai 
procedat corect”, „nu sunt 
mulţumit” etc. 

6.1. Chestionarea 
orală este o formă a 

conversaţiei care presupune 
o verificare directă pe fondul 
unei comunicări frontale. 
Profesorul poate interveni cu 
întrebări suplimentare care 
declanşează un lanţ de 
raţionamente. Apreciem că 
această metodă cunoaşte 
două forme: curentă şi finală.  

6.2. Chestionarea 
curentă este frontală sau 
individuală.  

6.3. Chestionarea 
finală este utilizată în lecţiile 
de consolidare şi 
sistematizare a cunoştinţelor, 
de recapitulare, la sfârşit de 
capitol sau semestru, la 
examene etc. 

6.4. Lucrările scrise 
presupun două etape: 
stabilirea subiectelor şi a 
modalităţilor de măsurare şi 
de evaluare a rezultatelor. 
Se pot utiliza la examene, 
concursuri diverse.  
 

Dacă majoritatea 
strategiilor didactice de 
predare-învăţare-evaluare pe 
care le-am prezentat, au o 
largă utilizare la toate 
disciplinele de învăţământ, 
indiferent de nivelul de studiu 
şi de particularităţile 
psihointelectuale ale 
grupurilor de elevi, specifice 
studiului limbii şi literaturii 
române  rămân următoarele 
trei strategii complexe care 
pot fi utilizate, atât în 
învăţământul primar şi 
gimnazial cât şi în 
învăţământul liceal: lectura 
textului literar, comentariul 
literar şi caracterizarea 
personajelor. 
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STRATEGII ȘI ACTIVITĂȚI DE AUTOCUNOAȘTERE ȘI 
DEZVOLTARE PERSONALĂ A COPIILOR 

 

Profesor pentru înv. preșcolar: Bistriceanu Daniela,  
Școala Gimnazială Nr.8 – G.P.P. Nr.8 Piatra Neamț 

 
       
 Drumul foarte lung și 
complex pe care îl parcurge 
copilul de la existența 
biologică la cea socială este, 
în esență, drumul umanizării 
și socializării acestuia. Acest 
fenomen de adâncă 
transformare a copilului se 
realizează treptat prin 
extinderea și perfectarea 
continuă a relațiilor cu 
mediul, cu cei din jur. 
Procesul de umanizare și 
socializare a ființei umane nu 
este un fenomen simplu. În 
acest proces intervin un 
complex de factori care 
favorizează dezvoltarea 
conduitelor, fie în sens 
pozitiv, fie în sens negativ. 
Ca urmare, diversele  
manifestări exprimate în 
conduita copilului constituie 
criteriul de evaluare a 
nivelului de conștiință pe 
care l-a atins în dobândirea 
sensului social al vieții, 
precum și gradul devierilor 
de conduită  asimilate. 
 În mod obișnuit, 
copilul dobândește propria 
personalitate prin învățarea 
și asimilarea treptată  a 
modelului sociocultural pe 
care societatea îl 
promovează. Socializarea 
devine pozitivă sau negativă 
ca urmare a influenței 
factorilor sociali, a 

interacțiunilor  dintre individ 
și mediul social. În multe 
cazuri, procesul de 
socializare se desfășoară  pe 
fondul unor conflicte între 
individ și societate, între 
aspirațiile legitime și 
mijloacele pe care societatea 
le pune la dispoziție  pentru 
îndeplinirea lor, între condiții, 
aptitudini și fapte, ceea ce 
duce adesea la anumite 
forme de inadaptare și, 
implicit, la formarea unor 
personalități dizarmonic 
structurate. 
 Diversele manifestări 
exprimate în conduita 
copilului trebuie să fie 
compatibile cu normele 
morale ale comunității în 
care trăiește. De aceea, 
trebuie să știe ce e bine și ce 
e rău, ce poate face și ce nu, 
cum trebuie să se comporte 
acasă, la grădiniță, pe 
stradă, în relațiile cu cei din 
jur, să conștientizeze că are 
nu numai drepturi, ci și 
responsabilități.  
 Învățarea cu ajutorul 
proiectelor este modalitatea 
de realizare a obiectivelor 
civice cel mai frecvent 
folosită deoarece aduce 
învățarea în arena vieții 
cotidiene, o transformă într-
un proces atractiv cu 
rezultate durabile în planul 
dezvoltării personale și 

sociale. În acest sens, se 
poate realiza un proiect 
educațional, având ca 
partener Poliția de 
Proximitate. 
 Proiectul pe care îl 
propun se poate desfășura 
pe perioada a patru 
săptămâni, la grupa mare, cu 
participarea unui agent de la 
Poliția de Proximitate, având 
stabilite următoarele 
obiective pentru copii: 
1.  Să aibă un 
comportament stradal 
adecvat: 
• Să nu fugă pe stradă; 
• Să nu se împingă; 
• Să nu înjure; 
• Să nu tulbure liniștea 
prin urlete și zgomote; 
• Să nu deranjeze  
liniștea publică prin jocuri 
zgomotoase; 
• Să acorde atenție 
anturajului (felului în care își 
aleg prietenii), locului și 
orelor de joacă. 
2. Să aibă un 
comportament familial 
adecvat: 
• Să-și asculte părinții, 
tutorele sau reprezentantul 
legal; 
• Să asculte și să 
respecte educatoarea, 
personalul grădiniței; 
• Să-și respecte vecinii, 
alte persoane mai în vârstă, 
persoanele cu dizabilități; 
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• Să nu facă 
discriminări între etnii sau 
apartenență religioasă. 
3. Să acorde o mare 
atenție relațiilor ocazionale 
sau de anturaj: 
• Să nu răspundă cu lux 
de amănunte unor întrebări 
legate de ce au la domiciliu; 
• Să nu primească 
atenții de la persoane 
necunoscute; 
• Să nu accepte a fi 
conduși în locuri dosnice, 
întunecoase (păduri, vâlcele, 
parcuri); 
• Să nu intre în relații 
de asociere în săvârșirea 
unor fapte antisociale; 
• Să nu poarte bunuri 
de valoare și telefoane 
mobile la vedere. 
4. Să manifeste grijă față 
de bunurile din jur (flori, 
bănci, mobilierul grădiniței, 
jucării); 
5. Să nu copieze 
manifestările negative de 
comportament; 
6. Să atragă atenția 
colegilor care au manifestări 
negative de comportament. 
Rezultatele posibile ale 
proiectului: 
• Cunoașterea familiei 
prin comportamentul 
copilului; 
• Expunerea tulburărilor 
comportamentale în cadrul 
întâlnirilor zilnice; 
• Explicarea procedurii 
de corectare a deviației 
comportamentale a  
copilului; 
• Invitarea părinților 
pentru consiliere psihologică 
cu un specialist; 

• Părinții trebuie să 
cunoască faptul că cunoască 
faptul că un copil are și 
obligații, nu numai drepturi. 
De asemenea, se pot 
desfășura cu copiii câteva 
activități pentru 
autocunoaștere și dezvoltare 
personală. De exemplu: 
Joc didactic: ”Cum m-am 
simțit când...” 
Scopul: identificarea 
emoțiilor pe care le trăim, 
exprimarea acestora, 
precum și înțelegerea și 
respectarea emoțiilor  celor 
din jur. 
Obiective: 
La nivel informativ: 
• să identifice emoția 
trăită într-o anumită situație; 
• să distingă între 
emoții pozitive și negative. 
     La nivel formativ: 
• să utilizeze expresii 
emoționala adecvate 
situației; 
• să accepte că o 
persoană poate să trăiască 
emoții diferite să încerce să 
le înțeleagă. 
Se pot, de asemenea, 
prezenta pe rând copiilor 
două liste de cuvinte, 
cerându-le să formeze  cu 
ele propoziții: 
1. mândru, util, calm, 
agitat, prietenos, mulțumit, 
bucuros; 
2. rușinat, nervos, 
îngrijorat, speriat, preocupat, 
trist, vinovat. 
Atunci când copiii vor alcătui 
propoziții cu cuvântul dat, vor 
exprima prin mimică și 
gesturi emoția 

corespunzătoare în fața 
grupei de copii. 
Copii vor învăța astfel cum 
să-și controleze emoțiile, să 
le identifice și să le 
diferențieze pe cele pozitive 
de cele negative, că este 
bine să evite să învinuiască 
pe cineva pentru propriile 
emoții. 
Joc didactic: ”Cine e ca 
mine?” 
Obiective: 
• cunoașterea 
aspectelor legate de propria 
persoană; 
• identificarea 
caracteristicilor personale 
pozitive; 
• recunoașterea 
atributelor pozitive ale altor 
colegi; 
• recunoașterea și 
acceptarea diferențelor 
interpersonale; 
• comunicarea 
informațiilor despre sine. 
Desfășurare: 
Înainte de a începe jocul se 
stabilesc câteva reguli – nu 
se spun lucruri negative 
despre sine, copilul să 
încerce să spună ceva nou, 
ceva ce colegii nu știu încă. 
Copiii pot fi așezați în cerc. 
În prima etapă, educatoarea 
începe jocul, spunând ceva 
pozitiv despre sine: ”Mie-mi 
place înghețata”. Dacă este 
un copil căruia îi place 
înghețata, acel copil vine în 
mijlocul cercului, dă mâna cu 
educatoarea și rămâne 
pentru a spune la rândul său 
ceva despre sine. De 
exemplu: ”Mie-mi place să 
mă joc cu păpușile”. Copilul 
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căruia i se potrivește 
afirmația vine în mijlocul 
cercului, dă mâna cu colegul 
lui și rămâne pentru a spune 
la rândul său ceva despre 
sine. 
 Educatoarea poate 
interveni și să spună anumite 
caracteristici, aceasta 
participând activ la joc. Dacă 
nimeni nu se găsește în sala 
de grupă cu trăsătura 
pozitivă enunțată de copil, 
acesta va numi un alt copil 
cu care să schimbe locurile. 
La final, se discută  de ce 
unii colegi nu au venit nici 
măcar o dată în mijlocul 
cercului, în timp ce alții au 
venit de mai multe ori. 
 A doua parte a jocului 
poate consta în compararea 
percepției asupra propriei 
persoane cu a celorlalți. De 
data aceasta, un copil vine în 
fața grupei. Trei colegi 
trebuie să spună câte un 
lucru pozitiv despre acesta. 
De exemplu: este un bun 
prieten, are părul frumos, mă 
ajută la nevoie. Apoi se 
discută dacă este o potrivire 
între caracteristicile spuse de 
un copil despre sine și cele 
spuse de colegi. La sfârșitul 
jocului, copiii se vor 
cunoaște mult mai bine.  
 Joc didactic: ”Da sau 
nu” 
Scopul: identificarea de 
comportamente dezirabile 
pentru construirea unei 
imagini pozitive despre sine. 
Obiective:  
• să distingă 
comportamentele 

(responsabilități) pozitive de 
cele negative; 
• să identifice 
comportamentele pe care le 
regăsesc în propria conduită; 
• să identifice un 
comportament negativ și să 
propună modalități de 
corectare a acestuia; 
Se împart copiilor fișe 
ilustrate în care  sunt 
prezentate comportamente 
negative și pozitive. 
Educatoarea citește, pe 
rând, comportamentele și 
copiii le încercuiesc pe cele 
care cred că li se potrivesc. 
 Coloana NU:                                                            
Coloana DA: 
1. Răspund neîntrebat.                                                
1. Nu răspund neîntrebat. 
2. Arunc pe jos jucării.                                               
2. Nu arunc jucării pe jos. 
3. Îi lovesc pe colegi.                                                 
3. Nu lovesc colegii. 
4. Nu mă spăl pe dinți.                                               
4. Mă spăl pe dinți. 
5. Deranjez colegii.                                                    
5. Nu deranjez colegii. 
6. Iau lucrurile altuia.                                                 
6.Nu iau lucrurile altuia. 
7. Vorbesc prea tare.                                                  
7. Vorbesc frumos cu colegii. 
Apoi se discută cu toată 
grupa de copii câteva cazuri 
concrete, subliniindu-se 
faptul că unele 
comportamente sunt 
dezirabile, altele nepotrivite. 
Copiii vor oferi și exemple de 
comportamente pozitive 
pentru a completa lista 
responsabilităților. 
Concluzie: Fiecare copil este 
responsabil pentru acțiunile 
sale, chiar pentru cele 
negative, regăsite în coloana 

NU. Este bine să se 
comporte în așa fel, încât în 
viitor să se regăsească 
numai în coloana DA. 
Fiind responsabil, vei avea o 
părere mai bună despre tine 
și te vei simți mai bine! 
Activitățile de educație 
moral-civică, prin temele 
dezbătute, inițiază copilul, 
viitorul cetățean, asupra 
drepturilor și îndatoririlor, a 
respectului față de sine și 
față de ceilalți, a 
comportamentului activ și 
responsabil. Problematizarea 
unor situații 
comportamentale, 
exemplificarea actelor de 
curaj, binele, răul etc, îi ajută 
pe copii să-și exprime 
părerile, să motiveze 
comportamentele, să-și 
dezvolte spiritul critic și 
inteligența. 
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ALTERNATIVE  DE  EDUCAȚIE  NONVIOLENTĂ  ÎN  ȘCOLI 

 

Profesor Ripschi  Camelia 
 Şcoala  Gimnazială  Costişa,  jud, Neamţ 

 
            De mulţi ani, 
nonviolenţa,ca  metodă  şi  
mijloc  de  acţiune,  s-a  
dezvoltat  şi  este  din  ce  în  
ce   mai  recunoscută  din  
punct  de  vedere  
instituţional. Astfel, ONU  şi  
OMS, preocupate   de  
aceste    acte, au lansat  
campanii  mondiale   pentru 
prevenirea  violenţei, pentru  
o  cultură  a  nonviolenţei  şi  
a  păcii  în  avantajul  copiilor  
din  lume. Educaţia  
nonviolenţei  ajută  la  
dezvoltarea  competenţelor  
psihosociale  bazate  pe 
empatie, coordonarea  şi  
gestionarea  judicioasă  a    
propriilor  emoţii, cât  şi  a  
celorlalţi  apartenanţi  ai  
mediului, încrederea  şi    
stima  de    sine, capacitatea  
de  a  găsi  soluţii  
avantajoase, aptitudini  
pentru  dialog   şi  negociere. 

      Mulţi oameni  

recunosc  că violenţa   este  

omniprezentă    şi  larg  

acceptată  în  societatea  

zilelor  noastre. Ea  

afectează  vieţile  noastre  şi  

a  celor  apropiaţi. Din  

nefericire, există  puţine  

persoane  care  acceptă  să  

recunoască   că  violenţa  

este  prezentă  în  mediul  lor  

de  viaţă, social. Orice  

eveniment  violent  marcant  

într-o  situaţie  şcolară  

antrenează  şi  declaraţii  

imediate  ale  conducerii  

instituţiilor  şcolare, afirmând  

că acest  eveniment  este  

unul  izolat  şi, de  fapt, nu  

există  astfel  de  acte   în  

şcoală  pe  care  o  

manageriază. Totuşi,  

numeroase  evenimente  

violente  au   fost  raportate   

şi  est  în  responsabilitatea  

noastră, a  cadrelor  

didactice, să  prevenim, fiind  

de  o  importanţă  capitală. 

Atunci  se  recurge  la  

mijloace  de  prevenire  a  

violenţei în  şcoală. 

 Dar, spre  marea  disperare 

a  majorităţii  persoanelor  ce  

se  ocupă  cu  predilecţie  de  

acest  program, nu  există  

miracole  ce  să  survină  în  

urma  atâtor  eforturi    cu  

probleme  de  violenţă. 

Există  posibilitatea   ca, 

printr-un  demers  pe  termen  

lung, să  prevenim  situaţiile  

de  violenţă   atacând  sau  

înfruntând  cauzele  

acesteia. Cu  ajutorul  unor  

mijloace  adecvate  putem  

să  reducem  considerabil  

situaţiile   de  violenţă, căci,  

atunci  când  „focul  e  deja  

aprins”, este, poate, prea  

târziu  să  intervenim  cu  

toată  „muniţia”  pentru  a  

combate  focul  violenţei. 

 Situaţiile  de  violenţă  se  
divid  în: 

 individuale, 
personale : 

•
 autodistrugerea, prin  
consumul  de  droguri, 
alcool, auto-mutilarea, 
prostituţie, bulimie, anorexie, 
suicid  etc; 

• agresiune  
fizică: viol, crimă, bătaie, 
atac  provocator  de  răni  şi  
diverse  alte  acte  brutale; 

• dominare  
psihologică: şantaj, „taxaj”, 
dominare, excluziune, 
hărţuire, intimidare, prin  
distrugerea  bunurilor. 

 colective: 
• agresiune  

fizică: terorism, linşaj, lupte  
ale  unor  găşti, grupuri, 
reglare  de  conturi; 

• dominare  
psihologică: abuz  de  
putere, control  abuziv, 
autoritarism, intimidare, 
slugărnicie  etc. 

     Actele de   violenţă  
autodistrugătoare  se  
caracterizează,   totuşi  prin  
profunde  dificultăţi  în   
întreţinerea  unei  legături  cu  
ceilalţi, dezvoltarea  unei  
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atitudini  de  izolare  socială, 
o  profundă  scădere  a  
stimei  de  sine  afirmată  
sau  nu   şi  un  proces    de  
distrugere  fizică  evidentă a  
persoanei. 

       Metode  de  
remediere  sau  prevenire  a  
cauzelor  violenţei, mai  întâi: 

 coercitive: sunt  
destinate  pentru  a  păstra  
controlul  asupra  elevilor  
prin: supraveghere  
sistematică, controlul  
administrativ  şi  fizic  foarte  
strâns (camera  web, video  
etc.), represiuni (pedeapsă, 
reţinere, excluziune, 
expulzare). Din  nefericire, 
aceste  metode  nu  slujesc  
corectării  tânărului   în  
devenire. Utilizarea  acestor  
metode  nu  oferă  rezultate  
de  durată, simptomele  
violenţei  putând  fi  
camuflate, frustrările  şi  
conflictele  amplificându-se  
şi  accentuându-se  şi  
nivelul  tensiunilor  în  
relaţiile  interpersonale. 

 educative: 
cursuri  tematice  ce  
prezintă  diverse  probleme  
legate  de  relaţiile  cu  
ceilalţi, intervenţia  invitaţilor  
provenind  din  mediul  
comunitar, difuzarea  
informaţiilor  prin  pliante, 
reviste  etc. 

Activităţile  şcolare, 
sportive  şi  educative  pot  
conta în  rândul  mijloacelor  
de  diversiune. Ele  
informează şi sensibilizează   
tinerii, pot  să  le  ocupe  

timpul  cu  scopul   de  a  nu  
mai  „face  prostii”. Utilizarea  
acestor  metode  poate  fi  
negativă, dacă  ne  limităm  
doar  la  predici. Se  
întâmplă  totuşi,  ca  aceşti  
elevi  să  continue  să  
recurgă  iarăşi  la  conflicte  
de  orice  natură: bătăi, 
consum  şi   vânzare  de  
droguri  ce  duc, în final, la  
sinucidere, deşi   sunt  
informaţi, ocupaţi, avertizaţi. 
Sursa  problemei  violenţei  
este  cea  care  trebuie  
identificată  prima  şi  
discernerea    aprofundată  a  
sentimentelor  ce  animă  
persoanele  care   fac  uz  de  
acest  comportament. 
Aproape  toate  studiile    
despre  violenţă    revelează  
faptul  că  sentimentul  
predominant  al  persoanelor  
ce  utilizează  diverse   forme  
de   violenţă   este  frica, o  
emoţie  generată  de  un  
profund  sentiment  de  
nesiguranţă. Adolescentul  
violent  este  deseori  cel  
care, sub  teroarea  unor  
drame  conjugale   a  
părinţilor,   se  leagă  de  
viitoarea   prietenă  într-un  
mod  ostil, agresiv, el  
temându-se,   de  fapt,   de  
mediul  din  jur, de  
solitudine, de  sine. Sursele  
acestei  insecurităţi : 

• sărăcia; 
• originea  

etnică; 
• grupul  de  

apartenenţă; 
• aparenţa  

fizică; 

• condiţiile  
familiale  dificile. 

Astfel, adolescentul  
în devenire, tulburat  de  
propria  metamofoză  
fiziologică, este  derutat  de  
ceea ce  adolescenţa  îi  
transmite: insecuritate, 
teama  de  responsabilitate, 
de  marele  pas  spre  
maturitate, când  devine  un  
adult. Mediul  va  trebui  să-i  
sprijine  pe  adolescenţi, să-i  
îndrume, încurajeze    şi  să-i  
înţeleagă, pentru  a-şi  clădi  
propria  personalitate şi  
identitate, oferindu-le  
modele  pozitive  care  să-i  
inspire  şi  să-i  motiveze. 
Scopul  este  acela  de  a-i  
învăţa  pe  aceştia  să-şi  
gestioneze  situaţiile  de   
criză, să-şi  dezvolte  
aptitudinile  necesare  pentru  
a  dezamorsa  o  situaţie  
conflictuală, poate  chiar  să  
devină   nişte  buni  
conciliatori. 
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ȘCOALA ȘI FAMILIA ÎN TIMP DE PANDEMIE 
 

 

Profesor  Sandu Elena  
CSEI Alexandru Roșca Piatra Neamț 

 
       

Ce mai este familia ? 

Pe ce fundamente  se mai 

sprijină? De unde își mai 

extrage rădăcinile? Cum 

poate educația să susțină și 

perpetueze valorile de bază 

ale familiei? Mai există 

familie și educație în 

pandemie?  

Iată câteva întrebări 

asupra cărora societatea 

contemporană, în plină 

efervescență informațională, 

tehnologizare și pandemie, 

caută răspunsuri.  

În acest context de 

criză, la toate nivelurile 

sociale se evidențiază 

amplificarea relațiilor în 

cadrul familiei. Apropierea 

între membrii acesteia este 

mult mai intensă, schimburile 

de informații și de atașament 

sunt maximizate, atât la nivel 

pozitiv, cât și negativ, în 

unele situații. Toate aceste 

relații influențează procesul 

educațional realizat în on 

line. Din perspectiva 

copilului, învățarea de acasă 

creează o stare de confort și 

amuzament în îndeplinirea 

sarcinilor date de cadrul 

didactic. Prezentarea pe 

platformele de învățare on 

line a diverselor filmulețe pe 

youtube, jocurilor interactive, 

imaginilor sugestive 

motivează copilul să își 

efectueze temele cu mai 

multă responsabilitate și 

lipsit de presiunea exercitată 

de timpul școlar. Pentru a 

reuși în mediul de învățare 

on line copilul are nevoie de 

prezența părintelui în 

accesarea platformelor, 

determinând, astfel 

dezvoltarea relațiilor dintre 

membrii familiei, fie cu 

părinții, fie cu frații. Se 

realizează astfel 

solidarizarea familiei și 

unificarea acesteia cu scopul 

depășirii crizei pandemice, 

fiind îndeplinite două dintre 

funcțiile esențiale ale familiei, 

respectiv, funcția psihologică 

și funcția de socializare.  

Există si aspecte 

negative ale relației dintre 

familie și școală. Printre 

acestea se evidențiază 

starea economică dificilă a 

multor familii ce nu reușesc 

să asigure minimul de 

confort informațional, astfel 

încât educația în mediul on 

line este imposibil de 

realizat. Apoi, dependența 

unor părinți de diverse vicii 

determină crearea unui 

mediu familial negativ, 

impropriu, nesecurizant 

pentru asigurarea educației 

copilului. Deopotrivă, și 

incapacitatea unor părinți de 

a fi modele de 

comportament, de a asigura 

feedbackul asupra activității 

copilului, de a încuraja 

conversația și comunicarea 

cu copilul sunt factori ce 

contribuie la insuccesul în 

dezvoltarea educațională. 

Un alt aspect 

important în educația copiilor 

pe timp de pandemie este 

relația stabilită intre familie și 

școală. Deschiderea si 

oportunitățile educaționale 

oferite familiei de cadrul 

didactic facilitează 

comunicarea și implicarea 

activă a părinților în 

educarea copilului. Atunci 

când cadrul didactic trimite 

pe platformă aprecieri cu 

privire la modul de realizare 

a activităților din on line ale 

elevilor, crește stima și 

respectul de sine al copilului 

și al părinților, iar legăturile 
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familiale se intensifică. Dar 

sunt și educatori care nu se 

implică în aceste tipuri de 

activități, ceea ce duce la 

creșterea gradului de 

frustrare și insatisfacție 

familială cu privire la 

procesul de învățare al 

copiilor. 

Din perspectiva 

cadrului didactic ce lucrează 

cu copii cu cerințe educative 

speciale (CES), acesta a 

întâmpinat dificultăți în 

realizarea procesului de 

învățare. Pe de o parte, 

elevii cu CES  pot accesa 

platformele educaționale 

doar cu ajutorul familiei sau 

instructorilor de educație, pe 

de altă parte, familia de 

proveniență a elevilor externi 

nu dispune de dispozitive 

tehnice performante pentru a 

se loga la  platforma școlii 

unde sunt distribuite 

materiale de lucru, pentru 

fiecare clasă și pentru 

fiecare disciplină. Totodată, 

chiar familia de proveniență 

a copilului are membri cu 

CES și, în aceste condiții, 

instruirea nu se poate 

realiza. Singura soluție ce și-

a dovedit eficacitatea într-o 

oarecare măsură, a fost 

trimiterea unor fișe de lucru 

prin firme de curierat la 

domiciliul copilului, deși 

feedback din partea acestora 

nu s-a primit decât de la o 

parte din aceștia prin câteva 

poze. Copiii ce locuiesc în 

internatul școlii au acces la 

platformă și lucrează ghidați 

de instructorii de educație 

dar și din fișele trimise de 

profesorii lor, prin diverse 

modalități (messenger, 

whatup, fotografii) către 

instructori. Copii cu CES, din 

familii cu părinți responsabili 

și implicați în educarea și 

continuarea terapiilor 

complexe și integrate, 

lucrează sprijiniți de familie 

pe platforma școlii sau din 

fișele trimise pe dispozitivele 

personale de către profesori, 

părinților, aceștia din urmă, 

trimițând răspunsurile fie pe 

platformă, fie pe whatup, 

messenger, sub formă de 

fotografii sau înregistrări 

video cu activitățile cerute de 

cadrele didactice. 

În concluzie, relațiile 

dintre școala și familie, în 

timp de pandemie sunt într-

un proces continuu de 

adaptare la condițiile 

specifice de învățare în 

mediul virtual. 
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IMAGINEA DE SINE. SINELE SOCIAL. SINELE INDIVIDUAL. 

SINELE TOTAL 
 

 

Profesor-metodist ELENA-ROXANA IRINA 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

 
 Imaginea de sine 
reprezintă modul în care ne 
percepem propriile noastre 
caracteristici fizice, 
emoționale, cognitive, 
sociale, în funcție de propria 
percepție, la un moment dat 
al dezvoltării noastre, de 
ceea ce ne-am dori să fim 
sau ceea ce am putea 
deveni.  
 Copiii devin conștienți 
de imaginea lor fizică și de 
felul în care ei se reflectă în 
ochii celorlalți, evaluarea de 
ordin fizic se integrează în 
imaginea de sine și 
influențează stima de sine. 
 Atât aspirațiile cât și 
idealurile pe care un individ 
le are, afectează puternic 
imaginea de sine, în 
elaborarea ei intervenind 
scara valorilor personale și 
eul dorit-felul în care 
percepem așteptările 
persoanelor semnificative 
față de noi. 
 C. Baremboim  
consideră că imaginea de 
sine se formează în trei faze: 
1. Comparația 
comportamentală 
2. Utilizarea unor 
constructe psihologice 

3. Comparațiile 
psihologice propriu-zise 
 Grupul/colectivul 
reprezentat pe rând de 
familie-în prima parte a vieții, 
grupa de copii, clasa de 
elevi-în perioada de 
școlarizare, colectivul de 
colegi de la munca 
profesională-în perioada de 
maturitate, contribuie în mod 
determinant la cristalizarea 
imaginii de sine. 
 În cunoașterea și 
formarea imaginii de sine, 
“un rol important l-a avut 
simțul comun și clișeele 
(clișeul fiind o judecată 
simplificată corespunzând 
unei opinii modale într-un 
grup, care deformează 
modul de gândire personal, 
impunându-se ca un fel de 
adevăr obiectiv)”  
 În 1991, R. Baron și 
D. Byrne definesc percepția 
socială ca fiind “un segment 
al procesului cognitive prin 
care individual ajunge să-și 
formeze o imagine despre 
sine și în același timp, felul 
cum se conturează 
impresiile, aprecierile despre 
alții”  
Din această definiție se 
desprind următoarele: 

1. Individual abordează 
pe altul, pornind de la sine 
2. Reprezentarea despre 
altul, face parte din procesul 
percepției de sine 
 În lucrarea 
Personalitate-atitudini și 
valori , autorul Ion Alexandru 
Dumitru face explică cele trei 
tipuri de sine, respectiv: 
 Sinele social se 
formează prin socializare, 
individul construindu-și 
anumite structuri formate 
prin însușirea normelor, 
comportamentelor, 
atitudinilor dezirabile din 
punct de vedere social.  
 Sinele individual 
reprezintă modul particular 
prin care individul 
interiorizează modelele 
promovate de societate, 
respectiv diferențierea 
structurală a individului prin 
care devine o personalitate 
din punct de vedere 
psihologic.  
 Sinele total este 
reprezentat de rezultatul 
interacțiunii dintre sinele 
social și cel individual. 
 În 1967, Paul Fraisse, 
precizează că individual 
uman recurge la o dublă 
cunoaștere: 
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1. Cunoașterea centrată 
pe sine, prin care individual 
își conștientizează propriile 
judecăți de valoare, senzații, 
sentimente, așteptări 
2. Cunoașterea centrată 
pe grup, prin care individual 
se percepe pe sine, așa cum 
îi percepe pe ceilalți și cum îi 
vede trăind pe aceștia. Prin 
urmare, individul ajunge să 
se cunoască pe sine în 
același mod și prin același 
mecanism prin care îi 
cunoaște pe ceilalți 
 În 1967, T. Rodriquez 
afirmă că imaginea de sine 
are două componente: 
1. Imaginea proprie de 
sine, respectiv cum se vede 
subiectul pe sine însuși 
2. Imaginea socială de 
sine, respectiv cum este 
văzut individual de către 
grup. 
  
 În 1991, R. Baron și 
D. Byrne arată că în dorința 
lor de a face o bună impresie 
celorlalți, indivizii folosesc 
anumite gesturi, precum: 
conformismul, etalarea 
aptitudinilor și succeselor 
proprii, mimarea modestiei, 
manipularea scuzelor, 
asocierea în fapt sau relatări 
cu persoane de prestigiu. 
Imaginea proprie de sine 
reprezintă modul în care se 
vede subiectul însuși. 
Stima de sine reprezintă 
atitudinea față de sine, 
evaluarea în termini 
axiologici a caracteristicilor 
pe care individual crede că le 
deține. Alin Gavreliuc  spune 
că stima de sine este privită 

ca autoevaluarea pe care 
fiecare subiect o realizează 
prin articularea atitudinilor 
despre sine pe o scală de la 
pozitiv la negativ. 
Stima de sine, rezultat al 
unei autoevaluări, cu rol 
important în stabilirea 
identității personale,  se 
referă la evaluările generale 
pozitive și negative ale 
propriei persoane. 
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