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ROLUL EDUCATIV AL TRADIȚIILOR ȘI OBICEIURILOR 

ROMÂNEȘTI 
 

Director Casa Corpului Didactic Neamț 
profesor Banu Gabriela 

 
 

   
 
Casa Corpului Didactic 
Neamț și-a propus în anul 
școlar  2020-2021 
organizarea unor serii de 
conferințe, simpozioane și 
ateliere de lucru, tratând 
teme diverse cum ar fi: 
Ipostaze ale educației în 
era digitală - conferință 
națională, Dialog între 
cultură și educație- 
conferință națională, Rolul 

educativ al tradițiilor și 
obiceiurilor românești- 
conferință națională, Ai un 
hobby? Alege cartea pentru 
pasiunea ta! workshop, 
Professores- ediția a VIII a 
Școala și familia - factori ai 
dezvoltării imaginii de sine 
pozitive la elevi - simpozion 
regional, Portofoliul digital 
al profesorului -workshop 
etc. Toate activitățile 
propuse spre derulare până 

la finalul anului 2020 s-au 
derulat cu succes, 
bucurându-se de o largă 
participare a cadrelor 
didactice înscrise. 

Conferința națională 
Dialog între cultură și 
educație a fost un preambul 
al  conferinței naționale 
Rolul educativ al tradițiilor și 
obiceiurilor românești. În 
prima  conferință derulată 
în parteneriat cu Facultatea  
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de Psihologie și Științe ale 
Educației din cadrul 
Universității Alexandru Ioan 
Cuza din Iași, s-a pus în 
discuție  rolul pe care 
educația  îl joacă astfel 
încât  valorile culturale să 
fie promovate și prețuite de 
tânăra generație. S-au 
prezentat, printre altele, 
principalele trăsături ale 
profesorului ideal, cel ce 
modelează spiritul elevului 
ideal. Îmbinând teoria cu 
practica, participanții la 
discuție au subliniat 
importanța culturii pentru 
buna educație a tinerilor. 

Cunoașterea și 
păstrarea  valorilor 
spirituale românești  au fost 
leitmotivul conferinței 
naționale din data de 9 
decembrie: Rolul educativ 
al tradițiilor și obiceiurilor 
românești, ce a strâns 
laolaltă profesori, etnografi, 
oameni de cultură cu 

experiență în acest 
domeniu. Astfel, 
deschizând lucrările 
conferinței, doamna 
Buzenschi Florentina, 
muzeograf la Complexul 
Muzeal Național Neamț -
Muzeul de Etnografie și 
Folclor Piatra-Neamț- a 
prezentat materialul: 
Simboluri astrale, fitomorfe 
și zoomorfe în cultura 
românească și universală, 
amintindu-ne faptul că 
unele simboluri precum cel 
al crucii, erau atestate din 
antichitate. 

Cu o completare 
practică  a celor prezentate 
teoretic de doamna 
muzeograf, a venit doamna 
Ionela Lungu meșter 
popular la Asociația 
meșterilor populari din 
ținutul Neamț, cea care a 
introdus distinsul auditoriu 
în lumea de poveste a 
personajelor create  

împreună cu elevii de la 
Cercul meșterilor populari  
din Humulești.Un cadru plin 
de creativitate, cu reguli 
frumoase, demne de urmat 
de fiecare dintre noi. Dintre 
aceste reguli amintim 
câteva: 

- nu avem voie să 
spunem cuvintele: nu vreu , 
nu știu, nu pot 

- atelierul de lucru 
presupune spațiul: meșterul  
și obiectul realizat de el 

- nu râdem unii de 
alții, de creația realizată de 
ceilalți (chiar dacă eu nu o 
înțeleg s-ar putea să fie 
genială)  

Obiectele  create 
erau înfrumusețate de elevi 
cu simboluri din arta 
populară  românească,  
amintind în special de  
tradițiile legate de 
sărbătoarea Crăciunului. 
Tot despre sărbători a 
amintit și o altă invitată la 
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conferință, doamna Simina 
Teodorescu de la Școala 
Gimnazială nr. 2 Piatra 
Neamț, cadru didactic cu o 
bogată experiență în 
promovarea în mass-media 
a activităților inițiate de 
unitățile școlare. 

Toate întîlnirile 
profesionale au fost 
organizate, promovate și 
derulate online de Casa 
Corpului Didactic Neamț, 
conform calendarului din 
Oferta de programe de 
formare continuă pentru 
anul școlar 2020-2021. 
Acestea au oferit cadrelor 

didactice posibilitatea de a 
trimite articole tematice ce 
au fost publicate  în cărți cu 
ISBN, fiecare din ele 
purtând titlul conferinței 
aferente. Fie că au fost 
inițiate de Casa Corpului 
Didactic Neamț fie că au 
fost propuse de ONG-uri, 
asociații profesionale sau 
alte instituții educative, 
pentru toate aceste 
activități s-au încheiat 
parteneriate educaționale. 

Moderatorul tuturor 
conferințelor astfel 
organizate, a fost profesor 
Banu Gabriela, direcorul 

Casei Corpului Didactic 
Neamț, cel care a mulțumit 
tuturor participanților și i-a 
încurajat să urmărească și 
viitoarele activități 
educaționale derulate în 
parteneriat: ”Prin 
parteneriatele  educaționale 
încheiate cu alte Case ale 
Corpului Didactic din țară, 
ONG-uri, instituții 
educative, se vor derula și 
alte activități organizate 
indirect de instituția noastră 
la care invităm cadrele 
didactice să participe!” 
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EFICIENTIZAREA ACTULUI DIDACTIC ÎN EDUCAȚIA 

TIMPURIE PRIN UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE ÎN 

DEMERSUL DIDACTIC FAȚĂ ÎN FAȚĂ ȘI ÎN CEL ONLINE 

 

Profesor Liliana Simion   
Școala Gimnazială Nr.8, Piatra Neamț 

Grădinița cu PP Nr. 5 Piatra Neamț 
 

       
 

 „Să oferim tuturor copiilor noştri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine”  
Comunicarea Educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari,  

Comisia Europeană, Bruxelles, 2011 
 
Pentru că orice are un 
început, articolul meu va 
începe cu o poveste: 
Cățelușul Toto, care 
locuiește pe strada 
Prieteniei, se trezește într-o 
dimineață ploioasă și 
rămâne foarte mirat că 
nimeni nu este pe afară: 
niciun copil nu sare prin bălți, 
nimeni nu tresare când 
picăturile de ploaie ating 
năsucurile, nimeni nu se 
joacă… 
Cățelușul, foarte mirat, se 
ridică pe pervazul ferestrelor 
și rămâne surprins când își 
vede toți prietenii în casele 
lor, cu ochii ațintiți la niște 
ecrane luminoase. Toto nu 
înțelege cum niște ecrane 
reci pot să bucure sufletul 
unui copil și să-l determine 
să nu se joace! 
Povestea la care fac referire 
are legătură cu activitățile pe 
care trebuie să le 
desfășurăm cu copiii în 
această perioadă. Dacă în 
poveste Toto reușește să-și 

determine prietenii să iasă la 
joacă și să realizeze că, 
până la urmă, calculatorul, 
tableta sau telefonul smart 
nu sunt adevărați prieteni, în 
perioada pe care o 
traversăm ”ecranele” au 
devenit o necesitate, poate 
singurul mod de comunicare, 
de interacțiune și de a fi unii 
cu alții. 
Educația timpurie începe de 
la naștere și durează până la 
vârsta de șase ani și este 
perioada cu cele mai 
profunde transformări și 
achiziții. James Hackman, 
laureatul Premiului Nobel 
pentru economie în 2005, 
spunea că investiția unui 
dolar în educația timpurie 
înseamnă un câștig de șapte 
dolari mai târziu; 
demonstrăm astfel că cele 
mai importante investiții sunt 
în educația timpurie 
deoarece aceasta este 
perioada determinantă a 
formării adultului de mai 
târziu. 

Conferința mondială de la 
Jomtien, din 1990, cu 
obiectivul ”educația pentru 
toți” aduce în discuție, pentru 
prima dată, faptul că 
educația începe după 
naștere și durează toată 
viața. Pentru prima dată se 
ajunge la concluzia că alături 
de nutriție, igienă, sănătate 
și protecție socială, educația 
trebuie să fie bazată pe 
dezvolare cognitivă și 
emoțională. Cele trei 
concepte ale educației 
timpurii, interesul superior 
al copilului, starea de bine 
și plăcerea de a învăța sunt 
concepte de bază ale 
devenirii omului de mâine. 
Interesul superior al copilului 
se referă la starea de bine și 
la drepturile acestuia, mai 
bine spus, la respectarea 
acestora. Convenția ONU cu 
privire la drepturile copilului, 
adoptată în anul 1989 (și 
asumată de către aproape 
toate statele lumii) subliniază 
faptul că un copil este un 
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indidvid cu nevoi, interese și 
drepturi distincte de ale 
adultului.  
Starea de bine se referă la 
calitatea vieții copilului, 
mental, psihic, fizic și social, 
materializată în relațiile 
pozitive cu ceilalți. 
Plăcerea de a învăța este o 
nevoie umană determinantă 
de aceea educatorul ar 
trebui să creeze situații care 
să stimuleze curiozitatea, 
cunoașterea, plăcerea 
copiilor, învățarea într-un 
mod creativ.  
Lumea grădiniței este un 
mediu complex și stimulativ, 
unde copiii cresc, învață, se 
educă beneficiind de 
îngrijire, educație, mediu 
securizant, echilibru 
emoțional. Cercetările în 
educația timpurie au 
demonstrat legături directe 
între frecventarea gărdiniței 
și comportamentele copiilor 
deveniți elevi. 

Învățarea copilului mic se 
realizează prin explorări și 
experiențe în situații de joc. 
Felul în care tratăm copilul 
acum este felul în care el va 
trata lumea mai târziu! 
Copilul nu este un adult în 
miniatură ci o persoană cu 
identitate proprie; el este 
perfect ancorat în lumea sa 
și dorește să-i dea sens și să 
o ia în stăpânire. 
Am subliniat aceste aspecte 
încercând să fac o legătură 
între dezvoltarea copilului în 
perioada preșcolară și 
tipurile de activități pe care 
suntem nevoiți să le 
desfășurăm online. Personal, 
urmărind reacțiile copiilor și 
părinților pe grupurile de 
discuție create la începul 
pandemiei, am observat că 
trebuie să găsesc modalități 
mai creative și mai personale 
de a interacționa cu copiii de 
la grupă. Așa am ajuns la 
Povestea de seară (pe care 

o filmam și o distribuiam pe 
grup seara) și am diversificat 
activitățile utilizând obiecte la 
îndemâna tuturor, ca să îi 
pot determina și pe copii să 
le urmeze. Am desfășurat 
activități de cunoșterea 
mediului mergând în ferme 
de animale, în livadă, în 
grădina de legume etc., 
filmând activitățile și 
transmițându-le copiilor în 
direct. 
Poate că nu au fost la fel de 
spectaculoase ca 
transmiterile de exerciții, fișe 
etc. de pe pinterest, edu.ro 
sau de pe Youtube, dar am 
sesizat că sunt foarte bine 
primite de copii pentru că, 
chiar în această manieră, 
asincronă, copilul urmărea 
figura cunoscută a 
educatoarei lui. 

 

Tipuri de activități ce pot fi desfășurate în perioada Grădiniței Online 
1. Teatru de umbre, utilizare de fișe de lucru preluate de pe platforme online (Pinterest, 

Youtube) în vederea evaluării și fixării cunoștințelor 
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2. Activități filmate pentru predarea și evaluarea cunoștințelor 

        
 
 
 

3. Activități practice filmate (Domeniul Știință) 

                   
 
 
 

 



Şcoala modernă — nr. 4/2020                                                                    Exemple de bune practici 
 

8 

 

4. ”Noapte bună, copii!” – Povești filmate  

         
 
 

5. Reacțiile copiilor! 
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Aș dori, de asemenea, să fac 
referire la câteva jocuri pe 
care să putem să le 
transmitem copiiilor în 
această perioadă, pentru a-i 
determina să fie calmi, 
echilibrați și să se simtă 
bine. Aceste jocuri le găsim 
în cartea Stați calmi!, a 
autoarei Sharie Coombes, 
psihoterapeut pentru copii și 
familie. Ea ne amintește că 
creierului nostru îi place ca 
viața să fie previzibilă și 
sigură. Când lucrurile se 
schimbă brusc, așa cum s-a 
întâmplat în perioada 
pandemiei, putem să ne 
simțim în pericol, speriați sau 
îngrijorați. Această stare este 
determinată de o mică 

glandă, amigdala, situată în 
sistemul limbic al creierului, 
care este responsabilă 
pentru procesarea emoțiilor, 
inclusiv detectarea fricii și 
pregătirea corpului nostru 
pentru un răspuns de 
urgență. 
Când organismul nostru 
percepe o amenințare, 
amigdala trage alarma 
eliberând o mulțime de 
substanțe chimice în 
organism. Hormoni de stres, 
precum adrenalina și 
cortizolul, inundă sistemul 
nostru, pregătindu-ne pentru 
răspunsul de „luptă sau 
fugă". 
Atunci când se eliberează 
hormonii de stres, vom 

observa în corpul nostru mai 
multe schimbări fizice, 
precum puls accelerat, 
respirație superficială mai 
rapidă sau transpirația 
palmelor. De asemenea, ne 
tremură vocea, ni se înmoaie 
picioarele și avem o senzație 
ciudată în abdomen. Este 
posibil să ne înroșim la față 
și să simțim că ni se pune un 
nod în gât. Deși neplăcute, 
aceste senzații sunt menite 
să ne ajute să trecem la 
acțiune. 
Prin desfășurarea acestor 
jocuri, îi ajutăm pe copii să 
reziste, în această perioadă, 
fără prieteni, fără lumea 
grădiniței, fără rutina de 
fiecare zi! 
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https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf  
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4. *** Scrisoarea metodică pentru învăţământul preşcolar 2019-2020 
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 BIBLIOTECA ȘCOLARĂ ÎN ERA DIGITALĂ. 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

Bibliotecar Ana Macovei 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

      Era digitală și biblioteca 
școlară, par, la prima vedere, 
mai ales pentru non-
utilizatorii bibliotecii, noțiuni 
ce nu prea au multe lucruri în 
comun. Cum poți să 
împrumuți cărți online?- ar fi 
întrebarea pe care aceștia ar 
putea să o ridice, fără a ține 
cont de faptul că biblioteca  
este instituția ce scoate în 
prim plan conținutul cărților, 
este cea care promovează 
valorile naționale și 
universale, cea care inițiază 
parteneriate educaționale cu 
edituri, organizații culturale, 
muzee, cea care sprijină 
cadrele didactice în formarea 
competențelor cheie la 
elevi,etc. 

Perioada pe care 
suntem nevoiți să o 
parcurgem respectând niște 
reguli sanitare și de 
distanțare socială, ne-a 
determinat, pe noi, 
bibliotecarii școlari, să 
căutăm soluții, să 
remodelăm perceperea 
bibliotecii în exterior, să 
înlăturăm idei  preconcepute 
conform cărora, bibliotecarul 
acum trebuie să scaneze 
cărțile și să le posteze on 
line (fără a ține cont de 
Legea dreptului de autor-( 
Legea nr.8 din 14 martie 

1996 privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe  -ce nu 
permite acest lucru 
considerat faptă penală - art. 
140 din legea amintită), sau  
că  nu mai trebuie să 
împrumute cărți elevilor, că 
sunt purtătoare de virus (deși 
există o lege și o 
metodologie ce 
reglementează împrumutul 
de carte către utilizatori- 
Măsuri și reguli pentru 
activitatea bibliotecilor | 
Ordin 3142/2020). Cărțile nu 
sunt bucăți de hîrtie așezate 
pe rafturi, sunt instrumente 
de educat generații de 
oameni, au conținuturi în 
care sunt însemnate 
descoperiri  de secole ale 
umanității. 

Biblioteca are acum 
obligația de a arăta că vine 
în sprijinul utilizatorilor 
folosind alte instrumente de 
lucru, punând la dispoziție  
biblioteci digitale ce conțin 
fragmente de carte, webgrafii 
tematice, bloguri, resurse 
educaționale deschise, etc. 
Cu ajutorul unei astfel de 
biblioteci poți fi mereu 
informat din orice spațiu te 
afli, doar să te conectezi și 
să comunici online cu 
bibliotecarul ( a se vedea 
biblioteca virtuală ce conține 

operele scriitorilor incluși în 
programele școlare  
http://biblior.net/). 

Cum școala s-a mutat 
online, cadrele didactice și 
elevii, principalii utilizatori ai 
bibliotecii școlare, sunt 
ocupați cu lecții și teme 
realizate în totalitate cu 
ajutorul instrumentelor IT. 
Bibliotecarul  va trebui să 
găsească soluții 
motivaționale pentru a-i 
determina pe aceștia să 
citescă în plus, să se implice 
și în activități extrașcolare. 
Ce poate fi mai frumos 
pentru un elev sau cadru 
didactic, decât să le fie 
răsplătită munca depusă, cu 
o carte? Ce poate fi mai 
nobil pentru o editură de 
prestigiu, decât să doneze 
cărți pentru cititori? Cele 
două deziderate s-au putut 
întâlni în câteva activități 
propuse de biblioteca de la 
Casa Corpului Didactic 
Neamț: 

- Cel mai frumos afiș 
de promovare a activității 
Istorica: Vasile Pârvan- 
concurs derulat în perioada 
21-30 septembrie 2020, 
adresat elevilor. Promovat în 
școli prin intermediul 
bibliotecarilor școlari, 
concursul a răsplătit 

http://biblior.net/
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creativitatea  elevilor  cu 
diplome și premii constând în 
cărți oferite de sponsorul 
Editura Didactică și 
Pedagogică S.A. 

 
- Cu gândul la dascăli 

de Ziua Mondială a 
Educației- o altă activitate  în 
care au fost  premiați dascălii 
pensionați în anul școlar 
2019-2020, cu cărți oferite 
de Editura 
Junimea,sponsorul, care a 
dăruit 140 de cărți special 
cadrelor didactice cu 
vechime la catedră, 
pensionate în anul școlar 
precedent. 

 
Ce poate fi mai 

frumos pentru un bibliotecar 
școlar, decât să aibă 
aprecierea colegilor, să-i fie 
recunoscută munca, la 
adevarata valoare. Pentru a 
evidenția acest lucru, am 
considerat oportună ziua de 
22 octombrie când am 
sărbătorit Ziua bibliotecilor 
școlare, alături de toți 
bibliotecarii școlari nemțeni. 

Cu  acest prilej, 
bibliotecarii școlari și-au ales 
și și-au prezentat câte o 
activitate ce putea fi 
promovată fie online prin 
menționarea unui link, fie 
tradițional prin intermediul 
unui afiș. Activități precum: 
Culorile toamnei, Mihai 
Eminescu-lucefarul poeziei 
romanești, Cartea bate 
filmul,  Cartea, cel mai bun 
prieten!, Sănătate prin 
educație, Te caută o carte! - 
O lume reală oglindită într-o 
lume virtuală, Care-i faza cu 
cititul? Viața ta e înconjurată 
de povești, citește-le! 
Comoara din bibliotecă – M. 
Sadoveanu, Dumbrava 
minunată; Liviu Rebreanu 
sau lumea prezumtivului, 
Ziua mondială a sănătăţii 
mentale, Ziua mondială a 
Educației, N. Georgescu 
Tistu și zăbava cărților, 
Toamna în poezia 
românească,  au fost 
promovate prin afiș postat la 
avizierul școlii. Alte activități 
demne de a fi amintite ca 
exemple de bune practici, au 
avut parte de promovare 
online: Școala mea nr. 34 –
revista școlii 
(www.scoalaelenacuza.ro), 
Serbare de Ziua Națională a 
României-sceneta 
”Petrecere în familie” 
(http://www.liceulteologic-
piatraneamt.ro/evenimente/1
02-serbare-de-ziua-
nationala-a%20romaniei-1-
decembrie), Ziua europeană 
a limbilor moderne 
(http://cni.nt.edu.ro/new/inde
x.php/ziua-europeana-a-

limbilor-moderne-2/ ), 
Donează o carte și primește 
un zâmbet! – acțiune de 
colectare a unui fond de 
carte pentru a fi donat unei 
biblioteci din mediul rural 
(https://www.facebook.com/p
hoto?fbid=25683436299485
05&set=a.256829237328696
4),  Ziua internațională a 
Cititului împreună, derulată 
sub genericul ,,Citim 
împreună pentru a vindeca 
planeta!”( 
https://www.facebook.com/p
ermalink.php?story_fbid=269
0699307830785&id=100006
722266325), În memoria 
Holocaustului - Martorii n-au 
voie să tacă 
(https://www.facebook.com/a
rcana.lucica/posts/30608545
17322541) 
Hoinărind prin poveștile lui 
Creangă 
https://www.facebook.com/sc
oalacalistrathogas/photos/24
29545600507658,(https://ww
w.facebook.com/scoalacalist
rathogas/photos/pcb.242954
6210507597/242954283717
4601/), Laudă semințelor - 
activitate culturală dedicată 
poetului Lucian Blaga 
(https://www.youtube.com/w
atch?v=R36tg6_FDYU&list=
PLgikNYQkH30A0LJ8hSCNr
p6jqlWY5iy-P), Proiectul de 
lectuă: Zici pentru aici- citim 
împreună pentru a vindeca 
planeta 
(https://www.litworld.org/), 
Zilele Eminescu  
http://tazlau.blogspot.com/20
17/01/, 
http://tazlau.blogspot.com/20
18/02/, 

http://www.scoalaelenacuza.ro/
http://www.liceulteologic-piatraneamt.ro/evenimente/102-serbare-de-ziua-nationala-a%20romaniei-1-decembrie
http://www.liceulteologic-piatraneamt.ro/evenimente/102-serbare-de-ziua-nationala-a%20romaniei-1-decembrie
http://www.liceulteologic-piatraneamt.ro/evenimente/102-serbare-de-ziua-nationala-a%20romaniei-1-decembrie
http://www.liceulteologic-piatraneamt.ro/evenimente/102-serbare-de-ziua-nationala-a%20romaniei-1-decembrie
http://www.liceulteologic-piatraneamt.ro/evenimente/102-serbare-de-ziua-nationala-a%20romaniei-1-decembrie
http://cni.nt.edu.ro/new/index.php/ziua-europeana-a-limbilor-moderne-2/
http://cni.nt.edu.ro/new/index.php/ziua-europeana-a-limbilor-moderne-2/
http://cni.nt.edu.ro/new/index.php/ziua-europeana-a-limbilor-moderne-2/
https://www.facebook.com/photo?fbid=2568343629948505&set=a.2568292373286964
https://www.facebook.com/photo?fbid=2568343629948505&set=a.2568292373286964
https://www.facebook.com/photo?fbid=2568343629948505&set=a.2568292373286964
https://www.facebook.com/photo?fbid=2568343629948505&set=a.2568292373286964
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2690699307830785&id=100006722266325
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2690699307830785&id=100006722266325
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2690699307830785&id=100006722266325
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2690699307830785&id=100006722266325
https://www.facebook.com/arcana.lucica/posts/3060854517322541
https://www.facebook.com/arcana.lucica/posts/3060854517322541
https://www.facebook.com/arcana.lucica/posts/3060854517322541
https://www.facebook.com/scoalacalistrathogas/photos/2429545600507658
https://www.facebook.com/scoalacalistrathogas/photos/2429545600507658
https://www.facebook.com/scoalacalistrathogas/photos/2429545600507658
https://www.facebook.com/scoalacalistrathogas/photos/pcb.2429546210507597/2429542837174601/
https://www.facebook.com/scoalacalistrathogas/photos/pcb.2429546210507597/2429542837174601/
https://www.facebook.com/scoalacalistrathogas/photos/pcb.2429546210507597/2429542837174601/
https://www.facebook.com/scoalacalistrathogas/photos/pcb.2429546210507597/2429542837174601/
https://www.facebook.com/scoalacalistrathogas/photos/pcb.2429546210507597/2429542837174601/
https://www.youtube.com/watch?v=R36tg6_FDYU&list=PLgikNYQkH30A0LJ8hSCNrp6jqlWY5iy-P
https://www.youtube.com/watch?v=R36tg6_FDYU&list=PLgikNYQkH30A0LJ8hSCNrp6jqlWY5iy-P
https://www.youtube.com/watch?v=R36tg6_FDYU&list=PLgikNYQkH30A0LJ8hSCNrp6jqlWY5iy-P
https://www.youtube.com/watch?v=R36tg6_FDYU&list=PLgikNYQkH30A0LJ8hSCNrp6jqlWY5iy-P
https://www.litworld.org/
http://tazlau.blogspot.com/2017/01/
http://tazlau.blogspot.com/2017/01/
http://tazlau.blogspot.com/2018/02/
http://tazlau.blogspot.com/2018/02/
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http://tazlau.blogspot.com/20
19/01/, https://scoala-ii-
mironescu-
tazlau.blogspot.com/2020/01
/ 
Gânduri despre bibliotecă, 
carte și lectură -
 Olimpiada de benzi 
desenate- concurs de 
realizare a unor benzi 
desenate inspirate din 
lecturile școlare 
(http://www.facebook.com/Ol
impiada-de-benzi-
desenate/106987390837966
), Zilele Școlii Zănești 
(http://www.facebook.com/st
ories/?card_id=UzpfSVNDOj
QxNzY1MzcxNTU2NDc3OA
%3D%3D) Lansarea 
volumului de versuri și proză 
(creații ale elevilor) Lumea, 
prin ochi de copil 
(https://www.facebook.com/B
iblioteca-Scolara-
Arhimandrit-Chiriac-Nicolau-
Vanatori-Neamt-
110072590869750) 
Ai un hobby?Alege cartea 
pentru pasiunea ta!- proiect 
de promovare a cărții prin 
intermediul elevilor ce 
dezvoltă un hobby - 
(http://www.ccdneamt.ro/new
/wp-
content/uploads/2020/05/CA
RTE-PROIECT-CAEJ-
NEAM%C8%9A-557-din-
20.01.2020.pdf), 
(http://tazlau.blogspot.com/2
019/02/ai-un-hobby-alege-
cartea-pentru.html) 
https://www.ziarbicaz.ro/scoa
la-tasca-primul-atelier-de-
lucru-in-proiectul-ai-un-
hobby-alege-cartea-pentru-
pasiunea-ta 

Una din activitățile devenite 
tradiție în ceea ce privește 
implicarea cadrelor didactice, 
a elevilor și bineînțeles a 
bibliotecarilor, este cea 
dedicată respectării 
drepturilor copiilor. Casa 
Corpului Didactic Neamț 
alături de Casa Corpului 
Didactic Mureş, Şcoala 
Gimnazială "Elena Cuza", 
Piatra-Neamţ, Școala 
Gimnazială nr 5 Piatra 
Neamț, Școala Gimnazială 
”I. Gervescu” Săvinești, 
Liceul Teologic Ortodox 
"Sfinții Împărați Constantin și 
Elena", Piatra-Neamț, Liceul 
Tehnologic  „Vasile Sav” 
Roman, Liceul Tehnologic 
,,Dimitrie Leonida”, Piatra- 
Neamț, Liceul Teoretic 
„Vasile Alecsandri” Săbăoani 
Liceul Tehnologic ” 
Arhimandrit Chiriac Nicolau ” 
Vânători Neamț au realizat 
online activitatea Drepturile 
copilului în operele literare 
şcolare, în perioada 7-20 
noiembrie. 
(http://www.ccdneamt.ro/new
/wp-
content/uploads/2020/11/Afi
%C8%99-DREPTURILE-
COPILULUI-IN-OPERELE-
LITERARE-SCOLARE.pdf 
  
Pentru buna derulare a 
activității, elevii au fost  
anunţaţi online, de cadrele 
didactice și bibliotecarii din 
școlile partenere, cu 2 
săptămâni înainte de 
desfășurarea ei.  Au primit 
bibliografia, webgrafia și 
semnele de carte pe care 
erau menționate principalele 

drepturi. Ei au fost   întrebaţi 
dacă au auzit  despre 
aşezarea cărţilor în 
biblioteca școlară (CDI) în 
funcţie de domeniul căruia îi 
aparţin. Li s-a reamintit  
faptul că  orice  carte are 
autor (unic, colectiv sau 
necunoscut) şi titlu, iar în 
cadrul fiecărui domeniu, 
cartea este aşezată în 
funcţie de aceşti parametri. 
Pentru a descoperi cărți 
despre Drepturile copilului 
vor căuta C.Z.U. 34 -DREPT. 
JURISPRUDENȚĂ -domeniu 
în care sunt ordonate cărțile 
(S-au utilizat tabele cu CZU 
http://www.udcsummary.info/
php/index.php?lang=ro) 
Bibliotecarul  de la Casa 
Corpului didactic Neamț  a 
realizat prezentarea ppt 
Drepturile copilului în operele 
literare școlare, în care au 
fost amintite povești ce oferă 
copiilor descoperirea 
respectării sau încălcării 
drepturilor coliilor. Webgrafia 
menționată, permitea citirea 
online a cărților propuse spe 
lectură, în acest proiect:  
(http://www.101books.ru/carte/

descarca-mark-twain-print-si-

cersetor-pdf  

https://www.povesti-pentru-

copii.com/hans-christian-

andersen/ratusca-cea-urata.html 

https://www.povesti-pentru-

copii.com/ion-creanga/fata-

babei-si-fata-mosneagului.html 

https://www.academia.edu/3324

7318/hans_christian_andersen_

cele_mai_frumoase_pove_537_

ti_pdf 

http://tazlau.blogspot.com/2019/01/
http://tazlau.blogspot.com/2019/01/
https://scoala-ii-mironescu-tazlau.blogspot.com/2020/01/
https://scoala-ii-mironescu-tazlau.blogspot.com/2020/01/
https://scoala-ii-mironescu-tazlau.blogspot.com/2020/01/
https://scoala-ii-mironescu-tazlau.blogspot.com/2020/01/
http://www.facebook.com/Olimpiada-de-benzi-desenate/106987390837966
http://www.facebook.com/Olimpiada-de-benzi-desenate/106987390837966
http://www.facebook.com/Olimpiada-de-benzi-desenate/106987390837966
http://www.facebook.com/Olimpiada-de-benzi-desenate/106987390837966
http://www.facebook.com/stories/?card_id=UzpfSVNDOjQxNzY1MzcxNTU2NDc3OA%3D%3D
http://www.facebook.com/stories/?card_id=UzpfSVNDOjQxNzY1MzcxNTU2NDc3OA%3D%3D
http://www.facebook.com/stories/?card_id=UzpfSVNDOjQxNzY1MzcxNTU2NDc3OA%3D%3D
http://www.facebook.com/stories/?card_id=UzpfSVNDOjQxNzY1MzcxNTU2NDc3OA%3D%3D
https://www.facebook.com/Biblioteca-Scolara-Arhimandrit-Chiriac-Nicolau-Vanatori-Neamt-110072590869750
https://www.facebook.com/Biblioteca-Scolara-Arhimandrit-Chiriac-Nicolau-Vanatori-Neamt-110072590869750
https://www.facebook.com/Biblioteca-Scolara-Arhimandrit-Chiriac-Nicolau-Vanatori-Neamt-110072590869750
https://www.facebook.com/Biblioteca-Scolara-Arhimandrit-Chiriac-Nicolau-Vanatori-Neamt-110072590869750
https://www.facebook.com/Biblioteca-Scolara-Arhimandrit-Chiriac-Nicolau-Vanatori-Neamt-110072590869750
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/CARTE-PROIECT-CAEJ-NEAM%C8%9A-557-din-20.01.2020.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/CARTE-PROIECT-CAEJ-NEAM%C8%9A-557-din-20.01.2020.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/CARTE-PROIECT-CAEJ-NEAM%C8%9A-557-din-20.01.2020.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/CARTE-PROIECT-CAEJ-NEAM%C8%9A-557-din-20.01.2020.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/CARTE-PROIECT-CAEJ-NEAM%C8%9A-557-din-20.01.2020.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/CARTE-PROIECT-CAEJ-NEAM%C8%9A-557-din-20.01.2020.pdf
http://tazlau.blogspot.com/2019/02/ai-un-hobby-alege-cartea-pentru.html
http://tazlau.blogspot.com/2019/02/ai-un-hobby-alege-cartea-pentru.html
http://tazlau.blogspot.com/2019/02/ai-un-hobby-alege-cartea-pentru.html
https://www.ziarbicaz.ro/scoala-tasca-primul-atelier-de-lucru-in-proiectul-ai-un-hobby-alege-cartea-pentru-pasiunea-ta
https://www.ziarbicaz.ro/scoala-tasca-primul-atelier-de-lucru-in-proiectul-ai-un-hobby-alege-cartea-pentru-pasiunea-ta
https://www.ziarbicaz.ro/scoala-tasca-primul-atelier-de-lucru-in-proiectul-ai-un-hobby-alege-cartea-pentru-pasiunea-ta
https://www.ziarbicaz.ro/scoala-tasca-primul-atelier-de-lucru-in-proiectul-ai-un-hobby-alege-cartea-pentru-pasiunea-ta
https://www.ziarbicaz.ro/scoala-tasca-primul-atelier-de-lucru-in-proiectul-ai-un-hobby-alege-cartea-pentru-pasiunea-ta
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/Afi%C8%99-DREPTURILE-COPILULUI-IN-OPERELE-LITERARE-SCOLARE.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/Afi%C8%99-DREPTURILE-COPILULUI-IN-OPERELE-LITERARE-SCOLARE.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/Afi%C8%99-DREPTURILE-COPILULUI-IN-OPERELE-LITERARE-SCOLARE.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/Afi%C8%99-DREPTURILE-COPILULUI-IN-OPERELE-LITERARE-SCOLARE.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/Afi%C8%99-DREPTURILE-COPILULUI-IN-OPERELE-LITERARE-SCOLARE.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/Afi%C8%99-DREPTURILE-COPILULUI-IN-OPERELE-LITERARE-SCOLARE.pdf
http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=ro
http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=ro
http://www.101books.ru/carte/descarca-mark-twain-print-si-cersetor-pdf
http://www.101books.ru/carte/descarca-mark-twain-print-si-cersetor-pdf
http://www.101books.ru/carte/descarca-mark-twain-print-si-cersetor-pdf
https://www.povesti-pentru-copii.com/hans-christian-andersen/ratusca-cea-urata.html
https://www.povesti-pentru-copii.com/hans-christian-andersen/ratusca-cea-urata.html
https://www.povesti-pentru-copii.com/hans-christian-andersen/ratusca-cea-urata.html
https://www.povesti-pentru-copii.com/ion-creanga/fata-babei-si-fata-mosneagului.html
https://www.povesti-pentru-copii.com/ion-creanga/fata-babei-si-fata-mosneagului.html
https://www.povesti-pentru-copii.com/ion-creanga/fata-babei-si-fata-mosneagului.html
https://www.academia.edu/33247318/hans_christian_andersen_cele_mai_frumoase_pove_537_ti_pdf
https://www.academia.edu/33247318/hans_christian_andersen_cele_mai_frumoase_pove_537_ti_pdf
https://www.academia.edu/33247318/hans_christian_andersen_cele_mai_frumoase_pove_537_ti_pdf
https://www.academia.edu/33247318/hans_christian_andersen_cele_mai_frumoase_pove_537_ti_pdf
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https://www.grimmstories.com/

ro/grimm_basme/hansel_si_gret

el 

https://www.grimmstories.com/

ro/grimm_basme/cenusareasa 

http://e-

povesti.ro/povesti/dumbrava_m

inunata/ 

http://www.anidescoala.ro/diver

tisment/povesti/ion-

creanga/ion-creanga-pupaza-

din-tei/ 

file:///C:/Windows/system32/co

nfig/systemprofile/Downloads/(

1887)%20Johanna%20Spyri%2

0-

%20Heidi,%20feti%C8%9Ba%

20mun%C8%9Bilor.pdf 

https://www.povesti-pentru-

copii.com/hans-christian-

andersen/mica-sirena.html 

https://www.povesti-pentru-

copii.com/barbu-stefanescu-

delavrancea/neghinita.html 

https://www.povesti-pentru-

copii.com/petre-ispirescu/sarea-

in-bucate.html 

https://www.academia.edu/3576

4364/Hector_Malot_Singur_pe

_lume 

https://www.bibliotecapemobil.

ro/content/scoala/pdf/Carlo%20

Collodi%20-

%20Aventurile%20lui%20Pino

cchio%20(RO).pdf 

http://cartipdfdownload.blogspo

t.com/2016/08/marc-levy-in-

alta-viata.html) 

 
Finalul activității s-a 
materializat în completarea 
unei fișe machetă în care 
elevii menționau dreptul 
considerat de  ei  a fi cel mai 
important. 

Luna decembrie a 
însemnat pentru bibliotecarii 

școlari nemțeni, implicarea în 
sărbătorirea Zilei Naționale 
a României. Gândită ca o 
activitate inițiată de 
bibliotecarii școlari și 
promovată în rândul cadrelor 
didactice și a elevilor, 
aceasta a permis o 
incursiune în lumea cărților 
din domeniile: Istoria 
României, Literatura 
română , Arte plastice. 
Elevii au avut de identificat 
online, în biblioteca virtuală 
http://biblior.net/ 
 cărţi cu tematica 1 
Decembrie Ziua Naţională 
a României . 

Personalitățile casei 
regale, cu rol în realizarea 
Marii Uniri, au fost 
imortalizate în lucrări plastice 
prezentate on line la adresa 
http://www.cmn.ro/article/Exp
ozitie-CENTENAR-
StudioulArte-Plastice-
Armatei.html 

 ce a servit drept 
model de inspirație pentru 
elevii dornici să-și pună în 
valoare talentul artistic. 

Lucrările elevilor vor fi 
reunite într-o prezentate ppt 
realizată de bibliotecarul de 
la Casa Corpului Didactic 
Neamț și promovată  în 
perioada 2-31 decembrie 
2020, sub titulatura: Ziua 
Naţională a României 
oglindită în desenele 
copiilor, pe site-ul CCD 
Neamt la link-ul activității 
http://www.ccdneamt.ro/new/
wp-
content/uploads/2020/11/1-
Decembrie_Ziua_Nationala_

a_Romaniei_expozitie_temat
ica_desene.pdf 
și pe grupul de whatsapp 
Bib CCD si bib Neamt 

 
Învățământul online 

are nevoie de un parteneriat 
cu biblioteca școlară, ce 
poate să vină în sprijinul 
cadrelor didactice și al 
elevilor cu webgrafii 
tematice, cu fragmente de 
text din bibliografia școlară, 
cu promovarea activităților 
educaționale, cu selectarea 
Resurselor Educaționale 
Deschise, în funcție de 
nivelul de vârstă al elevului. 

Marketingul de 
bibliotecă are, mai mult ca 
oricând, un rol hotărâtor în 
perceperea bibliotecii ca un 
real sprijin în buna derulare a 
educației moderne. 
 
 

https://www.grimmstories.com/ro/grimm_basme/hansel_si_gretel
https://www.grimmstories.com/ro/grimm_basme/hansel_si_gretel
https://www.grimmstories.com/ro/grimm_basme/hansel_si_gretel
https://www.grimmstories.com/ro/grimm_basme/cenusareasa
https://www.grimmstories.com/ro/grimm_basme/cenusareasa
http://e-povesti.ro/povesti/dumbrava_minunata/
http://e-povesti.ro/povesti/dumbrava_minunata/
http://e-povesti.ro/povesti/dumbrava_minunata/
http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/ion-creanga/ion-creanga-pupaza-din-tei/
http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/ion-creanga/ion-creanga-pupaza-din-tei/
http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/ion-creanga/ion-creanga-pupaza-din-tei/
http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/ion-creanga/ion-creanga-pupaza-din-tei/
file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/(1887)%20Johanna%20Spyri%20-%20Heidi,%20fetiÈ�a%20munÈ�ilor.pdf
file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/(1887)%20Johanna%20Spyri%20-%20Heidi,%20fetiÈ�a%20munÈ�ilor.pdf
file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/(1887)%20Johanna%20Spyri%20-%20Heidi,%20fetiÈ�a%20munÈ�ilor.pdf
file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/(1887)%20Johanna%20Spyri%20-%20Heidi,%20fetiÈ�a%20munÈ�ilor.pdf
file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/(1887)%20Johanna%20Spyri%20-%20Heidi,%20fetiÈ�a%20munÈ�ilor.pdf
file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/(1887)%20Johanna%20Spyri%20-%20Heidi,%20fetiÈ�a%20munÈ�ilor.pdf
https://www.povesti-pentru-copii.com/hans-christian-andersen/mica-sirena.html
https://www.povesti-pentru-copii.com/hans-christian-andersen/mica-sirena.html
https://www.povesti-pentru-copii.com/hans-christian-andersen/mica-sirena.html
https://www.povesti-pentru-copii.com/barbu-stefanescu-delavrancea/neghinita.html
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               Primii șase ani din 
viața unui copil marchează o 
perioadă de dezvoltare 
fizică, emoțională și mentală 
rapidă. În acești ani de 
formare, interacționează și 
cu mediul social la cel mai 
intens nivel. Dezvoltarea 
timpurie a copilăriei se referă 
la creșterea fizică, mentală și 
socială și constă în diverse 
intervenții, precum cele care 
promovează nutriția, 
sănătatea și dezvoltarea 
mentală și socială.  
               Începând cu primul 
an, un copil începe să 
dobândească un sentiment 
de independență cu fiecare 
zi care trece. Ca individ, care 
se dezvoltă în cadrul unei 
familii, un copil formează 
anumite obiceiuri alimentare 
în această perioadă de 
dezvoltare, producând 
schimbări care sunt afectate 
direct sau indirect de 
obiceiurile alimentare ale 
familiei.  
               Anii preșcolari sunt 
un moment excelent pentru a 

ajuta copiii să formeze 
atitudini pozitive față de 
alimente și să dezvolte 
obiceiuri alimentare 
sănătoase. Învățarea copiilor 
să facă alegeri sănătoase în 
ceea ce privește selectarea 
și consumul unor alimente, 
este cu siguranță un obiectiv 
demn și unul care le va 
afecta viața până la vârsta 
adultă. În plus, în perioada 
preșcolară, alimentația 
inadecvată și dezechilibrată 
are un impact negativ asupra 
dezvoltării fizice și mentale și 
a capacității de învățare a 
unui copil. Acest impact 
negativ asupra copiilor se 
manifestă sub forma unor 
dezabilități de învățare și 
eșecuri în perioada de 
învățământ preșcolar. 
              Consumul 
alimentelor și alimentația 
sănătoasă în general este 
esențială pentru copii, în 
primul rând pentru a se 
asigura că sunt supuși unei 
creșteri și dezvoltări normale 
și pentru a preveni o 
varietate de probleme de 
sănătate legate de nutriție, 

cum ar fi anemia, retardul de 
creștere, malnutriția, 
realizarea cognitivă 
compromisă, obezitatea, 
problemele dentare și bolile 
cronice care pot apărea mai 
târziu în viață.  
               Importanța 
alimentației adecvate a fost 
subliniată în ultimii ani ca 
factor esențial pentru a duce 
o viață sănătoasă și a 
contribuit la tendința către 
diete mai sănătoase. 
Deoarece informațiile 
insuficiente despre nutriție 
duc la multe probleme de 
sănătate legate de dietă, 
este necesar ca persoanelor 
de toate vârstele să fie 
educate în spiritul 
alimentației nutriționale 
echilibrate, tocmai pentru a 
atenua riscurile ce pot afecta 
sănătatea individului, chiar 
de la vârste fragede. 
               Adolescenții sunt 
cei mai afectați de 
problemele asociate cu 
alimentația insuficientă și 
dezechilibrată. Din acest 
motiv, este foarte important 
ca educația nutrițională să fie 
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asigurată cât mai devreme, 
de preferință în perioada 
preșcolară, pornind de la 
părinte către copil și apoi de 
la parteneriatul grădiniță – 
părinte - copil. Față de 
familie, școlile ar trebui să 
aibă  sarcina de a educa 
copiii în ceea ce privește 
nutriția pentru a-i 
conștientiza pe aceștia 
(părinte - copil) cu privire la 
această problemă. Acest 
lucru îi va ajuta pe copii să 
nu-și îmbunătățească doar 
sănătatea fizică, ci și să-și 
crească nivelul de realizare 
la școală. 
               În acest sens, cea 
mai importantă misiune a 
părinților și în special a 
educatorilor este să utilizeze 
cât mai bine resursele, să-i 
învețe pe copiii de vârstă 
preșcolară să asimileze 
informațiile necesare și 
corecte despre alimentația 
sănătoasă, să corecteze 
informațiile și obiceiuri 
greșite despre nutriție și să 
transforme practicile pozitive 
într-un stil de viață. Pentru 
copii, alimentația sănătoasă 
se învață prin observarea și 
practica activă. În asigurarea 
experiențelor alimentare 
pozitive, programele din 
copilărie ajută copiii să-și 
dezvolte o conștientizare a 
unei nutriții bune și să 
dezvolte obiceiuri alimentare 
sănătoase pentru o viață cât 
mai echilibrată. Este de o 
importanță crucială ca 
educația nutrițională să fie 
dată la vârste fragede, în 
special în perioada 

preșcolară, pentru a asigura 
menținerea unui stil de viață 
sănătos. S-a stabilit că 
programele de educație 
nutrițională au un impact 
pozitiv asupra cunoștințelor 
nutriționale și a obiceiurilor 
alimentare. 
               Dezvoltarea  
comportamentelor 
alimentare este un proces 
dinamic, care începe în 
copilărie și continuă de-a 
lungul vieții. În acest sens, 
comportamentele alimentare 
se referă la preferințele 
alimentare, la tiparele de 
acceptare și de respingere a 
alimentelor și la tipurile și 
cantitățile de alimente pe 
care le mănâncă o persoană.  
               Comportamentul 
alimentar este determinat de 
factorii genetici și  
modalitățile/ contextele în 
care sunt prezentate 
alimentele. De asemenea, 
au influență și  părinții care 
oferă o predispoziție 
biologică a copilului în ceea 
ce privește perceperea 
gustului. 
               Pentru o stare 
sănătoasă și o bună 
funcționalitate a organismului 
este necesar de  a asigura 
copiilor  o alimentație variată, 
în acord cu particularitățile 
de vârstă și respectarea unui 
regim alimentar de 3 mese 
principale și 2 gustări  pe zi. 
Comportamentele 
dăunătoare, în ceea ce 
privește alimentația la copii, 
pot fi bulimia și anorexia care 
au consecințe grave de plan 
psihologic. 

               Educația 
nutrițională timpurie oferă 
copiilor cunoștințe despre 
practicile și atitudinile 
alimentare sănătoase în jurul 
alimentelor, ajutându-i pe 
copii să stabilească modele 
sănătoase la începutul vieții.  
               La  nivelul educației 
timpurii pot fi aplicate 
modelele educației 
nutriționale formal și 
nonformal, dar care țin cont 
de faptul că în nutriție nu 
există un adevăr absolut, 
având în vedere că nu există 
două organisme identice. 
               Am elaborat un 
model de management al 
educației nutriționale care se 
axează pe principii, activități 
manageriale și forme ale 
educației nutriționale - 
formale, nonformale și 
informale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Şcoala modernă — nr. 4/2020                                                                    Management educațional                                                               
 

16 

 

 



Şcoala modernă — nr. 4/2020                                                                    Management educațional                                                               
 

17 

 

               Pentru o educație 
nutrițională eficientă, la 
nivelul educației timpurii  
este necesar de a realiza 
activități practice cu copiii 
pentru a recunoaște 
alimentele,  care să 
încurajeze dezvoltarea 
comportamentelor 
alimentare sanogene; 
încurajarea participării la 
masă alături de adulți, este 
important de a respecta 
preferințele alimentare ale 
copiilor; de a ține cont de 
faptul că expunerea repetată 
la un aliment nou reduce 
frica copilului de aliment și 
contribuie la creșterea 
acceptării. 
               Pentru formarea 
unor deprinderi a alimentației 
sănătoase  la copii este 
necesar de a implica părinții 
activ în procesul educației 
nutriționale. 
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În condiţiile epocii 
contemporane, problema de 
stringentă actualitate este 
informarea şi educarea 
copiilor în spiritul unor 
responsabilităţi de valoare, 
care conturează frumos 
personalitatea umană: 
protecţia mediului 
înconjurător, utilizarea 
raţională a resurselor 
naturale în contextul 
progresului civilizaţiei 
umane, cooperarea şi 
colaborarea internaţională.  

Natura este sursa 
care de la apariţia omului pe 
Terra l-a protejat, i-a asigurat 
existenţa fizică şi îi oferă 
posibilitatea unei dezvoltări 
morale‚ intelectuale‚ sociale 
şi spirituale. Universul naturii 
a dăruit omului din plin toate 
bunurile sale, fără să-i ceară 
vreo răsplată, fiindu-i 
prietenă. Prietenia în acest 
context subestimează 
legătura care-i uneşte pe 
oameni și faptul că ei trebuie 
să manifeste dragoste şi 
respect pentru natură. 

Natura este un bun al 
tuturor din care facem parte 
și de aceea trebuie 
cunoscută  și protejată. Cu 
cât o cunoaştem mai mult, 
cu atât înţelegem mai bine 
necesitatea conservării ei.  

Prin urmare, 
dezvoltarea  interesului  şi 
dragostei pentru natură la 
generaţiile în creştere şi 
dezvoltare constituie  unul 
dintre obiectivele care se 
regăsesc la nivelul educației 
timpurii. 

Copiii reprezintă un 
public important în ceea ce 
privește dezvoltarea 
interesului și dragostei 
pentru natură, privind viaţa 
planetei noastre şi  treptat  
trebuie să-și asume 
răspunderea pentru 
menţinerea calităţii mediului 
în care trăiesc, deoarece ei 
devin gestionarii şi 
consumatorii de mâine ai 
resurselor pământului.       
Natura trebuie respectată 
şi nu dominată! Se ştie că 
natura formează un întreg – 
imens, dar nu nesfârşit, în 
care fiecare componentă are 

un rol precis, iar omul este 
obligat să se integreze 
armonios în acest întreg.  

Particularităţile de 
vârstă ale copiilor de 3-7 ani 
facilitează formarea şi 
dezvoltarea la ei a dragostei 
și interesului pentru natură, 
exteriorizată printr-o 
curiozitate senzorială în plină 
dezvoltare. Însă o condiţie 
esenţială a realizării acestei 
educaţii în acest context este 
ca ea să se conceapă în 
natură şi pentru natură. 

Natura, prin caracterul 
său viu şi dinamic trezeşte 
interesul copiilor, indisolubil 
legat de dorinţa de a 
cunoaşte şi de curiozitatea 
specifică vârstei. Contactul 
nemijlocit cu mediul 
înconjurător oferă copiilor 
multiple şi noi posibilităţi de 
cunoaştere a unor aspecte, a 
legăturilor dintre acestea, a 
cauzelor pe care le 
determină şi urmările pe care 
le au.  
           Curriculum pentru 
Educație timpurie  vizează 
cultivarea unei atitudini 
active de ocrotire a naturii şi 
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de protejare a mediului 
înconjurător, a unei conduite 
ecologice în relaţiile copiilor 
cu natura, exersarea 
deprinderilor de îngrijire şi 
ocrotire a mediului, 
stimularea curiozităţii pentru 
investigarea acesteia. Pentru 
fiecare etapă de vârstă 
preșcolară sunt prevăzute 
competențe specifice legate 
de dezvoltarea interesului 
pentru natură. 

      Pentru dezvoltarea 
interesului și dragostei 
pentru natură la preșcolari, 
în cadrul activităților de 
educație pentru mediu se pot 
utiliza atât metodele clasice 
de învățământ, cum ar fi: 
explicația, conversația, 
exercițiul, demonstrația sau 
jocul, cât și metodele 
moderne precum învățare 
prin proiecte, modelarea și 
experimentul. 

       Cadrul didactic 
seletează metodele pentru 
dezvoltarea dragostei și 
interesului pentru natură  
ținând  conținutul și 
obiectivele situațiilor de 
instruire, precum și de nivelul 
de cunoștințe al copiilor. 

       Mijloacele de 
învățământ folosite în 
cadrul activităților de  
stimulare și dezvoltarea a 
interesului și dragostei 
pentru natură pot fi 
naturale, de substituție, 
mixte sau informatice și un 
rol aparte revine spațiului în 
sala de grupă pentru 
domeniul Stiințe, astfel 
încât copiii să aibă contact 

direct cu unele materiale 
din natură. 

      Prin îmbinarea 
eficientă a metodelor de 
învățare, mijloacelor 
didactice și a formei de 
organizare potrivite se  pot  
dezvolta competențele 
generale prevăzute de 
Curriculum pentru educația 
timpurie, domeniul Educație 
pentru mediu. 

           Dezvoltarea 
interesului și a dragostei 
pentru natură se realizează 
mai ales la nivel afectiv, 
îndeosebi prin accentuarea 
aspectelor ce ţin de 
legăturile emoţionale, 
cunoaşterea elementelor 
mediului fiind necesar să 
înceapă de la cele mai 
fragede vârste, având ca 
suport atât aplicarea 
formelor formale, 
nonformale, cât și difuze. 
          În scopul dezvoltării 
interesului și dragostei 
pentru natură la copiii de 
varstă preșcolară,  cadrele 
didactice trebuie să respecte 
prevederile  curriculum-ului  
și standardelor pentru 
educație timpurie.  
         Pentru a obține 
rezultate favorabile este 
necesar ca atingerea 
competențelor prevăzute în 
Curriculum să se facă 
utilizându-se o gamă variată 
de metode, mijloace  și 
forme de organizare, să se 
realizeze parteneriate cu 
instituții din domeniu și în 
colaborare cu părinții. 

                         Pentru eficientizarea  
dezvoltării interesului și 

dragostei pentru natură  este 
indicat de aplicat un algoritm 
de management axat pe 
principii cum ar fi formarea 
unor competențe și 
deprinderi, identificarea 
emoțiilor în legătură cu 
natura,  asigurarea 
instițională  și identificarea 
unor parteneri care implică 
preponderent activități 
nonformale prin care copiii 
sunt puși în contact direct cu 
natura, care la rândul său 
implică utilizarea metodelor 
și mijloacelor moderne, 
atractive pentru copiii de 
vârstă preșcolară. 
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Algoritmul de management al dezvoltării interesului și dragostei pentru natură 
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Educația timpurie pornește 
de la ideea că, la toate 
vârstele mici, ea constituie 
baza personalității, iar pentru 
reușita educațională a 
copilului este necesar să fie 
antrenați toți factorii care 
interacționează, începând cu 
membrii familiei, personalul 
din instituțiile de educație și 
terminând cu comunitatea. 
 Familia este mediul 
de inserție a copilului în 
societate și cultură; ea 
constituie poarta prin care 
acesta este introdus în viața 
socială și în cadrul căreia își 
va forma personalitatea. 
 Educația, la vârste 
timpurii, respectă principii și 
valori general valabile, astfel:  

 fiecare copil este unic, 
cu nevoile lui specifice 
și particulare;  

 fiecare copil va fi luat 
ca o individualitate și 
va fi tratat diferit, 
pentru că nevoile  

lui sunt importante. 
 Familia, în primii ani 
de viață, este foarte 
importantă pentru copil. Tot 
universul se rotește în jurul 

celui mic; fiecare vorbă, 
fiecare gest reprezintă un 
moment de bucurie pentru 
membrii familiei. Copilul 
experimentează și trebuie să 
interacționeze cu stimuli 
variați, atât pentru 
dezvoltarea lui fizică, cât și 
cognitivă, pentru dezvoltarea 
și exersarea limbajului, 
precum și pentru dezvoltarea 
laturii socio – emoționale. În 
această perioadă importantă 
a vieții apare simțul sinelui și 
se construiește, pentru prima 
dată, identitatea copilului. În 
această perioadă, își dă 
seama că el este un eu în 
interacțiune cu cei din jurul 
său. Fiecare act de îngrijire 
este un demers educativ, iar 
interacțiunea cu cei mari 
este definitorie. Învățarea 
copilului mic se realizează 
prin cunoaștere, prin 
explorarea mediului 
înconjurător în situații de joc. 
Dezvoltarea copilului în 
familie se impune a fi 
apreciată prin atmosfera 
unică în felul ei, a climatului 
afectiv și educativ pe care 
acest mediu îl crează. 

 Familia constituie 
matricea devenirii ființei 
umane. Educația timpurie se 
adresează copiilor ca 
beneficiari principali, dar și 
părinților, educatorilor și altor 
factori implicați, care pot 
interveni în dezvoltarea 
copilului la începutul vieții. 

Perioada 
antepreșcolarității este foarte 
importantă atât pentru copil, 
cât și pentru părinții acestuia. 
Mulți dintre părinți, ei înșiși 
învață pentru prima dată să 
fie părinți. Uneori, din 
păcate, nici părinții nu sunt 
pregătiți pentru această 
misiune. Pentru trecerea din 
mediul familial în mediul 
instituțional, pregătirea ar 
trebui făcută atât pentru 
copil, cât și pentru părinții 
acestuia. Mijloacele de 
informare, care ar putea fi 
folosite în acest sens, sunt 
diverse (cărți, reviste, 
internet, mass – media), dar 
pentru mulți copii și părinți 
această pregătire nu este 
făcută și trecerea din mediul 
familial în mediul instituțional 
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este grea, cu multe emoții și 
necunoscute. 

Experiența didactică 
mă detremină să spun că 
trebuie să luăm în serios 
acest prim contact al 
copilului cu grădinița. Pentru 
copiii care îi trec pragul 
pentru prima dată, grădinița 
constituie prima experiență a 
vieții în societate. Pe 
parcursul timpului petrecut la 
grădiniță copilul se rupe de 
viața și obiceiurile din familie. 
Cu toate acestea, la trei ani 
– deși o vârstă fragedă – 
copilul se integrează bine în 
grup cu ajutorul educatoarei, 
care are rolul delicat de a 
face această trecere mai 
ușoară. 

Dacă vom observa cu 
atenție, prima zi de grădiniță 
a copilului abia venit din 
mediul familial este o 
adevărată aventură. Tot ce 
era cunoscut pentru el 
(locuința, jucăriile, vecinii, 
bunicii, părinții) a rămas 
acasă, iar el se trezește 
brusc într-un mediu nou, 
înconjurat de adulți 
necunoscuți, care se 
străduiesc ca el să se simtă 
cât mai bine. 

Copilul venit pentru 
prima dată în grădiniță 
pătrunde într-un nou univers. 
În sufletul său se stârnește o 
furtună; deodată el numai 
este copilul familiei, ci unul 
dintr-e preșcolarii acelei 
grupe. De multe ori copilul 
este derutat, se va simți 
străin sau singur, își va găsi 
refugiul lângă educatoarea 
lui, simțind nevoia să o 

asemene mamei sau bunicii 
sale. Educatoarele trebuie să 
simtă acest moment în care 
copilul încearcă să se 
apropie de ea, să îl mângâie 
pentru a-l liniști și pentru a-l 
face să capete încredere și 
siguranță. Când educatoarea 
este înțelegătoare și atentă, 
totul se petrece firesc, 
curiozitatea copilului și 
nevoia lui de joacă, de 
cunoaștere va rezolva 
problema integrării acestuia 
în colectivul de preșcolari. 

Foarte important este, 
în acest moment, rolul 
familiei. Pentru integrarea 
copilului într-un mediu 
instituțional, copilul trebuie 
să fie pregătit cu mult timp 
înainte. Familia trebuie să 
obișnuiască copilul cu 
gândul că, deși va merge la 
grădiniță, el este foarte 
important pentru întreaga 
familie. Trebuie să i se 
explice foarte clar copilului 
de ce este bine să meargă la 
grădiniță: pentru a-și face noi 
prieteni, pentru a cunoaște 
lucruri noi, pentru a intra într-
o lume nouă – lumea copiilor 
– o lume cu pereții pictați cu 
personaje din basme și cu 
mobilier pentru pitici. Micuții 
trebuie să afle că la grădiniță 
copiii sunt așteptați de către 
doamnele educatoare, de la 
care vor afla o mulțime de 
lucruri minunate: cântece, 
dansuri, ghicitori, jocuri, 
povești și poezii. 

Dacă copilul va fi 
atent pregătit, acomodarea 
în grădiniță va fi ușoară, fără 
traume. Este un pas 

important al integrării 
sociale, este debutul vieții 
sale ca și individ 
independent, iar familia 
trebuie să știe că, pentru 
copil, acesta este un prim 
examen al vieții sale. Acum, 
părinții vor vedea dacă și-au 
îndeplinit cu succes rolul, 
pentru că în acest moment 
copilul este ceea ce au făcut 
părinții din el. Abia de aici în 
continuare va interveni 
grădinița, apoi școala în 
formarea lui ca și individ al 
societății. 

Colaborarea familiei 
cu instituțiile de învățământ 
este foarte importantă pe tot 
parcursul școlarității 
copilului. Legătura trebuie 
ținuntă permanent prin 
intermediul întălnirilor 
periodice: discuții individuale, 
ședințe și lectorate cu 
părinții. 

 
 Concluzie: 

Grădinița, pentru toți 
copiii care îi trec pragul, 
constituie prima experiență 
majoră a vieții, intrarea în 
societate. Ea constituie locul 
în care fantezia copilului și 
toate imboldurile sale 
naturale sunt stimulate: 
imboldul de învăța, de a 
experimenta, nevoia de a se 
juca. Aici, el este 
supravegheat și ocrotit, dar 
într-un mod discret, fiind 
lăsat să caute, să 
experimenteze, să acționeze 
și să afle căi de rezolvare 
pentru diverse probleme. Aici 
devine conștient de 
posibilitățile de care dispune 
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el însuși, devine conștient de 
autonomia sa. Dându-i 
copilului suficient timp pentru 
joc și acordându-i atenție, îl 
ajutăm să devină încrezător, 
îl învățăm să devină 
independent, dar și 
responsabil, într-un cuvânt – 
îl învățăm să devină OM! 
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STUDIU DE CAZ                                             

 
Profesor de sprijin Luca  Anca 

C.S.E.I. "Alexandru Roșca" Piatra Neamț 
 

 
 

Date biografice 
semnificative: 

L.M. in varsta de 
14ani, sex masculin, elev în 
clasa a-VI-a , provine dintr-o 
familie legal constituită este 
înscris  la o școala 
gimnazială Piatra Neamț.  

Părinții  prezintă un 
nivel sociocultural crescut  
dar sunt  incapabili  să 
gestioneze situația prin care 
trece fiul lor Mihai. 
Rezultatele școlare sunt 
mediocre deși părinții cât și 
profesorii știu că poate mai 
mult. Își face temele ,citește 
dar când ajunge în clasă 
lasă pe alți colegi să 
răspundă. Elevul nu reușește  
să răspundă la întrebările 
adresate de profesori în 
timpul orelor de curs. 
Comunicarea orală este 
deficitară, în timp ce la 
cerințele scrise elevul 
răspunde solicitărilor 
formulate. Părinții s-au 
resmnat crezând că nu o să 
aibă rezultate mai bune, iar 
profesorii cred că este leneș.  

După orele de curs 
urmate la școală, L.M. 
frecventeaza Clubul  Copiilor 
unde este înscris  la 
Cursurile de teatru de la 
Palatul Copiilor.                                                                                                                           
Diriginta susține că Mihai 

este departe de a-și atinge 
potențialul. Astfel a fost 
conceput un plan de 
intrvenție. 

 
Date medicale 

semnificative: 
L.M. vârsta de 14 ani, 

este un elev normal 
dezvoltat din punct de 
vedere pihic și fizic.  Prezintă 
o stare de emotivitate 
crescută, fiind incapabil să 
vorbească în grupul clasei 
sau să răspundă oral cănd îi 
sunt adresate întrebări de 
către profesori sau diriginta 
clasei . 

FACTORI DE RISC: 
Limbajul permite o 

relativă comunicare folosește 
metalimbajul, prezintă mari 
dificultați la nivel 
colegial,fiind foarte timid. Se 
mobilizează atunci cand 
primește încurajări, stimulări 
reproduce fragmentar un text 
oral în ciuda faptului că 
activează la cursurile  de 
teatru unde a obținut diverse 
distincții, 

 
Voința – scopurile 

acțiunilor desfășurate  
momentan îmbinate cu 
manifestări de negativism. 
Scopul activităților școlare 
sunt îmbinate cu timiditatea 
excesivă, în favoarea 
imediată a actelor de 

negativism si impulsivitate, 
adică nu îi este satisfacut 
interesul personal,elevul fiind 
incapabil să răspundă la 
nivelul capacităților sale 
intelectuale. 

Afectivitatea se 
manifestă prin 
comportamente explozive,  
haotice nereușind să-și 
controleze bucuria sau 
starea de nemulțumire. 

Temperament :  
puternic interiorizat, 
necontrolat. 

Aptitudini : este un 
bun participant la jocurile de 
rol numai la cursul de teatru 
unde activează, caută 
asocierea  colegii . 

Caracter:  
expansivitate când are o 
mulțumire, plâns,  când nu 
se simte înțeles. 

Comportament: 
manifestă tulburări de 
comportament: este dificil să 
vorbească în fața colegilor 
de clasă atunci când este 
solicitat de profesori sau 
diriginte, timididate excesivă 

Relații interpersonale:   
stimă de sine scăzută, își 
subevaluează calitățile 
aspectului fizic, își asumă 
responsabilități pe care le 
rezolvă parțial oral, sarcinile 
care necesită activitatea 
scrisă fiind rezolvate. 
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Date pedagogice 
semnificative 

Ruta școlară: a 
frecventat o altă școală 
gimnazială  timp de patru ani  

Capacitatea de 
învățare: acumulează  
cunoștintele  le utilizează cu 
dificultate în comunicarea 
orală; necesită observare și 
îndrumare atentă 

Motivația pentru 
învățare : necesită stimulare 
permanentă pentru a-și 
dezvolta comunicarea orală. 

 
Discipline preferate: 
Atitudinea față de 

succesul școlar- 
reactionează pozitiv la 
stimulările apreciative, 
mobilizandu-se mai bine, dar 
nu pentru mult timp( pentru 
interese momentane) 

Gradul de însușire a 
cunoștințelor:  volum 
suficient de cunoștințe, la 
nivelul clasei a VI a. 

Activități educative 
extrașcolare – e interesat de 
cursul de teatru , plimbări în 
aer liber, excursii, etc. 

 
 
Date socio-

profesionale 
Integrare socială- în 

colectivul clasei: 
comunicarea cu colegii este 
distorsionată datorită 
timidității excesive, care 
generează refuzul elevului 
de răspunde la întrebările 
adresate de către profesori 
în favoarea colegilor de 
clasă. 

Atitudinea față de 
muncă: este receptiv la 
micile sarcini gospodărești 
din cadrul clasei. 

Gesturi 
profesionale: este atras de 
activitățile care se 
desfășoară  în cadrul 
cursului de teatru. 

Comportament 
general în muncă: 

Se implică în 
activitațile extracuriculare, 
asteaptă stimulări pozitive. 

Organizarea locului 
de muncă: este activ față de 
ordinea si curățenia la locul 
de muncă. 

Date psihologice 
semnificative 

Prezintă   Q.I. -100  
a)Semiologie: 
Dificultăți de 

comunicare orală. 
Incapacitate de a 

răspunde la întrebările 
adresate de profesori, le 
permite colegilor să activeze 
în locul lui,  imposibilitatea 
de a reacționa fiind generată 
timiditatea excesivă a 
elevului. L.M. trebuie să-și  
dezvolte aptitudini  
interpersonale să folosească 
resursele mediului, să-și 
asume  responsabilitățile  
individuale și utilizarea 
activităților școlare. 

b) Epidemiologie: 
L.M.  prezintă: 
- disfuncție socială 

școlară; 
-durata totală > 6 luni; 
-comportament 

dezorganizat; 
-tulburări de 

dispoziție; 

-nevoie de susținere 
și încurajare permanentă; 

c) Etiologie: 
Anomalii ale 

comunicării orale 
d) Diagnostic 

diferențial: 
Incapacitatea de a 

răspunde la întrebările 
adersate de profesori trebuie 
diferențiată de tulburările de 
învatare, de tulburările de 
comunicare, și tulburarile 
comportamentelor adoptive. 

e) Intervenție 
După o intervenție 

individualizată ce permite 
aducerea stimulărilor 
necesare celei mai bune 
dezvoltări a copilului         
(încurajari permanente ce 
privesc activitățile ce includ 
gândirea și atenția) 

Am aplicat testul de 
inteligență  Rorschach, scala 
de comportamente 
adoptative Quebec, testul 
Rorschach pentru 
indentificarea caracteristicilor 
incapacității de a răspunde la 
orele de curs . 

Intervenția trebuie să 
se centreze pe prevenirea 
imposibilității elevului de a 
răspunde la întrebările 
adresate (secundar  : 
experiențe în  care achizițiile 
au influențe psihologice 
afective si sociale )la care se 
adaugă ulterior ca și rezultat 
al interacțiunii dintre 
incapacitatea de a răspunde 
ca factor primar și factorii de 
mediu. 

Trebuie să se țină 
cont de factorii de risc : 
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Rezultate școlare 
neconcordante cu 
capacitatea de învățare a 
elevului 

Preferința de a 
comunica numai la cursul de 
teatru  

Agresivitate 
manifestată în general în 
mod verbal, față de el însuși.  

Pentru o dezvoltare 
a personalitătii minorului, 
trebuie luați în considerare 
următorii factori de 
protecție individuală: 

Creșterea stimei de 
sine a copilului; 

Ameliorarea 
deprinderilor sociale ale 
copilului prin participare la 
diferite activități, și prin 
identificare cu situațiile care 
au determinat incapacitatea 
elevului de a răspunde oral; 

Creșterea capacității 
de rezolvare a problemelor 
(inițierea unor strategii, 
rezolvarea problemelor) 

O mai bună utilizare a 
resurselor existente (  a 
serviciilor școlare, 
munincipale, de timp liber) 

6. Programe de 
intervenție terapeutică: 

- Psihologică: 
-este inclus în 

programul de adaptare 
școlară; 

-Logopedică:    -elevul 
este antrenat in terapia 
tulburărilor de limbaj. 

-Educațională:                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Colectarea datelor:                                                                                                                                                                        
Am folosit metode și tehnici 
de cunoaștere a 
personalității copilului L.M.:                                                                     
-Observarea copilului în 

timpul activităților  acasă ,în 
timpul liber, în timpul 
activităților desfășurate la 
Palatul Copiilor ;                                                                                                                                                       
- Analiza produselor 
activității;                                                                                                                                                                                                  
-Conversația direct cu 
copilul;                                                                                                                                                                                                     
-Chestionarul aplicat 
părinților;                                                                                                                                    
-Probele psihologice;                                                                                                                                                      
-Dezbaterile, convorbirile cu 
părinții și copilul                                                                                                     
Datele înregistrate au fost 
conjugate, comparate, 
prelucrate pentru a stabili 
trăsăturile individualității                                                                                                                                                                           
Analiza și inetrepretarea 
datelor:                                                                                                                                    
Factori biologici 
(caracteristici 
temperamentale -intensitatea 
răspunsului emoțional)                                                 
Factori emoționali 
(reprezentarea, stima 
imaginea de sine scăzute ; 
refuzul de a comunica cu 
profesorii)                                                                                                                                                                 
Factori cognitive (abilități de 
comunicare, interacțiunea 
socială)                                                                          
Soluționarea cazului                                                                                                                                                   
A.Trainingul părinților -s-a 
axat pe învățarea de către 
părinți a unor abilități care 
sunt importante pentru a-l 
încuraja pe elev să 
colaboreze cu colegii și 
profesorii                                                                                                                              
B. Combinarea 
intervențiilor de la nivel 
familial cu cele efectuate la 
nivelul școlii                                                                                   
Programul cuprinde patru 
componente :                                                                                                                       
-Discuții individuale cu 
elevul;                                                                                                                                      

- Vizite la domiciliu în care 
am rezolvat eficient 
problemele care apar;                                                                                          
-Training în rezolvare 
problemelor prin însușire 
unor abilități de relaționare a 
părinților cu copilul                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Modalități de management 
eficiente la nivelul clasei 
discuții cu elevii probleme 
legate de comunicare 
,relaționare cu prietenii;                                                                                                                             
A ctivitatea la ora de curs:                                                                                                                                                   
Pentru formare unei 
personalități mature ,calde 
profunde ,creative deschisă 
la experiențe noi și la semeni 
am pornit de la afirmația : 
,,Ceea ce ai făcut în cadrul 
Proiectului de Teatru arată 
că esti un bun prezentator ”                                                                                                                                                       
Antrenarea în activitățile 
programului individual de 
recuperare care are ca 
obiectiv  fundamental                                                                                                                                                                                                                                              
-  Dezvoltarea capacității de 
a comunica cu profesorii în 
timpul orelor de curs , 
pornind de la identificarea 
punctelor forte și a punctelor 
slabe am inclus în programul 
recuperativ  de dezvoltare 
obiectivele:       

-Să fie valorizat mai  
mult decât până acum ;                                                                                                              
-Să înțeleagă necesitatea 
comunicării orale în cadrul 
orelor de curs                                                                   
- Să deprindă abilitatea de a 
vorbi cu plăcere                                                                                                            
- Să comunice cu ușurință cu 
părinții;                                                                                                                
-Să-și formeze o imagine de 
sine pozitivă;                                                                                                                                               
- Să prezinte activități 
teatrale la Cercul de Teatru 
format în cadrul școlii                                                                                                                                             
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- Să se manifeste în 
concordanță cu emoțiile 
trăite ;                                                             
-Să înțeleagă statusurile pe 
care le ocupă, cu rolurile lor 
specifice;                                                                                                                           
-Să-și dezvolte propria  
autonomie;                                                                                                  
-Să-și creeze o ,,imagine 
”socială pentru a conștintiza 
felul în care este perceput de 
ceilalți;                                                                                                                                                                                           
În această strategie de 
intervenție trebuie să țin 
seama de:                                                                                                                
-asigurarea unui cadru 
controlat stimulativ pentru a 
evita lipsa de comunicare a 
elevului;                                                                                                                                                                              
- abordare pozitivă însoțită 
de repetate laude și premii 
sociale pentru fiecare 
încercare reușită  ;                                                                                                                                                           
- eliminarea/diminuarea 
stimulilor care generează 
manifestările de refuz a 
comunicării ;                                                                                                                                                                
- structurarea mediului de 
viață ce presupune claritate 
și previzibilitate  :                                                   
să întăresc bunele trăsături 
şi comportamente ale 
elevului  ; 

 

 a spațiului fizic al 
clasei                                                                                                                                               
să întăresc bunele trăsături 
şi comportamente ale 
elevului  ; 

 

 a timpului  (orar/plan 
general de lucru în 
clasă+orar/plan individual de 
lucru)                                         
sprijin verbal,dar mai ales 
încurajarea independenței                                                                                    

   acordare 
atenției dezvoltării 
emoționale și 
comportamentale                                                                          
evaluare permanentă a 
experiențelor accumulate                                                                                                                                                                                                      
Evoluția elevului în urma 
aplicării programelor de 
intervenție: 

A intregistrat progres 
școlar la nivelul exprimării 
orale, a prezentării, efectuării 
exercitiilor la tablă. 

A participat activ la 
programele educative 
organizate la cele 
extracurriculare, modelandu-
si comportamentul si 
controlandu-și emoțiile. 

Prognoza: -se 
prognozează o evoluție 
favorabilă a capacităților 
intelectuale si a 
disponibilitaților personale. 

Sugestii și 
recomandări cu privire la 
modalitătile de ameliorare și 
optimizare a programelor de   
inervenție. 

Să se  alterneze 
activitățile de învațare cu 
laude  pentru a elimina 
tendința de refuz a 
comunicării orale; 

Responsabilizarea în 
cadrul colectivului clasei cu o 
sarcină care să-l atragă și 
care să-i impună în fața 
clasei și monitorizarea 
permanentă a comunicării 
orale ; 

Monitorizarea 
permanentă a 
comportamentului, limbajului 
și intervenția cu tact in 
situațiile de refuz a 
comunicării orale; 

Medierea unor relații 
favorabile cu colegii de 
clasă.                                                                                                     
Am adaptat  învățarea la 
particularitățile de vârstă ale 
elevilor  am folosit: jocul de 
rol, brainstorming-ul, metoda 
asaltului de idei, metoda 
Frisco, discuția  Panel, 
povestiri nefinalizate . 

 
 
Concluziile Studiului 

de Caz                                                                                                                                                                      
Prin deschiderea către 
dialog, cooperarea dintre toți 
factorii care contibuie la 
instruire și educarea elevului 
la sfârșitul semestrului s-a 
observat o îmbunătățire 
reală a comunicării, 
cooperare și atitudine 
pozitivă față de ceilalți. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC ÎN ERA DIGITALĂ 
 

Profesor  Macovei Ionel Alexandru 
Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț 

 
 

Învățarea on line a 
disciplinelor tehnice 
reprezintă o provocare atât 
pentru profesorii ce predau 
aceste discipline, cât și 
pentru elevii liceelor cu profil 
tehnic. Învățământul tehnic 
presupune însușirea unor 
cunoștințe teoretice care vor 
trebui apoi să fie aprofundate 
cu exemple practice. În 
învățământul tradițional, 
împletirea orelor de teorie cu 
cele de practică, ducea la 
consolidarea cunoștințelor, la 
înlăturarea pe loc a unor 
erori de înțelegere a realizării 
unor calcule, a perceperii 
unor termeni de specialitate. 
Trecerea la învățământul on 
line înseamnă o adaptare din 
mers atât a cadrului didactic 
ce trebuie să experimenteze 
și să corecteze unele erori în 
înțelegerea de către elevi a 
lecțiilor, dar și o adaptare a 
elevilor nevoiți să lucreze ore 
în șir cu mijloacele IT 
(laptop, tabletă, telefon, etc). 
Eficientizarea orelor de 
predare respectiv de 
evaluare va trebui să țină 
cont de mai mulți factori: 
- dorința elevului de a 
participa la ore dar 
mijloacele tehnice de care 
dispune nu îi permit o 
receptare corectă și integrală 
a lecțiilor, 

- Dorința elevului de a 
participa la ore dar 
conexiunea la internet 
este slabă sau 
inexistentă 

- Imposibilitatea 
elevului, din motive de 
sănătate, să participe 
la oră. 

Pentru a veni în sprijinul 
elevului, trebuie avute în 
vedere posibilitățile de 
predare atât sincrone cât 
și asincrone. Folosirea 
platformelor educaționale 
ce oferă posibilitatea 
predării sincrone a 
lecțiilor (platforme 
educaționale) trebuie 
completată cu folosirea 
aplicațiilor ce permit 
predarea asincronă 
(aplicații tip whatsapp). 
Ordinul Nr. 5545/2020 din 
10 septembrie 2020 
pentru aprobarea 
Metodologiei - cadru 
privind desfăşurarea 
activităţilor didactice prin 
intermediul tehnologiei şi 
al internetului, precum şi 
pentru prelucrarea 
datelor cu caracter 
personal legiferează 
acest lucru la articolul 2 
litera c): 
formele de comunicare 
prin intermediul 
tehnologiei şi al 
internetului: 

 - sincronă - desfăşurată 
într-un mediu virtual de 
învăţare, cu participarea 
simultană a 
preşcolarilor/elevilor, a 
cadrelor didactice, 
eventual şi a 
părinţilor/reprezentanţilor 
legali; 
 - asincronă - desfăşurată 
într-un mediu virtual de 
învăţare, în cadrul căreia 
preşcolarii/elevii şi 
cadrele didactice nu sunt 
conectaţi simultan; 
 - mixtă - desfăşurată atât 
sincron, cât şi asincron.  
În vederea organizării şi 
desfăşurării activităţilor 
didactice prin intermediul 
tehnologiei şi al 
internetului, cadrul 
didactic va evalua 
posibilitatea elevilor de a 
se conecta și va găsi 
soluții în colaborare cu 
alte autorităţi şi instituţii 
publice,pentru asigurarea 
resurselor desfăşurării 
activităţii (expedierea  de 
manuale și fișe de 
lucru,prin poșta 
tradițională, către  elevii 
ce nu dețin echipamente 
IT sau nu au conexiune la 
internet) 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 
”UN STROP DE CREDINŢĂ” 

 

 

Profesor Înv. Preșcolar, Ungureanu Elena 
Școala Gimnazială Nr.8, Piatra Neamț 

 
       

 
       

Trăim într-o lume în 
care timpul pare că se 
comprimă şi nu ne mai 
ajunge pentru câte am 
avea de realizat. Părinţii 
sunt interesaţi să le 
asigure micuţilor doar 
bunăstare materială: 
jucării care de care mai 
sofisticate, hăinuţe 
moderne şi scumpe, 
calculatoare, telefoane 
mobile, dar, fără să-şi dea 
seama uită să le ofere cel 
mai important lucru, 
„oxigenul” existenţei lor: 
CREDINŢA. 
        Întregul proces 
educaţional din grădiniţă 
trebuie să cultive calităţi 
morale ca: integritate, 
fermitate, perseverenţă, 
deoarece ele îl instituie pe 
posesor cu o putere ce-l 
întăreşte să facă binele, 
să  reziste răului şi să 
suporte împotrivirea - 
întocmai ca Cel care este 
”Lumina Lumii”. 
       De aceea, cadrul 
didactic are datoria de a-i 
oferi copilului şansa 
integrării într-o societate 

pusă în slujba progresului 
spiritual şi moral. Trăirea 
în spiritul onestităţii, 
promovarea valorilor 
morale, iubirea de 
Dumnezeu şi semeni, pot 
fi învăţate de copii de la 
cea mai fragedă vârstă, 
având în vedere că primii 
ani ai copilăriei sunt 
hotărâtori pentru evoluţia 
ulterioară a individului. 
Aceasta se realizează în 
familie, în biserică şi în 
instituţiile de învăţământ. 
Preşcolarii posedă  puţine 
informaţii  despre viaţa 
religioasă, despre 
Biserică.  Familiile, 
ocupate doar cu 
asigurarea bunăstării 
familiei şi a îndeplinirii 
dorinţelor, le oferă  copiilor 
exemple de 
comportamente , dar fără  
explicaţii suplimentare. 
Cultura  fără religie e o 
cultură  unilaterală  care 
îngustează  orizontul 
cunoaşterii şi sărăceşte 
conţinutul vieţii sufleteşti; 
numai cu ajutorul ideilor 
religioase putem face 

opera de educaţie 
serioasă. Prin educaţia 
religioasă se urmăreşte 
explicarea obiectivului, a 
scopului şi a împrejurărilor 
unor fapte , ca preşcolarii 
să poate distinge fapta 
morală de fapta imorală. 
     Cine le-ar putea explica 
mai bine aceste lucruri 
decât un preot, un slujitor 
al Bisericii? 
 
 SCOPUL 
PARTENERIATULUI: 
  Educarea preşcolarilor în 
spiritul valorilor moral - 
creştine, „iubirea de aproape”, 
„împlinirea de fapte bune”, 
respectarea părinţilor şi a 
celorlalţi.  
 
 OBIECTIVELE 
PARTENERIATULUI: 
 

 Formarea atitudinii 
de respect faţă de 
sărbătorile creştine; 

 Formarea atitudinii 
de respect faţă de locul 
de rugăciune, biserică, 
faţă de preoţii bisericii; 
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 Educarea abilităţii 
copiilor de a intra în 
relaţii cu ceilalţi;  

 Formarea şi 
stimularea trăsăturilor de 
caracter, prietenie, 
respect, politeţe, ajutor 
reciproc, omenie, 
dărnicie; 

 Cunoaşterea unor 
obiceiuri 
creştineşti,specifice 
sărbătorilor religioase; 

 Educarea 
atitudinilor de toleranţă  
între copiii care aparţin 
diferitelor culte; 

 Formarea virtuţilor 
creştine şi cultivarea 
comportamentului moral-
religios; 
  
GRUP ŢINTĂ: 

 preșcolarii 
Grădiniţei cu Program 
Prelungit Nr. 8 Piatra 
Neamţ 
  
BENEFICIARII 
PROIECTULUI:  

 DIRECŢI: preşcolarii; 

 INDIRECŢI: director, 
cadre didactice, părinţi, 
preot. 

 PARTENERI  
EDUCATIVI: 
 

Şcoala Gimnazială Nr. 8 
Piatra Neamţ/Grădiniţa cu 
P.P. Nr.8 Piatra Neamţ; 
Biserica „ Sf. Nicolae” 
Piatra Neamţ; 
Liceul Teologic Ortodox 
„Sf. Împăraţi Constantin şi 
Elena”; 
Centrul Şcolar pentru 
Educaţie  Incluzivă „Al. 
Roşca” Piatra Neamţ 
 MIJLOACE DE 
REALIZARE: 
 

Dintre numeroasele 
forme de realizare a educaţiei 
religioase putem aminti: 
exemplul, educaţia, activităţi 
educative, rugăciunea 
individuală, cântecul religios, 
literatura şi arta cu subiecte 
religioase, consilierea, 
vizitele, excursiile etc. 

 
 METODE/TEHNICI/ 
PRINCIPII DE LUCRU: 
 Întâlniri de lucru, vizite, 
dialog, dezbateri, expuneri, 
expoziţii, atelier de lucru, 
vizionare dvd,  albume. 
 Educarea preşcolarilor 
în spiritul valorilor moral – 
creştine, „iubirea de aproape”, 
„împlinirea de fapte bune”, 
respectarea părinţilor şi a 
celorlalţi.  
 

REPERE TEMPORARE: 
Perioadă  nedeterminată  
     
RESURSELE 
PROIECTULUI: 

 umane: directorul, 
cadrele didactice, 
preotul parorh, 
părinții 
preșcolarilor; 

 materiale: spaţiile 
de învăţământ ale 
grădiniţei şi ale 
bisericii, albume cu 
fotografii, cărţi de 
religie, lucrări ale 
copiilor, aparat foto; 

 financiare: 
contribuţia 
părinţilor, sponsori; 

 de informare: cărţi, 
pliante, icoane. 
 
REZULTATE 
AŞTEPTATE:  

 să-şi clădească cu 
încredere şi demnitate 
statutul de bun creştin. 
 
TEHNICI DE 
MONOTORIZARE: 
fotografii. 
EVALUARE: expoziţie, 
program artistic. 
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PROGRAM DE ACTIVITĂŢI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REZULTATE  
În urma derulării acestui 
proiect ar trebui sa 
constatăm următoarele: 

 schimbări de 
comportament ale copiilor în 
viaţa de zi cu zi, îndeosebi 
atitudinea lor faţă de părinţi. 
Educaţia religioasă i-a ajutat 
să cunoască îndatoririle pe 
care le au faţă de ei înşişi, 
faţă de ceilalţi şi faţă de tot 
ce-i înconjoară pentru a 
deveni buni creştini. Au 
învăţat să-l iubească pe 
Dumnezeu şi să creadă în 

El, să deosebească binele 
de rău, să ştie ce trebuie să 
facă pentru a trăi 
creştineşte, curaţi ca îngerii 
la trup şi suflet 

 schimbări de 
comportament ale parinţilor. 
Atmosfera de iubrire, 
înţelegere şi respect creeză 
un climat favorabil bunei 
creşteri şi dezvoltări a 
copilului. Acasă copilul 
spune rugăciuni şi 
comentează scene biblice, 
petrece şi respectă 
sarbătorile creştine alături 
de părinţi.  

 educatoarele şi 
preotul paroh vor reuşi să 
direcţioneze atenţia copiilor  

 şi a părinţilor spre 
principiile morale creştine. 
Se realizează dezvoltarea 
forţelor fizice şi sufleteşti 
pentru înfăptuirea binelui 
individual şi comunitar.  

În concluzie, copiii îşi 
formează un profil moral 
creştin, virtuţi inspirate de 
divinitate, devin persoane 
deschise comunicării cu 
Dumnezeu şi cu semenii. 
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CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICĂ 

 
 

Profesor Învățământul Preșcolar 
Patnoschi Carmen Aurora 

Școala Gimnaziala Nr.8 - Piatra Neamț 
Grădinița cu P.P. Nr.8 - Piatra Neamț 

 
       

 
       

Consiliere educațională, 
psihologică, psihoterapia 

 

Consilierea, ca 

demers acţional, realizat de 

psiholog/ consilier, reprezintă 

un proces specializat de 

sfătuire, susţinere, orientare 

a persoanelor aflate în 

dificultate. Dicţionarul 

explicativ al limbii române, 

coordonat de acad. 

Cotoeanu I., dr. Seche L., dr. 

Seche M., [6, p. 298], 

defineşte consilierea ca fiind 

un proces de sfătuire. În 

contextul unei perspective de 

maximă generalitate putem 

spune că consilierea 

constituie un instrument 

indispensabil al psihologului, 

pedagogului, asistentului 

social şi a oricărei persoane 

ce posedă o vastă 

experienţă de viaţă. Wallis J. 

(1978) defineşte consilierea 

ca fiind un dialog în care o 

persoană ajută pe alta care 

are dificultăţi semnificative 

[Apud 27]. Cercetătorul 

Gustad J. W. consideră 

consilierea ca fiind un proces 

de orientare – învăţare care 

se desfăşoară în spaţiul 

realităţii create între două 

persoane, cuplu în care 

sfătuitorul cu competenţă în 

probleme psihologice, oferă 

clientului său metode 

adecvate nevoilor acestuia, 

în raport cu contextul 

evenimentelor vieţii, 

stabilindu-se în acest fel un 

program personal [Apud 17, 

p.286] de depăşire a 

dificultăţilor. Inskipp F. şi 

John H. (1984) menţionează 

că consilierea este o cale de 

a relaţiona şi de a răspunde 

unei alte persoane, pentru ca 

aceasta să fie ajutată să-şi 

exploreze gândurile, emoţiile 

şi comportamentul în direcţia 

câştigării unei înţelegeri de 

sine mai clare şi  pentru a 

învăţa să găsească şi să 

utilizeze părţile sale mai tari/ 

resursele, astfel, încât să se 

poată confrunta cu viaţa mai 

eficient, luând decizii 

adecvate şi acţionând 

coorespunzător [Apud 27].  

După cum am putut 

observa, consilierea este un 

proces complex ce cuprinde 

o arie foarte largă de 
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intervenţii, care impun o 

pregătire profesională de 

specialitate. În esenţă, 

conceptul de consiliere 

denotă o relaţie interumană 

axată pe ajutor, realizată de 

o persoană specializată/ 

consilierul, şi o altă 

persoană, care solicită 

asistenţă specială – 

beneficiarul (Egan, 1990). 

Relaţia dintre consilier şi 

persoana consiliată este una 

de alianţă, de participare şi 

colaborare reciprocă (Ivey, 

1994) [Apud 38]. În cadrul 

consilierii operăm cu 

conceptele cunoscute din 

psihologie, sociologie, 

pedagogie, însă folosim şi 

unele concepte şi categorii 

stiinţifice speciale, ca de 

exemplu: termenii asistenţă 

şi consiliere. Acestea au 

origine latină.  

Consiliere, consilium 

înseamnă sfătuire, 

îndrumare.  

Termenul asistenţă – 

provine din cuvintele 

latineşti: assisto, -ere şi 

adsisto, -ere şi, care, 

semnifică a fi alături de 

cineva, a-i acorda ajutor în 

rezolvarea unei probleme, 

susţinere a unei persoane. În 

teoria şi practica vieţii sociale 

sunt valorificate mai multe 

tipuri de asistenţă: asistenţa 

medicală; asistenţa socială; 

asistenţa psihologică.  

La fel, consilierea, 

după criteriul necesităţilor 

beneficiarului, poate fi de 

mai multe tipuri [16,18]:  

− Consilierea medicală, care 

include procesul şi acţiunile 

referitoare la asigurarea 

condiţiilor adecvate de 

creştere şi dezvoltare 

biofiziologică a organismului 

uman, de menţinere a unei 

stări optime de 

funcţionalitate şi sănătate a 

acestuia. Consilierea 

medicală este realizată de 

personalul specializat, 

medici şi asistenţi medicali;  

− Consilierea socială, care 

reprezintă ansamblul de 

măsuri şi acţiuni de sprijin 

acordate persoanelor social-

vulnerabile. Astfel de 

probleme sunt de 

competenţa asistenţilor 

sociali şi intră în 

responsabilitatea autorităţilor 

publice;  

 − Consilierea religioasă, 

care reprezintă un sprijin, 

ajutor şi îndrumare acordat 

acelor persoane care, 

necesită asistenţă spirituală, 

religioasă. Consilierea 

religioasă este realizată de 

preoţi şi consilieri pe 

probleme teologice;  

− Consilierea psihologică, 

care reprezintă sprijinul şi 

ajutorul acordat acelor 

persoane care, în anumite 

momente ale existenţei lor, 

au dificultăţi în adaptarea la 

solicitările vieţii, manifestate 

prin disfuncţionalităţi şi 

dezechilibre ale structurilor 

lor de personalitate. 

Consilierea psihologică este 

realizată de psihologi, 

consilieri pe probleme 

psihologice şi psihoterapeuţi 

cu competenţe specifice. Un 

alt tip de consiliere este:  

− Consilierea 

psihopedagogică, ce 

constituie sprijinul, ajutorul, 
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orientarea acordată elevilor 

şi părinţilor acestora, 

personalului didactic. 

Consilierea psihopedagogică 

în mediul şcolar, este 

realizată de psihologul/ 

consilierul şcolar, cadrele 

didactice, iar în mediul 

familial, aceasta este 

realizată de către părinţi prin 

intermediul educării, sfătuirii 

şi orientării propriilor copii. În 

consens cu informaţia 

prezentată, considerăm 

oportun să menţionăm un tip, 

relativ nou, de intervenţie 

sociopsihologică, întemeiată, 

fundamentată şi validată 

ştiinţific de către Cuzneţov 

Larisa, definită drept 

consilierea ontologică 

complexă a familiei [15,16]. 

Acest tip de consiliere 

include o dimensiune 

pluridisciplinară, 

sociopsihopedagogică şi una 

transdisciplinară – filosofică, 

care presupune formarea la 

beneficiari a unei poziţii 

existenţiale din perspectivă 

ontologică, centrată pe 

unitatea dintre conştiinţa şi 

conduita morală, 

autoperfecţionarea continuă, 

spiritualizarea vieţii 

personale şi a celei familiale. 

Beneficiarului i se acordă un 

astfel de ajutor şi susţinere 

ca el să devină apt de a-şi 

soluţiona nu numai 

problemele cu care s-a 

adresat la consilier, dar şi să 

fie în stare de a anticipa şi 

evita dificultăţile ce pot 

apărea şi reechilibra, la 

necesitate, modul de viaţă, 

elaborându-şi perspective şi 

strategii existenţiale optime. 

Procesul  consilierii este 

centrat pe următoarele 

obiective generale: 

 − formarea competenţelor 

de desfăşurare a activităţii 

de consiliere individuală şi 

de grup (în cabinete 

psihologice, spitale, şcoli şi 

instituţii publice, de ocrotire, 

de asistenţă, de detenţie, în 

unităţi militare şi alte domenii 

specifice); 

 − eficientizarea capacităţii 

de autocunoaştere şi 

autoevaluare privind inserţia 

socială, activitatea 

profesională; relaţionarea şi 

comunicarea familială a 

persoanei;  

− formularea competenţelor 

de evaluare pertinenţă pers 

onală şi / sau a grupului 

consiliat pentru a concepe şi 

aplica strategii de intervenţie 

psihopedagogică adecvate, 

ce vor stimula iniţiativa şi 

căutarea noului, 

preocuparea pentru 

cultivarea morală şi 

intelectuală;  

− dezvoltarea spiritului de 

iniţiativă, creativitate şi 

preocupare pentru 

respectarea, normelor etice 

şi deontologce profesionale.  

Consilierea psihopedagogică 

sau educaţională este un tip 

de intervenţie prin care se 

urmăreşte sugerarea unui 

mod de a proceda, a unui 

mod de comportare ce 

trebuie adoptat într-o situaţie 

dată sau, în general, în viaţa 

şi activitatea cotidiană. 

Consilierea psihopedagogică 

realizează obiective de 

natură psihologică şi 

pedagogică concomitent. Ea 
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se mai numeşte şi consiliere 

educaţională, deoarece 

presupune abilitarea 

oamenilor cu capacităţi de 

rezolvare independentă a 

problemelor prin învăţarea 

modului de a-şi modifica 

cogniţiile şi comportamentele 

pentru a se adapta 

solicitărilor, pentru aşi 

gestiona trăirile afective, a-şi 

rezolva conflictele interioare, 

a-şi îmbunătăţi relaţiile cu 

ceilalţi, a lua decizii şi a-şi 

asuma responsabilităţi. În 

sinteză, consilierea 

psihopedagogică are ca 

scop să înveţe omul a 

dobândi deprinderi de viaţi 

sănătoase, pentru a atinge 

un nivel optim de funcţionare 

a propriei personalităţi [16, 

p.14, 21].  

Consilierea psihopedagogică 

constituie un proces de 

dezvoltare; are un rol de 

prevenire şi este proactivă; 

optimizează modul în care 

elevul relaţionează cu 

părinţii, colegii şi şcoala; 

abordează variate probleme 

ale subiectului consiliat, care 

pot fi de tip personal, 

educaţional, social, de 

orientare şcolară şi 

profesională, inclusiv, cele 

care apar în situaţii de criză. 
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IMAGINEA DE SINE.INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ  
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Imaginea de sine, 
expresie concretizată a 
modului în care ne 
percepem, sau ne 
reprezentăm este o 
perspectivă individuală 
asupra propriei personalități. 
În formarea imaginii de sine, 
care este o construcție 
subiectivă, sunt implicate trei 
asprecte : importanța părerii 
celorlalți în construcția 
imaginii de sine, elementele 
pe baza cărora se realizează 
percepția celorlalți, măsura 
în care conduita și motivația 
influențează crearea imaginii 
de sine.  
 Howard Gardner, în 
anul 1983, identifică cele 
șapte tipuri de inteligență. 

Inteligența 
interpersonală, care se 
referă la abilitățile de a 
evalua stările celorlalți, de a-i 
înțelege pe ceilalți, de a 
cunoaște ce îi motivează pe 
ceilalți pentru a coopera. 

Inteligența 
intrapersonală reprezintă 
capacitatea de a avea o 
reprezentare corectă despre 
persoana proprie, de a face 
o bună evaluare, 
autocunoaștere și reglare 
emoțională.  

Inteligența 
emoțională, termen folosit 
pentru prima dată de Wayne 
Leon Payne, în 1985, este 
definită în anii ’90 de către 
psihologii J. Mayer și P. 
Salovey, ca fiind capacitatea 
de a percepe cât mai corect 
emoțiile, a le exprima, 
cunoaște, înțelege și 
regulariza cu scopul 
dezvoltării emoționale și 
intelectuale. În volumul 
Inteligența Emoțională, 
Daniel Goleman, în anul 
1995, o folosește termenul 
de inteligență emoțională 
pentru a sintetiza “ o gamă 
largă de descoperiri 
științifice, reunind direcții de 
cercetare care până atunci 
fuseseră separate și o largă 
varietate de inovații științifice 
interesante, cum ar fi primele 
roade ale domeniului, pe 
atunci în fază incipientă, al 
neurologiei afectelor, care 
explorează felul în care 
creierul controlează emoțiile”  
(Goleman, 2008, p.7) 
Modelul propus de Goleman, 
evidențiază trăsături 
personale și sociale, după 
cum urmează: componentele 
personale: conștiința de sine 
(autocunoașterea 
emoțională, autocunoașterea 
realistă și corectă, 

încrederea în sine), 
autocontrolul (autocontrolul 
emoțional, transparența și 
menținerea integrității, 
adaptabilitatea la schimbare, 
orientarea spre rezultate, 
inițiativa, optimismul, 
perseverența) și 
componentele sociale: 
conștiința socială (conștiința 
de grup, empatia, orientarea 
spre sarcină), capacitatea de 
a administra relațiile 
(managementul relațiilor 
interpersonale, leadership 
inspirațional, inițierea și 
managementul schimbării, 
influența, managementul 
conflictului, lucrul în echipă și 
colaborarea).  
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