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 Etimologic, 
managementul echivalează 
cu a ţine în mână şi a 
stăpâni, a conduce cu mâna 
forte,ceea ce implică ideea 
controlului acţiunii şi 
orientarea sau direcţionarea 
ei. 

Managementul clasei 
este definit ca abilitatea 
profesorului de a planifica şi 
organiza activităţileclasei 
astfel încât să asigure un 
climat favorabil învăţării. 

Obiectivul final al 
managementul clasei este 
formarea la elevi a unor 
abilităţi de autoreglare a 
comportamentului.În clasa 
şcolară, liderul formal este 
cadrul didactic (învăţător, 
diriginte). El este un 
conducător impus din 
exterior, a cărui autoritate 
derivă din funcţia ce i s-a 
încredinţat şi din faptul că el 
este singurul adult în mijlocul 
unei grupe de elevi. Cadrul 
didactic angajează şi 
dirijează în acţiuni comune 
tot colectivul. Prin toate 
acestea, el concentrează 
energiile grupei, exercită 
funcţii de comandă şi 
decizie,influenţând în cel mai 
înalt grad activitatea 

acestuia. Cadrul didactic 
este liderul real al clasei pe 
care o conduce. 

Calitatea de educator 
îl obligă să exercite şi să 
transpună în practică, la 
nivelul clasei, toatefuncţiile 
conducerii: 

- organizarea; 
- planificarea; 
- îndrumarea ; 
- coordonarea; 
- evaluarea; 
- decizia; 
Coexistenţa copiilor în 

cadrul clasei este la început 
o măsură cu caracter 
administrativ, impusă 
dinexterior fără aderarea 
liberă a membrilor (elevii). 
Grupul alcătuit pe această 
bază este un grup formal cu 
sistem de organizare, de 
conducere şi de activitate 
stabilite de practica socială. 

Managementul clasei 
de elevi este un domeniu de 
cercetare în ştiinţele 
educaţiei care 
studiazăperspectivele de 
abordare a clasei de elevi şi 
structurile dimensionale ale 
acesteia, în scopul asigurării 
conduitelor corespunzătoare 
pentru desfăşurarea 
procesului de predare – 
învăţare – evaluare. 

Managementul clasei 
nu se confundă cu didactica 
specialităţii care te învaţă 
cum să predai oanumită 
disciplină de învăţământ. 
Cei mai mulţi membrii ai 
societăţii consideră că a fi 
profesor înseamnă „să ştii 
carte, cât mai multă carte”. 
Dacă aprofundezi acest 
aspect, constaţi că „a şti 
carte” este o condiţie 
esenţială pentru profesor, 
dar nu suficientă, deoarece 
profesorul specialist este 
specialist în domeniu, dar şi 
pedagog care stăpâneşte 
bine ştiinţele educaţiei. 

Elevii cu care lucrează 
managerul fac parte dintr-un 
grup care se numeşte clasa 
de elevi.Analizată din punct 
de vedere psihosociologic, 
clasa în care se formează 
elevii este „un grup social 
unde,ca urmare a 
interrelaţiilor ce se stabilesc 
între membrii săi, apare şi se 
manifestă o realitate socială 
cu consecinţe multiple 
asupra desfăşurării 
procesului instructiv – 
educativ.Pentru 
desfăşurarea procesului de 
educaţie, elevii sunt 
organizaţi pe criterii de 
vârstă, în funcţie de 
repartizarea geografică a 
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populaţiei.Clasa de elevi 
poate fi abordată din punct 
de vedre didactic şi 
psihosocial. 

Din punct de vedere 
didactic clasa este un cadru 
în care se produce 
învăţarea, se 
formeazăpriceperi şi 
deprinderi, competenţe în 
diferite domenii, care asigură 
tânărului integrarea cu 
succes în activitate. 

Din perspectivă 
psihosocială, clasa „nu 
constituie un domeniu staţie, 
ci un câmp dinamic în carese 
desfăşoară jocul unor forţe 
multiple: atracţie, respingere, 
afirmare de sine, 
ascensiune, 
retragere,suspiciune, stimă.” 

Grupurile, clasa au 
următoarele caracteristici 
care le pot particulariza: 

 - coeziunea 
În funcţie de modul în 

care este condusă, în clasa 
de elevi se pot realiza 
legături pozitive întremembrii 
săi care să influenţeze 
învăţarea, precum şi 
raporturi antagonice care 
frânează procesul învăţării. 

- autonomia sau 
dependenţa; 

Elevul se formează cu 
sprijinul profesorului, dar nu 
trebuie să rămână 
dependent de el şi 
dupăîncheierea procesului 
de formare. El continuă 
învăţarea cu forţe proprii 
dacă a fost format să devină 
autonom. 

- stabilitatea sau 
instabilitatea grupului; 

Clasele de elevi se 
„studiază” greu. Dacă 
organizarea deja acceptată 
se schimbă des, clasa nu 
mai eun grup în care se 
dezvoltă relaţii; ea se 
împarte pe grupuleţe cu 
obiective şi cu atitudine de 
învăţare diferite. O 
asemenea clasă nu poate fi 
coordonată. 

- 
sintalitatea∕personalitatea 
grupului; 

Un grup stabil în care 
se creează relaţii trainice 
devine, cu timpul, un grup cu 
personalitate. Întreelevii unei 
clase se creează tipuri de 
relaţii interpesonale. 

- relaţii de cunoaştere 
reciprocă; 

- relaţii de 
intercomunicare; 

- relaţii socio-afective; 
- relaţii de influenţare. 
Dialogul elev-profesor 

necesită un climat 
educaţional stabil, deschis şi 
constructiv, 
conducere,activitate 
desfăşurată în clasă 
direcţionând procesului 
asimilării, dar şi al formării 
elevilor prin apelul la 
normativitatea educaţională. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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Editura Didactică şi 
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 Educația nu este un 
proces limitat spațial și 
temporal, cu incidență 
determinantă asupra 
biografiei personale. 
Formarea individului după 
principii etice și axiologice 
solide trebuie să devină un 
proces continuu, o 
coordonată a școlii și a 
societății românești.  

În orice domeniu de 
activitate este necesară 
cunoașterea proprietăților 
materialului de prelucrat, 
pentru a utiliza uneltele cele 
mai potrivite și tehnologia 
adecvată. Această cerință se 
impune cu atât mai mult în 
domeniul educației, unde se 
modelează ,,materialul” 
umancare are o multitudine 
diversă de variante 
comportamentale ce cu greu 
pot fi prevăzute, unele fiind 
chiar imprevizibile. 
Necesitățile curente ale 
activității instructiv – 
educative impun cerința de a 
cunoaște cât mai bine 
personalitatea ființei umane 
pe care o prelucrăm, pentru 
a găsi mijloacele și strategiile 
cele mai eficiente. 

Cunoașterea 
potențelor individuale ale 

elevului, a înclinațiilor și 
aspirațiilor individuale ale 
elevului, a înclinațiilor și 
aspirațiilor lui ajută la 
orientarea fiecăruia către 
tipul și profilul de școală cel 
mai potrivit, la îndrumarea 
către profesia în care se va 
putea realiza optimal. 
Problema studierii și 
cunoașterii personalității 
copilului, trebuie pusă astăzi 
în termeni noi, mult mai largi, 
mai bogați și mai diverși, 
pentru a depăși încadrarea 
trăsăturilor personalității în 
tipare preconcepute. 

Ca fiind parte 
integrantă a procesului 
instructiv – educativ, activități 
extracurricuare trebuie să 
respecte reperele oricărei 
activități didactice: 
- comunicarea, în cadrul 
căreia se asigură climatul 
educațional, individualizarea 
comunicării și modalitățile 
comunicării; 
- etica relațiilor profesor – 
elev, bazate pe valori, 
conduită, considerarea 
elevului ca partener 
educațional; 
- strategii de management: 
proiectarea activității 
(stabilirea realistă a 
obiectivelor, actualizarea 
conținutului de învățare în 

funcție de cunoștințele 
elevilor, adaptarea 
conținutului la particularitățile 
cognitive, selectarea 
metodelor participative 
pentru valorificarea 
potențialului creativ, 
selectarea tehnicilor de 
lucru, diversivitatea și 
atractivitatea activităților , 
utilizarea adecvată a 
tehnicilor auxiliare), 
implementarea (parcurgerea 
etapelor de învățare), 
proiectare (adaptarea la 
contexte, gestionarea 
corectă a metodelor și 
tehnicilor de lucru, 
gestionarea eficientă a 
timpului, claritatea 
explicațiilor și a cerințelor, 
transformarea elevilor din 
consumatori de informație în 
producători de informație); 
- evaluarea (proiectarea 
activităților de evaluare 
corespunzătoare, selectarea 
eficientă a metodelor de 
evaluare în vederea obținerii 
unui feed – back rapid 
asupra atingerii obiectivelor, 
diversificarea metodelor și a 
tehnicilor de evaluare, 
prezența elementelor de 
noutate și inovație în 
produsele copiilor). 
 În școala în care 
funcționez, activitățile 
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extrașcolare sunt 
direcționatepe următoarele 
repere:activități de protecție 
a persoanei, activități 
igienico – sanitare, activități 
cultural – educative, activități 
sportive, activități de 
cunoaștere a mediului 
înconjurător, activitatea de 
redactare a revistei școlare. 
 Personal, urmăresc 
ca activitățile extrașcolare pe 
care le desfășor cu 
preșcolarii mei să fie cât mai 
eficiente, consistente, să se 
poată organiza la nivelul 
școlii fără costuri financiare 
și de timp prea mari. 
 Activitățile 
extrașcolare trebuie să pună 
în valoare responsabilitatea 
individuală și în grup, 
socializarea, autocontrolul, 
realizarea de sine prin 
conformism și prin 
independență. 
 Pentru succesul și 
complementaritatea 
activităților desfășurate în 
afara orelor de curs, cadrele 
didactice ar trebui să țină 
cont de următoarele 
recomandări:să ofere elevilor 
dotați o îmbogățire a 
cunoștințelor, să încurajeze 
efectuarea de lecturi 
suplimentare, să poarte 
discuții asupra posibilităților 
elevilor de a-și organiza 
studiul individual și de a-și 
petrece în mod creativ timpul 
liber, să stimuleze apariția 
pasiunilor pentru anumite 
activități, să descopere și să 
cultive talente. 
 Activitatea 
extrașcolară în sine, prin 

structură, este firesc 
complementară activității de 
învățare realizată în școală. 
Activitățile extrașcolare 
contribuie la gândirea și 
completarea procesului de 
învățare, la dezvoltarea 
înclinațiilor și aptitudinilor 
elevilor, la organizarea 
rațională și plăcută atimpului 
lor liber. Având un caracter 
atractiv, școlarii participă 
într-o atmosferă de voie 
bună și optimism, cu 
însuflețire și dăruire la astfel 
de activități. Potențialul larg 
al activităților extrașcolare 
este generator de căutări și 
soluții variate. Succesul este 
garantat dacă ai încredere în 
imaginația, bucuria și în 
dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi lași pe ei să 
te conducă spre acțiuni 
frumoase și valoroase. 
 Modalitățile de 
organizare a activităților 
extrașcolare pot fi: activități 
directe în sprijinul instruirii 
elevului, activități directe în 
sprijinul educării elevului, 
activități indirecte. 

Activitățile directe în 
sprijinul instruirii 
elevilor, sunt activități 
care se pot organiza  

,,școala de după școală”: 
consultația, antrenamentul 
pentru concursuri, meditația, 
cercul pe obiecte/discipline. 
 Activitățile directe în 
sprijinul educării elevilor au 
multiple valențe formative și 
sunt îndrăgite de către elevi: 
vizitele la biblioteci, excursii 
de studii, concursuri și 
olimpiade, cercul 

extracurricular, expoziția 
școlară, tabere, școli de 
week-end, serbări, reviste 
școlare. 
 Activitățile indirecte se 
pot concretiza în: școala 
părinților, întâlniri cu diferite 
personalități. 
 Cele mai populare 
metode pentru stimularea 
creativității sunt 
brainstorming-ul, sinectica, 
metoda 6 – 3 – 5, explozia 
stelară, jocul de rol, jocul 
didactic. Strategia didactică 
are ca dominantă lucrul în 
echipă care favorizează 
comunicarea și asumarea de 
către elevi a diverselor roluri, 
în cadrul grupului, pentru a 
găsi posibilitatea de a învăța 
cum să judece, cum să 
analizeze, cum să 
construiască un raționament 
logic pentru a învinge, la 
început jucându-se prin 
hățișul mai puțin întottocheat 
al capcanelor, apoi fiind 
nevoiți să apeleze la strategii 
ample în dezlegarea tainelor, 
ca izbânda minții să le ofere 
satisfacții de neegalat. 
 Optimizarea 
procesului de pregătire 
pentru aceste manifestări 
cuprind și anumite cerințe: 
- cunoașterea și respectarea 
particularităților de vârstă și 
individuale ale elevilor; 
- îmbunătățirea metodologiei 
de lucru, cu accent pe 
învățarea activă prin efort 
propriu; 
- permanentizarea relațiilor 
intedisciplinare și a 
transferului de cunoștințe; 
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- adaptarea unei atitudini 
creatoare de către învățător, 
atât în conceperea activității, 
cât și în relațiile cu elevii; 
- asigurarea unui climat de 
încredere, relaxare psihică, 
care să permită 
descătușarea energiilor. 
 Recomandarea 
promovării activităților 
educative extracurriculare 
aparține Consiliului Europei 
și prilejuiește condiții diverse 
de manifestare a numeroase 
abilități, a inventivității și 
creativității elevilor. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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,,Psihologie școlară”, 
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MUZICA ȘI ROLUL EI ÎN DEZVOLTAREA COPIILOR  
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                Muzica are 
un rol important în 
dezvoltarea copiilor. 
Cântatul la un instrument 
solicită zonele funcționale 
ale creierului și ajută la 
îmbunătățirea abilităților 
motorii. 
Dragostea copilului pentru 
muzică începe deseori cu 
anumite cântecele de 
adormit sau rime pe care 
mama i le spune când copilul 
e în pătuț. Pe masură ce ei 
cresc, muzica joacă în 
continuare un rol important 
în fiecare etapă a educației 
lor. 
Artele pot schimba 
complet și aduce energie 
procesului de învățare. 
Este o unealtă puternică 
atunci când poți să faci o 
legătură între muzică și arte 
sau alte subiecte de bază. 
Puterea muzicii poate fi 
văzută în multe școli, fiecare 
școală integrând muzica în 
sălile de clasăîntr-un mod 
diferit.Profesorii noștri fac o 
mulțime de conexiuni între 
istorie și muzică. Prin 
integrarea costumelor și 
muzicii, profesorii pot face 
lecțiile mai interactive pentru 

elevi, iar conceptele vor fi 
reținute mai bine. 
Copiii mici învață bine prin 
intermediul repetiției și nu 
există un exemplu mai bun al 
puterii repetiției decât 
muzica. Pentru a cânta la un 
instrument muzical, este 
nevoie de mult exercițiu. Îi 
ajută de asemenea să-și 
îmbunatățească 
coordonarea mână/ochi sau 
a abilităților motorii. 
Utilizarea unui instrument 
este în mare parte o știință. 
Trebuie săștii ce se 
întamplăînăuntru și cum 
funcționează.Muzica îi ajută 
pe copii săînțeleagă mai bine 
subiectele școlare de bază 
iar efectele ei se pot observa 
și în alte aspecte ale 
dezvoltării lor. Impactul 
pozitiv pe care îl are asupra 
stimei de sine și a nivelului 
de interacțiune socială este 
crucial.Când elevii sunt 
implicați în programe 
muzicale, între ei se 
formează o legatură bazată 
pe un interes comun. 
Această legăturăîi ajută să-și 
formeze caracterul.O 
mulțime de studii au arătat 
faptul că elevii implicațiîn 
artă au note mai bune la 
școală față de cei care nu se 

implică. Acum un deceniu s-
a realizat o cercetare bazată 
pe artă pentru elevii cu 
probleme.Potrivit unui raport, 
au fost incluse în cercetări 
măsurători pre-program și 
post-program ale atitudinii 
elevilor, ale abilităților de 
viațăși ale stimei de sine. 
Datele au fost suplimentate 
cu descoperiri calitative de la 
grupuri de părinți 
și de la copii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Participanții au simțit o 
creștere în domeniul 
abilităților de viață, a stimei 
de sine și a eficienței 
personale. În plus, ei au avut 
o atitudine pozitivă față de 
școală, un indicator 
important al succesului 
școlar, iar mulți elevi au mers 
la colegiu. 
Vorbind simplist, copiii învață 
că prin exercițiu regulat 
(studiu) poți să obții rezultate 
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bune. Rezultatele sunt 
tangibile și evidente pentru 
un copil și îl motivează să 
depună mai mult efort și în 
alte aspecte ale vieții sale. 
La nivel de 
dezvoltare, muzica întărește 
creșterea intelectuală printr-o 
vastă arie de canale 
psihomotorii. Cântatul la un 
instrument presupune 
existența unui ciclu. Vezi 
muzica pe o pagină, iți simți 
mâinile și fața manipulând 
instrumentul, urechile tale 
aud ceea ce tu produci 
raportat la sunetul combinat, 
iar ciclul se repetă. Pe 
masură ce se repetă acest 
ciclu, sunt solicitate diferite 
părți ale creierului. Copilul 
începe dintr-o dată să audă 
ceea ce este pe pagină. 
Copilul care are probleme cu 
numerele se bazează 
deseori pe memorie. 
Deoarece muzica este un 
eveniment temporal, elevii 
au sentimentul că sunt 
proprietarii ei. Spre 
deosebire de alte funcții, 
cum ar fi vorbitul, care sunt 
centrate pe anumite părți ale 
creierului, muzica are 
legătură cu toate zonele 
funcționale ale creierului. 
Suntem cu toții creați la fel 
ca o piesa muzicală. Ritmul, 
sunetul, sincronizarea. Toate 
sunt în noi și fac parte din tot 
ceea ce facem. Ceva care să 
dureze în timp. Părinții nu ar 
trebui să subestimeze rolul 
important pe care îl joacă 
artele în educația copilului 
lor. 

Muzica, alături de alte arte, 
reprezintă o componentă 
importantă pentru copii, de la 
cei mai mici până la liceeni 
sau studenți. 

 
Studierea muzicii în scop 
didactic reprezintă una dintre 
cele mai vechi metode 
educaționale abordate de 
mai toate civilizațiile încă din 
antichitate; vechiigreci 
fundamentau educația 
tinerilor pe teoria ethosului, 
nobilii chinezi sau japonezi 
studiau temeinic un 
instrument muzical, la evrei 
și egipteni muzicienii formau 
o castă respectată. Evoluția 
limbajului este indisolubil 
legată de evoluția muzicii, 
cuvântul și melodia fiind cele 
care poartă încărcătura 
emoțională a mesajului.În 
prezent, muzica de diverse 
genuri ne înconjoară de 
pretutindeni, voit sau 
involuntar, fiind prezentă și 
în formarea tinerilor. Cele 
mai importante abordări 
artistice din rândul tinerilor 
sunt manifestările muzicale, 
care le oferă momente de 

reală satisfacție personalăși 
de îmbogățire spirituală și 
comuniune.În evoluția 
gustului estetic și a 
preferințelor muzicale ale 
acestora este evident că 
educația muzicală realizată 
în școalăare un rol central. 
De măiestria didactică și de 
harul artistic al profesorului 
depinde relația cu arta 
sunetelor pe tot parcursul 
vieții fiecărui 
individ.Formarea și 
dezvoltarea competențelor 
corespunzătoaredisciplinei 
educație muzicalăînseamnă, 
la nivelul dezvoltării profilului 
de formare al elevului din 
ciclul primar, reliefarea 
dimensiunii acționale în 
vederea formării 
personalității acestuia, 
contribuind la formarea 
gustului muzical, la 
stimularea simțului estetic, 
imaginația și creativitatea, 
prin dezvoltarea auzului 
muzical, a simțului ritmic și 
memoriei muzicale în 
special, dar și a sensibilității, 
încrederii în forțele proprii, 
voinței, motivației pentru 
autoeducație și învățare pe 
tot parcursul vieții.Disciplina 
educație muzicalăare ca 
obiectiv prioritar stimularea 
copiilor de a se exprima prin 
muzică, de a recepta și 
înțelege mesajul diferitelor 
genuri muzicale: de 
divertisment, tradiționale sau 
de factură cultă, în general 
apropierea de muzica de 
calitate. Accesul la muzică în 
general ledeschide calea 
către înțelegerea diversității 
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culturale, le permite 
descoperirea altor posibilități 
de a observa fenomenul 
artistic, în toată 
complexitatea sincretică a 
acestuia, date fiind relațiile 
dintre muzică și literatură, 
dans, teatru, arte vizuale. 
Educația muzicală 
presupune contactul 
nemijlocit al elevilor cu 
muzica, prin cântare vocală, 
audiție muzicală, și în limita 
posibilităților, studierea unui 
instrument muzical. Aceste 
mijloace nu trebuie abordate 
în perspectiva / prin prisma 
programelor din 
învățământul vocațional; ele 
trebuie abordate progresiv, 
gradual, conform 
particularităților psihologice, 
intereselor de dezvoltare și 
mai ales zestrei aptitudinale 
a fiecărui elev, având în 
vedere abordarea 
demersului didactic centrat 
pe elev, pe formarea de 
competențe. 
 
Bibliografie: sursa 
netclubulgansmusic.ro 
 
 

Articolul prezentat în 
cadrul Conferinței 
Regionale „Strategii, 
inovații și bune practici în 
sistemul educațional 
vocațional dezvoltate în 
școala online”organizată de 
Liceul de Arte „Victor 
Brauner” în parteneriat cu 
CCD Neamț și Scoala de 
Artă „Sergiu Celibidache”, 
ediția I, Piatra Neamț, 26 
noiembrie 2020. 
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Programul A doua şansă 

 

Prof. TINCĂ Lăcrămioara 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

 
 

 ,,Programul A 
doua şansă se adresează 
adolescenţilor, tinerilor, 
adulţilor, proveniţi din medii 
sociale diverse şi cu vârste 
variate, care nu au urmat sau 
nu au finalizat învăţământul 
primar și gimnazial. 

Programul oferă 
acestor categorii de persoane 
posibilitatea continuării şi 
finalizării învățământului 
obligatoriu fără a fi nevoite să-
şi întrerupă eventualele 
activităţi profesionale sau 
familiale în care sunt 
angrenate. 

Programul este 
structurat pe două niveluri: A 
doua şansă – învăţământ 
primar şi A doua şansă – 
învăţământ secundar inferior – 
acesta din urmă având şi o 
componentă de pregătire 
profesională. 

Nu există  limită 
superioară de vârstă pentru 
cei care doresc să se înscrie 
în acest program. Condiţia 
este ca aceştia să fi depăşit 
cu cel puțin 4 ani vârsta 
corespunzătoare clasei și care 
se află în următoarele situații: 

Pentru programul A doua 
şansă - învăţământ primar: 

 nu au participat deloc la 
educaţia formală - 
şcolară; 

 au fost înscrişi, dar au 
abandonat învăţământul 
primar - indiferent de 
momentul şi motivele 
abandonului; 

 nu au absolvit, până la 
vârsta de 14 ani, 
învăţământul primar. 

Pentru programul A doua 
şansă - învăţământ 
secundar inferior: 

 au absolvit învăţământul 
primar obligatoriu 
(inclusiv în sistemul A 
doua şansă) dar nu şi-au 
continuat educaţia mai 
departe 

sau: 

 au absolvit o parte din 
clasele corespunzătoare 
învăţământului gimnazial 
(V, VI sau VII), dar au 
abandonat şcoala pe 
parcursul acestui ciclu de 
învăţământ - indiferent de 
momentul şi motivele 
abandonului. 

Programul A doua 
șansă este un program 
flexibil, astfel încât să 
motiveze cursanţii şi să-i ajute 
să-l finalizeze, să ofere mai 
multă autonomie şcolilor în 
ceea ce priveşte 
implementarea lui, dar şi 
sprijinul necesar tuturor celor 

implicaţi, prin programe de 
formare a personalului 
didactic şi materiale 
educaţionale pentru cursanţi 
şi pentru cadrele didactice. 
Prin intermediul programului 
s-au introdus elemente 
inovatoare în procesul 
educaţional, cum ar fi: 
curriculumul modular şi 
sistemul de credite pentru 
educaţia de bază, evaluarea, 
certificarea şi recunoaşterea 
competenţelor dobândite 
anterior de către cursanţi, 
asigurarea unui program de 
pregătire individualizat. 

Elevii înscrişi în program 
pot avea niveluri şi aşteptări 
foarte diferite. Noul program 
asigură o ofertă transparentă 
de module pe care elevii le 
pot urma pentru a-şi forma 
competenţe, ca urmare a 
participării la activităţi de 
învăţare prin cooperare, în 
contexte reale şi cu sarcini şi 
teme care răspund intereselor 
şi nevoilor acestora. 

Învăţarea va avea loc în 
grupuri mici (8-15 elevi în 
fiecare clasă). Cursurile se pot 
desfăşura după mai multe 
variante de orar (în timpul 
săptămânii după-amiaza sau 
seara, sâmbăta sau în timpul 
vacanţelor şcolare etc.) în 
funcţie de posibilităţile 
cursanţilor şi ale cadrelor 
didactice. Sunt planificate ore 
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pentru consultaţii individuale 
la dispoziţia elevilor. 

Programul are o durată 
flexibilă. Durata medie de 
şcolarizare (de 2 ani pentru 
învățământul primar, respectiv 
de 4 ani pentru învățământul 
secundar inferior) se poate 
micşora pentru fiecare elev în 
parte, în funcţie de 
competenţele dovedite, atât în 
domeniul educaţiei de bază, 
cât şi în domeniul pregătirii 
profesionale. 

Absolvenţii au dreptul la 
continuarea studiilor, conform 
prevederilor legii, astfel: 

Absolvenții 
Programului A doua șansă - 
învățământ primar pot urma 
studiile în învăţământul 
gimnazial; 

Absolvenții 
Programului A doua șansă - 
învățământ secundar 
inferior pot urma studiile în 
învățământul secundar 
superior (ciclul superior al 
liceului) sau pot parcurge 
stagiile de pregătire practică, 
în urma cărora au posibilitatea 
de a obține și un Certificat de 
calificare profesională nivel 3. 

Pentru  tinerii din 
program certificatul de 
absolvire nu va reprezenta 
doar  un succes personal, ci 
şansa unei alte zile de 
mâine.’’ 

 
Sursa: 
https://www.edu.ro/a%20dou
a%20sansa 
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MICUL ȘCOLAR 

 
 

Profesor-metodist Irina Elena-Roxana 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

 
 

 Relațiile 

interpersonale din cadrul 

colectivității școlare și 

sarcinile de învățare propriu-

zise își pun amprenta asupra 

afectivității școlarului mic, 

dezvoltându-se emoțiile, 

sentimentele intelectuale, 

sentimentele morale și 

estetice. 

Sensibilitatea morală 

a copilului se dezvoltă în 

urma activităților comune, 

care determină contacte și 

relații intercolegiale. Influența 

cadrului didactic precum și 

contactul constant cu acesta 

determină dezvoltarea 

sentimentului de încredere, 

al stimei și atașamentului 

față de persoana care îl 

educă și îl instruiește. 

H. Wallon, J. Piaget, 

A. Gesell consideră că micul 

școlar se situează pe punctul 

trecerii de la o concepție 

despre lume și viață 

îmbibată de elemente 

animiste și naiv-realistă la o 

concepție realist-naturalistă, 

socializată. Copilul intră în 

viața socială, crescând 

indicele de socializare și 

amplificându-se șansele de 

integrare. În cadrul 

microgrupului școlar se 

formează trăsături ale 

personalității precum: simțul 

demnității personale, al 

onoarei, onestitatea, 

dreptatea și adevărul.  

Formarea și 

dezvoltarea imaginii de sine 

începe din primii ani de viață, 

continuând toată viața și fiind 

în strânsă legătură cu 

cunoașterea propriei 

persoane și valori. 

Încrederea  în sine nu este 

înnăscută și nu depinde doar 

de educația pe care am 

primit-o în copilărie, fiind 

realistă și predictibilă, ea se 

bazează pe conștientizarea 

competențelor și 

cunoștințelor proprii și 

perezultatele pozitive 

obținute anterior. Dacă 

încrederea în sine depinde 

de capacitatea noastră de a 

face anumite lucruri, stima 

de sine esterezultatul unei 

evaluări, având rol în 

stabilirea identității 

individului.Stima de sine 

reprezintă modul în care de 

evaluează individul, în raport 

cu propriile așteptări, fiind 

direct proporțională cu 

conștientizarea valorii sale. 

Copilul  înțelege și resimte 

tot ce se întâmplă în familie- 

este implicat psihic în certuri, 

conflicte,despărțiri. 

Structurarea pozitivă sau 

negativă a personalității, este 

influențată de relațiile 

afectuoase sau conflictuale 

atât dintre părinte și copil cât 

și între părinți. În această 

perioadă, copilul însușește 

un volum mare de 

cunoștințe, dezvoltându-și 

concomitent modalități de 

înțelegere noi. Se dezvoltă și 

o serie de calități ale 

cunoașterii, respectiv: 

imaginația (care devine mai 

bogată, mai complexă, 

bazându-se  pe termeni  și  

împrejurări variate),  

exprimarea în  mod  

desfășurat a  

ideilor,observarea  atentă.  

La această vârstă, 

copilul se entuziasmează 

repede, joacă roluri cu 
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personajelepreferate, 

manifestă o mare admirație 

pentru întâmplări neobișnuite 

și pentru faptele eroice. 

Acum se dezvoltă dorințele 

și aspirațiile proprii. 

 

Bibliografie: 

1. GOLU, P., ZLATE M., 

VERZA, E., Psihologia 

copilului (învățare- 

dezvoltare), Editura 

didactică și pedagogică, 

București, 1994.123 p. 

ISBN 973-30-3891-1 

2. JAKOBSON M. P., 1955, 

Psihologhiceskie problemî 

vospitanii ciuvsty.În 

Sovetskaia pedagoghika, 

nr. 6 

3. PAVELCU, V., 

Cunoașterea de sine și 

cunoașterea personalității, 

Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 

1982, 4 p.  
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Le rôle des activités ludiques dans l’enseignement de FLE 

 

Prof. Grama Ioana 
Școală Gimnazială "Daniela Cuciuc", Piatra Neamt 

 
 

 
 

 J’ai choisi  ce 

sujet parce que je considère 

que le jeu représente une 

partie importante dans la vie 

d’un enfant étant donné que 

c’est une modalité agréable 

d’assimilation de nouvelles 

connaissances joindre l’utile 

à l’agréable, comme disait le 

poète latin Horatius. 

N’importe quel enfant prend 

le jeu en sérieux et il ne doit 

pas ȇtre sous-évalué pour 

cela. Le jeu contribue 

notamment au 

développement de la sphère  

émotionnelle et 

motivationnelle de l’enfant. 

Pendant le jeu l’enfant se 

manifeste spontanément et 

sincèrement, il révèle ses 

intentions et ses tendances. 

Le jeu est une compétition et 

une collaboration amicale 

dans le cadre d’une 

compétition qui met à  

l’épreuve les habilités et les 

compétences des 

participants. Le jeu est un 

moment éducatif, une 

activité sociale, un échange 

des relations authentiques. 

Je vais utiliser le jeu comme 

brise-glace pour éveiller 

l’intérêt et l’attention des 

élèves, ainsi qu’ils 

deviennent plus actifs 

pendant la classe de français 

(l’exercice physique comme 

jeu). Le jeu est utilisé pour 

divertir les élèves, pour 

apprendre en s’amusant et 

s’amuser en apprenant. Pour 

les enfants timides, le jeu 

représente un très bon 

moyen de communication et 

de motivation; les enfants 

sont motivés de répondre 

parce qu’ils doivent interagir 

pour finir le jeu.  

Les nouvelles 

perspectives dans  

l'enseignement  des langues 

vivantes (approche 

communicative et action) ont 

changé la manière de voir 

l'apprentissage. Je veux 

intégrer les actes de langage 

dans la classe de langue 

parce qu’ils sont considérés 

comme un aspect essentiel 

de la compétence de 

communication. À partir les 

années 2000, une nouvelle 

approche veutnuancer et 

compléter  les pratiques de 

communication. C'est 

l'approche dite «action» qui 

doit être promue par les 

documents linguistiques 

européens, particulièrement 

par le CECRL. Le modèle dit 

«action», relativement 
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proche à la méthodologie 

communicative, se concentre 

sur les actions que l'étudiant 

entend faire dans la langue 

étudiée. Le principe est la 

réalisation de tâches par 

l’élève à travers différentes 

stratégies dans quatre 

domaines: public, personnel, 

professionnel et  éducatif. 

Jean Piaget impose 

l’explication du jeu comme 

un processus d’assimilation 

qui comporte une fonction 

double. D’une part, pendant 

le jeu, a lieu une assimilation 

des impressions et des 

réactions qui mènent au 

développement  par la 

fonctionnalité, mais d’autre 

part, l’assimilation s’organise 

grâce à l’entraînement et à 

l’organisation de nature 

mentale. Dans le jeu 

symbolique, l’assimilation du 

réel est de très haut niveau. 

Par le jeu, on affirme la 

personnalité de  l’élève. 

Donc, le jeu continue à  

rester un moyen d’affirmation 

directe. Afin d’approfondir le 

vocabulaire étudié, on peut 

utiliser des plates-formes 

éducationnelles diverses 

(Socrates,Classroom) et des 

applications (Mentimeter). 

 Le but de mémoire, 

intitulé Le rôle des activités 

ludiques dans 

l’enseignement de FLE est 

de déterminer l’importance 

de l’utilisation du jeu et des 

activités de jeu  pour 

développer les compétences 

de communication orale des 

élèves. Ainsi, sur la base des 

contenus choisis dans le 

Curriculum de la langue 

française, langue moderne 2 

(par exemple les actes de 

langage suivants: se 

présenter / présenter  

quelqu'un, décrire des 

personnes / des objets, 

accepter et refuser une 

invitation, placer des 

personnes / des objets dans 

l'espace,  exprimer les goûts, 

demander et donner des 

directions) des stratégies 

d'enseignement-

apprentissage-évaluation 

seront organisées pour le 

niveau CECLR A1-A2, à fin 

d'ouvrir la voie à une 

meilleure interaction sociale, 

invitant les élèves à vivre 

des situations 

communicatives habituelles 

et mêmeà les préparer à des 

rencontres avec des 

locuteurs natifs. 

 J’ai fini avec une 

citation de Benjamin 

Franklin : «  Dis- le moi et je 

l’oublierai ; Enseigne-le moi 

et je m’en souviendrai ; 

Implique-moi et 

j’apprendrai. » 

 

Webgrafie 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=sdO4WBYv8ec 
"Apprendre le 
Françaisens’amusant ! Les 
jeuxdidactiquesenclasse de 
FLE" par Catherine Matelot 
(această profesoară prezintă 
și jocurile de la editura ELI) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sdO4WBYv8ec
https://www.youtube.com/watch?v=sdO4WBYv8ec
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TEACHING THE NEW VOCABULARY IN A READING LESSON 

 
 

Prof. RASU Iulia 
Școala Gimnazială, Comuna Ghrăești, Neamț 

 
 

 
 

 1. Presentation of 
new vocabulary 
 
 It means introducing 
the new words with their 
spelling, pronunciaton, 
meanings and usage. The 
steps that most of the 
teachers use in this stage 
are usually the same:  
 -The teacher 
pronunces the word (clearly 
and repeatedly) 
 -The students repeat 
the new word/s in chorus 
andindividually. 
 -The word is written 
on the board in isolation or in 
a context (sentence) 
 -The meaning of the 
word is explained using 
helping material such as: 
visuals (pictures, short films), 
parahrasing or translation. 
 In a reading lesson, 
the new vocabulary is 
usually introduced in the pre-
reading phase of the lesson. 
Students are asked to read 
the text aloud or silently. The 
new words are dealt with in 
terms of pronunciation, 
meaning and usage. The 
introducing of new words 
must be contextualized, this 
way making the 

comprehension of the text 
much easier. A discussion 
about the title, the topic of 
the lesson follows, this way, 
students activating their 
bakcground knowledge 
(personal experience). This 
is a good way to get students 
interested in text and capture 
their attention. These kind of 
activities are also useful 
because they activate some 
of the students` language 
skills, such as listening, 
making inferences, making 
guesses about the text,  
predicting etc. Activating the 
students` prior knowledge 
can be done simply by 
writing a word, a title, a 
certain topic , a proverb,  on 
the board or showing them a 
picture/photograph and 
asking them to say or write 
down as many words as 
possible related to the 
teacher`s example that come 
to their mind in that moment. 
For instance, if the teacher 
writes on the board the word 
„Music”, students may think 
of the words: song, singer, 
concert, band, rap, rock, 
musical intruments, tour etc, 
thus activating their 
vocabulary knowlwdge on 
this topic. 

 The communicative 
approach in teaching English 
, calls for teaching 
vocabulary actively, having 
our students involved in the 
process of decoding the new 
texts. Thus, they can infer 
meaning of words or look up 
words in dictionaries. 
Teachers might use some 
definitions/explanations 
cards for a certain word, 
synonyms and opposite 
words are efficient to  have 
students guess the meaning 
of words. Other aids we use 
as teachers in explaining the 
meaning of words are real 
objects brought in the class 
(realia), different visuals 
(pictures, photographs, short 
videos that illustrate the 
meaning of the introduced 
words ) or use the 
paralanguage 
(gestures,mimicry, 
imitations). All these are 
used especially at lower 
levels. 
 At 
intermediate/upper-
intermediate/advanced levels 
students usually have to 
work with the unknown 
words indvidually, looking up 
in the dictinary for the 
meaning of the words they 
do not know. But everything 
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depends of the students` 
level of understanding the 
language, their rythm and 
learning syle, not only of the 
students` year of study, 
because not all the students 
learn the same and not all 
the classes are the same. 
  Some students are 
simply natural collectors of 
words while others must be  
be taught how to do that (to 
learn words), and it is the 
teacher`s job to find out 
which of the learning 
techniques are the most 
suitable to them. 
 
 2. Practicing the new 
vocabulary 
 
  Practicing the new 
vocabulary means to have 
our students doing various 
exercises (from easier to 
more complicated ones), as 
the students now know the 
meaning of the new words. 
Still, the teacher must give 
students some explanations 
regarding other meanings of 
the same word (in the case 
of the polisemantyc words), 
the semantic relations 
between words (synonymy, 
homonymy), register and 
style. Practicing the new 
items by doing exercises or 
activities will facilitate their 
pasage into the students` 
active vocabulary. 
 The exercises used 
in this stage, have usually 
objective tasks like: matching 
words with definitions, filling 
in the blanks with words from 
the text, continuing 

sentences with wordsor 
expressions from the text., 
identifying and correcting 
mistakes, sentence builders, 
re-arranging 
sentences.paragraphs to 
make up a text/a story, 
true/false exercises, making-
up a story with the help of 
visuals etc. 
 
 3  The production/use of 
vocabulary 
 
 This part of the 
lesson refers to the way 
teachers can employ the 
new vocabulary in some 
familiar contexts for 
students. Thus, the students 
are taught how to use the 
new words in their own  
sentences (gramatically and 
semantically correct). In 
other words, they have to 
use the language as in the 
real world. In this phase, 
students  have to use the 
global-reading skills.  
 Perhaps they do not 
understand the meaning of 
every word of a text , this is 
why teachers must get them 
used to using  the context 
and the already known 
words to get the message 
/main idea of  a passage or 
of a text, that is,  they need 
to use contextual clues to get 
infer the meaning of the  new 
words . 
 As I have written 
above, teachers cannot 
teach students every new 
word they meet in a text, but 
only a few essentials for 

making students able to 
comprehend a text. 
 In selecting these 
essential words, most 
teachers take into account 
the following characteristics 
of  the words:  

Key words - words 
without which the 
student cannot 
understand the text 
properly. 
Frequency in the 
language - words that 
occur frequently in 
everyday 
communication. 
Range - the number 
of different 
contexts/types of 
discourse the word is 
used in. 
Familiarity - how well 
known and 
widespread the word 
is in language. 
Usefulness - how 
useful the new word 
might be to the 
student. 

           During his/her classes 
the English teacher has to 
pay attention and dedicate 
more time to teaching to 
students those aspects of 
English vocabulary which are 
different from the students` 
mother tongue, such as: 
- the false friends which are 
words that look like some 
words in Romanian, but their 
meaning is completely 
different: phrase – expresie, 
library – biblioteca, to 
pretend – a se preface, 
eventually – in cele din urma, 
magazine- revista etc. 
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- homonymy (homophones 
and homographes); 
homophones are those 
words which are pronounced 
alike or similarly, but have 
different meaning: meet - 
meat, live - leave, heat - hit, 
poor- pour, beat - bit, still - 
steal, sun - son, seen – sin, 
dance- dense, to feel- to fill 
etc. 
- homographes are those 
words whose spelling is 
alike, but the meaning is 
different: wind[wind] -  to 
wind[waind] etc. 
-the polysemantic words are 
those words thathave more 
one meaning, depending on 
the context: to think – a 
crede, a gandi, to get – a 
ajunge, a obtine, etc. 
- the pairs of words which 
have only one Romanian 
equivalent: to borrow/to lend 
– a imprumuta, to learn/to 
teach- a invata etc. 
 We may conclude 
that the acquisition of 
vocabulary is the most 
important component of 
successful language 
learning. Vocabulary needs 
often repetition, because 
students must work with a 
word or a phrase many times 
before acquisition takes 
place, and we, the teachers 
must come with a variety of 
exercises or activities that 
enable students to take part 
actively in their learning.  
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EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ ȘI MULTICULTURALĂ, ÎN 
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GPN/Școala Gimnazială ,,Carmen Sylva”, Horia, jud. Neamț 

 
   

 
 

 Prin experiența 
didactică, am observat, în 
exprimarea noastră zilnică, 
faptul că distincția între 
multiculturalitate și 
interculturalitate, nu se face 
foarte clar. Acestea două 
sunt asociate cu aspecte 
simbolice precum identitățile, 
afilierea, dependența sau 
valorile. Cu toate acestea, 
vorbim despre două procese 
distincte: 

 Multiculturalitatea este  
un termen preponderent 
descriptiv și se referă la 
starea  
naturală a societății, care nu 
poate să fie decât diversă, 
anume multilinguală, 
multitehnică, plurireligioasă. 
Acest înțeles accentuează 
existența diferitelor entități 
care se pot manifesta diferit 
într-o colectivitate sau o 
societate multiculturală. 

 Interculturalitatea  
accentuează capacitatea 
entităților de a construi 
împreuna  
proiecte, de a-și asuma 
responsabilități și de a crea 
identități comune; 
interculturalitatea este 

esențială pentru stabilirea 
societății și a culturii proprii 
acesteia, nu numai pentru a 
ne învăța cum să trăim unii 
cu alții, dar și pentru că 
promovează egalitatea, 
respectul și deschiderea 
spre comunicare cu celălalt. 
 Consiliul Europei a 
fost cel mai activ susținător 
al principiilor 
interculturalității, fiind și 
promotorul conceptului de 
societate interculturală care 
susține dezvoltarea 
identităților specifice, 
încurajează dialogul 
intercultural, contactele, 
schimburile și interferențele 
culturale. 
 Școala joacăun rol 
esențial în promovarea 
interculturalității, principiile 
acesteia trebuind să fie 
permanent prezente atât în 
activitățile culturale, cât și în 
cele extracurriculare. 
Această idee se reflectă în 
cazul comunităților cu un 
caracter multicultural 
pronunțat. 
 În opinia mea, nu sunt 
acceptabile situațiile în care 
școala promovează o viziune 
monoculturală sau cele în 
care fiecare este preocupat 
exclusiv de reproducerea 

propriei culturi, fără a-l lua în 
consideratie pe celălalt sau 
considerând că acesta 
reprezintă o amenințare. 
 Educația interculturală 
poate să îmbrace mai multe 
forme: etnică, religioasă, 
profesională, rasială, etc. În 
țara noastră există zone 
unde conviețuiesc, de sute 
de ani, mai multe 
naționalități, iar pentru a 
evita conflictele interetnice și 
de altă natură este necesară 
toleranța și buna înțelegere. 
Ca și în celelalte state 
europene, în România se 
urmărește implementarea 
unui program intercultural ce 
trebuie început încă din 
grădiniță, pentru că și aici 
există copii din alte state, 
alături de copiii diferitelor 
minorități (turci, tătari, 
aromâni, germani, lipoveni). 
 Așa cum am arătat 
mai sus, Consiliul Europei și 
Consiliul Comisiei 
Internaționalea UNESCO 
pentru Educație, considerau, 
în anul 1996, că unul dintre 
obiectivele majore ale 
educației trebuie să fie ,,a 
învăța să trăim împreună, a 
învăța să trăim cu ceilalți”. 
 Fiind în acord cu 
forurile internaționale, ne 
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propunem ca obiectiv 
general al educației 
interculturale pregătirea 
copiilor pentru a trăi într-o 
societate, care odată cu 
intrarea Romaniei în 
Uniunea Europeana, tinde să 
devină interculturală. 
 În recomandările 
Consiliului Europei, privind 
educația interculturală, se 
regăsesc următoarele 
obiective: 
1.să se transmită tuturor 
statelor membre idei, 
procedee, cunoștințe de 
difuziune  
culturală; 
2.să se stabilească relațiile 
de cooperare între educatori, 
la scară europeană; 
3.să se instaureze un climat 
de ințelegere activă și 
respect față de calitățile  
culturale ale fiecărui grup; 

În învățământul 
preșcolar, familiarizarea 
copiilor cu limba, cultura și 
tradițiile  
minorităților revine 
educatoarelor, care trebuie 
să fie deschise spre toți 
copiii, tolerante, indiferent 
din ce familie peovin din 
punct de vedere etnic, 
religios, rasial sau social. 
 Trebuie subliniat 
faptul că, indiferent de 
apartenența culturală, factorii 
care sunt implicați direct sunt 
familia și grădinița. Acest 
lucru se poate realiza în 
grădiniță atât prin activitățile 
curriculare, cât și 
extracurriculare. Între 
activitățile curriculare se pot 
realiza activități cu teme 

despre familie, meserii, 
obiceiuri și tradiții cu ocazia 
anumitor evenimente 
culturale sau religioase.  
 În noile condiții 
europene, care impun 
recunoașterea, acceptarea, 
respectul, stabilirea unei 
punți de legătură între 
majoritari și minoritari, nu 
este necesară o asimilare 
culturală, ci o abordare 
interculturală, pornind de la 
tradiții, obiceiuri și cultură. 
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AI UN HOBBY?ALEGE  CARTEA PENTRU PASIUNEA TA!- 
VARIANTĂ ONLINE 

 
 

Bibliotecar Ana Macovei 
Casa Corpului Didactic  Neamț 

       
 

 
Aflat la a III-a ediție, 

proiectul național de 
voluntariat Ai un hobby? 
Alege cartea pentru 
pasiunea ta! și-a propus să 
promoveze, de astă dată 
online, cartea, cititorii ei și 
hobby-urile acestora. 
Prima ediție, derulată 100% 
în mod tradițional, cu 
prezența fizică la toate 
atelierele de lucru, a 
transmis căldura sufletească 
a celor prezenți, animați de 
entuziasmul de a-și prezenta 
hobby-ul și cartea aleasă. Nu 
este același lucru să ai 
sentimentul că ceea ce faci ţi 
se potriveşte, lucrezi cu 
plăcere, munca ta este 
apreciată sau faci o muncă 
doar pentru a câştiga bani, 
fără mulţumirea şi bucuria 
împlinirii profesionale. Ediția 
a doua, ce a avut privilegiul 
de a include proiectul in 
CAEJ Neamț  
nr.557/20.01.2020 
(secțiunea -Educație civică și 
voluntariat) poziția 101, a 
însemnat  derularea primului 
atelier de lucru în mod 
tradițional iar al doilea, on 
line, în mod asincron. 

Pornind de la lucruri plăcute, 
cunoscute, bibliotecarii au  
încercat să-i determine pe 
elevi să se perfecționeze în 
domeniul din care face parte 
hobby-ul lor, să realizeze noi 
conexiuni, iar în final, să 
descopere  modul de 
aranjare a cărților în 
bibliotecă, în funcție de 
diverse domenii. Au fost 
implicați în derularea acestor 
activități elevi din ciclul 
primar, gimnazial și liceal 
alături de bibliotecari școlari, 
profesori, responsabili ai  
Centrelor de Documentare și 
Informare. La această ediție, 
Casei Corpului Didactic 
Neamț i s-au alăturat 24 de  
școli partenere din județul 
Neamț  dar și din alte județe 
din țară. Multumesc tuturor 
colegilor care s-au înscris la 
această ediție, doamnei 
director Banu Gabriela 
pentru ca a înțeles 
necesitatea continuității 
acestui proiect și doamnei 
bibliotecar Suciu Anca de la 
Casa Corpului Didactic 
Mureș, care a reușit să 
mobilizeze 19 colege 
bibliotecar de la școli din 
judetul Mureș. 

  Activitățile propuse se 
vor derula conform  unui 
calendar și se vor finaliza  în 
luna iunie 2021. În fiecare 
școală, sub îndrumarea 
bibliotecarului, se vor  
realizat două ateliere de 
lucru on line sau cu 
participare directă . Acestea 
vor lua drept model atelierele 
derulate la Casa Corpului 
Didactic, sub îndrumarea 
bibliotecarului de aici. Primul 
din ele (Bibliotecarii, 
profesorii și elevii au un 
hobby! Sprijin în orientarea 
școlară și profesională!) a 
amintit de hobby-urile 
dezvoltate de cei implicați în 
echipa de proiect.Derularea 
online,  cu sprijinul platformei 
GoogleMeet, a permis 
prezența la activitate, în 
același timp, a 45 de 
bibliotecari școlari și 
profesori. 
Materialele educaționale  
prezentate  de bibliotecarul 
Casei Corpului Didactic în 
ceea ce privește modul de 
organizare și derulare a 
proiectului au evidențiat 
ideea derulării proiectului în 
4 pași: 
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PASUL 1 : Promovarea 
proiectului și a atelierelor de 
lucru - Completarea Afișului 
de promovare 
PASUL 2: Primul atelier de 
lucru: Bibliotecarii, profesorii 
și elevii au un hobby!(Sprijin 
în orientarea  școlară și 
profesională a elevilor!)-
Completarea Machetei 1 
PASUL 3: Atelier de lucru nr. 
2 - Alege cartea pentru 
pasiunea ta!- Completarea 
Machetei 2 
PASUL 4:  Concurs -nu este  
obligatoriu- Completarea 
fișei Argument 
Potrivit calendarului derulării 
proiectului, în școlile 
partenere, activitățile 
urmează să se desfășoare 
astfel încât să fie încurajați 
elevii să-și prezinte pasiunea 
pentru a face ceva cu 
dăruire, în afara orelor de 
școală. Acest lucru va fi 
posibil luând model hobby-

uri ale diverselor 
personalități din lumea 
literaturii, sportului, muzicii, 
menționate în prezentarea 
power point  Hobby-urile 
personalităților și domeniile 
cărora le aparțin. Prin 
intermediul acestei 
prezentări, elevii vor 
descoperi corespondența: 
 Hobby        domeniul din 
care face parte acesta             
Clasificarea Zecimal 
Universală                     
          așezarea carților la raft 
în biblioteca școlară.  
Descoperirea modului de 
așezare a cărților în 
biblioteca școlară, a avut  
drept punct de pornire 
identificarea  elevilor ce au 
un hobby. Ei și-au  încadrat 
hobby-ul  într-un domeniu, 
au  găsit apoi mai multe cărți 
din acel domeniu, le-au  
studiat și urmează să își  
selecteze o singură carte 
demnă de a fi prezentată 

tuturor ce dezvoltă aceeași 
pasiune. Modalitatea plăcută 
și interesantă de a îndruma 
elevii  spre biblioteca 
școlară, spre petrecerea 
timpului liber într-un mod 
plăcut, poate fi un prim pas 
spre dezvoltarea unei 
posibile cariere profesionale. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



CUPRINS 

 

Domeniul Articolul Pag. 
 

Considerații metodice MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 1 

ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE DE 
SUCCES 

3 

MUZICA ȘI ROLUL EI ÎN DEZVOLTAREA 
COPIILOR  

6 

PROGRAMUL A DOUA ȘANSĂ 9 

MICUL ȘCOLAR 11 

Studii de specialitate LE RÔLE DES ACTIVITÉS LUDIQUES 
DANS L’ENSEIGNEMENT DE FLE 

13 

TEACHING THE NEW VOCABULARY IN A 
READING LESSON 

15 

EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ ȘI 
MULTICULTURALĂ, ÎN ACTIVITATEA 
INSTRUCTIV – EDUCATIVĂ DIN 
GRĂDINIȚĂ 

18 

Proiecte educaționale PROIECTUL NAȚIONAL DE 
VOLUNTARIAT AI UN HOBBY? ALEGE 
CARTEA PENTRU PASIUNEA TA! – 
VARIANTA ONLINE 

20 

 



 

 

Dragi cititori, 

 

 

 

Următorul număr al revistei Şcoala modernă va apărea în luna iunie  2021.  

Revista poate cuprinde lucrări din diferite domenii, cum ar fi: management 

educaţional; metodologii instructiv-educative; parteneriate şi proiecte; 

alternative educaţionale; şcoală, cultură şi tradiţie; sprijin, suport şi asistenţă 

educaţională şi psihologică; cercetări, studii etc.  

 

Materialele vor fi trimise până la data de 20 mai 2021, pe adresa 

alfa.ccdnt@gmail.com.  

 

 Cerinţe de tehnoredactare:   

 

 Se trimit doar documente WORD, de maximum 3 pagini, denumite cu titlul 

lucrării;  Font Arial nr. 12;    

 Spaţierea paragrafelor va fi de 1.0 rânduri;    

 Textul trebuie să fie redactat obligatoriu cu diacritice şi să conţină la final 

numele şi titlul didactic al autorului, şcoala şi localitatea la care predă acesta;    

 În cazul în care au fost folosite surse bibliografice, în mod obligatoriu, acestea 

trebuie precizate la finalul materialului. 

 

 Responsabilitatea pentru conținutul articolelor revine exclusiv autorilor. 

 

 

 

 

Număr realizat de: 

Ana MACOVEI – bibliotecar 

Lăcrămioara TINCĂ – profesor metodist 

Ovidiu MÂȚĂ - informatician 

mailto:alfa.ccdnt@gmail.com



	Page 1
	Page 1

