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PARCURS MOTIVAŢIONAL ÎN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI 

DIDACTIC NEAMȚ 

 
  

  Director Casa Corpului Didactic Neamț 
 profesor  Gabriela Banu 

 
 

 

  Urmându-și 
menirea instituțională, 
Casa Corpului Didactic 
Neamț  a derulat în anul 
2021, o serie de programe 
de formare ce au îmbrăcat 
diferite forme: activităţi 
metodico-ştiinţifice şi 
psihopedagogice, realizate 
la nivelul unităţii de 
învăţământ sau pe grupe 
de unităţi (catedre şi 
cercuri pedagogice);  
sesiuni metodico-ştiinţifice 
de comunicări, 
simpozioane şi schimburi 
de experienţă pe probleme 
de specialitate şi 
psihopedagogice; stagii 
periodice de informare 
ştiinţifică de specialitate şi 
în domeniul ştiinţelor 
educaţiei. 

Luna ianuarie a 
deschis seria activităților 
metodico-ştiinţifice prin 
organizarea workshop-ului 
din cadrul proiectului național 
de voluntariat ”Ai un hobby? 
Alege cartea pentru 
pasiunea ta!” Derularea 
online, cu ajutorul platformei 
GoogleMeet a oferit 
posibilitatea participării unui 
număr de 43 de bibliotecari 

școlari și profesori 
documentariști din județele 
Neamț și Mureș. Tot în 
această lună s-au derulat 
cursurile  solicitate de 
cadrele didactice nemțene 
intitulate: Utilizarea 
aplicațiilor TIC în activitatea 
didactică, Învățarea modernă 
prin strategii innovative de 
predare-învățare-evaluare, 
Strategii ludice în educația 
de tip OUTDOOR, Excel 
pentru personalul didactic 
auxiliar, Managementul 
organizației școlare și a 
resurselor umane, Strategii 
de abordare a educației 
morale în contextual 
educației timpurii, IT și  
utilizarea calculatorului. 
Acestea fac parte din 
categoria cursurilor avizate 
de Ministerul Educației, în 
contextul noilor cerințe 
organizatorice, când toate 
cursurile au avut derulare 
online. 

Luna februarie a  
continuat cu derularea 
programelor amintite pentru 
luna ianuarie iar în plus, a 
reunit o serie de programe 
de formare avizate din Oferta 
Casei Corpului Didactic 
Neamț, din diverse domenii 

cum ar fi : Limba engleză 
generală, CDI-ul  centru de 
instruire diferențiată prin 
intermediul resurselor 
educaționale online, 
Management intercultural, 
Dezvoltare personală prin 
activități de voluntariat, 
Utilizarea aplicațiilor TIC în 
activitatea didactică, la care 
au participat cadre didactice 
din diferite arii curriculare. 

O implicare demnă de 
luat în seamă a cadrelor 
didactice din țară s-a 
evidențiat și la Simpozionul 
național  Professores care a 
avut tema Școala și familia - 
factori  ai dezvoltării  imaginii 
de sine pozitive la elevi. 
Ediția a VIII a acestui 
simpozion s-a derulat în luna 
februarie 2021 și a reunit 
exemple de bune practici 
propuse de cadre didactice 
care au participat la alte 
simpozioane, conferințe, 
dezbateri, toate cu 
desfășurare în spațiul virtual. 

Tot în categoria 
programelor de formare 
avizate se înscrie și cel 
derulat în luna martie, 
purtând denumirea: 
Instruirea diferențiată a 
elevilor, în care, 
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competențele vizate au fost: 
capacitatea de a analiza şi 
interpreta sistemul normativ 
care asigură realizarea 
instruirii diferenţiate la clasă, 
capacitatea de a analiza 
elementele de specificitate a 
educaţiei în clasa 
diferenţiată; capacitatea de a 
crea un mediu propice 
comunicării libere, 
constructive, cu respectarea 
diferenţelor interindividuale; 
capacitatea de a optimiza şi 
aplica în practică 
instrumente de lucru care să 
susţină şi să favorizeze 
diferenţierea în învăţare şi 
progresul personal  al 
elevilor. 

 Seria derulării 
cursurilor avizate  a 
continuat în aprilie cu două 
alte cursuri denumite: 
Învățarea centrată pe elev- 
învățare activă și Profesor 
implicat - aspecte ale 
fenomenului de abandon  
școlar, oferind și posibilitatea 
reluării cursurilor din lunile 
ianuarie, februarie, martie. 

Seminarul de 
formare Educația pentru 
sănătate în școli, derulat în 
aprilie 2021 a subliniat 
importanța respectării 
regulilor de igienă de către 
fiecare dintre noi, mai ales în 
contextul pandemiei de 
COVID19. De la regulile de 
respectare a igienei  
personale, până la 
alimentația sănătoasă, 
exemplele prezentate au 
aplicabilitate și în rândul 
elevilor.  

Urmărind calendarul 
derulării activităților 
metodice, științifice și 
culturale, Casa Corpului 
Didactic Neamț a organizat 
activitatea metodică 23 
aprilie - Ziua internațională a 
cărții și a dreptului de autor. 
Ziua bibliotecarului din 
România. În acest scop, 
bibliotecarii școlari și 
profesorii documentariști au 
fost invitați să completeze o  
machetă și să o trimită, în 
vederea realizării Ghidului cu 
exemple de bune practici 
pentru biblioteci școlare și 
CDI-uri. Activități 
extracurriculare online. Cu 
implilcarea bibliotecarilor 
școlari și a cadrelor 
didactice, am reușit să 
finalizăm acest ghid online 

http://www.ccdneamt.r
o/new/wp-
content/uploads/2021/04/AC
TIVITATI-
EXTRACURRICULARE-
ONLINE.-GHID-DE-BUNE-
PRACTICI-PENTRU-
BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-
CDI-URI.pdf 

A doua ediție online a 
Simpozionului Internațional 
Școala modernă va fi 
organizat în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar 
Județean Neamț, 
Universitatea Pedagogică de 
Stat Ion Creangă din 
Chișinău, Facultatea Științe 
ale Educației și Informatică, 
Republica Moldova, Institutul 
pentru Cercetări, Politici și 
Evaluare în Educație, 
Asociația Profesorilor și 
Dascӑlilor de Pretutindeni, 

 Școala Gimnazială 
International PREMIUM 
School of Bucharest, Şcoala 
Gimnazială ”B.P.Haşdeu” 
Iași, Instituții de învățământ 
din județul Neamț  și din țară. 
Aflat la a XIX-a ediție și 
având tema: Perspective în 
educație, simpozionul se va 
derula în data de 9 iunie 
2021. Principalul obiectiv 
urmărit de Simpozionul 
Internațional Școala 
modernă îl reprezintă 
optimizarea demersului 
didactic în domeniul 
învățământului online. 
Cadrele didactice sunt 
invitate să trimită articole 
tematice, toate acestea 
urmând a fi reunite într-un 
volum cu ISBN. Modalitatea 
de înscriere la simpozion, 
platforma utilizată pentru 
derulare și toate detaliile 
organizatorice vor fi curând 
promovate cu ajutorul  site-
ului Casei Corpului Didactic 
Neamț, 
http://www.ccdneamt.ro/new/
noutati/. 

 
 

 
                       

 
 

http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
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http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/noutati/
http://www.ccdneamt.ro/new/noutati/
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BENEFICIILE ABORDĂRII INTERDISCIPLINARE ÎN PREDAREA 
MATEMATICII 

 
  

Profesor   Elena Genoveva Irimia 
Colegiul Național de Informatică 

 
 

Literatura de specialitate definește interdisciplinaritatea ca fiind  o formă de cooperare 

între discipline ştiinţifice diferite, care se realizează în principal respectând logica ştiinţelor 

respective, adaptate particularităţilor legii didactice şi-l ajută pe elev în formarea unei imagini 

unitare a realităţii, îi dezvoltă o gândire integratoare. 

De asemenea, interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină 

într-alta, transfer cu grade diferite de implicare sau finalizare.  

În documentul UNESCO din 1976, se subliniază că interdisciplinaritatea ,,apare ca o 

consecinţă a integrării tuturor tipurilor de conţinuturi din perspectiva educaţiei permanente”. 

Studiul interdisciplinar permite sinteza ideilor și sinteza caracteristicilor din multe discipline. În 

același timp, abordează diferențele individuale ale elevilor și ajută la dezvoltarea unor abilități 

importante, transferabile. Aceste abilități, precum gândirea critică, comunicarea și analiza 

sunt importante și se dezvoltă continuu în toate etapele vieții. Sistemele educaționale 

servesc cel mai bine elevilor dacă permit și îi încurajează pe aceștia să își construiască 

propria cale interdisciplinară. Această abordare asigură cu siguranță dragostea de învățare, 

aprinde o scânteie de entuziasm și abordează diferențele de învățare pentru elevi. 

Argumente pentru abordări interdisciplinare: 

 De ordin ontologic. În plan existenţial, ca manifestare în spaţiu şi timp, lumea ni se 

dezvăluie - cel puţin la nivelul ştiinţei contemporane - ca o totalitate; 

 De ordin epistemologic. Interdisciplinaritatea rezultă din această valorizare în plan 

epistemologic al ideii de totalitate ontologică. S. N. Smirnov remarca în acest sens 

că ,,fundamentul epistemologic al interdisciplinarităţii ţine de unitatea întregii 

cunoaşteri ştiinţifice, cu alte cuvinte de unitatea crescândă a structurii 

epistemologice a ştiinţelor”;  

 De ordin social. Dinamica fenomenelor vieţii sociale se înscrie pe coordonatele 

aceleiaşi logici a complexităţii, dar şi a integrării diverselor sfere şi paliere. 

Procesele de socializare a naturii, precum şi problematica lumii contemporane 

reclamă cu necesitate o gândire interdisciplinară; 

 De ordin psihopedagogic. Acest aspect poate fi înţeles şi rezolvat corect în planul 

practicii educaţionale dacă nu este ruptă de dinamica ştiinţei şi vieţii sociale.  

În practica educaţională interdisciplinaritatea necesită abordări din mai multe perpsective: 
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 conţinuturile învăţământului trebuie structurate ţinându-se cont de logica ştiinţei, de 

mutaţiile care au loc în ştiinţa contemporană; deşi se pleacă de la aceste elemente, 

concretizarea conţinuturilor reclamă o logică didactică, cu particularităţi distincte; 

 tratarea în manieră cibernetică a procesului de învăţământ (input şi output) are 

implicaţii şi în plan psihopedagogic; 

 procesul de învăţământ, articulat cu structurile educaţiei nonformale şi informale, 

trebuie să reflecte în conţinuturile sale caracterul de sistem, unitatea ştiinţei 

contemporane, precum şi relaţiile paradigmatice, de ordin logic ale diferitelor discipline 

ştiinţifice; 

 procesul de învăţământ trebuie să valorizeze din punct de vedere educativ întreaga 

realitate înconjurătoare a copilului, presupunând coerență și unitate, oferindu-i 

acestuia o varietate de situaţii educative favorizante, dar şi permiţând realizarea 

sintezelor, sesizarea dinamicii lumii văzute ca un tot, ca un întreg, formate din sisteme 

şi subsisteme interdependente. 

Din aceste considerente, mai sus menționate, în învăţământul preuniversitar, se pot 

identifica trei direcţii ale interdisciplinarităţii: 

 la nivel de planuri, programe, manuale şcolare, teste sau fişe de evaluare; 

 puncte de intrare accesibile profesorilor în cadrul proceselor de predare –învățare- 

evaluare (în acest caz programele rămân neschimbate); 

 prin intermediul activităţilor nonformale sau extraşcolare. 

Tratarea interdisciplinară a materiei conferă câteva beneficii: 

 Elevii sunt extrem de motivați, deoarece au un interes personal în urmărirea 

subiectelor care le sunt interesante. Drept urmare, conținutul este adesea înrădăcinat 

în experiențele de viață, oferind un scop autentic pentru învățare și conectându-l la un 

context real. În consecință, învățarea devine semnificativă, intenționată și mai 

profundă, rezultând experiențe de învățare care rămân o viață întreagă; 

 Elevii acoperă subiecte mai în profunzime, deoarece iau în considerare perspectivele 

numeroase și variate din care un subiect poate fi explorat; 

 Abilitățile de gândire critică sunt utilizate și dezvoltate pe măsură ce elevii privesc 

dincolo de granițele disciplinare pentru a lua în considerare alte puncte de vedere și, 

de asemenea, încep să compare și să contrasteze concepte între domenii; 

 Elevii încep să consolideze învățarea prin sintetizarea ideilor din mai multe 

perspective și consideră o modalitate alternativă de a dobândi cunoștințe; 

 Explorarea subiectelor îi motivează pe studenți să urmărească noi cunoștințe în 

diferite domenii; 

 Abilitățile transferabile de gândire critică, sinteză și cercetare sunt dezvoltate și sunt 

aplicabile experiențelor de învățare viitoare; 

 Cunoașterea interdisciplinară și aplicarea diferitelor discipline pot duce la o mai mare 

creativitate. 

Cum se abordează interdisciplinaritatea? 
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 Prin intervenţii ale profesorului determinate de corelaţii obligatorii prevăzute de 

programele şcolare şi impuse de logica introducerii noilor cunoştinţe, motivarea pentru 

învățarea anumitor concept; 

 Prin elaborarea, în echipă, de proiecte de lecţii, planificări semestriale sau anuale 

comune a două sau mai multe discipline (biologie – chimie, biologie – fizică, 

matematică – fizică sau biologie – fizică – chimie, matematică-artă, etc.).  

Din perspectiva abordării interdisciplinare a matematicii se identifică următoarele  

avantaje: 

 modelul matematic asigură obiectivizarea fenomenelor fizice/chimice/biologice, 

descrierea lor în afara percepţiilor, uneori subiective ale diferiţilor indivizi; 

 modelarea matematică permite de asemenea o maximă conciziune în descrierea 

fenomenelor; 

 descrierea matematică oferă şansa unor posibile generalizări şi esenţializări ale unor 

legi fizice, proprietăţi chimice sau biologice, armonizari estetice sau auditive, în ideea 

aplicării lor pentru descrierea altor fenomene/proprietăţi similare sau realizarea altor 

produse artistice, etc.; 

 modelarea matematică permite obţinerea unor date sau caracteristici pentru 

fenomenul fizic sau proprietatea chimică/biologică greu accesibil experimental. 

Matematica a fost întotdeauna folosită ca instrument pentru organizarea și înțelegerea 

științelor fizice. Astăzi matematica se aplică și altor discipline, cum ar fi biologia, medicina, 

managementul, lingvistica și științele sociale.Exemplele care urmează aduc o edificare a 

interdisciplinarității între diferite concepte sau metode de rezolvare a unor probleme utilizând 

aparatul matematic. 

1.Aplicaţie în fizică a inegalităţii mediilor 

Două mobile parcurg acelaşi drum, primul cu viteză constantă v, cel de-al doilea 

parcurgând două porţiuni egale cu vitezele v1, v2, a căror medie aritmetică este v. Care mobil 

parcurge drumul mai repede? 

Rezolvare: Notăm distanţa cu D=2·d, iar timpii de parcurgere cu t1 (pentru primul mobil) şi t2 

(pentru al doilea mobil) 

1
1 2 1 2

2 4

2

D d
t d

v vv v v


   

 

 și 

2

1 2 1 2

1 1d d
t d

v v v v

 
     

   

Aplicăm inegalitatea dintre media aritmetica şi media armonica pentru v1 şi v2.  

1 2

1 2

2

1 1 2

v v

v v






 și 

1 2

1 2 1 2 1 2 1 2

4 1 1 4 1 1
d d t t

v v v v v v v v

 
         

     

Concluzie: Mobilul care merge cu viteză constantă ajunge la destinaţie în cel mai scurt timp. 
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2.Interdependeța unor concepte din geografie și matematică 

Sistemul de coordonate geografice este un sistem de referință care utilizează 

coordonatele unghiulare, latitudine (nordică sau sudică) și longitudine (estică și vestică) și 

servește la determinarea unghiurilor laterale ale suprafeței terestre (sau, mai general, ale 

unui sferoid). Globul este împărțit în 180° (grade) latitudine și 360° (grade) longitudine.  

Longitudinea unui punct este unghiul dintre proiecţiile pe planul ecuatorului ale direcţiilor de 

la centrul Pământului către punctul dat şi, respectiv, către un punct de pe Pământ ales 

convenţional ca origine a longitudinii.  

Latitudinea unui punct este unghiul dintre direcţia de la centrul Pământului spre acel punct 

şi planul ecuatorului.  

 

 
3.Matematica în realitatea înconjurătoare 

În anul 1202, Fibonacci a participat la un concurs de matematica in Pisa. Problema 

propusa concurentilor a fost celebra “Problema a iepurasilor” lui Fibonacci: 

Plecând de la o singura pereche de iepuri şi ştiind că fiecare pereche de iepuri 

produce în fiecare lună o nouă pereche de iepuri, care devine “productivă” la vârsta de 1 

lună, calculaţi căte perechi de iepuri vor fi după n luni. (de asemenea se consideră că iepurii 

nu mor în decursul respectivei perioade de n luni). 

Să notăm  Fn numarul de perechi de iepuri dupa n luni. Numărul de perechi de iepuri 

dupa n+1 luni, notat Fn+1, va fi Fn (iepurii nu mor niciodata!), la care se adaugă iepurii nou-

născuţi. Dar, iepuraşii se nasc doar din perechi de iepuri care au cel puţin o luna, deci vor fi 

Fn-1 perechi de iepuri nou-născuţi.  Obţinem astfel o relaţie de recurenţă: (reprezentată şi prin 

diagrama de mai jos).                               

Fn+1 = Fn + Fn-1,  unde F1=1; F2=0. 
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Această relaţie de recurenta reprezintă regula care generează termenii sirului lui Fibonacci: 

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233, .... 

 Numărul de aur se regăseşte în modul de dispunere a frunzelor, petalelor sau 

seminţelor la plante, în raportul dintre diferite părţi ale corpului omenesc, în artă, 

arhitectură, etc. 

 La multe plante, numărul de petale este un număr Fibonacci 

o 3 petale: crin, iris  

o 5 petale: trandafir sălbatic, viorele, lalele 

o 8 petale: delphiniums  

o 13 petale: gălbenele, porumb, cineraria, unele margarete  

o 21 petale: margarete, cicoare  

o 34 petale: pătlagina 

 Spirala logaritmică - unicul tip de spirală care nu-şi modifică forma pe măsură ce 

creşte și se găsește: 

o în forma cochiliei de melc 

o în forma urechii umane  

o în interiorul aparatului auditiv. 
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Exemple de practică educaţională interdisciplinară în Europa 

În Finlanda se urmăreşte fundamentarea integrată a studiului disciplinelor particulare, 

pentru construirea unei viziuni integrative a realităţii. În şcoala generală se practică 

integrarea tuturor disciplinelor în module transcurriculare, care reliefează teme de actualitate 

precum: educaţia pentru integrare internaţională, noile tehnologii, educaţia pentru calitatea 

mediului.  

În Anglia, în şcolile gimnaziale temele interdisciplinare sunt incluse atât prin 

intermediul Curriculumului Naţional cât şi prin abordări organizate deja în şcoli care s-au 

dovedit a fi un succes.S-au făcut eforturi de a defini în termeni de obiective şi de conţinuturi 

componentele şcolii obligatorii de 10 ani, întitulându-se educaţii, care au hotărât definirea 

componentelor obligatorii (compulsory school) în termeni de educaţie şi nu de cunoştinţe sau 

discipline. Şcolile gimnaziale din Anglia au o tradiţie îndelungată de organizare a 

curriculumului care a fost integrat şi transcurricular prin natura lui. Programa este stabilită în 

aşa fel încât să asigure învăţarea sistemică prin apelarea la interdisciplinaritate, cuprinzând 

un număr de arii curriculare.  

 

Bibliografie: 

1. Jones, C. (2009). Interdisciplinary Approach: Advantages, Disadvantages, and the Future 

Benefits of Interdisciplinary Studies. 

2. Ion Munteanu, D. Popa, Metoda șirurilor recurente, Editura GIL, ZALAU          
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PLATFORMA EDUCAȚIONALĂ PENTRU MATEMATICĂ 

 
  

Profesor Elena Genoveva Irimia 
Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț 

 
 

   Cu grade diferite de interacțiune, livrate online sau offline, programele de e-learning 
prezintă câteva avantaje incontestabile: 

1. Accesibilitate- este o consecință directă a epocii în care trăim. Internetul a încetat de 
mult să mai fie apanajul câtorva “luminati”, informația este disponibila într-o varietate 
de forme. În plus, accesibilitatea este sporită de ușurința utilizării unui astfel de 
instrument de învățare (de la meniurile explicative incluse în curs, la facilitățile de 
navigare pe care le oferă, pâna la ușurința parcurgerii modulelor de testare). 

2. Flexibilitate- modul în care ele se adaptează timpului și disponibilității persoanei 
angajate în procesul de învățare. Un curs livrat online poate fi parcurs în etape, oferă 
posibilitatea reluării modulelor dorite/ neclare, permite accesarea la orice oră și in 
orice moment cu ajutorul unui nume de utilizator și a unei parole. 

3. Adaptabilitate- un program e-learning poate fi adaptat atât în funcție de tipul de 
informație transmisă (limbaj tehnic, simbolic etc), cât și de nivelul de cunoștințe al 
auditoriului (prin selectarea doar acelor secțiuni identificate ca relevante în urma unui 
proces de pre-testare a cunoștințelor sau la propunerea profesorului). 

4. Echitate- Programele e-learning lasă foarte puțin loc de interpretare în ceea ce 
priveste o prestația profesorului la clasă si sunt percepute ca echitabile. Odată 
transformate într-un standard și făcând parte dintr-o procedura de instruire, va fi 
evident pentru toate părțile implicate că nu există diferențe de tratament sau de 
calitate.  

5. Varietate- utilizarea programelor de e-learning trebuie avută în vedere justa 
masura. Specialiștii spun ca soluția este amestecul (blended learning) tehnicilor de 
predare/învățare în clasa cu cele de e-learning. Se asigură astfel o adresare mai 
eficienăa a nevoilor individuale de învățare (prin oferirea de stimuli și de contexte 
variate) și implicit un beneficiu mai consistent al training-ului pe termen lung. 

Din aceste considerente, proiectul strategic Erasmus +, intitulat Gifted European 
Mathematicians, cu numarul de referință  2017-1-RO01-KA201-037470, și-a propus să 
dezvolte o platforma e-learning pentru predarea/învățarea matematicii, pe care doritorii o pot 
explora la adresa: 

https://www.erasmus4maths.com/ 
Coordonatorul european al proiectului, Colegiul Național de Informatică, împreună cu ceilalți 
parteneri (I.I.S.”Aterno-Manthonè”din  Pescara, Italy, Z.S.O.Zespol Szkol 
Ogolnoksztalcacych din Kluczbork, Polonia, Agrupamento de Escolas M.Torga din 
Bragança, Portugal,  Ieso Miguel De Unamuno din Ledesma , Spain si IPSSAR “ F. De 
Cecco”, Pescara, Italy) și-au propus, ca prin această platformă, să se realizeze următoarele: 

 Introducerea de ore suplimentare de meditații sau ghidare în rezolvarea temelor 
pentru acasă între profesori și elevi, fiecare dintre aceștia găsindu-se la ei acasă sau 
în alte locații; multiplele modalități de comunicare sincrona – conferință on-line (video 

https://www.erasmus4maths.com/
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sau/și audio), chatul, dar și asincronă ca forumul, whiteboard-ul sau wiki vor fi usor de 
accesat 

 Crearea de clase de pregătire speciale, ca de exemplu cele pentru olimpici sau cele 
pentru elevii cu nevoi speciale, prin adăugarea de bibliografie on-line 
suplimentară/specială – biblioteci virtuale, teste de auto-evaluare și coordonarea 
acestora de către profesori special desemnați 

 pregătirea testelor naționale prin simularea de examene on-line 

 îmbunătățirea abilităților de folosire a tehnologiilor informatice pentru toți elevii 

 sporirea eficienței și dorința de învățare a elevilor prin realizarea de cursuri interactive 
animate și/sau video sau prin teste de auto-evaluare de tipul jocurilor educative. 

 creșterea eficienței de învățare prin implementarea unor metode moderne, ca de 
exemplu cursuri în format audio-video, experimentare prin simulari, jocuri 

 testarea elevilor se poate face într-un mod centralizat, periodic, prin rapoarte și 
statistici generate automat de către sistem. 

 realizarea de biblioteci virtuale și oferirea cursurilor pentru proprii elevi în mediul on-
line 

 implementarea unui mediu de comunicare permanent prin multiple modalități atât între 
profesori și elevi cât și intre elevi și elevi pe teme de studiu  

 crearea de rapoarte privind progresul elevilor și cataloage virtuale 

 examinarea elevilor on-line, într-un sistem centralizat si eliminarea timpului dedicat 
corectării testelor. 

Platforma e-learning se adresează elevilor și profesorilor preocupați de învățarea și 
dezvoltarea de abilități în matematică,prin parcurgerea de lecții virtuale, baterii de exerciții și 
probleme menite să asigure dobândirea de cunoștințe și abilități de bază, cât și de nivel 
mediu, dar și aplicarea de teste finale pentru fiecare unitate de învățare, care să verifice 
nivelul de competențe matematice conform standardelor Uniunii Europene. 
Mai mult, deoarece, platforma se adresează elevilor din diverse colțuri ale Europei, aceasta 
cuprinde și un glosar de termini matematici în limba engleză, cât și în limbile materne ale 
țărilor partenere, cu imagini sugestive și exemple edificatoare despre fiecare concept, cât și 
pronunția în limba engleză. 
Un alt produs intelectual care va atrage elevii să învețe matematica este MATISH, un joc 
interactiv care propune soluționarea unor situații de poveste rezolvând exerciții matematice, 
acest joc fiind accesabil și pentru tablete, telefoane smart, etc. 
Lecțiile virtuale la matematică își propun să fie un instrument didactic atractiv prin imagini și 
animatiile utilizate, să fie cat mai explicit prezentate conceptele și care să conțină exemple, 
exerciții reolvate, desene, grafice (unde este cazul), etc. Profesorii implicați în elaborarea 
lecțiilor au utilizat diverse aplicații precum Power point, Geogebra, After Effects, etc. 
Lecțiile se adresează tuturor elevilor, de la clasa a V la clasa a XII, indiferent de nivelul de 
cunoștințe și abilități ale acestora, bineînteles abordate gradual, în funcție de numărul clasei 
în care se află.  
Astfel, s-au dezvoltat lecții pe 4 arii de interes, de comun acord stabilite de cei 6 parteneri 
europeni:  

 Numere- cu cele 4 unități: Numere naturale ( echipa Italiei), numere întregi ( echipa 
României), Numere raționale ( echipa Italiei), Numere reale ( echipa Romaniei).  

  Geometrie cu 5 unități de învățare: Poligoane (echipa Portugaliei), Congruența ( echipa 
Spaniei), Asemănarea ( echipa Portugaliei), Relații metrice in triunghi ( echipa Spaniei), 
Perimetre și arii ( echipa Spaniei) 
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 Functii-cu cele 3 unități de învățare: proprietăți ale funcțiilor( echipa Romaniei), Funcția de 
gradul I ( echipa Poloniei), Funcția de gradul al II lea ( echipa Poloniei). 

 Date și statistică- cu cele 4 unități de învățare: Date statistice, Metode de măsurare a datelor 
statistice, Măsurarea tendințelor centrale, Măsurarea dispersiei. 

Iată un exemplu de secvență de lecție virtuală propusă de autorul articolului: 
1.Functions.Definition and Notations 
Historical aspects: 

The idea of a function was developed in the seventeenth century. During this time, 
Rene Descartes (1596-1650), in his book Geometry (1637) used the concept to describe 
many mathematical relationships. The term "function" was introduced by Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646-1716) almost fifty years after the publication of Geometry. The modern 
definition of function was first given in 1837 by the German mathematician Peter Dirichlet: 
“If a variable y is so related to a variable x that whenever a numerical value is assigned to x, 
there is a rule according to which a unique value of y is determined, then y is said to be a 
function of the independent variable x”. 
 

Example of the common function 
1. Many widely used mathematical formulas are expressions of known functions. For example, 

the formula for the area of a circle, A = πr2, gives the dependent variable A (the area) as a 

function of the independent variable r (the radius). 

If  r=2 then A=4π 

If r=1.5 then A=2.25π 

If r=5 then A=25π 

In this condition, A(r)= πr2  is a function, where π is parameter, r is the argument (variable of 

function). 

2. A tree grow up 20 cm per  year. This is a depedence between the height of the tree and its 

age. 

 

 h(year) is the function 

 "year" could be called the "argument", or the "variable" 

 a fixed value like "20" can be called a parameter 

https://www.britannica.com/science/circle-mathematics
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 Definition 

  We define a function on set A with values in set B if, through a procedure(law), 
for any element from set A we associate a unique element from set B. 

f: A→B, x→f(x) 

 
 Elements which define a function 

               f: A→B (f defined on A with values in B) or A B 
 A is the domain of definition 
 B is the multitude where the function gets values (by language 

abuse we will name the multitude B the codomain (range) of the 
function) 

! The domain of a function is the set of possible inputs. The codomain (range) of a function is 
the set of corresponding outputs. 
 
Solved Exercise:   

Consider the relation f(x) = .  

(a) Write down the domain and codomain of the function.  
(b) Re-write the function with argument z.  
(c) Use the function to calculate f(1) exactly.  
(d) Write down another function where x = 4 has to be omitted from the domain. 

Solution: a) x . So the domain is  and the codomain is  

b)f: f(z) =  

c)f(1) =  

d) f: f(x) =  

Observation 
 A function is well defined if there are 3 elements given: the domain of 

definition-A, the codomain-B and the law of correspondence-f(x). 
           Ways to define a function  

    1. SYNTETHICALLY DEFINED FUNCTIONS: Are those functions f:A → B where 

for each element x A is associated with a unique element y B so y=f(x), with 
the help of numerical tables or diagrams. 

Example:  
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  2. ANALYTICALLY DEFINED FUNCTIONS: Are those functions defined with 
the help of some properties or with the help of one or more formulas 

Example: f:  → , f(x)=x+3 is an analytical defined function through which any element x is 
associated with x+3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solved Exercises 

1. Find the domain of the following functions: 

a)f: D  

b) f: D  

 

Solutions: 

a) x  

b) 2x+10  D=[-5,  

2. Prove that the following relations are a function or not: 

a) 

x 1 2 3 4 

f(x) 0 0  1 

 

Solution: The table is not associated with a function because there is an element 3 which 

doesn’t have an element in codomain. 

b) 

 

 
 
 
 

1 

2 

3 

N 

O 

T 

A 
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Solution: The diagram is not a function because for the element 2 from domain have 
associated through relation 2 elements. 
Puterea unor animații din cadrul unor lectii, precum cea de la Numere întregi nu poate fi 
redată pe o foaie de hârtie, este nevoie de tehnologie și bineînțeles să accesați platforma, 
deoarece sunt numeroase animații care redau înțelegerea unor concpete utilizând mediul 
înconjurător/realitatea cotidiană.  
Elevii noștri cred în beneficiile platformei e-learning, și contribuie alături de noi la dezvoltarea 
ei prin sugestii, animații, etc. La final, fiecare elev a parcurs testele finale prevăzute la finalul 
fiecarei unități de învățare și a primit un certificat care să ateste nivelul de competențe atins, 
asigurând astfel și o evalaure de ansamblu cât și una motivațională. 
 
Bibliografie: 
Manual clasa a Xa , autor M. Burtea , G. Burtea, Editura Carmins 
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SPECIFICUL  FORMĂRII  NOŢIUNILOR  MATEMATICE ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 
 

  Profesor în învăţământ primar, Maria Dârlea 
Școala Gimnazială ,Comuna Borlești , județul Neamț 

 
 

   

Logica didactică a 
învăţământului matematic 
are drept temei logica internă 
a ştiinţei  matematice,dar se 
construieşte ţinând seama şi 
de particularităţile psihice ale 
celui care învaţă 
matematica.Specificul 
gândirii copilului de vârstă 
şcolară mică ( mai ales în 
primele clase) se manifestă 
printr-o proprietate esenţială, 
anume aceea de a fi concret 
intuitivă.Aşa cum arată 
J.Piaget , ne găsim în stadiul 
operaţiilor concrete . 

Formarea noţiunilor 
matematice se realizează 
prin ridicarea treptată către 
general şi abstract , la 
niveluri successive , unde 
relaţia între concret şi logic 
se modifică în direcţia 
esenţializării realităţii.În 
acest proces  trebuie 
valorificate diferite surse 
intuitive: experienţa  empirică 
a copiilor , matematizarea 
realităţii înconjurătoare, 
operaţii cu mulţimi concrete 
de obiecte, limbajul graphic. 
Există o legătura strânsă 
între conţinutul şi forma 
noţiunilor , care trebuie 
respectată cu precădere în 
formarea noţiunilor 
matematice.Orice termen( 

denumire) trebuie să aibă 
acoperire în ceea ce priveşte 
înţelegerea conţinutului 
noţional,altfel , asemenea 
termeni apar cu totul străini 
faţă de limbajul activ al 
copilului şi, fie ca-i  pronunţă 
incorect, fie că sub aspect 
sonor îi pronunţă corect ,îi 
lipsesc din minte 
reprezentăile 
corespunzătoare, realizându-
se astfel o învăţare  formală. 

Matematica este un 
limbaj care are ca primă 
funcţie să reprezinte cât mai 
bine realitatea, să o 
modeleze.În acest sens ea 
constituie un instrument de 
explorare a realului.După 
Xavier Rogiers ,, obiectivele 
pe care le poate viza o 
modelare pot fi":a comunica 
informaţii;a rezolva o 
problemă;a ajuta la luarea 
unei decizii;a anticipa 
realitatea;a anticipa  o 
situaţie , un fenomen, cum 
funcţionează ceva 
etc."Pentru a traduce 
realitatea fizică intr-un model 
convenabil, este necesar să 
trecem prin filtrul limbajului 
matematic , despre care 
putem spune că este 
constituit din obiecte 
matematice(concepte) şi 
reguli care stabilesc relaţiile 

dintre acestea.Rogiers 
consideră că aceste obiecte, 
în număr de trei , sunt alese 
astfel încât să reprezinte 
realitatea cât mai fidel posibil 
:a)numerele : 0;5;100;0,333; 
b)mărimile: 2m;10kg;6,75 
lei;15dl etc; 
c)formele:dreaptă, 
segment,pătrat,cub 
etc.Atunci când un singur 
astfel de obiect nu ajunge 
pentru a descrie realitatea, 
se pot asocia mai 
multe(Rogiers ,2000, pag 
75). 
Aceste obiecte nu sunt 
independente unele de 
altele: 
-pătratul este definit  ca 
având patru laturi 
congruente; 
-o mărime se exprimă cu 
ajutorul unui număr; 
-anumite mărimi 
(lungime,arie ,volum) au 
sens numai în legătură cu 
anumite forme determinate; 
-anumite numere au fost 
descoperite ca rezultat al 
măsurării. 

Scrierea matematică 
face apel la două tipuri de 
limbaj:cel natural şi cel 
matematic.Vom ilustra 
această afirmaţie prin două 
exemple de probleme:a)Un 
fermier dispune pentru 
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construcţia unui ţarc de 84 m 
de plasă de sârmă.El ezită 
între două posibilităţi: să 
construiască un ţarc 
dreptunghiular cu lungimea 
cât dublul lăţmii sau să 
construiască un ţarc pătrat. 
 Calculează ,în fiecare caz 
,măsura în metri a 
dimensiunilor ţarcului.El 
decide să-l construiască pe 
cel cu aria mai mare.Ce 
soluţie va alege? 
b) Iată  un mesaj pe care l-
am primit prin 
telefon.Desenează figura 
descrisă: 
-pe o foaie de caiet de 
matematică trasează un 
pătrat cu latura de 6 
pătrăţele; 
-luând drept centru fiecare 
vârf ,trasează  cele patru 
părţi de cercuri  care au raza 
de trei pătrăţele şi se găsesc 
în înteriorul pătratului; 
-colorează în albastru 
porţiunile de disc pe care le-
ai desenat. 

Aceste texte utilizează 
cuvinte din limbajul curent, 
cum ar fi fermier,ţarc 
,albastru,porţiuni etc. şi 
cuvinte din vocabularul 
geometric : 
dreptunghiular,lungime,lăţim
e, pătrat,vârfuri,rază, centru 
,disc etc., termeni care există 
în limbajul natural ,dar sunt 
utilizaţi aici în accepţia lor 
matematică.O scriere 
matematică este constituită 
din două coduri de 
interacţiune : limbajul natural 
ş limbajul matematic. Acesta 
din urmă împrumută cuvinte 
din limba naturală,dar le dă o 

semnificaţie proprie.De 
exemplu cuvântul ,,unghi" 
,pe care îl găsim în expresii 
ca  ,, sub un anumit unghi" , 
,,unghiul acoperişului", 
trimite în geometrie la un 
obiect particular.De 
asemenea expresia,, în 
funcţie de " care transmite o 
dependenţă , ,, în funcţie de 
cum va fi timpul după-
amiază , mai mergem sau nu 
la plajă", va caracteriza în 
matematică o anumită 
dependenţă între două 
mulţimi.Termeni matematici 
ca dreaptă, cerc,disc,număr 
,cifră etc. contrar termenilor 
din limba naturală , apar în 
general ca univoci.Ei trimit la 
definiţii precise care se 
integrează într-o teorie. 

După Rogiers , 
diferitele registre ale limbii 
care intervin în scrierea 
matematică sunt complexe şi 
necesită competenţe 
multiple: 
-competenţe pur lingvistice 
necesare pentru a înţelege 
orice mesaj scris(stăpânirea 
codului, cunoaşterea 
lexicului,a sintaxei); 
-- cunoaştere specifică a 
vocabularului (figură, 
număr,produs,sumă,arie etc) 
şi a simbolurilor (,,+" ,  ,,-" ,  
,, x" , ,,<"  ,   ,,>" etc.) strict 
matematice; 
-un abandon progresiv al 
logicii naturale  în favoarea 
logicii formale: 
-capacitatea de a repera, a 
selecţiona, a tria  informaţiile 
matematice necesare pentru 
atingerea unui scop precis 
sau pentru a răspunde la o 

întrebare(pentru a rezolva 
problema) .Înţelegem de 
unde vine dificultatea pentru 
un elev în abordarea unui 
text matematic. Aceste 
competenţe sunt întotdeauna  
implicite şi nu fac obiectul 
unor activităţi de învăţare 
specifice.Totuşi , înţelegerea 
matematicii se construieşte 
pe aceste fundamente.Mai 
mult,aceste competenţe vor 
trebui utilizate pe parcursul 
întregii şcolarităţi în funcţie 
de noile discipline 
matematice care vor fi 
abordate 

Enunţul  unei 
probleme este un tip de text 
particular , pentru care 
competenţa în lectura unui 
text narativ sau documentar 
nu se transferă cu uşurinţă 
.Înţelegerea sensului de 
către elevi necesită o dublă 
competenţă:înţelegerea 
situaţiei propuse şi a 
contextului matematic pentru 
a alege strategiile şi 
instrumentele  
adaptate.Lectura enunţurilor 
de probleme este o activitate 
specifică şi necesită o 
muncă didactică particulară.  
Lucrul asupra lecturii ,trierea 
informaţiilor,reorganizarea 
datelor,nu se pot face decât 
dacă sunt ghidate de o idee 
de o strategie de 
rezolvare.Tratarea numerică 
poate să difere( alegerea 
operaţiilor,efectuarea 
calculelor,controlul 
rezultatelor etc), dar punerea 
la punct a unei strategii 
evoluează intr-o manieră 
dialectică împreună cu 
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construcţia sensului.Un 
enunţ de problemă se 
prezintă ca un text în acelaşi 
timp informativ(conţine date ) 
şi interogativ ( cere 
răspunsul la anumite 
întrebări sau efectuarea unor 
sarcini). 

Problemele de şcoală 
primară utilizează în general 
un ambalaj , o poveste sau 
un context documentar  
pentru a face concrete 
noţiunile matematice 
prezentate.Stăpânirea 
limbajului natural este 
indispensabilă pentru a 
înţelege sensul lecturii.De 
obicei, elevii ştiu să citească 
texte narative  pentru că 
învaţă să citească pe astfel 
de texte.Or, priceperile 
construite pe astfel de texte 
nu sunt transferabile.Ceea 
ce se transferă este tehnica , 
doar dacă ea permite şi 
înţelegerea lor.A şti să citeşti  
înseamnă a şti să îţi adaptezi 
strategia la tipul de text pe 
care îl ai în faţă. 

Învăţarea limbajului 
matematic reprezintă o parte 
deloc neglijabilă a învăţării 
matematicii.Ea presupune 
activităţi de lectură  şi 
activităţi de producere a unor 
enunţuri scrise .Nu poate fi 
detaşată de conţinuturile 
matematice.Profesorul 
trebuie să permită fiecărui 
elev să treacă progresiv de 
la limbajul natural la cel 
matematic.Fiecare disciplină 
care se studiază în şcoală 
are menirea de a ,,construi" 
şi ,, reconstrui" logic şi 
progresiv în structurile 

mentale ale elevului un 
sistem de cunoştiinţe 
ştiinţifice care să se apropie 
de logica ştiinţei 
respective.Matematica este 
ştiinţa conceptelor celor mai 
abstracte , de o extremă 
generalitate.Ca ,, 
abstracţiuni ale 
abstracţiunilor ", ele se 
construiesc la diferite ,, 
etaje" prin inducţie, 
deducţie,transducţie. 
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GREŞELI TIPICE ÎNTÂLNITE ÎN SCRIEREA ŞI EXPRIMAREA 
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Prof. înv. primar, Maria Dârlea 

Școala Gimnazială Comuna Borlești , județul Neamț 

 
 

          Una din 
sarcinile de bază ale 
învăţământului primar este 
înarmarea elevilor cu 
deprinderi trainice de 
scriere corectă. O scriere 
corectă cu adevărat 
corectă se poate realiza 
dacă actul scrierii se 
conştientizează, dacă 
elevul îşi motivează 
grafia şi ortografia. 
Scrisul este, dincolo de 
aspectul tehnic, un 
instrument al muncii 
intelectuale dar şi unul din 
semnele prin care se 
distinge omul instruit şi 
educat. (Mitu, 2006:38) 

        Există în şcoala 

contemporană o criză în ce 

priveşte însuşirea ortografiei, 

ale cărei cauze sunt multiple, 

de ordin psihologic, medical 

şi sociologic. De altfel, şi 

studiul limbii române în 

şcoală comportă o serie de 

dificultăţi care sunt 

determinate de caracterul 

abstract al cunoştinţelor şi de 

complexitatea deprinderilor 

ortografice ce trebuie 

formate în legătură cu 

acestea. Trebuie, însă, 

depăşită orice dificultate şi 

realizat obiectivul principal al 

studiului limbii române în 

general şi a gramaticii în 

special, care constă, atât în 

învăţarea de reguli şi 

categorii gramaticale, cât şi 

în dezvoltarea flexibilităţii 

gândirii, în formarea unor 

capacităţi intelectuale şi, nu 

mai puţin important fiind al 

doilea obiectiv al studiului 

gramaticii, respectiv 

formarea automatismelor 

ortografice. (Ionescu, 

1981:76) 

        Deşi programele şi 

manualele şcolare înscriu an 

de an, cu tot mai multă 

insistenţă, sarcini legate de 

însuşirea normelor de 

ortografie şi de punctuaţie, 

din practica activităţii noastre 

ştim că, la finele ciclului 

primar, se mai găsesc elevi 

cu serioase lacune în privinţa 

scrisului corect, lacune care, 

în cele mai multe cazuri, 

continuă în ciclul gimnazial şi 

chiar liceal. (Drincu, 

1983:76) 

        Toate acestea ne obligă 

să privim problema 

ortografiei în şcoală cu mai 

multă seriozitate, dorind să 

găsim modalităţi specifice de 

însuşire a regulilor şi 

deprinderilor ortografice de 

precizare a cazurilor 

greşelilor şi de prevenire a 

lor în scrierea elevilor. 

(Drincu, 1983:76) 

        Numărul mare al 

greşelilor, gravitatea lor, 

persistenţa lor ţin şcoală ne 

determină să ne îndreptăm 

atenţia şi efortul către acţiuni 
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corective, deci spre o 

pedagogie curativă, 

terapeutică. Este necesară 

mai întâi o precizare asupra 

conceptului de greşeală de 

ortografie şi a tipurilor de 

greşeli, o analiză a cauzelor 

multiple care le provoacă, a 

condiţiilor, a modului şi a 

mijloacelor specifice de 

evaluare şi corectare. (Măriu, 

1983:104) 

        Greşeala de 

ortografie, dacă nu este 

accident, reprezintă 

psihologic fie lipsa de reacţie 

corespunzătoare la un stimul 

încă nespecializat, la o 

regulă încă nefixată, lipsă a 

cărei instalare în deprindere 

trebuie prevenită, fie o 

deprindere negativă, un 

sistem de conexiuni 

stabilizat, care din punct de 

vedere al regulii cu 

corespunde stimulilor reali şi 

care trebuie desfiinţat. 

(Măriu, 1983:104) 

        Gravitatea unei greşeli 

de ortografie se apreciază 

după criterii lingvistice, 

culturale sau morale. O 

greşeală devine foarte grevă 

când stânjeneşte 

comunicarea tulburând 

mesajul, anulându-i 

capacitatea de a comunica 

vreo informaţie. (Măriu, 

1983:105) 

        Din practica predării-

învăţării ortografiei în ciclul 

primar, voi  prezenta o listă 

cu următoarele tipuri de 

greşeli, care au fost 

înregistrate la elevii mei  şi 

care au o arie de răspândire 

mai mare: 

1) Greşeli provocate de 

nerespectarea regulilor 

care stabilesc ortografia în 

concordanţă cu normele 

ortoepice: 

        a) Grafii care redau în 

mod neliterar de 

pronunţare (regional, 

hipercorect sau semicult) 

              a – e = mănuşe, 

uşe, păpuşe, plaje; 

              a – ea = păpuşea, 

grijea, plajea; 

              e – i = datoriele, 

orcine; 

              i omis = orcare, 

orcine; 

              ie – e = pelea, pesă; 

              ea – ia = acţiunia, 

avia; 

              a – ie = aier, aierisit, 

aierisire; 

              e – a; e – ia  = 

creiase, creiază; 

              e – e; e – ie = 

creiez, idee; 

              o – e; o – ie = poiet, 

poiezie; 

              i –i; i omis = fincă, 

ştinţă; 

              şi – s = acelaş, 

iarăş; 

              cs (x) – s = 

escursie, esplicaţie; 

              t omis = asfel, alfel; 

              ii – ei = acţiunei, 

firei; 

              iei – ii = culoare 

hârtii; 

              ei – i = adevărurile 

ştinţei; 

              o – oa = coastă; 

        b) Grafii care nu redau 

pronunţarea reală a 

elevilor (hiperortografie, 

analogii false): 

              m – n = bonboană, 

înpărţitor; 

              ie – e = boer, reese; 
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              ia – iea = uneiea, 

căreiea; 

              p – b = sebtembrie; 

              z – s = desamăgit, 

glesne; 

              ei – ii = fetii, mamii; 

              i – ii = voştrii, noştrii; 

              ii – iii = boiii.  

 

2) Greşeli produse de 

nerespectarea regulilor 

care stabilesc scrierea în 

neconcordanţă cu 

pronunţia literară: 

        a) Grafii care redau 

modul corect de 

pronunţare dar în dezacord 

cu norma ortografică: 

              e – ie = iel, ieu, 

ieste, iepocă; 

              oa – ua = cuală, 

vrăbiuară; 

              i – a; i – ia = 

bogăţiia, bătăliia;   

     b) Grafii care nu redau 

pronunţia reală a elevilor 

(hiperortografie): 

              i – a; iea = poieziea, 

ştiieam, tăieam, voieam. 

 

3) Greşelile produse de 

nerespectarea regulilor 

care stabilesc scrierea în 

necotingenţă cu pronunţia: 

        a) Omiterea unor 

litere: 

              (toţi) copii – toţi 

copiii 

              sore – soare  

              lipede – limpede  

              mngie – mângâie   

        b) Omiterea literelor 

finale: 

              se du(c), priete(n), 

bunicu(l), băiatu(l), omu(l), 

pomu(l). 

        c) Confuzii de litere: 

              v cu f: înfaţă – 

învaţă; 

              s cu z: căsut – 

căzut; 

              sece – zece  

        d) Schimburile între 

consoanele sonore şi 

surde: 

              am fucit – am fugit;  

              opţiune – obţiune; 

              dulge – dulce    

        e) Scrierea grupurilor 

de litere: ce, ci, ge, gi, che, 

chi, ghe, ghi; 

        f) Scrierea incompletă 

a unor diftongi: 

              şcolă – şcoală; 

              frumosă – 

frumoasă; 

              bolă – boală; 

              flore – floare; 

              dore – doare; 

              epure – iepure; 

              şosa – şosea; 

              călătore – călătoare. 

        g) Despărţirea 

cuvintelor în silabe după 

auz, după modul de 

pronunţare; 

        h) Greşeli datorate 

pronunţiei greşite, neclare 

a învăţătorului: 

              câncolo – când 

acolo; 

              dinnou – din nou; 

              alceva – altceva.    

  

4) Greşeli în întrebuinţarea 

cratimei (folosirea cratimei 

în poziţie incorectă sau de 

omitere a ei): 

        a) Analize false în 

îmbinări reale: 

              m – ia (spus), m – 

aţi (văzut)   

        b) Analiza 

hipercorectă a unor 

cuvinte bisilabice: 
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              a – le (tale), ce – le 

(mai gustoase).   

        c) Analiza 

hipercorectă a unor 

monosilabice: 

              î – mi (promitea), î –

şi (zicea). 

        d) Omiterea cratimei: 

 în cazuri de omofonie: 

           neam (dus)                       

la (dus)                        miau 

(spus)                   sau 

(văzut) 

           nai (venit)                        

sa (aşezat)                    nea 

(dat)                        va (spus) 

 analize false în grupuri 

reale: 

              ducând – ule; 

              povesti – ţi – le . 

 analiza hipercorectă a 

unor cuvinte accentuate: 

              frăţâ – ne (său)  

        O altă grupare a 

greşelilor se organizează 

după relaţiile dintre ortografie 

şi punctuaţie. 

        De exemplu: 

        a) Greşeli provocate 

de nerespectarea regulilor 

care stabilesc ortografia în 

concordanţă cu normele 

ortoepiei; 

        b) Greşeli provocate 

de nerespectarea regulilor 

care stabilesc scrierea în 

neconcordanţă cu 

pronunţia literară; 

        c) Greşeli provocate 

de nerespectarea regulilor 

care stabilesc scrierea în 

neconcordanţă cu 

pronunţia. (Mitu, 1978:88) 

        Oricare din greşelile 

amintite mai sus, şi nu 

numai, este la fel de gravă 

atât din punctul de vedere al 

normelor ortografice, foarte 

precise, cât şi din punct de 

vedere pedagogic. De aceea 

învăţătorul are un rol extrem 

de important şi anume acela 

de a preveni, depista şi 

corecta eventualele greşeli 

de ortografie şi punctuaţie 

apărute în scrierea elevilor. 
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STRATEGII MODERNE ÎN ÎNVĂŢAREA ŞI PREDAREA 
LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN 

PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARITĂŢII 
 

 

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

 
 

  

A crește, a educa și a 

instrui un copil este o operă 

care are înainte de toate,  

multă dragoste. Copii sunt 

diferiți de aceea educația 

care i se oferă trebuie să fie 

adaptată personalității lui. 

Climatul în care ei se 

dezvoltă, să fie unul 

favorabil, iar această 

raspundere trebuie să o 

poarte familia și școala 

deopotrivă.  Educația 

formală desfășurată în 

unitățile de învățământ are 

un rol foarte important atât în 

transmiterea cunoștințelor 

cât și în formarea 

competențelor intelectuale, a 

atitudinilor necesare tinerilor 

într-o societate democratică. 

                  Educația fizică 

vizează  dezvoltarea 

armonioasa a organismului, 

întărirea sănătății și 

cultvarea unor calități fizice. 

Este primul ,, gen de 

educație”, care își exercită 

influiența asupra 

organismului. Funcția 

principală a educației fizice 

este de a optimiza sănătatea 

elevilor folosind mijloace, 

metode și tehnologii 

diferențiate astfel încât de 

efectele acestor activități să 

beneficieze toți elevii, 

indiferent de nivelul 

aptitudinilor sau al 

capacităților de mișcare. 

     În şcoală 

contemporană, există 

conceptul de 

interdisciplinaritate, dar se 

foloseşte foarte puţin, şi cel 

mai adesea numai dacă este 

obligatoriu, fiind sugerate 

chiar de planul de 

învăţământ sau de 

programele disciplinelor sau 

ariilor curriculare. Un 

curiculum interdisciplinar 

presupune o analiza 

epistemologică a 

disciplinelor predate pentru 

identificarea conceptelor şi 

metodelor comune, 

transferabile sau 

extrapolabile. Acest lucru se 

poate realiza de mai multi 

profesori care să lucreze ca 

o echipă. Prin urmare este 

necesar un antrenament 

special din partea 

profesorilor, o pregătire 

iniţială şi postuniversitară 

pentru predarea 

interdisciplinară. 

Organizarea 

interdisciplinară răspunde 

mai bine progresului ştiinţific, 
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tehnologic şi al disciplinelor 

socio-economice, privind 

formarea personalităţii 

omului contemporan. În 

acelaşi timp, 

interdisciplinaritatea are un 

caracter deschis 

restructurărilor şi inovării 

conţinuturilor, permiţând 

transferul acestora pe o axă 

orizontală şi 

întrepătrunderea 

disciplinelor: 

 Transferul între 

mai multe domenii învecinate 

(matematică,fizică,chimie 

sau educatie fizică, biologie, 

fizică, etc.); 

 Transferul între 

mai multe teme sau 

probleme studiate; 

 Transferul de 

metode şi strategii de 

cercetare ştiinţifică; 

 Transferul de 

concepte între discipline. 

Interdisciplinaritatea 

are mai multe avantaje, 

dintre care două sunt 

esenţiale: 

 Asigură un 

anumit grad de integritate 

între diferite domenii de 

cunoaştere; 

 Permite 

schimburi de ordin 

conceptual şi metodologic, 

precum şi utilizarea unui 

limbaj comun. 

Orice activitate 

umană, deci şi activitatea de 

învăţare, se desfăşoară într-

un “câmp motivaţional”, care 

ar fi de dorit să fie optim, mai 

ales pentru că realitatea 

arată ponderea ridicată a 

motivaţiei extrinseci la un 

număr mare de elevi din 

cadrul fiecărei clase, care se 

îngemănează cu motivaţia 

intrinsecă.   

Motivaţia poate duce 

la creşterea randamentului 

şcolar, de aceea profesorul 

trebuie să găsească cele mai 

bune metode de a reuşi să 

atragă elevii care au dorinta 

de autoafirmare, trebuinţă de 

performanţă şi care se poate 

realiza mult mai uşor în 

cadrul unui CDS 

interdisciplinar. De exemplu 

un elev care nu este bun la 

educaţie fizică , poate obţine 

o notă bună la o temă care 

solicită conoştinţe de 

biologie, sau de igienă. În 

cazul în care unui elev nu i 

se poate capta atenţia şi 

interesul cu procedee 

obişnuite, trebuie create 

situaţii de predare-învăţare 

în cadrul cărora elevul să 

trăiască sentimentul 

succesului, care devine 

factor motivaţional, pentru că 

“succesul, performanţele 

obţinute vor deveni surse 

pentru motivarea învăţării”, 

după cum afirma Ausubel. 

Predarea în absenţa 

motivaţiei ridică o serie de 

probleme ca de altfel şi 

predarea în cazul 

demotivării. Maiestria 

pedagogică îşi spune 

cuvântul, profesorul bun fiind 

capabil de a stârni 

curiozitatea elevilor prin 

“elemente surpriză” incluse 

în demersul didactic.  

Alegerea metodelor 

este responsabilitatea 

profesorului, el va şti ce le 
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place elevilor, sau nu, cert 

este că motivarea depinde 

nu neapărat de “Ce 

predăm?” ci mai ales de 

“Cum predăm?”În perioada 

contemporană reforma 

conţinuturilor învăţământului 

românesc a creat cadrul 

unor transformări la nivelul 

curriculumului, între care se 

distinge perspectiva 

interdisciplinară.  

Pregătirea fizică este 

strâns corelată cu cea 

intelectuală, eficiența 

procesului de instruire fiind 

condiționată de alternarea 

judicioasă a orelor de 

intensă solicitare intelectuală 

cu cele practice sub forma 

exercițiilor fizice. Educația 

fizică vizează latura biologică 

a ființei umane. Este 

acțiunea care priveste toate 

vârstele umane prin a 

raspunde unei duble 

trebuințe: intelectuală; 

socială; starea de sănătate a 

organismului;dezvoltarea 

normală și prelungirea 

duratei de viață. 

Pe lângă măiestria 

profesorului, muzica joacă 

un rol important în reușita 

lecțiilor . Ea stimulează 

activitatea, determină 

expresivitatea artistică și 

creează ambianța 

corespunzătoare. 

            Familiarizarea 

oamenilor cu dorința de a 

practica sistemetic educația 

fizică și   sportul  trebuie să 

se facă  în prima copilărie , 

deoarece componentele 

motrice ale deprinderilor 

formate la această vârstă 

prezintă o stabilitate foarte 

mare , care durează timp de 

mai multe decenii. 

Deprinderile motrice bine 

stabilizate pot fi utilizate cu 

succes și in condițiile unei 

stări funcționale mai puțin 

optime si chear în situațiile 

unei ușoare alterări a stării 

de sănătate, cu condiția ca 

efortul fizic să nu fie total 

contraindicat. 

           Este foarte important 

ca profesorul de educație 

fizică și sport să știe că 

formarea și stabilizarea 

noilor deprinderi motrice 

trebuie să se facă în stare de 

excitabilitate optimă a 

sistemului nervos. Emoțiile 

puternice, oboseala 

nervoasă și psihică , teama , 

irascibilitatea nu favorizează 

formarea noilor deprinderi 

precise și migăloase. 

           Pentru profesorii de 

educație fizică pe tot 

parcursul formării și 

consolidării deprinderilor 

motrice, de cea mai mare 

importanță este calitatea 

superioară a procesului de 

instruire, bazat pe 

următoarele trei metode 

esențiale: demonstrația, 

explicația și corectarea 

greșelilor. 

            Educația fizică prin 

mijloacele sale specifice 

contribuie la desăvărșirea 

perfecțiunii fizice iar 

impreună cu celelalte laturi 

ale educației: educația 

intelectuală, morală, estetică 

etc. trebuie să contribuie în 

mod efectiv la bogăția 
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intelectuală și curățenia 

morală a omului. 

 Contribuția educației fizice 

la dezvoltarea tineretului 

aflat pe băncile școlii, la 

perfecționarea din punct de 

vedere funcțional și 

structural a organismului în 

dezvoltare nu este posibilă 

decât atunci când întreg 

procesul de educație fizică 

se bazează pe cunoașterea 

particularităților anatomice, 

fiziologice și psihice ale 

organismului tinerilor, în 

raport de vârstă și sex. 

          In dialogul dintre 

Nicandros- unul din cei mai 

înțelepți profesori din Cos - și 

Philinos – un mare campion 

al curselor - întrebat fiind 

cum definește perfecțiunea, 

Nicandros a răspuns: ,, 

Corpul este cultivat prin 

gimnastică, sufletul prin 

muzică iar spiritul prin 

învățătură. Numai mergând 

pe acest drum vei vedea 

născându-se frumusețea. Iar 

în frumusețe trebuie căutată 

adevărata idee despre om. 

Omul trebuie să posede nu 

numai un corp frumos ci și 

un suflet frumos și o minte 

pătrunzătoare. Frumusețea 

este expresia acestei 

plenitudini; aceasta este 

perfecțiunea, care nu poate fi 

atinsă decăt prin merit” . 

Predarea 

interdisciplinară pune 

accentul simultan pe 

aspectele multiple ale 

dezvoltării copilului: 

intelectuală, emoţională, 

socială, fizică şi estetică. 

Interdisciplinaritatea asigură 

formarea sistematică şi 

progresivă a unei culturi 

comunicative necesară 

elevului în învăţare, pentru 

interrelaţionarea cu semenii, 

pentru parcurgerea cu 

succes a treptelor următoare 

în învăţare, pentru învăţarea 

permanentă. 

          Societatea în care 

trăim şi în care vor trăi copiii 

pe care îi pregătim are 

nevoie de oameni care să 

gândească interdisciplinar, 

care să treacă cu uşurinţă de 

la un domeniu la altul.  Un 

învăţământ 

interdisciplinar poate să-i 

ajute pe copii să 

dobândească o privire de 

ansamblu asupra vieţii şi 

universului, să asimileze mai 

temeinic valorile 

fundamentale şi să distingă 

mai uşor scopurile de 

mijloace. 
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METODE CREATIVE DE PREDARE ȘI FORMARE PENTRU COMBATEREA 

PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII ȘI PENTRU O MOTIVAȚIE MAI BUNĂ A 
ELEVILOR 

 
  

Profesor  Pavel Daniela  
Colegiul Tehnic “Ion Creangă” Târgu-Neamț 

 
 

  Profesorii au un 
impact de lungă durată 
asupra vieții elevilor, iar 
cei mai buni profesori sunt 
cei care reușesc să le 
schimbe  cursul vieții, 
ajutandu-i să devină 
persoane responsabile și 
de succes nu doar pe plan 
profesional, ci și personal. 

         Creștarea motivației 

elevilor pentru școală este o 

provocare permanentă a 

cadrelor didactice de la 

Colegiul Tehnic “Ion 

Creanga” din Tărgu-Neamt, 

școală ce a  beneficiat de 

finanțare din partea Comisiei 

Europeane în perioada 1 

iulie 2018 – 30 iunie 2019, 

prin proiectul de tip KA1 

intitulat "Metode creative de 

predare și formare pentru 

combaterea părăsirii 

timpurii a școlii și pentru o 

motivație mai bună a 

elevilor". Cursul a fost 

organizat în colaborare cu  

Quarter Meditation în 

localitatea Assen, un oraș în 

Țările de Jos, reședința 

provinciei Drenthe.  

              O echipă formată 

din 7 cadre didactice de la 

Colegiul Tehnic “Ion 

Creanga” Târgu Neamț au 

urmat un stagiu de formare 

în străinătate, în perioada 

21-27 octombrie 2018, în 

localitatea Assen din Olanda. 

Întâlnirea de lucru a reunit 

profesori din trei țări 

europene: Danemarca, 

Serbia și România. În urma 

participării la acest curs, 

cadrele didactice de la 

Colegiul Tehnic “Ion 

Creanga” au înțeles rolul 

unei atmosfere pozitive care 

trebuie să domnească în 

școli, astfel încât elevii să se 

apropie de școală și de 

dascali cu ușurință. În cadrul 

cursului a fost vizitată o 

instituție școlară, unde s-a 

evidențiat importanța 

activităților practice în 

atelierele-școală, în care 

elevii își formează 

competențe profesionale de 

înaltă calitate. 

                  Metodele 

prezentate în cadrul cursului 

au fost dinamice, atractive și 

creative, antrenând foarte 

bine grupul și descoperind în 

final multe calități, trăsături 

ale membrilor grupului de 

cadre didactice din cele trei 

tari participante. Activitățile 

nonformale s-au desfășurat 

în medii de învățare 

nonformale diverse: în parc, 

în oraș si împrejurimi, într-o 

moara de vant, în muzeu etc. 

Activitatile  de 

intercunoaștere, de 

energizare, de comunicare în 

cadrul grupului au fost 

asimilate de participanții, 

care le-au facut publice 

elevilor de la Colegiul Tehnic 

“Ion Creanga”, acestea 

devenind în cel mai scurt 

timp, pentru școală, exemple 

de buna practică pentru 

preîntâmpinarea 

abandonului școlar. Grupul 

de cadre didactice de la 

Colegiul Tehnic “Ion 

Creanga” a fost deosebit de 

impresionat de multiplele 

întrebuinţări ale morilor de 

vânt din Olanda: cu ele se 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9A%C4%83rile_de_Jos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Drenthe


Şcoala modernă — nr. 2/2021                                                                        Considerații metodice 
 

29 

 

macină cereale, se 

pompează apa, se extrage 

uleiul din seminţe, se fabrică 

hârtie, se prelucrează lemnul 

şi aşa mai departe. Elevii 

desfășoara activități în astfel 

de mori de vânt, în amintirea 

vremurilor în care Olanda 

era salvată de sub ape. 

               Prin participarea la  

cursul oferit de organizația 

Quarter Mediation, prin cele 

3 subiecte alese de noi: 

"Better students’ motivation", 

"Creativity in teaching and 

training" și  "Methods of 

fighting early school leaving" 

am dorit să  îmbunătățim 

abilitățile de management al 

clasei, să folosim în 

activitatea didactică în mod 

frecvent metode active de 

predare-învățare-evaluare, 

pentru a motiva mai bine 

interesul elevilor pentru 

propria dezvoltare în timpul 

orelor, pe lângă transmiterea 

de informație. 

 
               

  Benficiile  cadrelor 

didactice în urma 

diseminării proiectului au 

fost: 

 c

reşterea nivelului de 

conștientizare a 

fenomenului 

abandonului şcolar şi 

a modalităţilor de 

combatere a acestuia 

de catre profesorii 

participanți la 

activitățile de 

diseminare, și apoi la 

nivelul celorlalți 

profesori din școală 

 e

xperimentarea 

exemplelor de bune 

practici ale metodelor 

creative de predare și 

învățare utilizate 

pentru a dezvolta 

creativitatea copiilor și 

motivația lor pentru 

învățare 

 e

xperimentarea 

exemplelor  de bune 

practici privind 

metodele creative de 

predare și învățare 

(de exemplu, metoda 

proiectului, metoda 

bazată pe joc, metoda 

LARP - metoda de 

acțiune live, etc.) 

 d

ezvoltare profesională 

a  profesorilor 

participanți la curs 

 c

onștientizarea 

dimensiunii europene 

a educației de către 

cât mai mulți profesori 

(aprox. 20) și elevi 

(100 elevi) 

 c

reşterea încrederii și 

stimei de sine a 

participanților la actul 

educațional, profesori 

și elevi,  deopotrivă 

 o

 mai bună înțelegere a 

modalităţilor prin care 

educaţia formală se 

împleteşte cu cea 

non-formală 

 î

mbunatăţirea 

competenţelor 

lingvistice prin 

dobândirea 

terminologiei specifice 

legate de subiectele 

cursului de către  

profesorii participanți.            

                    
Beneficiile  aplicarii 
metodelor deprinse asupra 
elevilor: 

 servicii 

educaţionale de 

calitate, moderne, 

concepute şi 

desfăşurate la 

standarde 

europene 

  o paletă mai largă 

de activităţi 

interactive, care 

să îi apropie de 

şcoală, cu 

activități în aer 

liber 

 o atitudine 

pozitivă, care a 

contribuit la 

îmbunătăţirea 
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atmosferei în 

şcoală. 

 îmbunatățirea 

frecvenței școlare 

și a motivației 

pentru învățare 

 dezvoltarea 

personalității  

elevilor prin 

descoperirea de 

noi abilități 

interrelaționale, 

practice și de 

comunicare 

 formarea unor 

personalităţi 

autonome 

integrabile social, 

cu capacităţi de 

gândire critică şi 

creativă, cu un 

profil moral 

autentic şi cu o 

înaltă 

profesionalitate. 

            
 
Beneficiile  instituției: 

 creşterea calităţii 

serviciilor 

educaţionale oferite 

 reducerea 

absenteismului cu 

aproximativ 3% în 

primul an de 

implementare a 

proiectului 

 creșterea 

promovabilitățiii 

elevilor cu 2.5% în 

primul an de la 

implementare 

 reducerea 

abandonului şcolar cu 

1-1.5 % în anii 

următori  

 creşterea prestigiului 

organizaţiei școlare 

 diversificarea relaţiilor 

de cooperare ale 

şcolii cu instituţii 

similare din Europa. 

 Acest material se 

doreşte a fi un suport util  

pentru profesorii diriginţi din 

școală care se confruntă cu 

problema absenteismului la 

clasă.  
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LITERAȚIA ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

  
Profesor  Ana Georgiana Ceorap 

Școala Gimnazială Comuna Piatra Șoimului 
 

 

  Educația 
prezentului se bazează 
mai mult ca niciodată pe 
beneficiile oferite de 
calculator. Procesul 
instructiv-educativ este 
condiționat de adaptarea  
societății, care impune 
omului modern anumite 
abilități în utilizarea 
spațului virtual cât mai 
eficient. Astfel, intruirea 
asistată de calculator 
devine una dintre 
metodele de învățământ 
de bază în scenariul 
didactic modern, ce 
corespunde formării 
viitorilor angajati de secol 
al XXI-lea. Procesul de 
învățământ dinamizat de 
calculator include 
predarea unor noi 
cunostințe urmate de 
aplicare, consolidare, 
sistematizare și nu în 
ultimul rând de verificare a 
unei lecții sau a unui grup 
de lecții la o anumită 
disciplină sau la nivelul 
unei arii curiculare. 

În contextul situației 
medicale din anul 2020, 
profesorii s-au aliniat forțat 
unui trend al digitalizării. S-
au utilizat diverse aplicații și 
platforme care au sprijinit 
comunicarea cu elevii atât 

sincron cât și asincron: 
Google Classroom, Microsoft 
Team, Edmondo, Wordwall, 
Jambord, Padlet, Powtoon 
etc. 

Platforma Google 
Classroom este poate, cea 
mai accesibilă 
învățământului românesc și 
are caracter de obligativitate 
în unele școli. Aceasta 
permite distribuirea 
informației sub diverse 
forme. Se pot trimite 
materiale off-line, disponibile 
pe o perioadă îndelungată 
sau se pot organiza video-
conferințe prin extensia 
Meet. Se pot  încărca pe 
platformă materiale video din 
sursă proprie sau de pe 
Youtube și chiar se editează 
documente de tip Word, 
Power Point. Un aspect 
important este faptul că 
temele elevilor pot fi 
vizualizate și corectate mai 
ușor. 

La orele de Limba 
română am utilizat cu succes 
această platfomă. Am 
construit câte un curs pentru 
fiecare clasă, pe care l-am 
personalizat după nevoile 
fiecărui an de studiu. În 
cadrul cursului am realizat 
două secțiuni/subiecte: 
Gramatică, Literatură. La 
Literatură am avut 

posibilitatea să vin în sprijinul 
elevilor și să realizez o 
bibliotecă virtuală, care să 
conțină principalele texte 
literare studiate. De obicei ne 
confruntăm cu lipsa unor 
texte la toți elevii, dar prin 
intermediul platformei 
aceasta problemă a gășit o 
soluție. Fiecare elev putea 
accesa textul literar mult mai 
ușor. 

La clasa a VII-a în 
deschiderea unității 
Aventura, călătoria se 
abordează textul literar 
Steaua fără nume de Mihail 
Sebastian. Este un text 
dramatic care invită elevii să 
redescopere lumea teatrului. 
Platforma Google Classroom 
a permis o oră de lucru 
asincron unde elevii au avut 
de citit fragmentul propus de 
profesor pe platformă și de 
vizionat un fragment din 
piesa de teatru. În urma 
acestora s-a construit firul 
narativ și s-a evidențiat 
structura textului 
dramatic.Activitatea propusă 
a fost foarte apreciată de 
elevi, deoarece s-au inserat 
fragmente din viața reală. 

Următoarea oră s-a 
desfășurat sincron. În etapa 
corespunzătoare evocării 
sau pretextului  elevii au 
primit pe platformă un link de 
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pe Youtube, care prezenta 
biografia lui Mihail 
Sebastian. Videoclipul a 
durat 10 minute și a avut un 
impact pozitiv, deoarece a 
stimulat vizual și auditiv 
elevii. Elevii au avut acces la 
un documentar foarte bine 
realizat și interacti, ce i-a 
apropiat  de personalitatea 
lui Mihail Sebastian. La 
finalul acestuia elevii au 
realizat un top 10 al celor 
mai relevante date biografice 
ale scriitorului. 

Pentru realizarea 
sensului elevii au folosit 
Jambord și au construit un 
mind-map în cadrul căruia au 
inclus fișa de identitate a 
personajelor: nume, 
prenume, domiciliu, statut 
social, trăsături fizice și 
morale, relația cu alte 
personaje, motto. Li s-a oferit 
posibilitatea tuturor levilor să 
completeze mindmapul și să 
fie creativi. 

Apoi s-a utilizat Padlet, 
unde s-a prezentat elevilor 
aplicația și s-a oferit un 
model de autocaracterizare 
vocală a Domnișoarei Cucu 
din piesa de teatru Steaua 
fără nume. Cu ajutorul 
profesorului elevii au 
construit  autocaracterizarea  
vocală a elevei din piesa de 
teatru. Aici, s-a urmărit 
adaptarea discursului la 
situația de comunicare și 
creativitatea acestora. 

Evaluarea 
performanțelor se va realiza  
prin Google Forms utilizând 
întrebări cheie. Asigurarea 
feedback-ului este o etapă 

extrem de important, 
deoarece profesorul a 
apreciat elevii care au 
îndeplinit obiectivele și 
celorlalți a dat  indicații 
pentru a își îmbunătăți 
performanța. Retenția și 
transferul au constat în 
elaborarea unui text 
argumentativ în care elevii 
să își exprime opinia: Putem 
revoluționa teatrul 
românesc?  

Avantajele folosirii IAC 
în timpul lecției sunt multiple. 
Atenția elevilor este captată, 
se prezinta informații de 
actualitate, cunoștintele 
dobândite se pot folosi și în 
alte domenii 
(interdisciplinaritate), elevilor 
li se ofera posibilitatea să 
iasă din rutină și să practice. 

Dezavantajele sunt nu 
puține din care se enumeră: 
elevii pot fi tentați să facă cu 
totul alte lucruri (să intre pe 
site-uri de socializare), pot 
apărea defecțiuni tehnice 
(erori, căderea internetului, 
defectarea calculatorului) 
sau unii elevi nu au acces la 
internet ori dispozitive 
performante de pe care să 
intre. 

În concluzie, instruirea 
asistată de calculator câștigă 
tot mai mult teren în procesul 
educativ actual dovedindu-și 
eficiența și gradul de 
atractivitate ridicat, iar elevii 
sunt foarte receptivi la 
utilizarea calculatorului în 
cadrul lecțiilor. Participarea 
constructivă și creativă în 
mediul on-line contribuie la 

dezvoltarea competențelor 
digitale.   
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INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR – 
CALE DE ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ 

 
 

profesor  LILIANA CHIRIAC 
Şcoala Gimnazială, Comuna Secuieni 

 
 

Tehnologia informaţiei 
este tot mai mult folosită în 
scop educaţional prin 
mijloace de prezentare, 
stocare şi procesare a 
informaţiei. Un învăţământ 
modern, bine conceput 
permite iniţiativa, 
spontaneitatea şi 
creativitatea copiilor, dar şi 
dirijarea, îndrumarea lor, 
rolul profesorului căpătând 
noi valenţe, depăşind 
optica tradiţională prin 
care era un furnizor de 
informaţii. 
 În organizarea unui 
învăţământ centrat pe 
copil, profesorul devine un 
coparticipant alături de 
elev la activităţile 
desfăşurate. El însoţeşte 
şi încadrează copilul pe 
drumul spre cunoaştere. 
Utilizarea metodelor 
interactive de predare – 
învăţare în activitatea 
didactică contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii 
procesului instructiv-
educativ, având un 
caracter activ–participativ 
şi o reală valoare activ–
formativă asupra 
personalităţii elevului. 
 Creierul 
funcţionează asemenea 

unui computer, acesta din 
urmă a fost proiectat şi 
creat după modelul de 
funcţionare al creierului. 
Pentru ca un computer să 
înceapă să funcţioneze 
trebuie să apăsăm butonul 
de pornire.  Unui 
computer îi este necesar 
pentru a fi în stare de 
funcţionare de un soft 
adecvat pentru a 
interpreta datele introduse 
şi creierul nostru are 
nevoie să facă unele 
conexiuni. 
 În societatea 
modernă, instituţiile de 
învăţământ trebuie să-şi 
adapteze metodele şi 
practicile clasice şi să 
găsească metode şi 
procedee didactice noi 
care să permită formarea 
unor elevi cu noi aptitudini: 
autonomie, flexibilitate, 
capacitate de cooperare şi 
dialog. Trebuie să 
găsească mijloace de a 
stimula şi favoriza 
autoinstruirea. Trebuie să 
pregătească individul 
pentru un nou stil de viaţă 
şi de instruire: învăţarea 
continuă. În sprijinul 
educaţiei intervin noile 
tehnologii ale societăţii 

informaţionale - tehnologia 
informaţiei şi 
comunicaţiilor. Metodele 
învăţământului tradiţional 
nu pot face faţă avalanşei 
de cunoştinţe. 
 Avantajele oferite 
de utilizarea 
calculatoarelor în procesul 
de instruire impun 
stabilirea cât mai exactă a 
modului în care, calităţile 
acestora ca 
interactivitatea, precizia 
operaţiilor efectuate, 
capacitatea de a oferi 
reprezentări multiple şi 
dinamice ale fenomenelor 
şi, mai ales, faptul că pot 
interacţiona consistent şi 
diferenţiat cu fiecare elev 
în parte, pot fi cât mai bine 
valorificate. 
 În momentul 
aplicării metodei prezenţa 
profesorului este discretă, 
dar importantă prin faptul 
că acesta stabileşte 
momentul şi modalităţile 
de aplicare a metodei, ca o 
alternativă importantă la 
metodele clasice. Prin 
urmare, metoda nu 
diminuează rolul 
profesorului în procesul de 
instruire, ci îi adaugă noi 
valenţe, îi creează noi 
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modalităţi exprimare 
profesională. Primele 
realizări în domeniul 
instruirii asistate de 
calculator au fost orientate 
mai mult pe învăţare prin 
verificarea cunoştinţelor, 
ulterior au început să 
apară softuri complexe, 
care să încurajeze 
construcţia activă a 
cunoştinţelor, să asigure 
contexte semnificative 
pentru învăţare, să 
promoveze reflecţia, să 
elibereze elevul de 
activităţi de rutină şi să 
stimuleze activitatea 
intelectuală asemănătoare 
celei depuse de adulţi în 
procesul de producţie. 
Aceste elemente au 
produs modificări esenţiale 
în sfera activităţii 
didactice, atât sub aspect 
cantitativ cât şi calitativ. 
 Învăţarea asistată 
de calculator impune o 
regândire şi o 
restructurare a procesului 
educativ; profesorul 
trebuie să înveţe să 
gândească altfel, să-şi 
formuleze altfel 
problemele, să-şi 
revizuiască conceptele, 
să-şi coreleze obiectivele 
şi să-şi orienteze arsenalul 
metodic în direcţia 
eliminării activităţilor 
intelectuale de rutină. 
 Instruirea asistată 
de calculator reprezintă o 
metodă didactică / de 
învăţământ, care valorifică 
principiile de modelare şi 
de analiză cibernetică a 

activităţii de instruire în 
contextul noilor tehnologii 
informaţionale şi 
comunicaţionale. 
Instruirea asistată de 
calculator reprezintă o 
nouă cale de învăţare 
eficientă, valabilă la toate 
nivelurile, treptele şi 
disciplinele preşcolare, 
şcolare şi universitare. 
Apariţia învăţământului 
electronic a fost 
determinată de mai mulţi 
factori: dinamica foarte 
mare a informaţiei, 
necesitatea învăţării 
rapide, nevoia de a 
eficientiza costurile, plus 
ocazia de a avea acces 
flexibil la învăţare de-a 
lungul întregii vieţi. 
 Metoda instruirii 
asistată de calculator 
valorifică următoarele 
operaţii didactice integrate 
la nivelul unei acţiuni de 
dirijare euristică şi 
individualizată a activităţii 
de predare – învăţare – 
evaluare: 
 -Organizarea 
informaţiei conform 
cerinţelor programei; 
-Provocarea cognitivă a 
elevului prin secvenţe 
didactice şi întrebări care 
vizează depistarea unor 
lacune, probleme, situaţii 
– problemă; 
-Rezolvarea sarcinilor 
didactice prezentate 
anterior prin reactivarea 
sau dobândirea 
informaţiilor necesare de 
la nivelul resurselor 

tehnologice activate de / 
prin calculator; 

· Asigurarea 
(auto)evaluării rezultatelor 
elevului prin medierea 
resurselor autoreglatorii 
existente la nivelul 
calculatorului; 

 -Realizarea unei 
sinteze recapitulative 
după parcurgerea unei 
teme, lecţii, grupuri de 
lecţii, subcapitole, 
capitole, discipline 
şcolare. asigurarea unor 
exerciţii suplimentare de 
stimulare a creativităţii 
elevului. 
 Învăţarea asistată de 
calculator încearcă să 
depăşească modelul linear 
al comunicării didactice, 
realizând o diversitate a 
modurilor de construcţie a 
realităţii de către 
participanţii la actul 
învăţării. 
 În contrast cu 
metodele tradiţionale, 
învăţarea asistată de 
calculator, prin 
caracterului procesual al 
învăţării: construcţie, 
reconstrucţie şi 
deconstrucţie permanentă 
a realităţii, permite 
transmiterea de cunoştinţe 
şi sugerează semnificaţiile 
acestora, dar lasă în egală 
măsură acest aspect şi la 
aprecierea individuală. Se 
pune accent mai mult pe 
CUM decât pe CE 
cunoaştem. Cunoaşterea 
este, mai degrabă, un 
drum ce se deschide pe 
măsură ce parcurgem, o 
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construcţie şi reconstrucţie 
permanentă. Prin această 
metodă, elevul devine 
centrul de greutate al 
şcolii. De acum înainte se 
poate vorbi de elev ca 
persoană, ca individ, şi nu 
de profesor sau de clasă 
ca entitate amorfă. 

 Prin metoda instruirii 
asistată de calculator nu se 
mai recurge la antica 
schema expunere-
întrebare- răspuns, ci 
discutăm de răspunsuri de 
la care se construiesc 
întrebări. Elevul 
construieşte fenomenul, din 
răspunsuri, prin experienţă, 
experiment, simulare, 
modelare de fenomene, de 
procese. Pe de altă parte, 
educaţia din manualele de 
pedagogie se axează pe 
cum predă profesorul. 
Pedagogia modernă pune 
elevul în faţă. Profesorul nu 
dispare, dar centrul şcolii 
este elevul. Şcoala o facem 
pentru elevi, nu pentru 
profesori. 
 

Referințe bibliografice: 

1. Cosmovici A., Iacob L., 
Psihologie şcolară, Editura 
„POLIROM”, Iaşi, 2008; 

2. Goleman D., Inteligența 
emoțională, Bucuresti 
,,Editura Curtea Veche”, 
1995; 

3. Roco M., Creativitate şi 
inteligenţă emoţională, 
Editura „POLIROM”, Iaşi, 
2001; 

4. Salome J., Albin M., 
Dificultățile predării, 

Bucuresti, Editura 
,,Ascendent”, 2013; 

5. Thorndike E., Elementele 
psihologiei, Bucuresti, 
Editura ,,Polirom”, 1920. 
 
 
 
 
 



Şcoala modernă — nr. 2/2021                                                            Exemple de bune practici 

36 

 

BIBLIOTECA ÎN RELAŢIE CU COMUNITATEA 
bibliotecar Ana Macovei 

Casa Corpului Didactic Neamț 
  

 Biblioteca de la Casa 
Copului Didactic Neamț a 
contribuit permanent  la 
creșterea calității învățământului 
nemțean prin îndrumarea 
metodologică  a bibliotecarilor 
școlari  implicați în activități ce 
au antrenat comunitatea 
nemțeană. Încheierea de 
parteneriate educaționale pentru 
derularea proiectelor de 
amploare a însemnat 
posibilitatea promovării acestor 
proiece la nivel național și 
internațional și recunoașterea 
valorii lor în competițiile 
Edumanager. Proiectul 
internațional De la lume adunate 
și iarăși la lume date! precum și 
cel național intitulat Am citit și vă 
recomandăm! au fost primele 
proiecte de voluntariat 
educațional premiate la gala 
Edumanager în care bibliotecari 
școlari din Neamţ și alte județe 
au antrenat cadre didactice și 
elevi. Păstrarea valorilor 
naționale, promovarea tradițiilor 
populare și a bibliotecii școlare 
au fost principalele obiective ale 
acestor proiecte. A urmat apoi 
un alt proiect de voluntariat 
educațional ce își propunea 
dezvoltarea competențelor 
informaționale și documentare 
ale elevilor dar și încurajarea  în 
a face o carieră profesională 
pornind de la un hobby. 
Proiectul s-a numit Ai un 
hobby?Alege cartea pentru 
pasiunea ta! și se află deja la 
ediția cu numărul 3. Implicarea 
biblioteciarilor școlari în acest 

proiect  a condus la finalizarea 
volumului 1 cu ISBN,  volum de 
carte digital ce poate fi citit 
online  pe site-ul Casei Corpului 
Didactic Neamț la link-ul 
Biblioteca- Volume Digitale. 

http://www.ccdneamt.ro/new/202
1/01/volume-digitale/ 

Dacă ne raportăm la proiecte 
derulate recent, urmând o 
cronologie a derulării lor, Ziua 
internațională a bibliotecilor școlare 
-22 octombrie a fost activitatea în 
care 35 de biblioteci școlare 
nemțene au promovat activitățile 
din școală  cu ajutorul cadrelor 
didactice și elevilor. Aceștia au 
lucrat în echipe și au avut 
posibilitatea  dezvoltării 
competențelor de comunicare. 
Condițiile impuse de pandemie a 
determinat bibliotecile școlare  să 
caute noi metode  pentru derularea 
activităților metodice, științifice sau 
culturale. Astfel, crearea grupului 
Whatsapp- BibCCD si Bib Neamt a 
permis  derularea online a 
cursurilor de formare: webinarii, 
workshopuri. Webinarul Întreb 
bibliotecarul și obțin informația 
dorită! a fost primul  de acest gen 
la care au participat biblioteci 
școlare. Soluțiile prezentate  de 
fiecare bibliotecă  au venit în 
ajutorul celorlalți colegi bibliotecari 
școlari.  
Anul școlar 2020-2021 a 
reprezentat pentru biblioteca 
școlară căutarea de soluții pentru a 
veni în sprijinul cadrelor didactice și 
elevilor ce au fost nevoite din 
cauza pandemiei să deruleze 
cursurile  online. Crearea de 

webgrafii tematice și dezvoltarea 
zilnic de calendare culturale ce 
omagiau personalități culturale din 
toate domeniile, promovarea lor pe 
platformele școlare, au fost 
activitățile derulate de bibliotecarul 
școlar. Drepturile copilului în 
operele literare școlare  a fost o 
activitate inițiată de biblioteca CCD 
Neamț și derulată cu succes în 
școli nemțene dar și mureșene. 
Bibliotecarii școlari au implicat 
cadre didactice și elevi și au 
desfășurat online această 
activitate, conform materialelor 
metodologice primite, reușind să  
capteze atenția elevilor prin 
trimitere la exemple concrete  în 
care personajelor din diferite 
povești cunoscute li se respectau 
sau li se încălcau anumite drepturi. 
Această experiență în a descoperi 
drepturile copiilor, a fost apoi 
fructificată și promovată în volumul 
online cu ISBN intitulat  Activități 
extracurriculare online. Ghid de 
bune practici pentru biblioteci 
școlare și CDI-uri.  
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-
content/uploads/2021/04/ACTIVITA
TI-EXTRACURRICULARE-
ONLINE.-GHID-DE-BUNE-
PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-
SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf 
Peste  40 de biblioteci școlare și-au 
adus contribuția prin prezentarea 
de activități online derulate. Felicit 
bibliotecarii  pentru implicarea în 
activitățile de până acum și îi invit 
să se implice și în viitoarele 
activități metodice, științifice sau 
culturale.  

http://www.ccdneamt.ro/new/2021/01/volume-digitale/
http://www.ccdneamt.ro/new/2021/01/volume-digitale/
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
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 BIBLIOTECA, DE LA TRADIȚIE LA MODERNITATE 
 

   
Bibliotecar Reghina Fotea  

Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț 
 
 

Trăim o perioadă în 
care dezvoltarea tehnologiei 
electronice şi digitale 
produce schimbări majore în 
întreg sistemul informaţional, 
sistem din care fac parte şi 
bibliotecile școlare. Totodată 
s-a extins foarte mult ideea 
de bibliotecă electronică și 
implicit de carte electronică, 
fapt ce conduce și la 
schimbarea obiceiurilor de 
lectură, mai ales în rândul 
tinerilor. Biblioteca virtuală 
va înlocui treptat funcțiile 
bibliotecii tradiționale şi în 
mod special funcția de 
împrumut la domiciliu.  În 
contextul în care accesul la 
resursele informaționale este 
mult mai rapid și granițele 
fizice nu mai constituie un 
impediment, biblioteca 
școlară trebuie să facă față 
provocării de ”a supraviețui”  
într-un viitor digital sau chiar 
hibrid. 

Pentru a ține pasul cu 
vremurile sau pur și simplu 
pentru a continua să existe, 
biblioteca trebuie să se 
reinventeze. Ce presupune 
acest lucru? În primul rând 
creativitate și inovație.  
Creativitatea în bibliotecă 
înseamnă diversificare, 
îmbogățire și înnoire a 
serviciilor, înseamnă 
renunțarea la idei 

preconcepute și la 
stereotipuri. Pentru aceasta 
este nevoie de un bibliotecar 
creativ care să fie deschis și 
receptiv la nou, să aibă 
perspective variate și, nu în 
ultimul rând, să dea frâu liber 
spiritului inovativ. 

Cum poate 
bibliotecarul să-și pună în 
practică creativitatea pentru 
a face biblioteca școlară un 
loc cât mai atractiv și dorit de 
către utilizatorii săi?  În 
primul rând va trebui să se 
pună în pielea utilizatorului, 
să gândească ca acesta și 
să identifice schimbarea 
dorită de utilizator fie la 
nivelul produselor oferite, fie 
la nivelul eficientizării sau 
promovării produselor și 
serviciilor existente. 
Bibliotecarul trebuie să vadă 
dincolo de nevoile evidente 
ale utilizatorilor (de lectură, 
de loisir, de instruire) și să 
identifice  nevoile lor latente. 
Un rol important în 
dezvoltarea creativităţii 
bibliotecarului îl are formarea 
profesională continuă prin 
care acesta va căpăta noi 
cunoștințe și competențe. 
Participarea la cursurile de 
formare din domeniul 
biblioteconomiei și științei 
informării, la training-uri, 

conferințe, workshop-uri etc., 
implicarea în proiecte 
organizate de alte instituții de 
învățământ sau de cultură îl 
va menține mereu conectat 
la nou, ceea ce va duce la 
creșterea potențialului 
creativ al acestuia. 

Respectarea tradiției 
și implementarea noului în 
bibliotecă  
Credeți că bibliotecile nu au 
viitor? Nimic mai neadevărat. 
Trebuie doar să ne străduim 
să deschidem calea spre 
nou și utilizatorii vor ajunge 
cu siguranță la bibliotecă. 
Iată câteva metode care pot 
fi puse în aplicare chiar de 
acum: 
 Abordarea 
strategică a spațiului 
reprezintă un prim pas în 
acest sens. Se va avea în 
vedere transformarea 
spațiilor învechite în spații 
moderne cu interior plăcut, în 
culori vii, pastelate, cu 
mobilier confortabil, 
perațional care să permită 
reorganizarea în funcție de 
activități și care să ofere atât 
posibilitatea de a lucra cât și 
posibilitatea de a te relaxa.  
Altfel spus, spaţiul destinat 
utilizatorilor tineri trebuie să 
le permită acestora să se 
manifeste şi să se 
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desfăşoare cât mai liber cu 
putinţă. 
 Crearea unor servicii 
moderne, atractive, cu 
utilizarea activă a 
resurselor electronice   
(acces la cataloagele on-line, 
acces la bazele de date on-
line, acces la Internet etc.) și 
eficientizarea utilizării 
acestora (conexiune 
performantă la Internet, 
echipamente hardware - 
calculatoare, imprimante, 
scannere etc. de actualitate), 
reprezintă în ultimă instanță, 
o cale mai sigură de 
apropiere a bibliotecii de 
elevul și tânărul din ziua de 
astăzi, atât de implicat și 
cunoscător a ceea ce 
înseamnă noile tehnologii. 
 Introducerea unor 
servicii moderne de 
interacțiune între 
bibliotecă și utilizatori 
(mesagerie, Chat, ) prin 
care utilizatorii să poată 
solicita sau rezerva anumite 
resurse din colecțiile 
bibliotecii sau prin care 
aceștia să poată fi anunțați 
despre anumite evenimente 
importante care se 
organizează la bibliotecă. 
Utilizarea canalelor de 
informare şi de socializare în 
spaţiul virtual accesate de 
tineri poate creşte 
considerabil gradul de 
vizibilitate a bibliotecii în 
rândurile acestora. 
 Crearea unor 

condiții stimulative 
de utilizare a 
resurselor 
pluridisciplinare şi  

multimedia (CD-uri, CD-
ROM-uri, DVD-uri, casete 
audio, casete video, filme, 
discuri de vinil), prin 
organizarea de activități 
audiovideo şi mass-media, 
însoțite de prezentări de 
carte sau albume în strânsă 
legătură cu lucrarea/tema 
vizionată sau audiată; 
 Organizarea de 

programe și servicii 
culturale complexe, 
diversificate și 
specializate.  

În acest sens, pe lângă 
obișnuitele aniversări ale 
unor personalități culturale 
se pot organiza activități care 
să vină în întâmpinarea 
utilizatorilor animați de 
preocuparea de a-și lărgi 
orizontul spiritual și de a-și 
aprofunda și dezvolta 
aptitudinile artistice cum ar fi: 

- înființarea unui cerc 
de teatru - reprezintă 
o modalitate de a 
câștiga interesul 
tinerilor față de 
bibliotecă. 
Frecventarea acestui 
cerc este importantă 
pentru aceștia 
deoarece îi 
sensibilizează faţă de 
artă, le stimulează 
spiritul de echipă și îi 
ajută să-și descopere 
aptitudinile actoricești. 

- înființarea unui club 
de lectură pentru a 
veni în sprijinul şi în 
întâmpinarea nevoilor 
de dezvoltare ale 
tinerilor și pentru a 
diversifica programele 

destinate acestora. În 
cadrul acestui 
program, pornind de 
la activitatea de bază, 
cea de lectură, pot fi 
organizate alte 
activități recreative și 
educative cum ar fi 
vizionarea unor filme 
inspirate din cărțile 
citite, dezbaterea 
cărților citite prin joc și 
actorie, participanții 
putând juca rolul 
personajelor favorite, 
încurajându-se astfel 
interacțiunea 
adolescenţilor. 

- serile de muzică și 
poezie reprezintă un 
alt serviciu care poate 
fi implementat în 
biblioteca școlară și 
care poate interesa 
adolescentul de 
astăzi. Cu toții știm că 
preocupările tinerilor 
sunt multiple, mulți 
dintre aceștia fiind 
înclinați spre muzică 
și poezie, fiind în 
același timp și creatori 
şi consumatori 
culturali. Muzică și 
poezie, poezie și 
muzică, un dialog 
între cele două arte 
care poate transforma 
o seară obișnuită într-
un adevărat spectacol 
interactiv. 

Obs. Este necesar ca 
aceste cercuri/cluburi să nu 
fie percepute de elevi ca fiind 
ceva obligatoriu și să nu se 
simtă constrânși să participe, 
ci să vină cu plăcere, să 
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conștientizeze că acestea 
contribuie la formarea și 
modelarea personalității lor.  
 
 Organizarea 

expozițiilor virtuale în 
bibliotecă. Având 
cartea ca bază, se pot 
crea resurse 
electronice pentru 
utilizatori care să ofere 
atât acces rapid la 
materiale și informații 
despre documente, cât 
și prezentarea cărților 
la un nou nivel de 
înțelegere.  

 Campanii de 
promovare inovative. 
Nu este suficient să 
realizăm activități și să 
oferim servicii 
atractive, trebuie să ne 
preocupăm și de 
promovarea acestora. 
Pe lângă mijloacele 
tradiționale, cum sunt: 
flyerele, afișele și 
pliantele, promovarea 
bibliotecii și ofertei 
acesteia de programe 
și servicii se poate 
realiza prin mijloace 
moderne on-line ca de 
exemplu: 

- crearea unei pagini 
web proprii care să 
cuprindă informaţii utile 
pentru utilizatori, 
expoziţii virtuale, etc. 

- realizarea unor 
filmulețe promoționale 
care să conţină 
informaţii despre 
programe, colecţia de 
documente, facilităţi 
etc., și care să fie 

postate pe pagina de 
facebook a școlii sau a 
bibliotecii; 

- publicarea unor 
anunțuri în mass-
media;  

- publicarea unor 
articole în reviste on-line în 
care să fie prezentate 
programele și serviciile 
bibliotecii sunt doar o mică 
parte a instrumentelor prin 
care bibliotecarul poate să-și 
pună în practică 
creativitatea. 
Privind cu încredere în viitor, 
bibliotecarul trebuie să fie 
atent și receptiv la 
provocările ” revoluției 
digitale”, să țină pasul cu 
schimbările care au loc, să 
folosească orice posibilitate 
de acumulare a cunoștințelor 
și deprinderilor noi, să fie 
consecvent în acțiunile sale 
și, mai ales, să aibă în 
centrul atenției realitățile din 
viața tinerilor. Și dacă toate 
acestea se vor întâmpla, 
vom putea spune că 
BIBLIOTECILE AU VIITOR! 
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INOVAŢIE ŞI CREAŢIE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

 

profesor  CHIRIAC LILIANA 
Şcoala Gimnazială, Comuna Secuieni 

 
 

 Obiectivul general 
este acela de a promova 
creativitatea ca factor 
cheie în dezvoltarea 
competenţelor personale, 
antreprenoriale şi sociale 
prin învăţarea pe tot  
parcursul  vieţii  dar şi de a 
găsi  strategii  moderne 
folosite pentru asigurarea 
unei educaţii de calitate în 
învăţământ. 

 În societatea 
contemporană, cu 
schimbări rapide şi efecte 
imediate, educaţia şi 
învăţământul trebuie 
reînnoite, completate, 
adaptate, astfel încât 
putem vorbi despre o 
permanență inovaţie şi 
creaţie în activitatea 
didactică. 

 Pentru elevi, şcoala 
viitorului trebuie să 
promoveze o educaţie de 
calitate şi să fie axată pe 
valori în care elevii să 
creadă, în care să se 
regăsească, îndeplinind 
două condiţii, 
fundamentale din punctul 
lor de vedere: şcoala 
viitorului trebuie să le 
placă şi să fie eficientă. 

 Prioritatea 
învăţământului o constituie 
informatizarea, softul 

educaţional, reprezentat de 
programele informatice 
special dimensionate în 
perspectiva predării unor 
teme specifice, ceea ce 
reprezintă o necesitate 
evidentă . 

 Utilizarea 
calculatorului în procesul 
instructiv-educativ facilitează 
realizarea scopurilor 
didactice şi idealurilor 
educaţionale. 

 Calculatorul nu este 
utilizat pentru a înlocui 
activitatea de predare a 
cadrului didactic, ci pentru a 
veni tocmai în sprijinul 
predării, ajutându-l astfel să-
şi îndeplinească mai bine 
funcţia sa didactică 
fundamentală. Programul de 
calculator poate deveni un 
suport important pentru o 
predare eficientă. 

 Formarea capacităţii 
de a utiliza calculatorul ,de a 
folosi internetul este benefică 
elevilor,atât în activitatea 
şcolară cât şi în cea 
extraşcolară, în plan cognitiv 
cât şi psihic,prin relaţionarea 
cu lumea oferită de aceste 
instrumente de lucru ale 
mileniului al III-lea. 

Promovarea sănătăţii şi 
a stării de bine a elevului 
determina de asemenea o 

dezvoltare optimă din punct 
de vedere somantic, 
fiziologic, mintal, emoţional, 
social şi spiritual. 

Este foarte important ca în 
formarea unui stil de viaţă 
sănătos pentru şcolari să se 
pună accent pe : 

- autocunoaşterea şi 
construirea unei imagini 
pozitive despre sine; 

- comunicare şi 
relaţionare interpersonală; 

- controlul stresului; 
- dezvoltarea carierei 

profesionale ; 
- prevenirea 

accidentelor şi a 
comportamentelor cu risc 
pentru sănătate; 

- prevenirea atitudinii 
negative faţă de sine şi viaţă. 

 În abordarea 
creativitǎţii în procesul 
educaţional, elevul trebuie 
încurajat să gândească 
independent, să îşi asume 
riscuri și responsabilităţi în 
demersul său spre formare 
intelectuală. Evaluarea 
pentru asigurarea calităţii şi 
rezultatele obţinute trebuie 
să ne lărgească 
perspectiva asupra situaţiei 
reale din şcoli, să identifice 
nivelul de pregătire al 
elevilor şi să ne ajute să 
descoperim componențele 
ce au nevoie de sprijin în 
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dezvoltare. Un obiectiv 
important ce ar trebui 
stabilit pentru anii următori 
este de a dezvolta un 
indicator internaţional al 
capacităţii de a învăţa, 
toate acţiunile bazându-se 
pe cercetarea ştiinţifică. 
Învăţământul modern are 
ca sistem de referinţă 
competenţele generale şi 
specifice pe care trebuie să 
le dobândească cel ce 
învaţă – elevul – pe 
parcursul şi la finele unui 
ciclu de instruire, al unui an 
de studiu. Centrarea pe 
competenţe 

reprezintă o preocupare 
majoră în triada predare-
învăţare-evaluare. 

Noua imagine a 
profesorului trebuie stabilită 
prin luarea în considerare a 
tuturor abordărilor de până 
acum, de la conceperea ca 
distribuitor de recompense 
sau ca sursă de informaţii, 
până la cea de „manager al 
învăţării”. 

Pentru fiecare profesor 
sunt fundamentale două 
roluri, cel de manager şi cel 
de evaluator. 

Procesul instructiv-
educativ trebuie astfel 
conceput şi desfăşurat, încât 
să-i convingă pe elevi să 
preţuiască propria moştenire 
naţională, să primească 
contribuţiile originale ale 
oricărei naţiuni la civilizaţia 
modernă, pregătind atât 
elevii, cât şi dascălii să 
înţeleagă valoarea diversităţii 
şi a independenţei de spirit. 

 Educaţia este factorul 
hotărâtor al dezvoltării 
psihoindividuale a persoanei. 
Ea sistematizează şi 
organizează influenţele 
mediului,dezvoltă 
personalitatea. 

 Creativitatea, în 
termeni generali, este un 
proces mental care permite 
generarea de idei şi 
concepte noi sau asocieri 
originale între concepte şi 
idei deja existente. 

 Lumea modernă pune 
accentul pe folosirea mai 
eficientă a cunoaşterii şi a 
inovaţiei. Este necesară 
extinderea abilităţilor 
creatoare ale întregii 
populaţii, mai ales ale 
acelora care le permit 
oamenilor să se schimbe şi 
să fie deschişi faţă de idei 
noi într-o societate diversă 
din punct de vedere cultural, 
bazată pe cunoaştere. 

Obiectivul 
principal este 
promovarea unor 
abordări inovative şi 
creative în diferite 
domenii de activitate. 

Educaţia şi formarea 
profesională sunt factori 
decisivi pentru realizarea 
acestui lucru. Activităţile ar 
trebui să se concentreze 
pe crearea unui mediu 
favorabil pentru creativitate 
şi inovaţie şi să stimuleze o 
strategie pe termen lung. 

Ar trebui, de exemplu, 
să se pună accent pe o 
gamă largă de subiecte, 

precum matematica, 
ştiinţa şi informaţia şi alte 
tehnologii. 

Noul mileniu aduce noi 
cerinţe educaţionale care 
impun noi metode, altele 
decât cele folosite pânǎ 
acum. 

O importanţǎ majoră în 
pregǎtirea elevilor pentru 
noile cerinţe, o au cele trei 
forme ale educaţiei şi 
anume: 

-educaţia formală 
însemnând învăţare 
sistematică, structurată si 
gradată cronologic, realizată 
in instituţii specializate de 
către un personal specializat; 

-educaţia nonformală 
constând in activităţi 
educative desfăşurate in 
afara sistemului formal de 
învăţământ de către diferite 
instituţii educative; 

-educaţia informală 
care se referǎ la experienţe 
de învăţare spontană, 
cotidiană, existenţială, 
desfǎşurate în medii 
culturale care nu au 
educaţia ca scop principal. 

Criteriul de calitate 
aplicat educaţiei are un rol 
foarte important deoarece 
măsurile propuse pentru a 
promova creativitatea şi 
capacitatea pentru inovare 
vor fi adaptate fiecǎrei 
etape din cadrul învăţării 
continue. 

Focalizată pe unitatea 
de învăţare, evaluarea ar 
trebui să asigure 
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evidenţierea progresului 
înregistrat de elev în raport 
cu sine însuşi pe drumul 
atingerii obiectivelor 
prevăzute în programă. 
Este important să fie 
evaluată nu numai 
cantitatea de informaţie de 
care dispune elevul, ci, mai 
ales, ceea ce poate el să 
facă utilizând ceea ce ştie 
sau ceea ce intuieşte. 

Fiecare activitate de 
evaluare a rezultatelor 
şcolare este însoţită de o 
autoevaluare a procesului 
pe care profesorul l-a 
desfăşurat cu toţi elevii şi 
cu fiecare elev în parte. 
Astfel poate fi descris 
nivelul de formare a 
competenţelor pentru 
fiecare elev şi pot fi 
stabilite modalităţi prin 
care se pot regla, de la o 
etapă la alta, activităţi de 
învăţare-formare a 
elevilor, în mod diferenţiat. 

De asemenea este 
necesară folosirea cu o 
mai mare frecvenţă a 
metodelor de autoevaluare 
şi de evaluare prin 
consultare, în grupuri mici, 
vizând verificarea modului 
în care elevii îşi exprimă 
liber opinii proprii sau 
acceptă cu toleranţă 
opiniile celorlalţi, 
capacitatea de a-şi susţine 
şi motiva propunerile etc. 

Managementul clasei 
este un domeniu de 
cercetare în ştiinţele 
educaţiei care studiază 
atât perspectivele de 

abordare ale clasei de 
elevi cât şi structurile 
dimensionale ale acesteia, 
în scopul facilitării 
intervenţiei cadrului 
didactic în situaţii de criză 
micro-educaţională şi a 
evitării consecinţelor 
negative ale acesteia. 

Trebuie pus accent pe 
dimensiunile 
managementului clasei : 

-dimensiunea 
ergonomică – se referă la 
dispunerea mobilierului, 
vizibilitatea, amenajarea sălii 
de clasă; 

-dimensiunea 
psihologică - se referă la 
cunoaşterea, respectarea 
şi exploatarea 
particularităţilor individuale 
ale elevilor ; 

-dimensiunea sociala – 
se referă la clasă ca şi grup 
social ; 

-dimensiunea 
operaţională - se referă la 
instrumentele operaţionale 
care sunt recompensele şi 
pedepsele; 

- dimensiunea 
inovatoare – se referă la 
cunoaşterea practicii 
educaţionale la un moment 
dat, cunoaşterea 
tendinţelor şi tradiţiilor 
activităţilor educaţionale 
vizate, cunoaşterea 
orizonturilor de aşteptare 
ale elevilor; 

- dimensiunea 
normativă – se referă la 
norme,. ansambluri de 
reguli care reglementează 
desfăşurarea unei activităţi 
educaţionale. 

Pentru a susţine 
creativitatea, predarea 
declarativă, de tip clasic 
trebuie depăşită şi înlocuită 
cu metode care pun accent 
pe explorare, pe 
descoperire, pe încurajarea 
gândirii critice a elevului, pe 
participarea activă a 
acestuia la formarea şi 
dezvoltarea sa intelectuală. 

In viziunea 
metodologilor moderne, 
demersul didactic se 
centrează pe elev şi are in 
vedere transformarea 
acestuia din “obiect” al 
procesului didactic în” 
subiect activ” al propriei 
deveniri. 

Modelul de proiectare a 
activităţii didactice are în 
vedere trecerea de la 
centrarea pe conţinut la 
centrarea pe activitatea 
elevului, care presupune 
deplasareaaccentului în 
activitatea didactică: 
 Ar trebui să se ţină cont 
de toate formele de inovaţie 
socială şi antreprenorială. 
De asemenea, ar trebui să 
se acorde atenţie creaţiei 
artistice şi noilor abordări în 
domeniul culturii. 
Bibliografie: 
1. Ionescu M., Radu I.-” 
Didactica modernă”, Ed. 
Dacia, Cluj – Napoca, 2001; 
2. Alois Gherguţ,- 
“Management general şi 
strategic în educaţie”, Ed. 
Polirom, Iaşi, 2007; 
3. I..Cerghit – “Sisteme 
de instruire alternative”, 
Aramis, Bucuresti, 2002. 
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MODEL DE SEMINAR PRACTIC ONLINE  CU PĂRINȚII, PE TEMA 
VIOLENȚEI 

 
  

Profesor pentru învăţământ preşcolar Popa Ioana- Daniela 
Şcoala Gimnazială ,,Iulia Hălăucescu”, com. Tarcău, Neamţ 

   
 
Grupa mixtă  
Participanți: Părinții 
preșcolarilor de la grupă 
Scopul întâlnirii: Stimularea 
părinților în promovarea unui 
comportament non-violent. 
Obiectiv specific: 
Recunoașterea 
comportamentelor violente 
Obiective operaționale: 

 Să definească noțiunea de 
violenţă; 

 Să identifice tipuri de 
violenţă; 

 Să determine cauzele 
violenţei în familie, şcoală, 
societate; 

 Să găsească soluţii de 
prevenire sau atenuare a 
violenţei. 
Metode şi procedee: 
exercițiul, conversaţia 
dirijată, analiză, Power Point, 
breinstorming  
Materiale didactice: fişe, 
filmulețe. 
Forme de organizare: in 
echipă, frontală. 
Momentul organizatoric. 
Salutul de la întâlnirea online 
și mă asigur că toți au primit 
Fișa 1 ( care conține un tabel 
cu sinonime ale cuvintelor 
Frică, Tristețe, Agresivitate, 
Bucurie). 
Joc de spargere a gheții 
„Mă simt bine atunci 
când...” 

Sarcină:  Li se propune 

părinţilor să-şi amintească o 

întâmplare concretă şi să 

continue enunţul: „Mă simt 

bine atunci când...” 

Părinţii sunt încurajaţi să 

vorbească, să asculte mai 

multe păreri și să răspundă 

la întrebarea: 

- Cum vă simţiţi atunci când 

cineva vă jigneşte, se poartă 

grosolan,este brutal? Ce 

faceți când sunteti furioși? 

 

Se anunţă scopul şi 
obiectivele activităţii. Vom 
afla ce înseamnă Violența, 
care sunt cauzele violenței în 
familie, la gradinită/ școală, 
consecințele violenței asupra 
copilului, precum și 
modalităţi de prevenire a 
violenţei în familie și şcoală. 
Desfășurarea propriu-zisă 
a activității 
Părinților li se propune să 
vizioneze 2 filmulețe . „ 
Violenţa în familie” 
https://youtu.be/EUmMccE7
B6w 
Și  „Bună dimineaţa” (grupul 
de copii Lollipops). 
https://youtu.be/e_djI_AgOS
A 

Cu ajutorul cuvintelor de pe 
fişa 1, descoperiti  stările 
emoţionale trăite în timpul 
vizionării celor două 
filmulețe. Numiți aceste 
stări. 
Se analizează. 
Ce este violența? Să 
încercăm să definim 
termenul utilizând cuvinte din 
fișă.  
 ,,Violența” = formă de 
manifestare a agresivităţii ce 
presupune utilizarea forţei 
pentru a manifesta 
superioritate. Este o conduită 
agresivă, acută, cu finalitate  
distructivă.  
Lucrul în echipă. 

Părintii se împart în 5 
grupuri, fiecare grup primind 
o sarcină: 

1. Numiţi cauzele unui 
comportament violent în 
familie. 

2. Numiţi cauzele unui 
comportament violent în 
gradinită/ şcoală. 

3. Propuneți metode pentru 
combaterea violenței în 
familie! 

4. Propuneți metode pentru 
combaterea violenței în 
școală! 

5. La cine poate apela o victimă 
a violenței, pentru a putea 
primi ajutor? 

https://youtu.be/EUmMccE7B6w
https://youtu.be/EUmMccE7B6w
https://youtu.be/e_djI_AgOSA
https://youtu.be/e_djI_AgOSA
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Se discută, sunt analizate 
propunerile, se trage 
concluzia. Violenţa porneşte 
de la o neînţelegere, 
continuă cu stări de 
enervare, certuri, injurii, 
jigniri, bătăi. 
Se recomandă ca orice 
problemă care apare în 
familie, de orice natură ar fi, 
să se discute cu membri 
familiei cu mult calm și 
răbdare. Dacă problemele vă 
depășesc, atunci apelați la 
persoane competente ( 
psiholog, poliție, profesori, 
persoana de incredere , ...) 
pentru a vă ajuta. 
Joc de incheiere ,,Hartia 
mototolita”.  
Li se dă părinților câte o 
foaie de hârtie. Se cere să 
se mototolească această 
foaie, pentru a face o minge 
de hârtie. Se cere apoi să 
întindă foaia, pentru a o face 
așa cum era înainte. Se 
observă că, oricât se 
încearcă, nimeni nu 
reușește. Se atrage atenția 
că inima omului este ca o 
foaie de hârtie. Dacă o 
rănești, îi apar riduri, arătând 
exact ca o foaie mototolită. 
Oricât ne-am strădui să 
ștergem aceste riduri, 
semnele nu dispar. Atunci 
când suntem furioși, să ne 
amintim de Hârtia 
mototolită”.  Să începem 
deci să fim mai buni unii cu 
alții, să zâmbim mai des, să 
fim mai înțelegători! 
Se multumește părinților 
pentru participare.  Se 
trimit pe platforma de 
întâlnire Fișele de evaluare a 

ședintei , precum și Fluturași 
(Fișa 2) Cum să fiu un 
părinte mai bun? 

1. Fii un model pentru 
copilul tău! Copiii 
învață cum să se 
comporte, urmărindu-i 
pe adulți.  
 

2. Folosește metode de 
disciplinare non-
violente. Explică-i 
copilului  de ce a 
greșit și nu folosi 
bătaia drept 
pedeapsă. 
 

 

3. Limitează expunerea 
la violență. 
     Acordă mare 

atenție programelor 

de la televizor  și 

programelor de pe 

internet pe care 

copilul le urmărește și 

limitează expunerea 

acestuia la temele 

violente. 

 

4. Stabiliți împreună 
reguli  clare și limite 
potrivite vârstei. 

          Copiii trebuie să 
cunoască exact ce se 
așteaptă de la ei, 
consecințele atunci       când 
regula nu va fi respectată, 
dar și beneficiile respectării 
fiecărei reguli. 
 
    5.Oferă-i copilului multă 
afecțiune și atenție. Învață să 
îl asculți.   
 

Să zâmbim mereu! Un 
zâmbet ne înfrumusețează 
viața și pe noi înșine. Un 

zâmbet nu costă nimic, dar 
oferă mult! 

Se amintește că Fișa de 
evaluare a ședinței trebuie 
încărcată pe platformă, în 
decursul zilei. 
 
Bibliografie:  

 Educă-ți copilul cu grijă, Ghid 
pentru un părinte mai 
bun,CIDDC, Chișinău, 2015 

 Strategii de prevenire a 
abuzului la vârsta timpurie, 
titular curs Efrosinia Haheu- 
Munteanu, note de curs, oct. 
2020 
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 UTILIZAREA ALTERNATIVĂ  A RESURSELOR DIDACTICE  
CLASICE  ȘI ONLINE 

 
   

Prof. ing Macovei Ionel Alexandru 
Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamț 

 
 

 
 

Contextul pandemic 
actual  a impus modificări  
profunde ale stilului de viață, 
a modului de realizare a 
activității didactice, a 
mentalităților și posibil a 
modului de relaționare 
interumană. 
Au fost necesare  adaptări 
rapide  în multe situații la 
tehnologia digital și de 
asemeni s-a încercat uneori 
cu succes utilizarea  
alternativă  a resurselor 
tradiționale  dar și a celor 
electronice. 
Despre neajunsurile și 
dificultățile  predării online s-
a vorbit mult și s-au făcut 
analize  și interpretări. Nu voi 
face referire la aceste 
aspecte ci voi încerca să 
prezint partea pozitivă 
respectiv cum ar fi posibilă 
integrarea resurselor online 
în învățământul și  în 
conjuncture actuală. 
Având specializarea într-un 
domeniu cu un pronunțat 
character aplicativ (domeniul 
silvic) evident, într-o analiză 
superficială, acest deziderat 
pare destul de greu de 
realizat și totuși există soluții. 

Voi exemplifica prin modul 
de realizare a activitățoșpr 
practice la două module din 
pregătirea de bază pentru 
domeniul amintit 
(Dendrologie – știința 
studierii speciilor de arbori și 
arbuști forestieri și 
Dendrometrie - știința  
cubării, evaluării cantitative 
dar și calitative a masei  
lemnoase în diverse situații.) 
La disciplina Dendrologie 
activitățile de bază rămân 
evident vizitele de studio în 
arboreta și parcuri 
dendrologice dar și studiile 
pe colecțiile de fructe, 
semințe și material preset. 
Există o alternativă online 
pentru colecții și anume 
seturile de fotografii grupate  
pe criterii didactice și 
științifice postate pe 
platforme dar și filmul 
didactic. 
Același lucru îl putem spune 
despre  Dendrometrie: 
practica în teren  este greu 
de compensate  și totuși prin 
realizarea  de filme 
demonstrative  (efectuate de 
profesor sau de maistru) dar 
și prin selecția atentă  a unor 
resurse de pe youtube pot fi 

suplinite anumite activități 
practice și chiar prezentat 
instrumentarul performant, 
nou, pentru activitățile 
practice. 
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 ȘCOALA INCLUZIVĂ- O ȘCOALĂ DESCHISĂ TUTUROR 

 
  

Profesor pentru învățământ primar MIHAIELA PAVĂL 
Școala Gimnazială ,,Gheorghe Săvinescu”- Crăcăoani 

 
 

 
 

Conceptul de educație 
incluzivă a luat naștere ca 
răspuns la abordările 
tradiționale și perimate, 
conform cărora anumite 
categorii de copii au fost 
excluși din școlile de masă 
din motivul dizabilității, 
dificultăților/problemelor de 
învățare, vulnerabilității 
familiei sau din alte motive. 
Conceptul incluziunii își are 
originile în Declarația 
Universală a Drepturilor 
Omului (ONU, 1948), care 
recunoaște că toate ființele 
umane se nasc libere şi 
egale în demnitate şi 
drepturi. Această declarație 
induce ideea că incluziunea 
este acceptarea tuturor 
oamenilor, independent de 
diferențele dintre ei. Este 
vorba despre aprecierea 
persoanelor pentru ceea ce 
sunt și competențele lor, mai 
degrabă decât despre felul în 
care merg, vorbesc sau se 
comportă.  Incluziunea 
permite oamenilor să 
valorifice diferențele dintre 
ei, prin aprecierea că fiecare 
persoană este unică în felul 
său.  
Principiile cheie ale 
incluziunii au în vedere 

următoarele concepte 
fundamentale: 
• valorizarea diversităţii 
• dreptul de a fi respectat 
• demnitatea fiinţei umane 
• nevoile individuale înţelese 
ca cerinţe individuale 
• planificarea 
• responsabilitatea colectivă 
• dezvoltarea relaţiilor şi 
culturii profesionale 
 • dezvoltarea profesională 
 • şanse egale. 
Şcoala incluzivă este  
şcoala care : 
•         nu selectează și nu 
exclude; 
•         este deschisă, 
tolerantă,  prietenoasă si 
democratică; 
•         este naturală prin 
eterogenitatea ei; 
•         valorizează toţi elevii; 
•         se adaptează la 
diversitatea nevoilor 
educaţionale şi la 
particularităţile 
de învăţare şi dezvoltare; 
Cadrele didactice implicate 
în educația incluzivă pun 
accentul pe dezvoltarea de 
activități care presupun lucrul 
în echipă și cooperarea, pe 
respectarea identității 
culturale a fiecarui copil în 
parte și pe monitorizarea 

constantă a eficacității 
activităților de predare - 
învățare - evaluare la nivelul 
fiecarui copil. În același timp, 
programele de sprijin si 
remediere școlara, utilizarea 
posibilităților oferite de 
curriculum-ul la decizia școlii 
și implicarea părinților în 
diverse activități 
extracurriculare organizate la 
nivelul unității de învățământ 
reprezintă tot atâția pași 
către succesul școlar al 
fiecărui copil. 
Desigur, procesul de 
transformare al școlii 
traditionale într-una incluzivă 
cere timp și tehnici noi de 
abordare din partea fiecărui 
profesor. Succesul fiecarui 
elev cu cerinte educationale 
speciale dintr-o școală 
incluzivă depinde de 
colaborarea a mai multor 
factori: familia cu toti membrii 
săi, Primăria și comunitatea 
locală, persoane specializate 
în îndrumarea acestor elevi 
(psihologi, profesor itinerant, 
logoped etc.), medici. Cel 
mai important lucru este ca 
familia să recunoscă faptul 
că propriul copil are nevoi 
speciale certificate de 
anumite instituții ( CJRAE) 
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pentru a beneficia și  de 
sprijinul persoanelor 
specializate. De cele mai 
multe ori, refuzul familiei 
știrbesc din rezultatele 
muncii cadrului didactic, 
chiar dacă întreprinde orice 
acțiune, plecând de la 
aplicarea  metodei de tratare 
diferentiată pe parcursul 
orelor, până la planuri de 
intervenție personalizate, 
curriculum adaptat predat in 
cadrul programului ,,școală 
după școală”, activități de 
remediere, activități în cadrul 
,,școlii de vară”.  

Obiectivele educației 
incluzive vizează 
combaterea neparticipării 
școlare, ca și a abandonului 
și eșecului școlar, prin 
demersuri care depășesc 
barierele impuse de 
dificultățile de ordin material, 
personal, familial sau social 
cu care se confruntă copiii. 
În același timp, educația 
incluzivă vizează asigurarea 
unor condiții optime de 
învățare care să ofere tuturor 
șansa unui start egal în viață 
din punct de vedere 
educațional.   

Principiul egalității de 
șanse reprezintă conceptul 
de bază al școlii incluzive, 
prin aplicarea căruia aceasta 
contribuie la anularea 
diferențelor de valorizare 
bazate pe criterii subiective,  
de ordin etnic sau social. 
Incluziunea la nivel școlar se 
realizează prin respectarea 
și valorizarea diferențelor 
socio-culturale existente în 
rândul elevilor și prin 

promovarea bogăției și a 
diversității experienței 
educative care rezultă din 
aceste diferențe. 
Dezvoltarea personală este 
disciplina care urmărește: 
- formarea si dezvoltarea 
capacității de autoîntelegere, 
autocunoaștere, 
autodezvăluire a copiilor; 
- crearea unui mediu 
stimulativ pentru dezvoltarea 
cognitivă, emoțională și 
socială; 
- descoperirea prin joc, a 
încrederii în sine, a 
relaționării cu familia și 
prietenii, a diferitelor 
cunostințe despre meserii, 
formarea atitudinii față de 
muncă; 

- explorarea de situatii 

noi. 

Prin urmare, școala 
incluziva este o școală 
deschisă tuturor copiilor, iar 
succesul oricărui copil 
reprezinta un corolar al 
influenței tuturor factorilor 
implicati în educatie. 
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CONCEPTUL DE MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 
 

 

profesor  Gabriela- Mădălina Bârsan-Son 
Școala Gimnazială ,,Vasile Mitru” Tașca 

 
 

 Management 
înseamnă a ține în 
mână, a stăpâni, a 
conduce. 

Managementul este un 
domeniu de mare 
interes și de o 
importanță 
semnificat ivă în 
societatea 
contemporană și are în 
prezent caracteristici și 
orientări specifice lumii 
moderne, cum ar fi: 
viziunea globală și 
integratoare de 
rezolvare a problemelor 
– raportare la mediul 
extern național și 
internațional; 
interdisciplinaritatea- 
introducerea 
elementelor din alte 
științe; dinamismul- 
determinat de frecvența 
și amploarea 
schimbărilor din 
societatea actuală; 
universalitatea- 
transferul de concepte, 
principii, tehnici și 
instrumente 
manageriale, în toate 
celelalte domenii ale 
vieții și activității 
umane, din domeniul 
activității industriale; 
profesionalizarea 

funcției de manager- 
elita managerială va 
proveni din școli, 
centre sau instituții 
recunoscute de 
business; devenind o 
necesitate absolută, 
formarea continuă în 
domeniu.  

Managementul este 
știința, arta și tehnica 
de a planifica, a 
conduce, a organiza și 
a controla elementele 
unui sistem. 

Managementul 
Educațional poate fi 
privit ca o acțiune, ce 
include un întreg 
ansamblu de norme, 
funcții și metode de 
conducere orientate 
spre obținerea 
succesului în Educație. 
Arta, știința de a 
pregăti resursele 
umane, de a forma 
personalități, potrivit 
unor finalități solicitate 
de societate și 
acceptate de individ. 
(N. Stan, 2010) 

Managementul 
Educational, îl regasim: 
macrostructural- la 
nivelul sistemului de 
învățământ național 

(minister, 
inspectorate); 
intermediar- la nivelul 
instituției (managerul 
instituției școlare, 
directorul școlii); 
microstructural- la 
nivelul clasei de elevi 
(învățătorul, 
profesorul). 

 

Funcții ale 
Managementului 
Educațional: 
conducere- 
coordonare- 
comunicare- 
îndrumare- 
supervizare- decizie- 
inovare; 

Conducere- implica 
comunicarea sarcinilor 
către subalterni și 
motivarea lor, pentru a 
atinge obiectivele 
propuse. 

Organizare-  
planificarea muncii și 
structurarea pentru 
finalitate, valorificând 
resursele pedagogice: 
umane (profesorii, 
elevii, părinții,etc); 
materiale (timpul, 
spațiul și baza 
didactico-materială); 
financiare (bugetul 
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central, local); 
informaționale 
(planurile, programele 
de învățământ, 
materialele 
curriculare).  

Organizarea presupune 
crearea structurii care 
va permite realizarea 
obiectivelor și 
acțiunilor de 
coordonare directă a 
resurselor, de către 
manager. 

Organizarea cuprinde: 
repartizarea și 
gruparea sarcinilor în 
departamente 
funcționale; alocarea 
pe fiecare departament 
a resurselor; stabilirea 
tipului de colaborare 
dintre grupuri sau 
persoane. 

Comunicare- modul în 
care se face 
distribuirea informației 
și analizarea ei, iar în 
cadrul instituției este 
de mai multe feluri: 
comunicare 
interpersonală- 
informația este 
transmisă de la om la 
om-orală; comunicare 
organizațională- când 
informația este 
transmisă la nivel de 
compartimente, 
departamente, servicii, 
etc. 

Îndrumare- dirijarea, 
orientarea activității 
educative; 

Supervizare- prin 
activități de 
perfectionare a 
cadrelor didactice prin 
diverse programe de 
specialitate.  

Decizie- alegerea unui 
mod operațional de a 
rezolva o situație; 

Inovare- identificarea și 
implementarea unor 
programe, metode, 
abordări noi;  

Coordonarea 
personalului reprezintă 
un ansamblu de 
procese prin care se 
realizează legătura 
dintre obiective, 
resurse umane, 
structura 
organizatorică și 
tehnologică.  

Coordonarea: îmbină 
eficient deciziile şi 
acţiunile la nivelul 
structurilor 
organizației; presupune 
întâlniri periodice cu 
subordonaţii; există un 
flux informaţional care 
transmite mesajul dorit 
rapid şi nedistorsionat 
la toate şi între toate 
unităţile structurii 
organizatorice. 

Antrenarea- 
capacitatea 
managerului de a-i 
determina pe 
subordonaţi să 
participe activ, 
responsabil şi creator 
la îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. 

 Motivarea are în 
vedere corelarea 
satisfacerii nevoilor cu 
atingerea obiectivelor 
organizației; nu se 
realizează într-un mod 
nivelatoriu, ci 
diferențiat, în funcție 
de caracteristicile 
fiecărui 
angajat;combină 
alternativ stimulentele 
moral spirituale cu cele 
materiale, în funcţie de 
situaţia concretă.  

Controlul/ evaluarea 
are drept scop 
verificarea ritmică a 
îndeplinirii sarcinilor, 
remedierea operativă a 
disfuncţiilor şi 
promovarea experienţei 
pozitive. 

Controlul: se 
realizează prin 
instrumente adecvate 
aplicate în mod 
consecvent; are un 
scop de îndrumare și 
ameliorare; se 
realizează în mod 
curent, periodic, axat 
pe un obiectiv sau pe 
mai multe. 

Managementul 
educaţional- teoria şi 
practica 
managementului 
general se aplică 
sistemului şi procesului 
de învăţământ, 
organizaţiilor şcolare şi 
claselor de elevi.  

Managementul 
educațional cuprinde: 
macro- managementul 
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sistemului de 
învăţământ şi al 
procesului de 
învăţământ, pe ţări şi 
pe niveluri: european, 
naţional, local; 
intermediar- 
managementul 
organizaţiilor şcolare, 
vizează coordonarea 
structurilor 
educaționale de către 
managerii de vârf din 
învăţământ, de la 
ministru la director de 
şcoală; micro- 
managementul claselor 
de elevi, analizează 
modurile de organizare 
a lecţiilor şi a claselor 
de către managerii 
operaţionali din 
învăţământ 
(profesorii/învățătorii/e
ducatoarele). 

Managementul într-o 
unitate de învăţământ 
se manifestă în 
aceleași sectoare ca în 
cadrul oricărei 
organizații funcționale: 
managementul de vârf- 
top management 
(nivelul conducerii); 
managementul pe 
domenii, cuprinde- 
middle management 
(nivelul 
comisiilor/catedrelor/ 
compartimentelor); 
managementul clasei 
cuprinde- first level 
management (nivelul 
colectivelor de elevi).  

Managerii educaționali 
sunt persoane care, 

folosindu-se de o serie 
de legi, principii, 
metode, abilităţi 
personale, conduc un 
anumit nivel ierarhic al 
organizaţiei școlare 
către atingerea 
scopurile urmărite.  
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONTEMPORAN ŞI CALITATEA EDUCAŢIEI 
 

  
Profesor  GABRIELA MACSIM 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VĂLENI 
 

 

   

  Un obiectiv major al 
dezvoltării echilibrate, 
armonioase a societăţii 
româneşti îl reprezintă fără 
îndoială, dezvoltarea 
continuă a învăţământului, 
ştiinţei şi culturii naţionale, 
obiectiv grav neglijat în anii 
tranziţiei, cu consecinţe 
negative cunoscute. 

  Învăţând din 
experienţa altora, apare 
evident că investiţia în 
educaţie, în formarea noilor 
generaţii poate fi considerată 
una dintre cele mai rentabile 
pe termen mediu şi lung, 
pentru dezvoltarea 
societăţii.Pentru adaptarea 
procesului didactic la 
posibilităţile elevilor este 
necesară identificarea 
capacităţii de învăţare a 
elevului chiar de la începutul 
şcolarităţii, decelarea 
comportamentului intelectual 
în toată varietatea 
manifestărilor sale şi 
aprecierea gradului de 
maturitate a elevului în 
fiecare dintre acestea. 

  Experienţa mondială 
pune în evidenţă faptul că 
prin diferenţierea 
învăţământului trebuie să 
înţelegem ansamblul 
modalităţilor folosite pentru a 

asigura, atât prin măsuri 
organizatorice (diferenţiere 
externă), cât şi prin metode 
şi mijloace didactice 
(diferenţierea internă) 
adaptarea învăţământului la 
particularităţile individuale 
ale elevilor. Faţă de întreg 
sistemul de învăţământ, faţă 
de tot ansamblul material 
necesar, dascălul este cel 
care se dovedeşte 
perfectibil. Acesta este cel 
care ajută la formarea 
atitudinilor şi ideilor, 
modelând astfel aspiraţiile 
unei naţiuni.Ceea ce se 
urmăreşte prin educaţie  este 
tocmai un transfer al 
personalităţii educatorului 
asupra copilului. ”Spre a 
creşte oameni înainte de 
orice ştiinţă şi de orice 
metodă trebuie să ai inimă” 
spunea Pestalozzi. 
Dragostea pentru copii 
reprezintă cerinţa esenţială, 
condiţia inductabilă în 
asigurarea eficienţei, calităţii 
şi progresului în întregul şi 
complicatul demers 
instructiv-educativ, în 
realizarea optimului 
pedagogic. 

    Unul din obiectivele 
principale ale învăţământului 
actual este creşterea calităţii 
educaţiei. Astăzi, copilul este 
asaltat de informaţie printr-o 

multitudine de mijloace 
audio-vizuale. Filmul sau 
caseta video îi aduce în faţa 
ochilor atât cunoştinţele utile 
cât şi pe cele nocive. 
Calculatorul se impune nu 
doar ca mijloc alternativ 
profesorului sau manualului, 
ci ca factor de intervenţie 
directă în organizarea 
situaţiilor de învăţare, ca un 
factor generator al unei noi 
metodologii de lucru. 
Folosirea calculatorului în 
evaluare micşorează 
intervalul de timp dintre 
evaluare şi notare prin 
afişarea notelor pe ecran  
după terminarea testului. 
Copilul devine tot mai des un 
receptor pasiv, iar 
comunicarea verbală se 
restrânge tot mai mult. 

   Scopul principal al 
şcolii este acela de a forma 
elevi cu o cultură 
comunicaţională care să 
faciliteze transferul de la 
comunicarea în spaţiul şcolar 
la comunicarea în societate. 
Numeroase valori ale 
civilizaţiei au fost create de 
personalităţi care au lucrat în 
echipă. Au fost realizări mari 
pentru membrii echipelor ce 
au manifestat încredere unii 
în alţii, au acceptat că 
raţionamentele celorlalţi au 
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putut fi mai bune decât ale 
lor. 

   Învăţarea şcolară se 
caracterizează prin aceea că 
are un caracter sistematic, 
organizat, este dirijată de 
către profesor şi se 
realizează cu ajutorul unor 
metode şi tehnici eficiente de 
învăţare respectând 
principiile didactice şi este 
supusă feed-back-ului pe 
baza verificării şi evaluării 
permanente a rezultatelor 
obţinute de elevi, fiind 
înbunătăţită prin corectarea 
greşelilor. De asemenea, 
profesorul se poate folosi de 
viaţa grupului şcolar pentru 
a-i ajuta pe elevi să 
înţeleagă modul în care 
devine posibil să comunice 
eficient, rolul relaţiilor 
interpersonale, manifestarea 
unor procese de grup, 
distribuirea rolurilor la nivelul 
grupului, etc. 

Din aceste motiv, 
organizarea activităţilor de 
învăţare, pe grupe, 
corespunde unor nevoi reale 
ale elevilor, în ce priveşte 
adaptabilitatea la cerinţele 
sociale şi profesionale.  

     În aceste condiţii 
trebuie să ne punem 
întrebarea: cine trebuie să 
vină cu alternativa? 
Răspunsul ar putea fi NOI. 
Cea mai eficientă cale pentru 
a ne orienta în lumea 
mediatizată a realităţii 
conteporane este negreşit 
educaţia. În acest sens, 
dascălilor le revine rolul de a 
schimba din perspectiva 
educaţiei modul de a 

percepe informaţia. Zilnic 
intrăm în legatură cu zeci 
poate chiar sute de oameni 
care mai de care mai diferiţi 
unul de celălalt, unul este 
fericit, altul conduce o 
afacere prosperă, unul 
divortează, altul este în spital 
din cauza stresului provocat 
de job-ul pe care îl are, unul 
a devenit un "ratat", altul 
este la închisoare, vecinul şi-
a cumpărat o maşina nouă şi 
are o familie fericită, colegul 
de la lucru s-a apucat de 
băut, şi lista poate continua... 

De ce unii sunt fericiti şi 
alţii nu? De ce unii prosperă 
în timp ce alţii muncesc mult 
timp pe bani puţini? 
Răspunsul la întrebările de 
mai sus plus alte câteva sute 
de întrebări se afla în 
copilărie! DA, în copilarie! O ţ 
bună, contribuie în proporţie 
de peste 80% la viitorul 
copilului ajutându-l atât în 
viaţa de zi cu zi cât şi în 
momentele "de cumpănă" în 
care trebuie să ia o decizie 
ce i-ar putea schimba radical 
viaţa.  

 Insă, o educaţie bună 
nu se referă doar la a duce 
copilul la grădiniţă, a urma o 
şcoală bună, un liceu şi a 
termina facultatea. Din 
păcate sau din fericire 
această regulă nu mai este 
valabilă în ziua de azi. 
Şcoala este absolut 
necesară, însă nu suficientă! 
 Pe lângă şcoală trebuie să 
existe o altă şcoală unde 
profesorul este părintele, 
care îi oferă un alt tip de 
educaţie... educaţie 

emoţională, educaţie 
financiară, după o anumită 
vârstă educaţie sexuală, 
etc...  

Cu cât începi mai 
devreme să îţi educi copilul 
în adevaratul sens al 
cuvântului cu atât mai bine! 
Viaţa este din ce în ce mai 
"rapidă", copilul trebuie să fie 
din ce în ce mai "antrenat" 
pentru a-i face faţă şi pentru 
a atinge anumite 
performanţe, pe care doar 
puţini le vor simţi gustul. 

 Activitatea cu părinţii 
ca parteneri oferă acestora 
încrederea în forţa lor de a 
educa eficient, iar din acest 
parteneriat copilul iese 
învingător. În procesul 
complex de formare şi de 
educare al copiilor climatul 
familial are un rol propriu, 
bine diferenţiat de cel al 
factorilor educativi. Pentru a 
fi prietenul copiilor noştri, 
pentru a afla şi a înţelege 
frământările lor, specifice 
vârstei este necesară 
existenţa relaţiei copil-
familie-şcoală-comunitate. 

În concordanţă cu 
vremurile şi tendinţele 
actuale, trebuie îmbinate, 
tehnologia cu tradiţia, 
mecanicul cu arta, 
superficialitatea cu 
sensibilitatea. Cheia 
succesului stă în măiestria 
noastră didactică 
direcţionată spre exersarea 
continuă şi independentă cu 
elevii, până la plăcerea 
acestora  de a răspunde la 
chemarea cuvintelor şi a le 
pune sub condei, adaptându-
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se la un context social în 
schimbare.       
         Prin structură, obiective 
şi conţinut, educaţia trebuie 
să răspundă necontenit 
exigenţelor cerute de 
evoluţia realităţii naţionale şi 
internaţionale. Astfel, şcoala 
trebuie să rămână instituţia 
fundamentală în care se vor 
pune bazele unei educaţii 
iniţiale, sistematice. 
Realitatea contemporană 
demonstrează că rolul şcolii 
nu numai că nu s-a diminuat, 
ci a devenit tot mai complex, 
tocmai datorită necesităţii 
împletirii şi corelării 
funcţionale a acesteia cu alte 
secvenţe ale socialului, 
pasibile de a realiza, 
secvenţial, sarcini şi acţiuni 
ale instituţiei specializate 
care rămâne, în continuare,  
şcoala. 
                Realitatea 
contemporană 
demonstrează că rolul şcolii 
nu numai că nu s-a diminuat, 
ci a devenit tot mai complex. 
În actualul context, pe 
coordonate europene, avem 
nevoie de o educaţie 
dinamică, formativă, centrată 
pe valorile autentice. În 
societatea actuală, 
caracterizată prin mobilitate 
economică, politică şi 
culturală, noua ordine 
educaţională nu se concepe 
fără avangarda mişcării 
pedagogice teoretice şi a 
praxis-ului educaţional. 
                Conform celor 
spuse de specialişti acţiunea 
constructivă trebuie să se 

bazeze pe următoarele patru 
teze: 

o educaţia este azi 
în centrul 
preocupării tuturor 
popoarelor; 

o învăţământul 
trebuie să fie 
considerat în orice 
societate, ca un 
ansamblu 
omogen, care să 
reflecte nevoile 
societăţii şi 
mijloacele de care 
dispune pentru 
satisfacerea lor; 

o se dezvoltă o criză 
între cele două 
planuri: decalajul 
existent între 
aspiraţiile 
indivizilor şi 
nevoile societăţii, 
pe de o parte, şi 
capacităţile 
sistemului de 
învăţământ, pe de 
altă parte, şi 
prăpastia existentă 
între ţările în curs 
de dezvoltare şi 
cele 
industrializate; 

o în toate ţările, 
apare, ca o 
urgenţă, 
cercetarea căilor şi 
mijloacelor care 
vor permite 
inovarea 
învăţământului. 

           S-a afirmat că şcoala 
nu mai face faţă cererii de 
educaţie, că au crescut 
alarmant costurile şcolii şi că 
aceasta nu mai este capabilă 

să formeze competenţe 
profesionale pentru 
societate. Marile probleme 
cu care se confruntă 
omenirea cer o rezolvare 
urgentă, prin folosirea celor 
mai eficiente mijloace şi 
forme de educaţie. 
           Educaţia este unul 
dintre fenomenele care a 
apărut o dată cu societatea 
umană, suferind pe parcursul 
evoluţiei sale, modificări 
esenţiale. De la acţiunea 
empirică de pregătire a 
tinerei generaţii pentru viaţa 
socială, educaţia a parcurs 
un drum lung devenind o 
adevărată ştiinţă cu statut 
propriu. Astăzi, educaţia este 
chemată să formeze 
personalităţi uşor adaptabile 
la nou, creative şi 
responsabile. 
                Uniunea 
Europeană contribuie la 
dezvoltarea  unei  educaţii 
de calitate prin încurajarea 
cooperării între statele 
membre şi, dacă este 
necesar, prin sprijinirea şi 
completarea acţiunii lor. Ea 
respectă pe deplin 
responsabilitatea statelor 
membre în ceea ce priveşte 
conţinutul învăţământului şi 
organizarea sistemului 
educaţional, precum şi 
diversitatea lor culturală şi 
lingvistică.  
                 Societatea  
contemporană, o societate 
informaţională, a cunoaşterii, 
prezintă caracteristici diferite 
în comparaţie cu cea din 
trecut, întrucât toate 
elementele şi componentele 
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acesteia se află în continuă 
schimbare. Se schimbă 
meseriile, se schimbă 
mentalităţile şi modurile de 
gândire.   
                   Deoarece 
această societate se află 
într-o permanentă mişcare, 
într-o permanentă 
schimbare, atât şcoala cât şi 
sistemele de educaţie au 
sarcina de a ajuta indivizii să 
facă faţă schimbărilor sau 
chiar să provoace ei înşişi 
schimbări. Schimbările 
sociale sunt mult mai 
accelerate afectând vieţile 
oamenilor şi solicitând noi 
capacităţi intelectuale, 
afective, de relaţionare 
pentru adaptarea la aceste 
transformări. 
                    Trăim într-o 
epocă în care resursele 
umane (inteligenţa, 
creativitatea, adaptabilitatea) 
au trecut pe prim plan, 
devenind resurse cheie ale 
unei dezvoltări care 
integrează diferitele sale 
dimensiuni: pacea, 
economia, mediul 
înconjurător, justiţia socială, 
democraţia. 
                   În contextul 
European al şcolii româneşti, 
se impune o permanentă şi 
susţinută activitate de 
perfecţionare, atât din punct 
de vedere metodologic cât şi 
din punct de vedere ştiinţific. 
Coordonatele europene ale 
învăţământului modern 
presupun activităţi didactice 
ce se bazează pe munca în 
grupuri şi îşi propun să îi 
înveţe pe copii să îşi 

dezvolte un simţ al identităţii 
şi preţuirii de sine, să 
coopereze, să se respecte 
unii pe alţii şi să se integreze 
în comunitatea elevilor. 
Modalităţile de lucru pe 
grupuri alternează atât 
datorită modului de 
dispunere a mobilierului, cât 
şi a metodelor aplicate care 
cer organizarea elevilor în 
formaţiuni de lucru de diferite 
mărimi. 
                În aceste condiţii, 
educaţia şcolară trebuie să 
se articuleze cu educaţia 
postşcolară, înscriindu-se în 
contextul învăţării depline. 
Şcoala va avea ca sarcină 
să formeze indivizi capabili 
de a se adapta, de a-şi 
asuma responsabilităţi, de a 
se exprima şi a se lupta 
pentru ameliorarea vieţii. 
              Lumea în care trăim 
este una singură şi nu 
trebuie să uităm că de noi 
depinde felul în care  trăim. 
Societatea românească a 
reuşit să conserve valorile 
tradiţionale, cultural-
spirituale. Educaţia cu sens 
valoric uman şi bine 
organizată este o condiţie 
necesară, dar nu suficientă a 
democraţiei. 
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 PROTECȚIA FAUNEI CINEGETICE ÎNTRE MIT ȘI REALITATE 
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Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamț 
 
 

 
 
De puțină vreme, ca 

simpli spectatori, unii experți, 
alții avizați iar alții simpli 
iubitori de natură (membri ai 
unor ONG-uri sau nu) ne-am 
trezit în mijlocul unui ” război 
mediatic” dacă și cum 
trebuie protejată  fauna 
cinegetică, dacă se impune 
recoltarea unor specii de 
vânat (le-aș numi eu) sau 
este obligatorie ocrotirea 
necondiționată. 

Au existat și există 
numeroase argumente pro și 
contra protecției totale a unor 
specii iar fruntea listei  fiind 
ursul brun dar și alte  
răpitoare. Pentru a clarifica 
puțin lucrurile trebuie 
lămurite unele aspecte: 

1) În primul rând 
ursul (ursus arctos) face 
parte din grupa răpitoarelor  
alături de alte specii cum ar fi 
lupul, vulpea, râsul, pisica 
sălbatică, șacalul, etc. 

2) De mulți ani, 
poate vreo 10, vânătoarea la 
răpitoarele cu păr (urs, lup, 
râs, pisică sălbatică, vidră) 
este interzisă 

3) Acest lucru  a 
dus la dezvoltarea 

pronunțată a efectivelor unor 
specii (mai ales la urs ) 

4) Ecosistemele 
forestiere au o anumită 
bonitate, adică pot asigura 
condițiile de hrană și adăpost  
pentru un număr limitat  de 
exemplare din diverse specii 

5) Trebuie 
recunoscute activitățile 
economice ”uneori 
perturbatoare”  ale 
habitatelor din zona 
forestieră, exploatări 
forestiere, turism, activități 
pastorale dar în același timp  
trebuie să fim deplin 
conștienți  că societatea nu 
poate funcționa în afara 
acestora. 

Luând în considerare 
toți factorii de mai sus s-a 
ajuns la efective  
supranumerice  pe specii, 
dar și dislocări ale efectivelor 
în zone considerate atipice, 
de exemplu prezența ursului  
în zonele de deal, efectivele 
acestei specii ajungând la 
vreo 6000 de exemplare, 
România  fiind din acest 
punct de vedere pe locul 2 
după Rusia. Apar evident și 
modificări comportamentale 
generate de cauze 
hormonale - stres și lipsa 
hranei – respectiv apariția 

exemplarelor carnivore un 
real pericol pentru 
comunitățile umane. Și mai 
există două aspecte: 

a) Țări  cu relief 
montan preponderent refuză 
să adopte efective de urs de 
la noi pe motiv că își strică 
activitățile turistice 

b) Calitatea de 
vărf a trofeelor  nu se 
menține la infinit și 
nerecoltarea lor  generează 
pierderi economice uriașe, 
fonduri ce pot fi investite în 
protecția mediului.  

Ca o simplă opinie 
consider că pentru 
menținerea  unui echilibru în 
situații bine justificate, cu 
prudență, recoltarea ursului 
ar trebui permisă. 

 
Șelaru Neculai- 

Manual pentru examenul de 
vânător. București: Editura 

Cynegis Edit, 2009. 
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 Integrarea copiilor cu CES în şcoala de masă şi în societate 
(Studiu de specialitate) 

 
   

Prof. înv. preşc. CARAIMAN IONELA – LAURA 
GPN – Horia/Şc. Gim. ,,Carmen Sylva”, jud. Neamţ 

 
 

Omul este o fiinţă 
dependentă în activitatea pe 
care o desfăşoară. Are 
nevoia permanentă de a 
comunica şi a coopera. 
Întâlnim peste tot în jurul 
nostru oameni cu deficienţe. 
Ei sunt percepuţi diferit, 
perceperea lor socială 
nefiind întotdeauna 
constantă, variind de la o 
societate la alta, în funcţie de 
cultura şi de valorile 
promovate. Persoanele cu 
deficienţe oameni la fel ca 
ceilalţi, fiind produsul unic al 
eredităţii lor, dar şi al 
mediului în care trăiesc şi se 
dezvoltă. 

Din categoria copiilor cu 
CES (cerinţe educative 
speciale) fac parte atât copiii 
cu deficienţe, cât şi copiii 
fără deficienţe, dar care 
prezintă manifestări stabile 
de inadaptare la exigenţele 
şcolii.  
        Copiii cu CES pot, prin 
joc, să-şi exprime propriile 
capacităţi. Astfel, prin joc, 
copilul capătă  informaţii 
despre lumea în care 
trăieşte, intră în contact cu 
oamenii şi cu obiectele din 
mediul înconjurător şi învaţă 
să se orienteze în spaţiu şi 
timp. 

Datorită faptului că se 
desfăşoară mai ales în grup, 
jocul asigură socializarea. 
Jocurile sociale sunt 
necesare, întrucât le oferă 
şansa de a juca cu alţi copii, 
orice joc având nevoie de 
minim două persoane pentru 
a se desfăşura. Jocurile 
trebuie însă să fie adaptate 
în funcţie de deficienţa 
copilului. 

Şcoala este de 
asemenea un mediu 
important de socializare. 
Formele de integrare a 
copiilor cu CES pot fi 
următoarele: clase 
diferenţiate, integrate în 
structurile şcolii obişnuite, 
grupuri de câte doi sau trei 
copii deficienţi incluşi în 
clasele obişnuite, integrarea 
individuală a acestor copii în 
aceleaşi clase obişnuite. 

În şcoală, copilul cu 
tulburări de comportament 
aparţine de obicei grupului 
de elevi slabi sau 
indisciplinaţi, el încălcând 
deseori regulamentul şcolar. 
Din asemenea motive, 
copilul cu tulburări de 
comportament se simte 
respins de câtre mediul 
şcolar (educatori, colegi). Ca 
urmare, acest tip de şcolar 
intră în relaţii cu alte 

persoane marginalizate, intră 
în grupuri subculturale şi 
trăieşte în cadrul acestora tot 
ceea ce nu-i oferă 
societatea. 
         Copiii cu CES au 
nevoie de un curriculum 
planificat diferenţiat, de 
programe de terapie 
lingvistică, de tratament 
logopedic specializat, de 
programe specifice de 
predare-învăţare şi evaluare 
specializate, adaptate 
abilităţilor lor de citire, 
scriere, calcul, de programe 
terapeutice pentru tulburări 
motorii. De asemenea vor 
beneficia de consiliere 
şcolară şi vocaţională 
personală şi a familiei. 

Unii elevi au nevoie de 
o terapie a tulburărilor de 
vorbire şi de limbaj şi de 
psihoterapie individuală şi de 
grup, pentru sprijinirea 
integrării lor pe plan social. 
De asemenea copiii au 
nevoie de ajutor suplimentar 
din partea profesorilor şi a 
colegilor, fiind nevoie să 
primească, în activitatea lor 
şcolară de zi cu zi, 
conţinuturi şi sarcini 
simplificate. 
         Copiii cu tulburări 
vizuale, tulburări de auz, cu 
dizabilităţi fizice, necesită 
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programe şi modalităţi de 
predare adaptate cerinţelor 
lor educative, programe de 
terapie, rampe de acces 
pentru deplasare, asistenţă 
medicală specializată, 
asistenţă psihoterapeutică. 
        Copiii ce prezintă 
tulburări emoţionale trebuie 
să fie din timp identificaţi 
astfel încât consultarea 
psihologului, a medicului 
neuropsihiatru şi terapia să 
fie făcute cât mai precoce, 
cu implicarea tuturor 
factorilor educaţionali 
(familie, cadre didactice). 
Consilierul şcolar este şi el 
de un real ajutor, el oferind 
consilierea elevului şi a 
familiei. 

Într-o abordare 
incluzivă toţi copiii trebuie 
consideraţi la fel de 
importanţi, fiecăruia să îi fie 
valorificate calităţile, pornind 
de la premisa că fiecare elev 
este capabil să realizeze 
ceva bun.                 

Educaţia incluzivă este 
o mişcare mondială bazată 
pe drepturile umane de 
bază. Conform principiilor 
drepturilor omului, fiecare 
copil, indiferent de 
apartenenţa sa sau de 
nivelul de dezvoltare a 
capacităţilor sale, are dreptul 
la o educaţie de bună 
calitate, care să conducă în 
cea mai mare măsură la 
dezvoltarea capacităţilor sale 
cognitive şi de integrare 
socială. Diferenţierea şcolară 
pe baza apartenenţei la o 
anumita categorie socială 
sau a nivelului de dezvoltare 

individuală este nedreaptă şi 
nu justifică excluderea din 
şcoala de masă. Al doilea 
argument care susţine 
necesitatea mişcării 
integraţioniste este acela că 
şcoala de masă este cea 
care asigură mediul, precum 
şi nivelul de calitate cel mai 
propice învăţământului şi 
însuşirii aptitudinilor sociale 
şi cognitive. Pentru a uşura 
copiilor cu dificultăţi de 
asimilare integrarea în şcolile 
de masă, este necesar ca în 
aceste şcoli să se asigure o 
atmosferă mai primitoare şi 
de acceptare.  

Recunoscând faptul că 
orice proces de readaptare a 
unei persoane cu cerinţe 
educative speciale ar trebui 
să ţină cont de măsurile care 
favorizează autonomia sa 
personală şi asigură 
independenţa sa economică 
şi integrarea sa socială, cea 
mai completă posibil, trebuie 
incluse şi dezvoltate 
programe de readaptare, 
măsuri individuale şi 
colective care să favorizeze 
independenţa personală, 
care să-i permită să ducă o 
viaţă cât mai normală şi 
completă posibil, ceea ce 
include dreptul de a fi diferit.  

O bună readaptare 
totală presupune un 
ansamblu de măsuri 
fundamentale şi 
complementare, dispoziţii, 
servicii de facilitare care ar 
putea garanta accesibilitatea 
la confortul fizic şi psihologic. 
Adaptarea mobilierului 
exterior şi urbanismul, 

accesul în clădiri, la 
amenajări şi instalaţii 
sportive, transportul şi 
comunicaţiile, activităţile 
culturale, timpul liber şi 
vacanţele trebuie să 
constituie tot atâţia factori 
care contribuie la realizarea 
obiectivelor readaptării. 

Copiii, majoritatea 
timpului lor liber, şi nu numai, 
și-l petrec jucându-se. Jocul 
reprezintă pentru copii o 
modalitate de a-şi exprima 
propriile capacităţi. Prin joc, 
copilul capătă informaţii 
despre lumea în care 
trăieşte, intră în contact cu 
oamenii şi cu obiectele din 
mediul înconjurător şi învaţă 
să se orienteze în spaţiu şi 
timp. În timpul jocului, copilul 
vine în contact cu alţi copii 
sau cu adultul, astfel că jocul 
are un caracter social. 
Jocurile sociale sunt 
esenţiale pentru copiii cu 
deficienţe, întrucât le oferă 
şansa de a se juca cu alţi 
copii. În aceste jocuri sunt 
necesare minim două 
persoane care se joacă şi 
comentează situaţiile de joc 
(loto, domino, table, cuburi, 
cărţi de joc etc.). În perioada 
de preşcolar se desfăşoară 
mai ales în grup, asigurându-
se astfel socializarea. Din 
acest motiv, copiii cu 
deficienţe trebuie să fie 
înscrişi la grădiniţă, alături de 
copiii sănătoşi.  

Copiii sunt curioşi, dar 
practici, astfel că ei vor 
accepta uşor un copil cu 
deficienţă fizică, care se 
deplasează în scaun cu rotile 
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sau în cârje. Ei sunt suficient 
de simpli şi deschişi pentru a 
accepta uşor un coleg cu 
probleme de sănătate.  

Perioada de preşcolar 
este cea mai indicată pentru 
începerea socializării copiilor 
cu deficienţe. La această 
vârstă, socializarea se 
realizează uşor prin 
intermediul jucăriilor şi al 
echipamentelor de joc. 
Totuşi, trebuie să fim atenţi 
la unele probleme deosebite. 
Unii copii cu deficienţe au 
avut experienţa neplăcută a 
spitalizării şi a separării de 
părinţi. De aceea, pot apărea 
reacţii intense, mai ales în 
primele zile de grădiniţă. În 
alte cazuri, copilul are 
probleme legate de utilizarea 
toaletei şi de deplasare. În 
aceste situaţii, este de 
preferat să se solicite 
prezenţa mamei până la 
acomodarea copilului în 
colectivitate şi acomodarea 
personalului cu problemele 
copilului. Jocurile trebuie să 
fie adaptate în funcţie de 
deficienţa copilului.          

Copiii cu cerinţe 
educative speciale pot fi 
integraţi în mediul 
şcolar/preşcolar în mai multe 
feluri: prin integrarea 
individuală a acestora în 
clasele obişnuite, grupuri de 
doi-trei copii cu deficienţe 
incluşi în clasele obişnuite, 
clase diferenţiate, incluse în 
structura şcolii/grădiniţei 
obişnuite. Integrarea acestor 
copii în colectivul unei clase 
obişnuite exprimă atitudinea 
favorabilă a acestora faţă de 

unitatea de învăţământ şi 
faţă de cadrul didactic, ajută 
la consolidarea unei motivaţii 
puternice, care susţine 
efortul copilului în activitatea 
de învăţare, duce la 
realizarea unor progrese la 
învăţătură şi în plan 
comportamental.  

 Astfel, școala va reuşi 
să răspundă cerinţelor 
speciale de educaţie ale 
copiilor aflaţi în dificultate, 
precum şi nevoilor de 
educaţie ale familiilor 
acestora, doar prin eforturile 
ei interne şi, mai ales, cu 
sprijinul tuturor factorilor 
implicați în mod direct în 
acest proces amplu. 
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 “Literatura, ca artă a 
cuvântului, prin intermediul 
căreia realitatea este 
recreată în toată 
complexitatea ei, oferă 
copilului (…) de vârstă 
școlară mică un întreg 
univers de gândire și 
sentimente, de aspirații și 
îndrăzneli, de înaripare 
entuziastă și idealuri înalte.” 
[4, p.7] 
 Văzută ca instrument 
principal al cadrului didactic 
în formarea și perfecționarea 
copilului, literatura pentru 
copii are un rol major în 
lărgirea orizontului de 
cunoaștere al copiilor, 
pornind de la formarea unui 
vocabular activ, până la 
educarea sentimentelor 
estetice. 
 “Un conținut variat, o 
mare diversitate a temelor de 
expresie artistică explică 
forța de iradiere a acestei 
literaturi, contribuția ei la 
formarea multilaterală a 
viitoarei personalități, la 
cultivarea unor puternice 
sentimente moral-patriotice 
(dragoste față de patrie, față 
de istoria neamului și eroii ei, 

față de realizările poporului 
nostru)”[4, p.6] 
 În basme, acolo unde 
conflictul central polarizează 
personajele, devenite 
simboluri ale binelui și răului, 
copilul face cunoștință cu 
povestirea sau schița, în 
care micile viețuitoare 
facilitează înțelegerea 
raporturilor umane, a 
normelor de conviețuire 
socială.  
 Copilul “poate realiza 
o binevenită dedublare a sa 
atunci când se recunoaște în 
altul. Înainte de a putea 
înțelege că eul său se află 
necesarmente în contact cu 
alte euri, el își află un alter-
ego multiplicat în fiecare 
personaj cu care 
simpatizează: copil, zână, 
print, iepure, gândăcel etc” 
[1, p.5] 
 Personajele  
exponențiale, epicul dens, 
conflictul  și deznodământul 
fericit sunt moduri de 
oglindire a vieții reale prin 
transfigurare artistică. 
 Tipurile diferite de 
comportament, valorificate 
prin umor, satiră sau grotesc, 

contribuie la formarea și 
modelarea caracterelor.  
 Personajele întâlnite 
în textele literare, de vârstă, 
sex, stare socială diferite, la 
care frumusețea fizică se 
armonizează cu valorile 
etice, iar infirmitatea fizică, 
urâțenia, cu defectele 
morale, devin simboluri ale 
binelui și răului, având forța 
modelului, fiind purtătoare 
ale mesajului.  
 Referindu-se la 
romanul Pinocchio, scris de 
Carlo Collodi, Tiberiu Rudică 
vorbește despre lungul drum 
al formării judecății civice și 
morale a tânărului, prin 
„integrarea în experiența lui 
de viață a cerințelor specifice 
diferitelor norme și valori”.[3, 
p. 12] 
 Precum oricare copil 
din lumea reală, Pinocchio 
se supune efortului lung și 
greu al dezvoltării 
personalității sociale, 
străbate treptele progresului 
de la egoism și individualism 
la atitudinea altruistă, la 
bucuria înțelegerii și 
identificării cu suferințele 
semenilor, fiind pregătit în a-I 
acorda ajutorul. “Din copil 
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rău și neascultător, 
Pinocchio se transformă, 
treptat, într-un copil bun, 
ascultător.” [3, p. 13] 
 Avându-se în vedere 
faptul că maturizarea 
personalității presupune o 
ridicare progresivă pe 
treptele conștiință și că 
procesul de conștientizare 
nu se efectuează numai pe 
planul intelectului, ci și pe 
plan afectiv și axiologic, 
 Vasile Pavelcu 
precizează : “ Înțelegerea 
valorilor rezultă din 
organizarea personalității în 
lumina valorilor etice. 
Înțelesul de scop, de 
finalitate, se realizează 
numai din integrarea acțiunii 
într-o comportare superioară 
și general de valori. 
Problema, atât de dezbătută 
astăzi, a generalității și 
specificității trăsăturilor 
morale de caracter, este o 
problemă de conștiință.” [2, 
p. 156] 
 O atitudine 
psihologică complexă care 
reflectă un anumit grad al 
maturizării intelectuale, 
afective și morale, este 
respectul de sine, care este 
caracteristic persoanelor 
care sunt conștiente de 
valorarea pe care o au, care 
realizează sentimentul 
demnității personale, integri 
moral. “Când Sinele moral 
este suficient de puternic, 
pentru a ne acompania cu 
adevărat pe traseul vieții, el 
impune un anumit standard 
manifestărilor noastre, și, 
implicit acea disponibilitate 

de a ne rușina pentru 
eventualele greșeli sau 
abateri comise la un moment 
dat.” .[3, p. 83] 
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DIFERENŢIEREA ȘI PERSONALIZAREA ACTIVITĂŢILOR CU 

PREŞCOLARII 

 
   

Educatoare CARAIMAN IONELA – LAURA 
GPN/Şcoala Gimnazială ,,Carmen Sylva”, Horia, judeţul Neamţ 

 
 

Tot ceea ce se 
întâmplă în jurul nostru invită 
la o revalorizare a locului 
educaţiei în contextul vieţii 
contemporane. Pe de o 
parte, este din ce în ce mai 
acută nevoia de a oferi 
individului instrumente reale 
de a se înţelege pe sine şi 
pe de altă parte, pentru o 
mai bună convieţuire într-o 
lume complexă. 

Educaţia diferenţiată 
şi personalizată a copiilor 
poate fi unul dintre 
răspunsurile şcolii la 
problematica complexă 
anterior schiţată. 

Dacă pentru mult timp 
copilul trebuia să se 
adapteze grădiniţei sau 
şcolii, în zilele noastre este 
din ce în ce mai evident că 
grădiniţa şi şcoala trebuie să 
se adapteze nevoilor 
specifice şi particularităţilor 
copilului. Abordarea 
diferenţiată aduce în discuţie 
adaptarea învăţământului la  
particularităţile psihofizice ale 
copilului, ceea ce presupune 
o foarte bună cunoaştere a 
copilului în ceea ce priveşte 
temperamentul, priceperile şi 
deprinderile, interesele, 
potenţialul intelectual, 
trăsăturile de personalitate, 

etc. Pe de altă parte, dincolo 
de aceste caracteristici 
individuale, educatorii trebuie 
să cunoască ereditatea 
socio-culturală pe care 
copilul o aduce din familie. 

La nivelul sistemului 
educaţional, demersul 
didactic tradiţional dominant 
era caracterizat de predarea 
frontală prin  utilizarea 
aceloraşi metode de  lucru  şi 
sarcini  pentru  toţi copiii, fără  
a se ţine seama  de 
particularităţile individuale.  
Această corelare 
necorespunzătoare între 
volumul, gradul de 
complexitate a cunoştinţelor, 
metodele de învăţare şi 
particularităţile socio-
emoţionale şi cognitive ale 
copiilor poate avea drept 
consecinţă demotivarea şi 
apoi insuccesul şcolar şi 
chiar social, pe termen lung. 

Respectarea 
diferenţelor individuale duce 
la crearea unor situaţii de 
învăţare care să permită 
copiilor progresul pe căi 
diferite, pentru realizarea 
aceloraşi obiective. Definitor 
pentru progresul copiilor este 
modul în care aceştia 
conectează informaţiile şi 
procesele psihice specifice 

învăţării. Implicarea unei 
multitudini de procese 
psihice potenţează 
caracterul formativ al 
demersuluie ducaţional şi 
creează condiţiile favorabile 
pentru activitatea ulterioară 
de învăţare.  

Ca proces, învăţarea 
implică o serie de 
componente psihice, diferite 
de la un copil la altul. Drept 
urmare, organizarea 
situaţiilor de învăţare 
urmează să asigure condiţii 
favorabile activităţii de 
învăţare ca proces complex 
de informare şi formare,de 
asimilare a cunoştinţelor şi 
dezvoltare a componentelor 
structurale  ale personalităţii 
umane. Aceasta  implică 
crearea situaţiilor de învăţare 
care să determine o 
participare activă a copilului 
în procesul de învăţare prin 
interacţiuni directe. 

Teoria inteligenţelor 
multiple formulată de 
Gardner argumentează ceea 
ce se constată, de altfel, în 
viaţa cotidiană: avem stiluri 
de învăţare distincte, ceea 
ce solicită o abordare 
diferită, individualizată, pe 
durata întregului proces de 
educaţie şi formare. În 
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sprijinul abordării diferenţiate 
a copiilor vin atât Convenţia 
Internaţională privind 
Drepturile Copilului, cât şi 
Declaraţia Universală a 
Drepturilor  Omului şi Legea 
Învăţământului, dar şi alte 
documente elaborate de 
diverse forumuri 
internaţionale. Declaraţia 
Universală a Drepturilor 
Omului prevede că 
„învăţământul trebuie să 
urmărească dezvoltarea 
deplină a personalităţii 
umane şi întărirea 
respectului faţă de drepturile 
omului şi libertăţile 
fundamentale. El trebuie să 
promoveze înţelegerea, 
toleranţa, prietenia între 
toate popoarele şi toate 
grupurile rasiale sau 
religioase, precum şi 
dezvoltarea activităţii 
Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru menţinerea păcii“ (art.  
26). Conform Legii 
Învăţământului, „statul  
promovează principiile 
învăţământului democratic şi 
garantează dreptul la 
educaţia diferenţiată, pe 
baza pluralismului 
educaţional“ (art. 5). Toate 
acestea exprimă dreptul 
recunoscut al fiecărui individ 
de a fi tratat în aşa fel, în cât 
să se asigure o dezvoltare 
armonioasă a personalităţii 
sale, în funcţie de 
dominantele sale de 
personalitate. 

,,Învăţarea 
individualizată poate fi 
definită ca acţiunea cadrului 
didactic în  

direcţia proiectării şi realizării 
activităţii didactice/educative 
în funcţie de particularităţile 
biopsihosocioculturale ale 
fiecărui copil. Aceasta se 
realizează prin 
individualizarea obiectivelor, 
a mijloacelor de învăţământ 
şi a metodelor de predare – 
învăţare – evaluare – 
autoevaluare” (Cristea, S., 
2002). 

Premise ale învăţării 
individualizate: 

1. Dreptul de a fi 
diferit sau dreptul la 
diversitate este un drept 
fundamentalal omului. 

2. În activitatea de 
învăţare, între copii există 
diferenţe semnificative de 
ritm, volum, profunzime şi 
stil. 

3. Egalitatea şanselor 
în ceea ce priveşte educaţia 
trebuie să se instituie prin 
recunoaşterea şi respectarea 
diferenţelor de capacitate 
înnăscută şi dobândită. 

4. Egalitatea accesului 
la educaţie presupune o 
şcoală adaptată posibilităţilor 
aptitudinale şi nevoilor 
fiecăruia. 

Sensuri majore ale 
conceptului de educaţie 
centrată pe copil:  

,,Centrarea procesului 
educaţional asupra copilului 
presupune preocuparea 
permanentă a educatorilor 
pentru cunoaşterea copilului 
ca individualitate şi 
adaptarea programelor de 
formare la profilul individual 
al subiectului supus 

educaţiei” (A. Glava, C. 
Glava, 2002).  

Fiecare copil 
reprezintă o provocare 
pentru educatoare,de a găsi 
soluţii, de a răspunde 
nevoilor afective, de 
cunoaştere, de acţiune şi de 
afirmarea individualităţii. 
Centrarea pe copil poate fi 
considerată o cale de 
abordare a procesuluie 
ducaţional ce are ca finalitate 
valorificarea optimă a 
acestuia ca subiect al 
învăţării. Centrarea pe copil 
este o abordare complexă, 
ce necesită  construirea  în  
timp  real  a  unei experienţe  
de  învăţare  pozitive  şi  
semnificative,  într-o  relaţie 
democratică. 

La modul dezirabil, o 
activitate educaţională este 
centrată pe copil dacă: 

- se bazează pe 
cunoaşterea de către 
educatore a caracteristicilor 
tuturor copiilor din grupă şi a 
potenţialului real al acestora; 

- valorifică superior 
acest potenţial; 

- porneşte de la 
nevoile şi interesele specifice 
ale copilului; 

- vizează dezvoltarea 
de competenţe şi asimilarea 
de conţinuturi specifice; 

- implică activ copilul 
în planificarea, realizarea şi 
evaluarea activităţilor; 

- reprezintă o 
experienţă de învăţare 
pozitivă; 

- permite transferul la 
alte situaţii educaţionale 
formale sau nonformale. 
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Strategiile de predare 
centrate pe copil au ca punct 
central facilitarea învăţării, a-
l ajuta pe copil să se 
dezvolte, să înregistreze 
progrese. De aceea, 
strategiile didactice se aleg şi 
în funcţie de caracteristicile 
specifice ale fiecărui copil, de 
stilul de învăţare, profilul 
inteligenţelor multiple, dar şi 
de tipul de învăţare adecvat. 

Învăţarea prin 
cooperare: 

A învăţa să cooperezi 
reprezintă o competenţă 
socială indispensabilă în 
lumea actuală şi care trebuie 
iniţiată de la cele mai fragede 
vârste. Indiferent de 
sintagma preferată – fie 
învăţarea prin cooperare, 
colaborare, învăţare 
colaborativă – avem în 
vedere aceeaşi realitate, 
adică o situaţie de învăţare 
în care copiii lucrează 
împreună, învaţă unii de la 
alţii şi se ajută unii pe alţii. În 
acest fel, prin interacţiunile 
din interiorul grupului îşi 
îmbunătăţesc atât 
performanţele proprii, cât şi 
ale celorlalţi membri ai 
grupului. 

Rezultatele 
cercetărilor arată că acei 
copii care au avut ocazia să 
înveţe prin cooperare, învaţă 
mai repede şi mai bine, reţin 
mai uşor şi privesc cu mai 
multă plăcere învăţarea 
şcolară. Prin accentul pus 
deopotrivă pe competenţe 
academice şi competenţe 
sociale, metodele de 
învăţare prin cooperare îi 

ajută pe copii să relaţioneze 
şi să-şi dezvolte abilităţile de 
a lucra în echipă. Copiii se 
familiarizează cu diferite 
roluri. În grupurile 
cooperative, fiecare copil are 
o responsabilitate specifică, 
fiecare copil trebuie să fie 
antrenat în realizarea 
proiectului comun şi nici unul 
nu are voie să stea deoparte. 
Succesul grupului depinde 
de succesul în muncă al 
fiecăruia.  

Caracteristicile 
învăţării prin cooperare: 

1. Scopul învăţării prin 
cooperare este de a face din 
fiecare membru al grupului o 
individualitate mai puternică,  
prin  valorificarea  
potenţialului  fiecărui individ  
şi  de  a întări acest potenţial  
prin  crearea  de contexte 
interactive reale. 

2. Învăţarea prin 
cooperare ar trebui să 
funcţioneze continuu, ca şi 
matrice a modului de 
învăţare. 

3. Deviza învăţării prin 
cooperare: învăţaţi 
împreună, aplicaţi singuri! 

4. Învăţarea prin 
cooperare cere ca 
educatoarea să structureze 
grupul cu mare atenţie, astfel 
încât copiii să conştientizeze 
că: 

a) reuşesc împreună; 
b) îi ajută şi 

încurajează şi pe alţii să 
reuşească; 

c) sunt responsabili 
pentru îndeplinirea muncii ce 
le revine; 

d) trebuie şi sunt 
capabili să-şi formeze 
capacitatea de a relaţiona şi 
de a fi un membru util în 
cadrul grupului; 

e) pot îmbunătăţi 
performanţa grupului, 
discutând despre modul de 
funcţionare a grupului. 

Numeroase cercetări 
arată că învăţarea prin 
cooperare sporeşte 
randamentul procesului de 
învăţare, îmbunătăţeşte 
memorarea şi creaţia, 
generează relaţii pozitive 
între copii, dezvoltă 
sănătatea psihică şi 
respectul faţă de sine. De 
asemenea, este un act de 
descoperire şi reflecţie 
pentru copii şi educator, 
precum şi o resursă 
importantă pentru acesta în 
proiectarea şi derularea 
procesului didactic. Cu toate 
acestea, este nevoie să 
pregătim cu atenţie 
activităţile de învăţare şi să 
analizăm realist 
caracteristicile copiilor. 
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BIENALA „VICTOR BRAUNER”, LA CEA DE-A IV-A EDIȚIE 

 
   

Prof. Carmen-Elena Corlățeanu 
Liceul de Arte ”Victor Brauner” 

 

 

 
 Plasat sub semnul 
colaborării francofone, 
concursul național de creație 
artistică organizat de liceul 
care poartă numele artistului 
s-a desfășurat în perioada 
februarie-mai 2021. 
Premiile celei de-a IV-a ediții 
au fost stabilite de 
reprezentanții Asociației  „Le 
Roannais Piatra- Neamț”din 
Roanne, Franța și acordate  
în cadrul unei festivități 
organizate la corpul C al 
liceului, în data de 27 mai. 
Tema concursului 
NAISSANCE/ 
RENAISSANCE a adunat 
204 participanți, un număr de 
20 din creațiile selectate au 

fost jurizate ulterior, ca de 
obicei, în Franța, iar domnul 
Daniel Roulet, președintele 
asociației, a comunicat 
câștigătorii : premiul I, 
Asandului Andreea, clasa a 
XI-a, premiul special Croitoru 
Adriana Elena, clasa a XII-a, 
ambele de la Liceul de Arte 
„Victor Brauner” ,  premiul al 
II-lea, Stegeran Iulia de la 
Colegiul de Arte Baia Mare, 
premiul al III-lea, Udroiu 
Nicola Ioana de la Colegiul 
de Arte „Carmen Sylva” 
Ploiești.  
Au participat la festivitate 
domnul Ion Păcală, 
președintele, și doamna 
Margareta Mancaș, 
vicepreședintele „ Asociației 
Piatra-Neamţ – Roanne” 

care au oferit premiile și 
recompense în valoare de 
225 Euro. 
Premiul special acordat de 
Association Roumaine des 
Professeurs Francophones, 
respectiv de președintele 
sucursalei Neamț, prof. 
Carmen-Elena Corlățeanu, a 
revenit elevei Dumitrache 
Adelina, clasa a XI-a, de la 
liceul organizator. Cei cinci 
elevi premiați au primit 
albume de artă de la 
Asociația ADIFLOR Paris 
datorită implicării doamnei 
profesoare Mirela-Cristina 
Grigori. 
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S-au implicat în coordonarea 
și implementarea acestui 
proiect profesorii: Ștefan 
Potop, Carmen-Elena 
Corlățeanu, Aida 
Ghiorghișcan, Adriana 
Stanciu, Corina Dănilă, Nicu 
Luca, Lucian Tudorache. 
 
In data de 15 iunie, la 
aniversarea a 118 ani de la 

nașterea artistului Victor 
Brauner, corpul C al liceului 
a gazduit o expoziție care 
cuprinde o selecție de 20 de 
lucrări din cele trimise la 
Concursul Național de 
Creație pentru Elevi, Bienala 
„Victor Brauner” de liceele de 
artă din țară, alături de 
imagini ale celor 20 de creații 
trimise în Franța. Acestea 
sunt realizate pe format A3, 
în tehnici specifice picturii, 
graficii sau artelor 
deocrative. 
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PROIECTUL STEFAN - Susținerea Transversală a Educației 

prin Acțiuni în județul Neamț POCU/74/6/18/107380 

Evenimente de multiplicare 

 

Manager  proiect  

Profesor-metodist Curpănaru Gabriela Livia 

Casa Corpului Didactic Neamț 

 

„Să formezi o echipă 

este doar începutul, să 

rămâi împreună este 

progresul, să lucrezi 

împreună este succesul.” 

(Henry David Thoreau) 

 

În data de 2 iunie 

2021, la Casa Corpului 

Didactic Neamț, Corpul B, 

s-a desfășurat workshop-ul 

organizat în cadrul 

proiectului “STEFAN – 

Susținerea Transversală a 

Educației prin Acțiuni  în 

județul Neamț”, eveniment 

care a avut ca principal 

scop asigurarea diseminarii, 

transferului și valorificarii 

bunelor practici dezvoltate 

în cadrul proiectului, fiind 

astfel adusă o contributie 

substanțială atât la 

asigurarea sustenabilității 

măsurilor implementate în 

cadrul proiectului, cât și 

scalării și perpetuării 

rezultatelor pozitive 

obtinute.  

O dată cu acest 

workshop, a avut loc și 

evenimentul de închidere a 

proiectului “STEFAN – 

Susținerea Transversală a 

Educației prin Acțiuni  în 

județul Neamț”, 

implementat de către Casa 

Corpului Didactic Neamț în 

calitate de Beneficiar, în 

perioada 17 Mai 2018 - 2 

Iunie 2021, împreună cu 

Județul Neamț, în calitate 

de Partener 1, Școala 

Gimnazială Stănița și 

Școala Gimnazială Văleni , 

în calitate de Parteneri 

Asociați. 

Proiectul a avut drept 

scop prevenirea și 

diminuarea părăsirii timpurii 

a școlii pentru un număr de 

505 de copii din zona de 

circumscripție a Școlii 

Gimnaziale Comuna Stănița 

și a Școlii Gimnaziale 

Comuna Văleni, din județul 

Neamț, prin măsuri 

educaționale integrate, 

stimularea accesului egal și 

participării active a copiilor 

la învățământul preșcolar, 

primar și gimnazial de 

calitate, în special a 

grupurilor cu risc de 

părăsire timpurie a școlii. 

Identificarea nevoilor 

specifice ale copiilor și 

părinților pentru înlăturarea 

barierelor din calea 

participării copiilor la scoală 

vizează sprijinirea materială 

a preșcolarilor și elevilor, 

dar și implicarea activă a 

parinților în educația copiilor 

prin activități de consiliere și 

educație parentală. De 

asemenea, se va asigura 

ameliorarea și diversificarea 

serviciilor  educaționale prin 

transformarea mediului 

școlar într-unul prietenos și 

interactiv și desfășurarea 

de activități extra-

curriculare.  

Totodată, 

sustenabilitatea 

instituțională și a 

programelor educaționale 

va fi asigurată prin 

dezvoltarea de parteneriate 

cu actori locali și regionali 

relevanți și diseminarea, 

transferul și valorificarea 

bunelor practici acumulate 

în cadrul proiectului. 

Obiectivele specifice 

ale proiectului au constat în 

următoarele:  

1. Ameliorarea și 

diversificarea serviciilor 

educaționale prin 

structurarea procesului de 

predare și actualizarea 

infrastructurii educaționale 

după principiile directoare 
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ale unei metodologii de tip 

„Grădiniță și Scoală 

prietenoase” de care să 

beneficieze un număr de 

505 copii și conștientizarea 

importanței educației prin 

organizarea unei campanii 

cu implicarea unui număr 

de 505 părinți. 

Sustenabilitatea 

programelor educaționale 

va fi asigurată prin 

dezvoltarea de parteneriate 

cu organizații locale 

relevante și organizarea 

unui workshop pentru 

facilitarea diseminarii, 

transferului și valorificării 

bunelor practici asimilate în 

cadrul proiectului la nivel 

local și regional cu 

implicarea unui număr de 

30 de participanți. 

2. Stimularea 

accesului și participării 

copiilor la învățământul 

preșcolar, în special a 

grupurilor cu risc de 

părasire timpurie a școlii, 

printr-un set de măsuri 

integrate destinate copiilor 

aparținând grupurilor 

vulnerabile și părinților 

acestora ce vizează 

dialogul scoală-familie-

copii-comunitate, activități 

de consiliere și educație 

parentală pentru un număr 

de 110 părinți ai 

preșcolarilor, furnizarea de 

sprijin material pentru un 

numar de 110 copii 

preșcolari, desfășurarea de 

activități extra-curriculare 

pentru un număr de 110 

copii preșcolari. 

3. Stimularea 

accesului și participării 

elevilor la învățământul 

primar și gimnazial, în 

special a grupurilor cu risc 

de părăsire timpurie a școlii, 

printr-un set de măsuri 

integrate de asigurare a 

oportunităților egale pentru 

elevii aparținând grupurilor 

vulnerabile, prin campanii 

continue de dialog scoală-

familie-copii-comunitate, 

derularea unui program de 

tip „Școală după școală” 

pentru un numar de 60 de 

elevi, furnizarea de sprijin 

material pentru număr de 

395 de elevi, desfășurarea 

de activități de consiliere și 

educație parentală pentru 

un număr de 395 de părinți 

și desfășurarea de activități 

extra-curriculare pentru un 

număr de 395 de elevi. 

Riscuri. 
Având în vedere că, 

proiectul a fost scris înainte 
de perioada de pandemie, 
începând cu luna martie 
2020, condițiile de 
desfășurare au fost diferite, 
dar cu efort colectiv, am 
organizat și desfășurat 
evenimentul de închidere a 
proiectului, având toți 
indicatorii de proiect atinși 
și rezultatele obținute, așa 
cum au fost preconizate.  

Sustenabilitate. 
Sustenabilitatea 

proiectului va fi asigurată 

printr-un set de măsuri din 

timpul și ulterioare 

implementarii, menite să 

asigure continuarea 

efectelor proiectului și 

valorificarea rezultatelor 

sale după încetarea sursei 

de finanțare. 

Valorificarea 

rezultatelor și 

sustenabilitatea financiară a 

proiectului. 

Proiectul presupune 

activități încă din faza de 

implementare a proiectului 

de natura să contribuie la 

sustenabilitatea acestuia, 

cum ar fi: 

Activitatea 2.1: 

„Elaborarea unei 

metodologii de îmbunătățire 

a programelor educaționale 

utilizând principiul 

grădinița/școala 

prietenoasă și diseminarea 

acesteia la nivel regional” 

este o activitate ce 

contribuie la 

sustenabilitatea proiectului 

vizând ameliorarea 

programelor educaționale 

prin creșterea gradului de 

atractivitate al activităților 

educaționale și de 

conștientizare al importanței 

mediului și programelor 

interactive pentru 

dezvoltarea personală a 

copiilor prin diseminarea 

principiilor grădiniței/școlii 

prietenoase la nivel 

regional. 

Efectele pozitive ale 

implementării metodologiei 

vor continua și după 

finalizarea proiectului, 
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aceasta fiind în continuare 

utilizata în cadrul unității de 

învățământ și după 

încetarea sursei de 

finantare și totodată 

recomandată spre utilizare 

celorlalte unități de 

învățământ la nivel regional 

în vederea asigurării 

sustenabilității îmbunătățirii 

serviciilor educaționale. 

Activitatea 2.3: 

„Dezvoltarea de 

parteneriate cu actori locali 

pentru asigurarea unei 

dezvoltări sustenabile a 

programelor educaționale” 

este o activitate ce 

contribuie la 

sustenabilitatea proiectului, 

reducerea și prevenirea 

abandonului școlar vizând 

dezvoltarea de parteneriate 

cu organizații relevante 

pentru sprijinirea serviciilor 

educaționale prin 

intermediul expertizei sau 

asigurarii finanțării (institutii 

publice, ONG-uri, agenți 

economici etc.). Această 

activitate dezvoltată în 

cadrul proiectului pune 

bazele extinderii calitative a 

serviciilor educaționale prin 

implicarea actorilor relevanți 

locali (inclusiv potențiali 

angajatori) care prin 

expertiză, asigură unele 

facilități educaționale pentru 

copii și părinți sau asigură 

finanțarea unor programe 

educaționale 

complementare care să 

contribuie la dezvoltarea 

consolidată a sistemelor 

educaționale în regiune, 

contribuind la 

sustenabilitatea proiectului 

după finalizare. 

Activitatea 2.5:  

„Organizarea unui 

workshop pentru 

diseminarea, transferul și 

valorificarea bunelor practici 

dezvoltate în cadrul 

proiectului la nivel local și 

regional” este o activitate ce 

contribuie la 

sustenabilitatea proiectului 

vizând scalarea rezultatelor 

obținute în cadrul 

proiectului catre 

stakeholderii interesați de 

aplicarea metodologiilor și 

principiilor care au asigurat 

succesul proiectului. De 

asemenea, se urmărește 

replicarea efectelor pozitive 

și în cadrul altor unități de 

învățământ regionale, 

proiectul fiind orientat spre 

a reprezenta un etalon de 

bune practici în 

îmbunatătirea sistemului de 

învățământ, prevenirea 

riscului de abandon școlar 

și incluziunea  socială a 

copiilor provenind din 

grupuri vulnerabile în 

vederea asigurării echitabile 

a accesului la servicii 

educaționale calitative. 

Efortul colectiv 

susținut, implicarea 

managerilor din cele două 

unități de învățământ, 

desfășurarea activităților din 

proiect, de către experții – 

cadre didactice din școli, 

sunt elementele 

fundamentale care au 

condus la implementarea 

cu success a acestui 

proiect european,  cu real 

impact asupra întregii 

comunități de la nivelul 

Comunei Stănița și 

Comunei Văleni, dar și 

asupra mediul educațional 

preuniversitar.  
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