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MODELUL DE EXCELENȚĂ ÎN MANAGEMENT 

 

PROFESOR-METODIST GABRIELA-LIVIA CURPĂNARU 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

 

 
„Excelenţa nu reprezintă 

o opţiune, ci o atitudine care 

prevalează.” Charles Swindoll 

 

Modelul de excelență în 

management (MEG) a fost 

elaborat de Sartori și Wiese 

(2013) ca instrument de analiză 

a calității, inovației, 

productivității și competitivității. 

Acest model a fost dezvoltat la 

nivelul unei companii de servicii 

situată în regiunea centrală a 

statului Rio Grande do Sul din 

Brazilia. 

Intensificarea 

concurenței globale a impus 

companiilor să își regândească 

strategiile pentru a crește 

competitivitatea, profitabilitatea 

și, în același timp, să prospere 

pe piața care funcționează. 

Hult,Hurley, Knight (2004) 

afirmă că „modul în care mediul 

se schimbă determină 

companiile să adopte inovații în 

timp”. Toate restructurările 

permit companiei să obțină 

avantaje competitive, 

contribuind la succesul și 

eficacitatea afacerii. Astfel, 

inovația este considerată unul 

dintre „procesele-cheie” care pot 

ajuta companiile să se adapteze 

strategic atât în plan intern, cât 

și în mediul extern. 

Implementarea modelului 

de excelență în management are 

la bază opt criterii. Primul 

dintre acestea se referă la 

leadership, care se referă la 

procesele de management pentru 

orientarea filosofică a 

organizației și controlul extern 

asupra direcției, angajamentului, 

conducerii și controlului 

rezultatelor direcției. Cel de-al 

doilea criteriu vizează strategiile 

și planurile, ca procese 

manageriale de proiectare și 

implementare a direcțiilor de 

acțiune, cât și de stabilirea 

țintelor și de monitorizare a 

planurilor necesare pentru 

asigurarea succesului 

strategiilor. Al treilea criteriu 

include clienții, pentru a stabili 

procesele de gestionare a 

informațiilor despre clienți și 

piață, precum și modalitățile de 

comunicare cu piața și 

potențialii clienți. Societatea 

reprezintă cel de-al patrulea 

criteriu, care implică procesele 

de management privind 

tratamentul și cerințele societății 

și ale mediului. Criteriul cinci 

este reprezentat de informații și 

cunoștințe, în vederea 

organizării și dezvoltării 

sistemului de informare. 

Oamenii constituie elementul 

principal al celui de-al șaselea 

criteriu, care necesită 

configurarea echipelor de înaltă 

performanță, dezvoltarea 

competențelor persoanelor și 

menținerea bunăstării acestora. 

Criteriul șapte indică 

procedurile, care reprezintă 

componenta de bază a 

procesului și suportul pentru 

afaceri. Rezultatele definesc cel 

de-al optulea criteriu, care sunt 

analizate la nivelul organizației 

din perspectivă istorică și prin 

raportare la alte companii. 

Modelul de excelență în 

management se bazează pe 

unsprezece stâlpi, care sunt 

considerați și planuri de 

îmbunătățire (Sartori și Wiese, 

2013): 

• dezvoltarea 

parteneriatului, cu scopul de 

ainiția activități comune cu alte 

organizații și de a utiliza 

competențele de bază ale 

fiecăruia, pentru a beneficia 

ambele părți; 

• gândirea la nivelul 

sistemelor, pentru înțelegerea 

interdependențelor dintre 

diferitele componente ale unei 

organizații, cât și între 

organizație și mediul extern; 

• învățarea 

organizațională, care vizează 

dobândirea unui nou nivel de 

cunoștințe pentru organizație,  
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prin intermediul percepției, 

reflecției, evaluării și schimbului 

de experiențe; 

• cultura inovației, cu 

accent pe promovarea unui 

mediu propice creativității, 

experimentării și implementării  

de idei noi care pot genera un 

avantaj competitiv; 

• conducerea și constanța 

scopului, prin acțiunea 

democratică și motivantă, având 

ca scop dezvoltarea unei culturi 

de excelență, precum și 

promovarea relațiilor de calitate 

și protejarea intereselor părților 

interesate; 

• viziunea față de 

viitor,care facilitează înțelegerea 

factorilor care afectează 

organizația, ecosistemul 

acesteia și mediul extern pe 

termen scurt și lung; 

• procesele de îndrumare 

și informare, pentruînțelegerea 

și direcționarea tuturor 

activităților și proceselor 

organizației care adaugă valoare 

părților interesate, precum și 

adoptarea deciziilor și 

executarea acțiunilor în 

concordanță cu măsurarea și 

analiza performanței, luând în 

considerare informațiile 

disponibile; 

• valorizarea oamenilor, 

prin crearea condițiilor pentru 

creșterea performanțeipe bază de 

angajament și pentru dezvoltarea 

competențelor profesionale; 

• cunoștințele despre client 

și piață,în vederea cunoașterii și 

înțelegerii clientului și a pieței, 

ceea ce oferă valoare susținută 

pentru client și generează o 

competitivitate mai mare pe 

piață; 

 

• responsabilitatea socială, 

care implicăpromovarea unei 

dezvoltări durabile a societății, 

păstrarea resurselor de mediu și 

culturale pentru generațiile 

viitoare, respectarea diversității 

și promovarea reducerii 

inegalităților sociale ca parte a 

strategiei organizației; 

• oferirea de valoare, 

evidențiată prin creșterea valorii 

tangibile și intangibile într-un 

mod durabil pentru toate părțile 

interesate. 

La nivel educațional, 

modelul are un impact foarte 

mare, dacă sunt valorificate 

toate cele opt criterii și cei 

unsprezece stâlpi (Figura 1.).  

 

Figura 1.  Criteriile și 

fundamentele modelului de 

excelență 
 

Conform modelului, 

liderul deține un rol important în 

cadrul organizației, deoarece 

coordonează atât procesele, cât 

și oamenii. Prin urmare, este 

nevoie de un lider educațional 

inovator, motivator și interesat 

de opinia clienților noștri, atât la 

nivel intern, cât și în plan extern. 

 

 

Avantajul pe care îl 

prezintă modelul de excelență în 

management se referă la 

geerarea inovației la nivelul 

companiei din perspectivă 

economică și în cadrul 

organizației școlare, din punct 

de vedere educațional.  

Modelul oferă o imagine 

cuprinzătoare  asupra 

organizației, de la rolul 

dezvoltatorului în cadrul 

companiei până la administrarea 

de către manager. Planurile de 

îmbunătățire sunt eficient, 

deoarece au impact pozitiv 

asupra performanței, viabilității 

și capacității organizației de a le 

pune în practică.  

Dezavantajele acestui 

model pot fi lipsa resurselor 

necesare pentru promovarea 

inovației sau lipsa de motivație 

în direcția implementării 

schimbărilor. 

Implementarea 

managementului inovației și a 

managementului excelenței 

contribuie la dezvoltarea 

afacerilor, astfel încât procesele 

de îmbunătățire și inovare 

sporesc șansele pe piață, care 

devine din ce în ce mai 

competitivă.  

În domeniul educațional, 

aplicarea criteriilor în corelare 

cu respectarea fundamentelor 

determină realizarea cu succes a 

activităților de predare, învățare 

și evaluare.  

Rezultatele vor reflecta 

eficiența strategiilor utilizate 

pentru asigurarea unui 

management eficient al calității 

educației. 
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COMUNICAREA EFICIENTĂ ÎN ȘCOALĂ 

PROFESOR ANTONOVICI IOANA NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA CUZA" PIATRA NEAMȚ 

 
În cadrul oricărei 

organizaţii, schimbul de mesaje 

şi informaţii în vederea realizării 

scopului şi obiectivelor 

planificate are loc prin proces 

esențial numit comunicare. 

Totodată, comunicarea este 

elementul fundamental care stă 

la baza funcţiei de coordonare, 

facilitând intervenţia 

managerilor în vederea 

sincronizării şi armonizării 

acţiunilor membrilor 

organizaţiei.  

Mesajele şi informaţiile 

comunicate sunt supuse unui 

proces de interpretare şi 

prelucrare din partea fiecărui 

membru al organizaţiei, care 

urmăreşte evaluarea şi selectarea 

datelor relevante, pentru a se 

obţine o reducere a incertitudinii 

în ceea ce priveşte înţelegerea şi 

cunoaşterea misiunii şi 

obiectivelor promovate de 

organizaţie.  

Sursa majorităţii 

problemelor de comunicare o 

constituie diferenţa dintre 

conţinutul mesajului sau 

impactul pe care managerul 

intenţionează să-l transmită şi 

modul în care ceilalţi membri ai 

organizaţiei recepţionează 

mesajul.  

Şcoala  este organizaţia 

în care procesul de comunicare 

este esenţial şi se manifestă sub 

toate formele.  

Profesorul observă, 

facilitează şi participă la actul de 

comunicare ceea ce presupune 

că acesta trebuie să devină un 

comunicant profesionist, nu doar 

în stăpânirea tehnicilor de 

transmitere a informaţiilor ci, 

mai ales, în aplicarea metodelor 

de relaţionare. 

O comunicare 

managerială eficientă, 

performantă se bazează pe 

competenţe manageriale 

specifice, pe autocunoaştere, 

autocontrol, pe stiluri 

manageriale, pe capacitatea de a 

asculta şi de a avea opinii.  

Un manager școlar 

eficient trebuie să fie nu numai 

un bun transmiţător de 

informaţii, ci şi un bun 

ascultător al întrebărilor, al 

opiniilor, al propunerilor, 

observaţiilor, concluziilor 

elevilor/părinţilor/angajaţilor.  

Astăzi, comunicarea 

managerială în mediul 

educațional a devenit mult mai 

importantă şi mai semnificativă. 

În viaţa profesională cadrele 

didactice se confruntă cu un 

exces de informaţii, şi cu 

insuficienţa sau chiar absenţa 

comunicării.  

Informarea şi 

comunicarea sunt două noţiuni 

diferite, însă interdependente.  

Informarea pune persoanele în 

relaţii cu anumite informaţii, iar 

comunicarea pune persoanele în 

relaţii cu alte persoane. 

Comunicarea managerială este 

una din strategiile 

managementului şcolar.  

O cerinţă specială faţă de 

managerii școlari este aceea de a 

fi un bun comunicator, căci 

problema reală a comunicării 

manageriale nu este aceea a 

implicării sau nu a managerului 

școlar în actul comunicării, ci 

dacă el comunică eficient, clar, 

bine.  

Comunicarea 

managerială este calea prin care 

subordonaţii pot fi motivaţi şi li 

se poate influenţa 

comportamentul şi atitudinea.  

Comunicarea 

managerială reprezintă liantul 

care menţine instituția școlară ca 

un tot întreg, spre avantajul 

tuturor şi interesul societăţii.  

În afara calităţilor morale 

şi manageriale, directorul 

unităţii de învăţământ trebuie să 

fie un bun comunicator, 

îndeplinind, în acest fel, sarcina 

de distribuitor de informaţii şi 

consultant pentru echipa pe care 

o conduce.  

De aceea, managerul 

şcolar trebuie să stăpânească, 

dincolo de comunicarea 

didactică, principiile şi 

deprinderile unei comunicări 

manageriale eficiente, prin care 

să poată stabili relaţii  
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interumane armonioase şi să 

realizeze un climat de 

parteneriat între toţi factorii care 

contribuie la educaţie. 

Există foarte multe 

situaţii în care managerul trebuie 

să facă dovada unei bune 

comunicări orale sau scrise, cel 

mai frecvent, însă, sunt situaţii 

de comunicare orală 

(discursurile din cadrul 

şedinţelor consiliilor profesorale 

sau cu părinţii, de analiză a 

lecţiilor asistate, de la începutul 

şi sfârşitul anului şcolar etc.). 

Comunicarea eficientă 

nu se rezumă numai la abilitatea 

de a vorbi. Liderii eficienţi 

trebuie să fie în aceeaşi măsură 

şi buni ascultători. Ascultarea 

critică este o abilitate dobândită 

care implică auzirea, înţelegerea, 

interpretarea şi rememorarea 

mesajului.  

Abilitatea de comunicare 

a managerului, şi nu numai, 

constituie o exigenţă 

fundamentală pentru calitatea 

raporturilor interpersonale dintr-

o organizaţie. 

În ultimii ani, se fac din 

ce în ce mai auzite variate 

interpretări și abordări ale 

managementului educațional.  

Acesta este acceptat ca 

un factor ce trebuie să asigure: 

în aspect social - buna 

funcționare a instituțiilor 

educative; în aspect pedagogic - 

realizarea funcțiilor de bază ale 

sistemului educațional, formarea 

personalității; în aspect 

economic - satisfacerea 

societății cu resurse de muncă, 

etc. 

 

 

 

 

Esenţa procesului 

educaţional este comunicarea. 

Această temă de o importanţă 

majoră, globală este reflectată în 

cercetările marilor pedagogi şi 

psihologi, care certifică faptul că 

arta convingerii şi ştiinţa 

discursului au apărut încă acum 

două milenii şi jumătate. 
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”CREAFUTURE - CREATIVE WORKFORCE FOR CROSS-BORDER FUTURE – 

FORȚĂ DE MUNCĂ CREATIVĂ PENTRU UN VIITOR TRANSFRONTALIER” 

EVENIMENTE DE MULTIPLICARE 

 

PROFESOR-METODIST CURPĂNARU GABRIELA LIVIA 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

 

 
„Succesul este efortul în 

echipă.” 

În perioada 20 – 24 

septembrie 2021 au avut loc o 

serie de evenimente ocazionate 

de închiderea proiectului 

”CreaFuture - Creative 

Workforce for Cross-Border 

Future – Forță de muncă 

creativă pentru un viitor 

transfrontalier” implementat 

de Asociația B-Right Media și 

partenerii Casa Corpului 

Didactic Botoșani, Centrul 

Bucovinean de Artă pentru 

Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Româneşti 

Cernăuţi și Liceul de Arta nr. 5 

din Cernăuți, Ucraina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am avut privilegiul de a 

participa, din partea Casei 

Corpului Didactic Neamț, la 

aceste evenimente organizate în 

Ucraina, la Cernăuți, împreună 

cu Isabella Cantemir – 

coordonatorul proiectului, Sorin 

Luca, directorul Casei Corpului 

Didactic Botoșani, Daniela 

Biolan în calitate de responsabil 

formare CCD BT, Cristina 

Manolache – responsabil 

laborator creativitate, Elena 

Filipescu - facilitator, Alin 

Șeucaliuc – facilitator, 

Constantin Nacu, director al 

Clubului Sportiv Școlar și 

informaticianul Felix Arhip. Am 

revenit la Botoșani, unde am au 

avut loc evenimente în oglindă, 

precum cele de la Cernăuți, care 

a reunit numeroși actori. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Proiectul ”CreaFuture –  

Creative Workforce for Cross-

Border Future – Forță de muncă 

creativă pentru un viitor 

transfrontalier” a fost despre 

sistemul educațional românesc 

dar și despre cel ucrainean, 

despre cadre didactice din 

ambele țări, despre elevi și 

metode de educație non-formală 

prin organizarea de cursuri în 

patru serii, doi la Botoșani și tot 

atâtea în Ucraina pentru 

facilitatori și lucrători de tineret. 

Finanțator: Uniunea 

Europeană, Instrumentul 

European de Vecinătate, 

Programul Operațional Comun 

România-Ucraina 2014-2020 

Obiectivul general: 

Creșterea accesului tinerilor din 

Botoșani (RO) și Cernăuți (UA) 

pe piața muncii și dezvoltarea 

abilităților lor de viață și a 

creativității prin cooperarea 

transfrontalieră în domeniul 

educației, până în 2024. 

Înființarea unei comunități 

transfrontaliere de specialiști în 

creativitate și abilități de viață în 

zona Botoșani și Cernăuți pe 

baza principiului 3 C 

(comunicare - cooperare - 

comunitate), pe durata de 

implementare a 

proiectului. 
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Echipa de implementare 

formată din președintele 

Asociației B-Right Media, 

Sergiu Bălășcău împreună cu 

Adriana Cojocariu, formator în 

cadrul proiectului, consilierii de 

dezvoltare personală, Raluca 

Bălășcău și Adriana Aolăriței, 

împreună cu ofițerul de 

comunicare Gabriela Bordeanu a 

fost completată de un număr 

generos de participanți din 

partea partenerului Casa 

Corpului Didactic Botoșani. 

Formatorii implicați au 

încercat să înșusească utilizarea 

metodelor de educație 

nonformală pentru 40 de 

facilitatori din domeniul 

educației din Botoșani și tot 

atâția din Ucraina.  

Cursurile au fost 

realizate, în ciuda restricțiilor 

cauzate de criza sanitară,  iar 

proiectul  ”CreaFuture - 

Creative Workforce for Cross-

Border Future – Forță de muncă 

creativă pentru un viitor 

transfrontalier” a fost 

implementat cu success. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiențele acumulate 

de profesori și elevi au fost 

cuprinse într-o broșură tradusă 

în trei limbi: engleză, română și 

ucraineană și prezentată în 

cadrul forumului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misiunea continuității 

acestui curs va fi inclusă în 

programa Casei Corpului 

Didactic Botoșani, iar cadrele 

didactice interesate vor putea 

accesa metodele din proiect. 

A fost o experiență 

fructuoasă, atât pe plan 

profesional, cât și personal, 

posibilă în contextul 

parteneriatului de peste 12 ani 

încheiat cu Casa Corpului 

Didactic Botoșani.  

În mod special vreau să-I 

mulțumesc pentru această 

oportunitate, doamnei profesor-

metodist Isabella Cantemir, 

responsabil proiect din partea 

CCD Botoșani, colegă, prietenă, 

mentor, un model de umanitate 

și profesionalism. 

„CreaFuture rămâne în 

școlile botoșănene și ucrainene, 

CreaFuture va modela caractere 

printre tinerii care se pregătesc 

pentru viață.” 

 

Sursa: 

https://www.facebook.com/ccd.

botosani 

 

 

 

https://www.facebook.com/ccd.botosani
https://www.facebook.com/ccd.botosani
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FORMAREA PROFESORILOR DEBUTANȚI 

PRIN ACTIVITĂȚI DE MENTORAT 

 

PROFESOR MARIA AILINCĂI 

LICEUL ECONOMIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" PIATRA NEAMȚ 

 

 

Relevanța socială a unei 

profesii, un statut consolidat, 

recunoaşterea importanţei ei de 

către alte categorii profesionale, 

depind atât de nivelul de 

calificare a celor care o practică, 

de competenţa şi 

profesionalismul lor, cât şi de 

motivaţia acestora. Profesia 

didactică se potrivește cu succes 

la această regulă generală.  

Pentru a ajunge la 

rezultate remarcabile, 

educabililor trebuie să li se 

asigure un corp profesoral bine 

pregătit şi motivat. Nu se poate 

realiza nicio reformă a educaţiei 

dacă se ignoră importanţa 

pregătirii teoretice şi practice 

specifice carierei didactice.   De 

aceea prezintă importanță 

sublinierea necesitații unei 

permanente sporiri a calităţii atât 

în proiectarea cât şi în punerea 

în practică a programelor de 

formare a cadrelor didactice la 

toate nivelurile sistemului de 

învăţământ.  

Formarea cadrelor 

didactice reprezintă o activitate 

cu conţinut pedagogic şi social 

proiectată, realizată şi dezvoltată 

în cadrul sistemului de 

învăţământ, cu funcţie 

managerială de reglare-

autoreglare continuă a 

procesului de învăţământ, la 

toate nivelurile sale de referinţă 

(funcţional-structural-

operaţional).  

La nivel funcțional -

perfecţionarea personalului 

didactic vizează stimularea 

capacităţilor pedagogice şi 

sociale de convertire practică a 

finalităţilor de sistem (ideal, 

scopuri ale educaţiei) în 

obiective angajante în cadrul 

procesului de învăţământ, în 

mediul şcolar şi extraşcolar.  

La nivel structural - 

perfecţionarea personalului 

didactic vizează stimularea 

capacităţilor pedagogice şi 

sociale de valorificare deplină a 

tuturor resurselor pedagogice 

(informaţionale, umane, 

didactico-materiale, financiare) 

existente la nivel de sistem şi de 

proces.  

La nivel operațional -

perfecţionarea personalului 

didactic vizează stimularea 

capacităţilor pedagogice şi 

sociale de proiectare, realizare, 

dezvoltare şi finalizare a 

activităţilor specifice procesului 

de învăţământ (lecţii, cursuri, 

seminarii, lucrări practice, ore 

de dirigenţie; activităţi 

extraşcolare/cu: elevii, cadrele 

didactice, părinţii, alţi 

reprezentanţi ai comunităţii 

educative; activităţi: 

manageriale, metodice, de 

asistenţă psihopedagogică şi 

socială, de orientare şcolară şi 

profesională, de consiliere. 

Profesia didactică 

evoluează pe fondul nevoii de 

schimbare. Ca agent al 

schimbării, cadrul didactic 

devine un mediator/facilitator în 

procesul cunoașterii. 

Profesionalizarea sa 

evoluează între standardizare și 

creativitate. Standardizarea 

privește, în cazul acesta, valorile 

aflate la baza curriculumului 

pedagogic angajat în formarea  

continuă a personalului didactic. 

Creativitatea rezultă din 

necesitatea adaptării permanente 

a discursului didactic, conceput 

în sens managerial, la un context  

pedagogic și social deschis, aflat 

în continuă schimbare1.  

Exigențele față de 

profesia didactică se corelează 

strâns cu cele pe care societatea 

le manifestă, în dinamica 

dezvoltării ei, față de educație.  

Oricum am privi lucrurile, 

rămân excelenți acei profesori 

care știu cum să le capteze 

atenția elevilor și să le-o 

mențină pe tot parcursul 

lecțiilor, să formuleze cu 

claritate obiectivele fiecărei 

 

                                                 
1Jinga I. Educația și viața cotidiană 
București, Editura Științifică și 
Pedagogică 2005 p. 6 
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 activități didactice, să 

reactualizeze cunoștințele 

anterioare necesare învățării care 

urmează, să predea accesibil și 

convingător noile conținuturi, să 

creeze situații de învățare 

adecvate, să evalueze prin 

metode variate și să extrapoleze, 

adică să facă bine toate acele 

lucruri semnalate de pedagogia 

postmodernă2.  

Profesia didactică este 

catalogată ca fiind una din cele 

mai complexe profesii, cerințele 

față de școalăși cadrele didactice 

fiind deosebit de variate. 

Cadrele didactice sunt puse în 

situația de a-și asuma roluri din  

 

ce înce mai variate și mai 

complexe, să lucreze cu elevi cu 

nevoi diferite, cu nivele 

culturale diferite ca urmare a 

schimbărilor de natură 

economică, socială și culturală 

care au un impact direct asupra 

școlii și implicit asupra rolurilor 

cadrelor didactice. 

Ne confruntăm la nivel 

național cu o lipsă a cadrelor 

didactice calificate, cu o scădere 

astatutului acestei profesii în 

rândul tinerilor. Sistemul 

educațional este în căutarea unor 

soluții de eficientizare și 

modernizare a școlii și a 

educației, iar una din 

componentele esențiale ce 

trebuie avute în vedere este 

resursa umană, respectiv cadrele 

didactice. Ca și celelalte 

domenii de activitate, 

învățământul suportă o 

schimbare de paradigmă, în 

sensul că profesorul nu mai este  

                                                 
2 Ibidem p. 60 

 

o persoană care le știe pe toate 

în specialitatea sa, ci una care 

trebuie să se formeze continuu,  

să fie la curent și cu noile 

tehnologii de informareși 

comunicare, să mediteze 

permanent asupra demersurilor 

și acțiunilor sale și să 

promoveze oînvățare de calitate. 

Astfel, eficientizarea activităților 

de pregătire practică a 

studenților/profesorilor  

debutanți printr-un program de 

mentorat, vizează atât rezultatele 

învățării, cât și aspecte psiho-

sociale, de relaționare, de 

raportare la ceilalți. 

Mentoratul poate fi 

înțeles că un fel de activitate de 

formare specifică pentru munca 

în școală, la clasă. Pentru 

debutant activitatea de mentorat 

are ca scop formarea 

competențelor de proiectare, 

desfășurare și evaluare a 

activităților didactice. Realizarea 

acestor activități presupune 

realizarea 

următoarelor obiective specifice: 

          Cunoașterea resurselor 

umane și materiale ale unității 

școlare, a organizării și 

funcționării unei unități de 

învățământ; 

         Formarea capacității de a 

studia și cunoaște personalitatea 

elevilor, capacitățile și 

stilurilede învățare ale acestora; 

         Formarea capacității de 

analiză a planului cadru și a 

programei școlare, a capacității 

deîntocmire și completare a 

documentelor școlare, de 

planificare și proiectare a 

activitățiididactice; 

 

 

       

        Identificarea tipurilor de 

lecții și a momentelor lecțiilor în  

dinamica desfășurării 

activitățiididactice; 

         Formarea abilităților de 

identificare și aplicare a 

metodelor și procedeelor 

didactice însituații de învățare 

diverse; 

       Formarea capacității de 

proiectare și coordonare a 

activităților didactice; 

        Formarea abilităților de 

comunicare și colaborare cu 

părinții; 

       Formarea capacității de 

observare și evaluare a 

comportamentului școlar și 

social alelevilor; 

         Formarea capacității de 

evaluare și autoevaluare a 

activităților didactice în 

evaluareaactivităților didactice; 

         Formarea capacității de 

identificare a situațiilor de criză 

educațională și de adoptare 

acelor mai bune strategii de 

negociere.3 (Crașovan, M. 2005) 

 

Activitățile proiectului: 

 

A.1.Managementul  proiectului 

 

A.2.Publicitatea proiectului 

 

A.2.1.Lansare proiect, conferință 

 

A.2.2.Diseminare/ încheiere 

 

A.3. Realizarea  achizițiilor 

FEDR 

                                                 
3 Crasovan M. Mentratul - modalitate 
de pregatire si integrare profesionala a 
viitoarelor cadre didactice, Editura 
Universitară, București,  2016 
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A.4.Dezvoltarea  materialului 

curricular 

A.5.Acreditarea  programului de  

formare profesori debutanți 

 

 

A.6.Dezvoltarea  sistemului 

informatic   suport 

 

A.7.Selectarea  grupului  țintă 

A.8.Pilotarea  programelor de 

formare 

 

A.8.1.Cursuri teoretice 

 

A.8.2.Activități didactice, 

practică pedagogică 

A.8.3.Evaluarea profesori 

debutanți 

A.9.Realizarea  sesiunii  de 

formarea  personalului  didactic 

 

A.9.1.Realizarea  sesiunii  de 

formarea  personalului  didactic  

pentru  promovarea dezvoltării  

durabile 

 

A.9.2.Realizarea sesiunii de 

formarea personalului didactic 

pentru promovarea egalității de 

gen, de șansă și respectarea 

diversității 

A.10.Monitorizarea și evaluarea 

internă a proiectului 

 

A.11.Auditarea  proiectului 

 

 

Descrierea activităților : 

 

 

 

 

A.1.Asigurarea managementului 

proiectului și a comunicării între 

parteneri 

 Managementul proiectului va fi 

asigurat de către echipa de 

implementare coordonată de 

managerul de proiect. 

Managerul de proiect va avea 

următoarele responsabilităţi: 

 

 Î

împreună cu sponsorul 

proiectului va selecta 

nucleul echipei de 

proiect. 

 V

a coordona angajarea şi 

alocarea de resurse. 

 V

a asigura managementul 

factorilor interesaţi în 

derularea proiectului. 

 V

a monitoriza şi actualiza 

evoluţia proiectului. 

 V

a asigura controlul 

costurilor aferente 

derulării activităţilor 

proiectului. 

 V

a crea un climat de lucru 

prin care 

responsabilităţile să fie 

clar definite şi acceptate. 

 V

a analiza cauzele 

eventualelor întârzieri şi 

va asigura rezolvarea 

problemelor ce afectează 

progresul proiectului. 

 V

a asigura îndeplinirea 

obiectivelor. 

 

 

 

 

A.2.Promovarea si publicitatea 

proiectului 

Promovarea si publicitatea 

proiectului va fi realizata astfel: 

 

 P

promovare în mass-

media: două conferințe 

de presă – la lansarea  

proiectului și la 

finalizarea acestuia; 

 M

mape de prezentare a 

proiectului: Pentru 

conferințele de presă se 

vor pregăti 50 de mape 

care vor prezenta 

informații referitoare la 

solicitant, finanțator, 

scopul și obiectivele 

investiției, valoarea și 

durata de realizare, și nu 

în ultimul rand 

informațtii despre 

protecția mediului – 

activități, necesitați, 

oportunități. 

  

afișe – pentru a asigura o 

cât mai bună vizibilitate 

a proiectului se vor tipări 

un număr de 50 de afișe, 

urmând a fi expuse pe 

parcurs la locul 

implementării investiției 

dar și cu ocazia altor 

evenimente ; 

 P

pliante informative – vor 

fi editate 1000 de pliante 

cu informații privind 

scopul, obiectivele, 

activitațile și rezultatele 

estimate ale proiectului, 

finanțatorul și partenerii, 

care vor fi distribuite 

autorităților publice 
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 locale, instituțiilor 

publice, agenților 

economici și populației; 

 

 P

panouri de identificare 

vizuală – se vor realiza 2 

panouri de identificare 

care vor cuprinde titlul 

proiectului și al 

programului de finanțare, 

denumirea solicitantului, 

valoarea grantului și 

durata de implementare a 

proiectului; acestea vor fi 

amplasate în locuri 

vizibile pe toată durata 

de implementare a 

proiectului, respectiv 

după finalizarea 

proiectului. 

 

A.3.Realizarea achizițiilor de tip 

FEDR 

Achiziția  bunurilor de tip FEDR  

se va realiza  în corelare cu 

necesitățile specifice derulării 

cursurilor de formare și constă 

în cumpărarea a 8 laptopuri, 4 

videoproiectoare și o 

multifuncțională.  

Ele reprezintă cheltuieli eligibile 

și  sunt justificate  din punct de 

vedere al caracteristicilor 

tehnice . 

 

A.4.Dezvoltarea de material 

curricular;  

 

A.5.Acreditarea  programelor de 

formare 

Pentru acreditarea programului 

de formare pentru personalul 

didactic debutant” este  necesară 

parcurgerea următoarelor etape: 

 

 

 

A.6.Dezvoltarea sistemului 

informatic  suport în 

desfășurarea activității de 

formare ; 

 

A.7.Selecția grupului țintă ; 

 

A.8.Pilotarea programelor de 

formare, constând în : 

-24 ore cursuri teoretice ce se 

vor desfășura în săptămâna 

dinaintea începerii anilor școlari,   

 

plus câte 4 ore evaluare, 

desfășurate în municipiile 

reședință de județ, respectiv 

Piatra Neamț, Bacău , Botoșani 

și Galați ; 

 -Activități didactice desfășurate 

cu profesorul mentor constând 

în activități la clasă cu elevii, 

asistențe la lecțiile desfășurate, 

discuții pe seama acestora, sau 

înregistrări ale acestora, 

întocmire documente specifice, 

planificarea calendaristică a 

conținuturilor, proiectul unității 

de învățare, proiecte de 

tehnologie didactică, teste 

docimologice ; 

-Lucrul pe platformă câte 20 ore 

anual ; 

-Evaluare activității didactice 

practice, desfășurate și a 

materialelor curriculare postate 

pe platformă 6 ore ; 

 

A.9.Realizarea a doua sesiuni 

speciale de formare a 

personalului didactic pentru 

promovarea dezvoltării durabile 

și a protecției mediului și pentru  

promovarea egalității de gen, de 

șanse și respectarea diversității ; 

 

 

 

 

A.10.Monitorizarea și evaluarea 

internă  a proiectului; 

 

A.11.Auditarea proiectului. 

 

Cele mai importante riscuri: 

R1.Nefundamentarea corectă a 

bugetului pe activități; 

R2.Lipsa unor documente 

necesare contractării bunurilor; 

R3.Lipsa fondurilor pentru 

acoperirea cheltuielilor  

neeligibile; 

R4.Neefectuarea grupului țintă; 

R5.Nefinalizarea întregului 

program de către toți membrii 

grupului țintă.  
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„COMPETENȚE PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI INCLUZIUNE” 

PROIECT ERASMUS+ KA101 

2020-1-RO01-KA101-078338 

 

PROFESOR ALTERESCU IULIA-CRISTINA-VANDANA 

 LICEUL " GH. RUSET ROZNOVANU ", ROZNOV 

 

 

 În perioada 23.05.2013-

31.05.2021, un grup de patru 

cadre didactice: prof. Alterescu 

Iulia-Cristina-Vandana, prof. 

Diaconu Ioan-Ștefan, prof. 

Gheorghiu Elena și prof. Șolot 

Cristina  de la Liceul Gh. Ruset 

Roznovanu, Roznov, județul 

Neamț,au beneficiat de o 

mobilitate de formare continuă 

finanţată din fondurile 

Programului Erasmus+, pe care 

au obţinut-o prin intermediul 

Agenţiei Naţionale pentru 

Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale din Bucureşti. 

Cursul „Competențe pentru 

redecerea abandonului școlar și 

incluziune”, s-a desfășurat în 

Kalamata, Grecia și a fost 

organizat de Areadne, Lifelong 

Learning  Centre. 

Au participat 12 cadre 

didactice, de diferite specialități 

din învățământul primar, 

secundar și liceal din județul 

Neamț și din județul Buzău. 

În cadrul acestui curs ne-

am îmbunătățit competența 

comunicativă în limba engleză, 

cunoștințele și abilitățile legate 

de gestionarea clasei incluzive 

și, de asemeneane-am dezvoltat 

înțelegerea unei alte culturi 

europene.  

„Vom reuși să angajăm 

în mod activ elevi care provin 

din familii defavorizate sau care 

aparțin unor minorități diferite. 

Vom fi familiarizați cu predarea 

de la egal la egal și cu metodele 

de învățare colaborativă. Ne 

vom ajusta și adapta modul de 

planificare și predare a lecțiilor. 

Vom învăța cum să creștem 

motivația și satisfacția în munca 

noastră de zi cu zi, să încurajăm 

și să sprijinim copiii cu rezultate 

excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul activităților 

desfășurate la nivelul unității 

școlare și la nivel județean, vom 

împărtăși experiențe și cele mai 

bune practici. Liceul nostru 

intenționează să devină o școală 

care va promova valorile 

educaționale europene și va 

încerca să le integrezeîn 

procesul educațional,oferind, 

astfel, oportunități de dezvoltare 

pentru elevii noștri”. 

Activitățile de formare s-au 

derulat pe parcursul a 40 de ore, 

repartizate în 7 zile. 

 În timpul celor 7 zile de 

curs, au fost analizate diverse 

experiențe de predare și abordări 

didactice în procesul de predare, 

s-a insistat pe utilizarea 

jocurilor, soft-urilor 

educaționale și instrumentelor 

TIC în procesul de predare, s-au 

proiectat activități diferite, în 

funcție de disciplina fiecărui 

participant, pentru îmbunătățirea 

comunicării în sala de clasă și s-

a exersat transferul metodologiei 

de învățare la alte niveluri de 

învățământ și alte contexte, 

inclusiv în ceea ce privește 

auto–învățarea. 

În a doua jumătate a 

fiecarei zile s-au organizat 

excursii pentru cunoașterea 

patrimoniului cultural, istoric și 

geografic al Greciei. 

Consider cursul o 

oportunitate deosebită de 

formare datorită faptului că ne-a 

permis informarea privind 

diversificarea metodelor și 

tehnicilor de lucru în vederea 

adaptării la noile provocări 

privind mediul educațional în 

Uniunea Europeană. 
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STRATEGII ALE EDUCAȚIEI PENTRU SĂNĂTATE A COPIILOR 

 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR POPA IOANA - DANIELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IULIA HĂLĂUCESCU”, COM. TARCĂU, NEAMŢ 

 

 

 Starea de sănătate a 

copiilor se formează în trei 

medii diferite: în familie, în 

instituţiile  de învățământ și în 

societate. Sănătatea este un 

concept complex care trebuie 

abordat din diferite perspective.  

În ceea ce privește 

sănătatea copiilor și ținând cont 

de prevederile curriculare, 

strategiile educației pentru 

sănătate   se  axează pe un mod 

sănătos de viață. 

Strategiile cu privire la 

educația pentru sănătate sunt 

diverse. Obiectivul UNESCO 

este de a sprijini contribuția 

sectoarelor educației naționale la 

eliminarea SIDA și promovarea 

unei sănătăți și a unei bunăstări 

pentru toți copiii și tinerii.  

Un mediu educațional 

care promovează o alimentație 

bună, oferă oportunități pentru 

activitatea fizică și are facilități 

sanitare și sigure este esențial 

pentru a consolida educația 

despre sănătate. 

Acțiunile UNESCO vor 

fi adaptate la prioritățile 

regionale și de țară și vor 

răspunde nevoilor emergente în 

următorii ani, fiind realizate în 

instituții de învățământ și alte 

medii.  

 

 

 

România s-a aliniat 

acestei strategii şi a elaborat la 

nivel național Programului  

Național ”Educația pentru 

sănătate în școala românească”.  

Acesta vizează [9]:  

• promovarea sănătăţii şi a 

stării de bine a elevului, adică 

funcţionarea optimă din punct 

de vedere somatic, fiziologic, 

mintal, emoţional,  social şi  

spiritual; 

• formarea  unui  stil de 

viaţă sănătos;  

• dezvoltarea personală a 

elevului (autocunoaşterea şi 

construirea unei imagini pozitive 

despre sine);  

•  comunicare  şi  

relaţionare  interpersonală;   

• managementul  stresului;   

• dezvoltarea  carierei  

personale;  

• prevenirea accidentelor 

şi a comportamentelor cu risc 

pentru sănătate. 

  Activităţile din cadrul 

acestui program se realizează fie 

în cadrul grădiniţei, fie prin 

proiecte la nivel naţional sau 

local.  

  În Ghidul pentru 

alimentație sănătoasă și 

activitate fizică în scoli și 

grădinițe  este  reflectă  o 

clasificările strategiilor de 

promovare a sănătăţii în rândul 

copiilor bazate pe demersul 

individual, strategia ecologică și 

strategia de risc înalt (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia bazată pe 

demersul individual constă în 

relaționarea directă a cadrului 

didactic cu preşcolarul. Un 

exemplu de activitate din cadrul 

acestui tip de strategie poate fi 

consilierea unui copil într-o 

discuție individuală despre stilul 

de viață.   

Strategia ecologică 

presupune derularea intervenției 

asupra unui grup, de exemplu  

vizionarea  un film/spot 

educaţional care este difuzat pe 

canalele media (TV/Radio) sau 

discuția cu întreaga grupă de 

preşcolari. 

Strategia la risc înalt 

constă în abordarea separată a 

copiilor cu risc înalt, de exemplu 

prin rămânerea lor în sala de 

grupă după finalizarea 

programului și desfăşurarea unor 

discuții despre stilul de viață [3]. 
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Un alt tip de strategie de 

promovare a educaţiei pentru 

sănătate este strategia de mediu 

care implică schimbarea 

contextului economic, social sau 

fizic care afectează starea de 

sănătate.  [5].   

Un exemplu de 

intervenții de promovare a 

sănătății  care se referă la 

strategia de schimbare a 

mediului, la nivel de grădiniţă 

este crearea unui spaţiu de 

recreere în exteriorul grădiniţei 

în care să poată fi practicate 

exerciţii fizice şi jocuri. 

Whitelaw și colaboratorii 

săi au descris cinci modele de 

promovare a sănătății legate de 

mediu [7, p. 339]. Acestea sunt 

descrise în Ghidul de promovare 

a sănătăţii, elaborat de 

Ministerul Sănătăţii al 

Republicii Moldova astfel:  

 Modelul pasiv care se 

referă la cazul în care 

atât problema, cât și 

soluția sunt în limitele 

controlului voluntar al 

individului, iar mediu are 

un rol simplu de canal 

neutru de comunicare, 

oferind accesul la 

populație vizată. Un 

astfel de exemplu este 

educație pentru sănătate 

în grădiniţe care oferă 

acces pentru a transmite 

cunoștințe și abilități 

privind stilul sănătos de 

viață. 

 Modelul activ 

presupune că unele 

aspecte ale mediului 

promovează activ 

schimbările de 

comportament urmărite  

 

 în grupul țintă. Astfel, 

educația în grădiniţe 

privind efectele negative 

ale alimentaţiei 

nesănătoase poate fi 

susținută prin politici de 

stabilire a unui meniu 

sănătos. 

 Modelul de conductor 
se referă la faptul că atât 

problema, cât și soluția 

sunt legate de 

caracteristicele mediului, 

însă modalitatea de 

obținere a schimbării 

presupune realizarea 

unor pași  pe subiecte 

specifice.  

 Modelul organic scoate 

în evidenţă rolul 

oamenilor din cadrul 

organizației pentru 

obținerea, pe termen 

lung, a schimbărilor în 

sistem.  

 Modelul comprehensiv 
se axează pe schimbările 

de structură și de proces 

din cadrul organizației,  

în afara limitelor de 

influență ale angajaților  

ci doar la nivel de 

strategii şi politici 

organizaţionale venite 

din partea conducerii. 

Un alt tip de strategie este 

cea  de dezvoltare a abilităților 

individuale care urmărește 

îmbunătățirea controlului din 

partea persoanelor asupra 

propriei lor stări de sănătate [4]. 

Modalitățile de bază a formării  

comportamentelor sănătoase 

sunt: comunicarea și educația 

pentru sănătate, acestea fiind 

cele mai frecvent aplicate  

 

strategii în cadrul programelor 

de promovare a sănătății. 

Comunicarea pentru sănătate 

este definită ca studiul și 

aplicarea strategiilor de 

comunicare pentru a informa și a 

influența deciziile persoanelor și 

ale comunităților în favoarea 

sănătății [6, p.138]. 

Educația pentru sănătate, la 

rândul ei,  urmărește capacitarea 

persoanelor, prin influențarea 

cunoștințelor, atitudinilor și 

practicilor, astfel ca ei să 

acționeze într-un mod favorabil 

sănătății lor și a celei colective 

[10]. 

Astfel, educația pentru 

sănătate are trei laturi [2, p.43]: 

 cognitivă – se referă la 

comunicarea și 

asimilarea cunoștințelor 

privind diferite aspecte 

ale sănătății, necesare 

pentru menținerea și 

îmbunătăţirea stării de 

sănătate.  

  motivațională – asigură 

implicarea activă a 

populației în domeniul 

păstrării sănătății, 

oamenii fiind capabili să 

ia decizii privind propria 

stare de sănătate. 

 comportamental-

volițională – constă în 

formarea deprinderilor 

necesare unui 

comportament 

responsabil, cu aplicarea 

lor în practica cotidiană.  

În context psihopedagogic, 

toate strategiile enunţate anterior 

se aplică prin intermediul unui 

ansamblu de metode, procedee, 

materiale didactice și forme de  
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organizare a activității, folosite 

de către cadrul didactic, care 

conduc la realizarea obiectivelor 

propuse pentru domeniul 

Sănătate [1, p.89]. 

În funcție de conținuturile de 

învățare se pot utiliza 

următoarele metode de învățare: 

jocul de rol, conversaţia 

euristică, demonstraţia didactică,  

explicaţia, exerciţiul didactic, 

experimentul, descoperirea 

didactică, simularea, 

experimentul, proiectul.  

 Activitățile de învățare 

pot fi organizate individual, pe 

grupuri sau frontal. De 

asemenea se pot desfășura 

activități comune cu părinții, 

având ca invitați diferiți 

specialiști din domeniul sănătății 

sau activități extracurriculare 

(vizite, drumeții, excursii). 

 Potrivit datelor literaturii 

de specialitate,  cele mai 

importante strategii de 

menținere și fortificare a  

sănătății  la nivelul instituțiilor 

de învățământ (timpurii, școlare) 

care ar trebui luate în 

considerare sunt [8]:  

• dezvoltarea unei rețele 

de „școli de promovare a 

sănătății”;  

• formarea cadrelor 

didactice în domeniul „Culturii 

Sănătății”,  

• creșterea nivelului 

abilităților pedagogice generale;  

• expertiza și promovarea 

unor strategii eficiente de  

fortificare a sănătății copiilor;  

• consolidarea bazei 

materiale și tehnice a sistemului 

de operare;  

 

 

 

• creșterea disponibilității 

educației suplimentare;  

• asigurarea examinării 

clinice a copiilor și a 

personalului  instituțiilor 

educației; 

• monitorizarea calității 

promovării sănătății în 

instituțiile de învățământ și a 

nivelului de educație al copiilor 

în domeniul „Culturii sănătății”  

În concluzie, pentru a 

contribui la fortificarea sănătății 

preșcolarilor este importantă 

colaborarea dintre educatoare, 

părinți și alți specialiști din 

domeniu, utilizarea unor metode 

variate, personalizate în funcție 

de vârsta copiilor și dimensiunea 

sănătății vizate, precum și 

amenajarea corespunzătoarea a 

spațiului în care copiii 

desfășoară activitățile, iau masa 

și se odihnesc. 
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CONDIȚIILE ORGANIZAȚIONAL-PEDAGOGICE , FACTOR DE DEZVOLTARE A 

COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE  CADRELOR DIDACTICE ÎN CE PRIVEȘTE 

EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE 

 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR POPA IOANA - DANIELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IULIA HĂLĂUCESCU”, COM. TARCĂU, NEAMŢ 

 

 

 Pentru dezvoltarea  

competențelor profesionale ale 

cadrelor didactice  în ce privește 

educația pentru  sănătate  trebuie 

să ne axăm pe strategiile  

educației pentru sănătate  și 

respectarea unor condiții 

organizațional-pedagogice.  

 Conceptul de „condiții 

organizațional-pedagogice” 

atestă  două părți semantice: 

„condiții organizaționale” și 

„condiții pedagogice”.  

Există două aspecte ale 

condițiilor organizațional-

pedagogice care facilitează 

dezvoltarea competențelor 

profesionale ale cadrelor 

didactice: ordinea și direcția.  

Ordinea este definită 

cantitativ ca reciprocă a 

entropiei sistemului. Orientarea 

organizației caracterizează 

conformitatea (sau 

neconformitatea) sistemului cu 

condițiile de mediu, 

oportunitatea acestui tip de 

organizație pentru a menține 

funcționarea normală a 

sistemului etc [9].  

Pe baza definițiilor 

conceptelor „condiție” și 

„organizare” se poate defini 

conceptul de „condiții 

organizaționale”.  

 

 

Prin condiții 

organizaționale înțelegem o 

componentă esențială a unui 

complex de obiecte, fenomene 

sau procese de care depind alții, 

fenomene condiționate (obiecte, 

fenomene sau procese) și care 

afectează formarea dirijată și 

ordonată a mediului, în care are 

loc fenomenul [2].  
De asemenea, condițiile 

organizaționale se referă la [8]:  

 planificarea activităților și  

consistența interacțiunii 

dintre părțile mai mult sau 

mai puțin diferențiate și 

autonome ale întregului; 

 stabilirea unui set de procese 

sau acțiuni care duc la 

educație și îmbunătățirea 

relației dintre părțile  

întregului; 

 colaborarea dintre 

persoanele care 

implementează împreună 

programul de activitate și 

care acționează pe baza 

anumitor proceduri și reguli. 

  V.A. Belikov  [7] 

elucidează condițiile 

pedagogice drept un set de 

posibilități obiective de 

conținut, forme, metode și 

mediu material-spațial, care 

vizează realizarea sarcinilor 

atribuite. 

 Există trei abordări 

principale pentru analiza 

conceptului de condiții 

pedagogice: 

 prima abordare reflectă 

punctul de vedere potrivit 

căruia condițiile pedagogice 

sunt o combinație a oricăror 

măsuri cu impact pedagogic 

ridicat; V. I. Andreev [1, 

p.34] le defineşte drept „un 

set de măsuri, conținut, 

metode, tehnici și forme 

organizaționale de instruire 

și educație”; 

 a doua abordare leagă cadrul 

pedagogic de proiectarea și 

construirea unui sistem 

pedagogic în care condițiile 

sunt o componentă.  N.V. 

Ippolitova [4, p.6-8] în 

studiul său susține că aceste 

condiții pedagogice sunt o 

componentă a sistemului 

pedagogic, reflectând un set 

intern (asigurând dezvoltarea 

aspectului personal al 

subiectelor procesului 

educațional) și extern 

(promovând implementarea 

aspectului procedural al 

sistemului) elemente care îi 

asigură funcționarea 

eficientă și dezvoltarea în 

continuare; 
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 cea de-a treia abordare, 

condițiile pedagogice sunt o 

muncă sistematică pentru a 

clarifica tiparele ca verigi 

stabile ale procesului 

educațional, oferind 

posibilitatea verificării 

rezultatelor cercetării 

științifice și pedagogice [5, 

p. 101-104]. 

După analizarea 

pozițiilor diferiților 

cercetători cu privire la 

definirea conceptului de 

„condiții pedagogice”, N. 

Ippolitova [3, p. 8-14] 

evidențiază o serie de 

prevederi importante: 

 condițiile acționează ca un 

element integrant al 

sistemului pedagogic; 

 condițiile pedagogice 

reflectă totalitatea 

oportunităților educaționale 

(măsuri proiectate în mod 

intenționat de influență și 

interacțiune a subiecților 

educației: conținut, metode, 

tehnici și forme de educație 

și creștere, software și 

echipamente metodologice 

ale procesului educațional) și 

material-spațial (echipament 

educațional și tehnic, mediul 

natural-spațial al unei 

instituții de învățământ etc.), 

care afectează pozitiv sau 

negativ valoros pentru 

funcționarea sa; 

 în structura condițiilor 

pedagogice există atât 

elemente interne (care oferă 

un impact asupra dezvoltării 

sferei personale a subiectelor 

procesului educațional), cât 

și externe (care contribuie la  

 

formarea componentei 

procedurale a sistemului); 

 implementarea condițiilor 

pedagogice corect selectate 

asigură dezvoltarea și 

eficacitatea funcționării 

sistemului pedagogic. 

Specificăm, condițiile 

pedagogice includ doar cele care 

sunt create special în procesul 

educațional. Implementarea lor 

asigură cursul cel mai eficient al 

procesului pedagogic. Evident, 

condițiile pedagogice nu pot fi 

reduse doar la mediu, la 

circumstanțe externe, la 

totalitatea obiectelor care 

influențează procesul.  

Dezvoltarea personalității 

copilului în procesul educațional 

este întotdeauna o unitate  

subiectivă și obiectivă a 

esenței/fenomenelor. 

Cele două tipuri de condiţii  

sunt interdependente, formând 

un singur întreg, acționând ca 

părțile sale echivalente.  

Condițiile organizaționale 

susțin posibilitatea și sprijinul 

implementării condițiilor 

pedagogice, adică acționează ca 

mediu spațial pentru mediul 

educațional.  

Astfel, în contextul prezentei 

cercetări, înțelegem condițiile 

organizaționale și pedagogice ca 

o caracteristică a sistemului 

pedagogic, reflectând totalitatea 

capacităților potențiale ale 

mediului educațional spațial, a 

cărui implementare va asigura o 

funcționare eficientă ordonată și 

direcțională, precum și 

dezvoltarea sistemului 

pedagogic. 

 

 

 

Dezvăluind esența 

conceptului de „mediu spațial” 

K.G. Silanyan observă că acesta 

este un fragment de spațiu, 

cunoscut, construit și echipat de 

subiecți în procesul vieții. 

Mediul spațial este 

contradictoriu intern, ceea ce se 

datorează dinamicii ridicate a 

dezvoltării sale, inegalității 

dezvoltării sale de către subiecți, 

valoarea inegală a fragmentelor 

sale individuale în mintea 

oamenilor care trăiesc în el, 

utilizarea diferitelor abordări 

organizarea acestuia. Mediul 

spațial este structurat, organizat, 

cunoscut de subiecți în procesul 

dezvoltării sale. Stăpânirea 

mediului spațial de către subiecți 

este subdivizată în social, 

informațional, utilitar, semiotic, 

cultural; fiecare dintre ele se 

desfășoară prin propriile 

mijloace, își rezolvă propria 

problemă, are propriile sale 

rezultatele utilizate în practica 

socială. Cu cât este mai mare 

asimilarea mediului spațial, cu 

atât este mai mare adecvarea 

înțelegerii și experienței acestuia 

de către subiecți [6, p. 14-17] 

În contextul educaţiei pentru 

sănătate, mediul spaţial este 

grădiniţa, ca mediu familiar 

copiilor, care trebuie amenajat 

conform cu standardele 

prevăzute de Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii.  

Conform datelor cercetării   

noastre, considerăm condițiile ca 

un set de circumstanțe în care 

competența profesională a 

educatorilor este 

sporită/dezvoltată în materie de 

conservare a sănătății  
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preșcolarilor și care asigură 

eficacitatea acestui proces.  

Circumstanțele pot include: 

subiecți ai procesului 

educațional, obiecte ale lumii 

înconjurătoare, trăsături datorate 

specificului educației preșcolare, 

forme, metode, mijloace de 

implementare a acestui proces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Andreev V.I. Dialectica 

educației și autoeducarea 

personalității creative. 

Kazan: Editura KSU, 1988. 

2. Demidova G. A. Condiții 

organizatorice și pedagogice 

pentru formarea 

potențialului de conducere al 

managerului sferei sociale și 

muncii în mediul reflexiv al 

educației profesionale 

suplimentare. /În: Științe 

pedagogice și psihologice: 

probleme de actualitate: 

materiale Conferință 

științifică și practică prin 

corespondență 

internațională. Partea I.  (31 

octombrie 2012). 

Novosibirsk: Editura 

Asociația Siberiană a 

Consultanților, 2012. 

3. Ippolitova N. Analiza 

conceptului de „condiții 

pedagogice”: esență, 

clasificare. În: Educație 

generală și profesională. 

2012. Nr. 1, pp. 8-14 

4. Ippolitova N Teoria și 

practica pregătirii viitorilor 

profesori pentru educația 

patriotică a elevilor. Autoref. 

tezei de dr. Ped. științe. 

Chelyabinsk, 2000. 23 p. 

5. Kupriyanov B.V. 

Abordări moderne ale 

definirii esenței categoriei 

„condițiilor pedagogice”. În: 

Buletinul Universității de 

Stat Kostroma. 

N.A.Nekrasova. 2001. Nr. 

2., pp. 101-104. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Silanyan K.G. Mediul 

spațial ca fenomen socio-

cultural. Autofef. Tezei de 

doctor în șt. psihologice. 

Krasnodar, 2002. 33 p.  

7. Беликов В. А. 

Образование. 

Деятельность. Личность: 

монография. М.: Академия 

Естествознания, 2010. 

8. Володин А. А., 

Бондаренко Н. Г. Aнализ 

содержания понятия  

”организационно-

педагогические условия”. 

[accesat 8 august 2020]. 

Disponibil pe Internet: 

<URL: 

https://cyberlenika.ru>article

>ana..>.  

9.

 www.dex.md/intrare/ordi

ne/39421 

 

 

 

 

  



     Şcoala modernă — Nr. 3 / 2021                                  Domeniul CONSIDERAȚII METODICE 
 

22 

 

 

 

 

CONSIDERAȚII METODICE PRIVIND PREDAREA NOȚIUNII DE ASIMPTOTĂ 

 

PROFESOR CARMELA BOTEZATU 

LICEUL „CAROL I” BICAZ 

 

 

 „Matematica nu este o 

colecție nesfârșită de rezultate 

expuse în succesiunea: definiție, 

teoremă, demonstrație, [...], ci 

este mai degrabă un arsenal de 

metode, oferind totodată un 

limbaj riguros și în același timp 

flexibil pentru descrierea 

rezultatelor cunoașterii.” [2] 

Rolul predării 

matematicii nu este de a 

transforma elevul într-o 

enciclopedie de cunoștințe, 

algoritmi și metode de calcul, ci 

de a dezvolta gândirea critică, 

imaginația științifică, abilitățile 

de deducție, inducție, analogie, 

abstractizare, generalizare, 

comparație, concretizare, 

clasificare, diviziune, rezolvare 

de situații-problemă, astfel încât 

să le poată utiliza nu doar în 

orele de matematică, ci și în 

lecțiile de la alte discipline și în 

viața de zi cu zi. 

Însă printre dezideratele 

comune ale elevului și 

profesorului de matematică, 

reușita la examene ocupă un loc 

important, ceea ce induce o 

panică concretizată în dorința de 

a aborda un număr cât mai mare 

de aplicații, în detrimentul 

activităților de învățare care 

dezvoltă intuiția, înțelegerea, 

raționamentul deductiv și 

inductiv.   

În pofida faptului că 

termenul de „asimptotă” este 

rareori folosit în comunicarea 

colocvială, ba chiar și în cea 

științifică, intuiția noțiunii are 

rădăcini adânci în majoritatea 

domeniilor de activitate: 

antreprenorul dorește ca 

numărul produselor destinate 

vânzării să tindă asimptotic către 

zero, epidemiologul își propune 

ca numărul pacienților infectați 

cu un virus să tindă asimptotic 

către zero, cosmonautul visează 

la momentul în care nava 

spațială cu care se deplasează va 

avea o viteză ce tinde asimptotic 

către viteza luminii, un elev 

silitor care are examen năzuiește 

ca rezolvarea sa să tindă către 

nota maximă. 

„Există situații în care 

trebuie descris matematic ce se 

întâmplă „dincolo” (sau 

„dincoace”) de orice număr real 

fixat; de exemplu, asimptotele 

funcțiilor reale, șiruri 

nemărginite de numere reale 

etc.” [5] 

Pentru reușita predării-

învățării noțiunii de asimptotă, 

este necesar ca elevul să aibă 

competențele specifice 

referitoare la calculul limitelor 

de funcții.  

Astfel, elevul se poate 

concentra la formarea 

deprinderilor de identificare a 

funcțiilor care au sau nu au 

asimptote și de determinare a 

ecuațiilor asimptotelor. 

De exemplu, calculul 

limitei  cu ajutorul 

regulii lui l᾽Hospital conduce la 

un cerc vicios, fiind obligatorie 

utilizarea metodelor elementare, 

în timp ce calculul limitei 

 fără a folosi regula lui 

l᾽Hospital presupune memorarea 

unor limite fundamentale. 

Prin urmare, locul 

conținuturilor referitoare la 

asimptotelor este, din punct de 

vedere metodic, după 

parcurgerea tuturor unităților de 

învățare referitoare la calculul 

limitelor. Însă acest lucru nu 

este posibil datorită faptului că 

în programele de simulare a 

examenului de bacalaureat se 

regăsește noțiunea de asimptotă. 

Este binevenită 

înlocuirea definițiilor rigide 

existente în tratate de 

matematică și în unele manuale 

cu afirmații echivalente, care 

sugerează metoda de 

determinare a ecuației 

asimptotei. 

De exemplu, multe 

manuale definesc noțiunea de 

asimptotă orizontală în felul 

următor: 

Fie  și fie 

 o funcție cu 

proprietatea că  este punct de 

acumulare pentru mulțimea .  
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Dacă există un număr 

real  cu proprietatea că 

 există și 

, atunci se 

spune că dreapta de ecuație 

 este asimptotă orizontală 

pentru graficul funcției f. 

Astfel, în această 

definiție, se presupune că  este 

cunoscut, deci însăși asimptota 

se presupune a fi cunoscută. 

Însă, în locul definiției 

precedente, se poate utiliza, cu 

rol de definiție, următoarea 

afirmație echivalentă, care 

sugerează și modul în care 

asimptota poate fi determinată: 

Fie  și fie 

 o funcție cu 

proprietatea că  este punct de 

acumulare pentru mulțimea .  

Dacă există  și 

, atunci se spune că 

dreapta de ecuație  este 

asimptotă orizontală pentru 

graficul funcției f, unde 

. 

Pentru ca elevii să-și 

formeze competențele de a 

recunoaște „comportamentul 

asimptotic al graficului unei 

funcții”, li se pot prezenta 

reprezentări geometrice ale unor 

grafice de funcții, pentru a le 

recunoaște pe cele care au 

asimptote. 

Aplicație. 

Fie funcțiile: 

, , 

, , 

respectiv ,  

 

 

, având 

graficul reprezentat geometric în 

imaginile următoare.  

Identificați asimptotele 

graficelor acestor funcții. 

Verificați rezultatele prin calcul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinarea 

asimptotelor cu ajutorul 

limitelor are un rol important în 

formarea competențelor 

specifice acestei unități de 

învățare. Astfel, primele 

exemple se impune să fie 

simple, cu indicații, pentru a nu 

distrage atenția de la modul de 

lucru prin calcule laborioase: 

Aplicații. 

 1) Se consideră funcția 

, . 

Calculați  și decideți 

dacă funcția f are asimptotă 

orizontală.  

(R: ,  este ecuația 

asimptotei orizontale către  și 

). 

2)  

Fie , 

.  

a) Calculați , 

, ,  și 

determinați ecuațiile 

asimptotelor verticale.  

b) Determinați ecuația 

asimptotei orizontale. 

(R: a) , ,  și ; 

 și  sunt ecuațiile 

asimptotelor verticale.  

b)  este ecuația 

asimptotei orizontale către  și 

). 

3) Fie , 

.  
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Determinați numerele 

reale   

 

și . 

Aflați ecuația asimptotei oblice. 

(R:  , , 

 este ecuația 

asimptotei oblice spre ). 

Se întâmplă frecvent ca 

parcurgerea conținuturilor din 

această unitate de învățare să 

formeze o imagine eronată 

privind comportamentul 

asimptotic al graficelor 

funcțiilor.  

Unul dintre miturile care 

trebuie demontate este cel 

referitor la faptul că, ori de câte 

ori  și  sunt puncte de 

acumulare pentru mulțimea de 

definiție a funcției, ecuația 

asimptotei spre  și  este 

aceeași: 

Aplicație. 

Fie funcția , 

. 

Determinați asimptotele 

graficului funcției. 

(R:  este ecuația 

asimptotei oblice spre ,  

este ecuația asimptotei 

orizontale spre ). 

Un alt mit privind 

comportamentul asimptotic al 

graficelor funcțiilor se referă la 

existența punctelor de intersecție 

dintre graficul funcției și 

asimptotă.  

De exemplu, mulți elevi 

consideră că reprezentarea 

geometrică a graficului unei 

funcții care admite asimptotă 

orizontală spre , „se apropie  

 

de asimptotă oricât de mult, dar 

fără s-o atingă”, absența 

punctelor comune fiind valabilă 

cel puțin pe o vecinătate a lui .  

Afirmația este verificată 

pentru unele funcții, de exemplu 

graficul funcției , 

 nu are niciun punct 

comun cu asimptota orizontală: 

funcția fiind strict 

descrescătoare, se poate spune – 

intuitiv – că, pe măsură ce 

valorile argumentului se apropie 

de , distanța infinitezimală 

dintre grafic și asimptotă se 

micșorează, dar fără a deveni 

nulă, adică „se apropie de 

asimptotă oricât de mult, dar 

fără s-o atingă”. 

 

Funcția , 

 are proprietatea că 

, prin urmare 

graficul ei admite asimptota 

orizontală de ecuație ; 

mulțimea punctelor de 

intersecție dintre graficul 

funcției și asimptotă este 

; se deduce că 

în orice vecinătate a lui , 

există o infinitate de abscise ale 

punctelor de intersecție. Altfel 

spus, graficul funcției 

intersectează asimptota de o 

infinitate de ori. 

Predarea noțiunii de 

asimptotă și formarea 

competențelor specifice unității 

de învățare permit manifestarea 

creativității profesorului în 

alegerea activităților de învățare. 
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 Dezvoltarea unei 

activități de 

antreprenoriat/intreprenoriat este 

caracteristică persoanelor cu 

multă inițiativă, capacitate de 

asumare a riscurilor, putere de 

convingere și spirit prudent. Ori 

de câte ori este înființată o 

firmă, aceasta angajează în mod 

explicit un anumit  model de 

afacere.  

Intraprenorii sunt 

salariații care au o capacitate 

antreprenorială pe care o pun la 

dispoziția unei companii, cu 

scopul de a conduce, de a inova 

felul în care se desfășoară 

activitatea unei entități sau 

pentru a dezvolta și gestiona noi 

produse sau servicii. 

 El este un angajat al 

unei organizații mari, care are 

autoritatea de a iniția 

creativitatea și inovația în 

produsele, serviciile și proiectele 

companiei, reproiectând 

procesele, fluxurile de lucru și 

sistemul, cu scopul de a le 

transforma într-o afacere de 

succes a întreprinderii.  

Ei cred în schimbare, nu 

se tem de eșec, descoperă idei 

noi, caută astfel de oportunități 

de care pot beneficia întreaga 

organizație își asumă riscuri, 

promovează inovația pentru a 

îmbunătăți performanța și 

profitabilitatea, iar resursele sunt 

asigurate de organizație.  

Ei aduc excelență 

operațională pentru a obține un 

avantaj competitiv. Pot fi 

caracterizați prin numeroase 

aptitudini și competențe care îi 

deosebesc de restul  companiei.  

Ei nu seamănă cu 

salariații  obișnuiți și  ajung de 

cele mai multe ori să fie 

ignorați.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemplu în acest sens 

ar putea fi Ken Kutaragi, un 

salariat din cadrul companiei 

Sony. El încerca să 

îmbunătățească dispozitivul 

Nintendo.  

În ciuda faptului că, 

compania Sony nu i-a apreciat 

munca, Ken a fost destul de 

norocos încât să capteze atenția 

unui șef.  

Rezultatul a fost crearea 

unuia dintre cele mai valoroase 

produse actuale de pe piață ale 

mărcii Sony: Sony PlayStation.  

 

 

Antreprenoriatul implică 

dezvoltarea unei noi 

întreprinderi în afara unei 

organizații existente.  

Există dovezi că intra-

antreprenoriatul îi ajută pe 

manageri să își reînnoiască și să-

și revitalizeze afacerile, să 

inoveze și să își îmbunătățească 

performanța generală în afaceri. 

Termenul de antreprenor își are 

etimologia  din cuvântul francez 

entreprendre care înseamnă „a 

începe ceva, a întreprinde-te”. 

Potrivit lui Cantillon, 

antreprenorul este un specialist 

în asumarea riscurilor. 

Asumarea de riscuri este unul 

dintre atributele celebre ale 

antreprenorilor care este 

subliniat frecvent și în literatura 

de specialitate. 

Pentru a profita de o 

oportunitate antreprenorială, 

trebuie să ai gustul pentru 

independență și realizarea de 

sine. ” a declarat Olli Rehn, 

membru al Comisiei Europene.  

Un antreprenor inițiază, 

se folosește de oportunități, 

coordonează și gestionează 

diferitele tipuri de resurse, face 

față riscurilor și incertitudinilor, 

adaugă valoare produsului sau 

serviciului, ia decizii, este 

responsabil pentru performanța 

firmei.  
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Antreprenorul trebuie să 

facă multe presupuneri în 

cunoștință de cauză cu privire la 

comportamentul viitor al 

clientului și al concurentului, dar 

și a costurilor.  

Un exemplu în acest sens 

ar putea fi povestea celor doi 

frați Dragoş şi Adrian Pavăl, doi 

matematicieni plecaţi dintr-o 

familie modestă cu opt copii din 

Suceava. Ei le-au dat o lecţie de 

business marilor companii 

occidentale venite să împartă şi 

să stăpânească piaţa din 

România. 

Giganţi precum  

Bricostore (Franţa), BauMax 

(Austria) sau Praktiker se uită de 

jos în sus la Dedeman-ul fraţilor 

Pavăl, care este acolo, în vârf, 

pentru că au ştiut cum să 

gestioneze criza prin investiţii 

inteligente şi să-şi calculeze cu 

grijă fiecare pas.  

Ei au pornit în anul 1992 

cu un butic în Bacău în care se 

vindeau de la sucuri şi gume de 

mestecat, până la unghiere şi 

papuci de casă şi au ajuns să 

domine piaţa magazinelor de 

bricolaj din România.  

Dedeman este una din 

poveștile  de succes construite 

de la zero. Acum sunt peste  30 

de magazine uriaşe, întinse pe 

zeci de hectare, în marile oraşe 

ale ţării. Dedeman are peste 

10.000 de angajaţi şi este lider 

detaşat pe segmentul retailerilor 

de construcţii şi de amenajări.  

Dragoş Pavăl unul dintre 

frații antreprenori recunoaşte cu 

sinceritate că ascensiunea 

companiei Dedeman n-ar fi fost 

posibilă fără conjuncturile 

speciale din anii ’90. 

 

„Toţi oamenii de afaceri 

români care au luat-o de la zero 

au început în acea perioadă şi au 

beneficiat de moment. Şi noi la 

fel. Nu putem spune că dacă ne-

am fi născut astăzi am fi 

dezvoltat aceeaşi afacere.  

Ne-am născut la timp şi 

am avut şi noroc de foarte multe 

ori”. În țara noastră există 

multiple oportunități de a 

sprijini activitatea de 

antreprenoriat printre ele 

amintim: programe operaționale 

pentru demararea micilor afaceri 

și încurajarea antreprenoriatului, 

emisiuni televizate – Imperiul 

Leilor, incubatoare de afaceri 

(Rubik Hub – Piatra Neamț) . 

        În activitatea 

educațională se remarcă diferite 

programe internaționale de 

antreprenoriat-programul Mini 

Compania de Junior 

Achievement, BCR Școala de 

Bussines.  

Evenimentul  din data de 

27.04.2021 ,,Tinerii în arenă” 

organizat de echipa ,,Vreau să 

fiu Antreprenor” a fost cea mai 

mare activitate de business 

adresat tinerilor din România. 

Formatul evenimentului este 

similar cu Imperiul Leilor dar 

adresat tinerilor între 16-24 de 

ani, a fost online și gratuit. 

Evenimentul a cuprins o sesiune 

de informare unde 7 

antreprenori și investitori de top 

din România (Dragoș Petrescu, 

Dragoș Anastasiu, Cristian 

Onețiu, Cristina Bâtlan, Camelia 

Șucu, Felix Pătrășcanu și 

Bogdan Micu) împărtășesc 

informații cu privire la 

antreprenoriat tinerilor.  

 

 

Rolul evenimentului a 

fost de a împărtăși informații cu 

privire la antreprenoriat, de a-i 

sprijini pe tineri în dezvoltarea 

uneia. 
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Într-o notă înduioșătoare, 

Emily Dickinson, poeta 

americană recunoscută postum, 

spunea în 1872: ”A trăi este atât 

de înfricoșător… nu prea lasă 

loc pentru alte ocupații”.  

În consens cu aceasta, 

dependenții mai mari de 

obiceiuri sau substanțe nocive 

recunosc: ”Nu mi-e frică să mor, 

mi-e frică să trăiesc”.  

Declarația reflectă un 

angajament firav cu viața, o 

neputință de implicare totală în 

acțiuni cu sens, sensibilitate și 

vulnerabilitate în fața 

provocărilor, reticență și 

abandonare a afirmării de sine, 

blocaj sau retragere în fața 

suferințelor.  

Și, cum suferința este 

omniprezentă în viețile tuturor, 

cu toții devenim la un moment 

dat compulsivi în acțiuni, 

dependenți de lucruri sau fapte 

într-o anumită măsură: cheltuind 

prea mult, mâncând prea mult, 

muncind prea mult, planificând 

prea mult, făcându-ne prea 

multe griji, prea mult sport, bând 

prea mult, petrecând prea mult 

în fața computerului sau, pur și 

simplu exagerând cu 

„preamultul”.  

Mulți dintre noi suntem 

compulsivi, fără măcar să o 

știm. Ne dăm seama cât de mult 

ne controlează viața o anumită 

activitate doar atunci când 

computerul se strică, medicul ne 

averizează să luăm măsuri sau 

cartea de credit este anulată.  

Teoria și practica recente 

din domeniul adicțiilor au ajuns 

la concluzia că „dependența nu 

este o alegere pe care-o face 

cineva, nu este un eșec moral, 

un decalaj etic, o slăbiciune a 

caracterului, un eșec al voinței, 

nu este o boală moștenită a 

creierului, ci este un răspuns la 

suferința umană” (Gabor Mate) 

și încercarea de a scăpa 

temporar de ea.  

Pentru scurt timp, 

comportamentul compulsiv 

oferă o alinare temporară, 

ușurare de durere, sentimente de 

putere și control în propria viață, 

pace și calm.  

Însă, pe termen lung, 

orice formă de dependență 

crează, în funcție de 

vulnerabilitățile specifice, stări 

inconfortabile, probleme în 

familie, dificultăți de 

autocontrol, probleme 

financiare, sociale și de sănătate 

psiho-fizică.  

Practic, dependența 

începe cu durere și sfârșește într-

o durere și mai mare. 

Și dacă nimeni nu trece 

prin viață neșifonat, fără traume, 

stres, probleme, cum am putea 

preîntâmpina prăbușirea sau ce 

ar putea să ne susțină și să ne 

vindece în fața suferinței?     

Putem deveni mai 

fericiți, schimbându-ne relația 

cu experiența și conștientizând 

mai întâi mecanismul psihologic 

din spatele compulsiunii.  

Atunci când lucrurile nu 

sunt cum ne dorim să fie, când 

avem de înfruntat stresul, 

anxietatea, confuzia, conflictul, 

depresia, începem să funcționăm 

pe pilot automat, fapt care ne 

permite să evităm situația și ne 

transferă inevitabil în viitor sau 

în trecut.  

Dacă în mediu apare un 

declanșator, ceva care determină 

o asociere (de exemplu alcoolul 

sau ceva dulce), se formează o 

relație între senzația de relaxare 

sau plăcere obținută cu acest 

obiect și mediu.  

Repetat, contextul 

respectiv duce la un automatism 

(creierul primitiv vrea să 

eficientizeze deciziile și le 

transferă în inconștient).  

Astfel că, atunci când 

apare stimulul (stresul, de 

exemplu) implicat în asociere, se 

produce și pofta care duce la o 

rutina (comportamentul 

compulsiv, impulsiv) și se 

declanșează recompensa (emoția 

pozitivă).  

În timp, se formează 

dependența – imposibilitatea de 

a mai controla comportamentul.  
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 Învățăturile mindfulness 

antice despre originea 

dependențelor folosesc deseori 

analogia cu un foc care arde, iar 

combustibilul trebuie îndepărtat.  

În general, în străduința 

de a elimina comportamentele 

dependente, apelăm la 

monitorizarea 

comportamentului, la 

controlarea lui prin diverse 

mijloace (de ex, dieta).   

Însă, la scurt timp 

ajungem la recidivă sau la 

schimbarea unei dependențe cu 

o alta. Ținerea sub control a 

compulsiunilor nu ne aduce 

niciodată vindecarea de durată 

după care tânjim.  

Elementul împotriva 

căruia luptăm ne controlează și 

persistă. Pentru a ne vindeca, 

trebuie să învățăm o nouă relație 

cu propriile comportamente 

compulsive, să nu le mai 

percepem ca dușmani, ci ca pe 

niște ghizi care ne călăuzesc pe 

calea reîntoarcerii la o relație 

profundă și statornică cu noi 

înșine și cu viața.  

Această nouă cale 

înseamnă mai degrabă să fii 

curios decât să ții sub control, 

mai curând să răspunzi în loc să 

reacționezi. Folosind lumina 

atenției, îndepărtăm treptat norii 

uitării și lăsăm compulsiunile să 

ne devină călăuze către noi 

înșine.  

E necesar să privim 

compulsiunile în acțiune și să 

surprindem ce anume se 

întâmplă în corpul nostru, în 

mintea și trăirile noastre.  

 

 

 

 

A recunoaște un 

sentiment înseamnă să-i acorzi 

atenția și înțelegerea de care are 

nevoie pentru a se transforma 

înapoi în ceva pozitiv, în energie 

debordantă. În loc să fugim de 

ce e neplăcut și să ne angajăm 

într-un comportament care dă 

dependență, putem învăța să ne 

relaxăm și să acceptăm ce se 

întâmplă chiar acum și aici și, 

paradoxal, să intrăm în poftă 

pentru a explora cum se simte ea 

în corp, oricât de neplăcut ar fi 

momentul respectiv.  

Și urmărim pofta până 

dispare complet.  Vom descoperi 

că poftele sunt efemere, că le 

putem îndura și că de fiecare 

dată când facem asta dobândim 

un insight mai amplu, curaj și 

încredere pe masură ce pofta 

slăbește.  

A sta efectiv cu pornirile 

acestea și a face o pauză în loc 

de a reacționa imediat afectează 

caracterul automat al învățării 

asociative. Pe măsură ce 

conștientizarea din timpul 

valului compulsiv se adâncește, 

starea de conștiință pe momentul 

prezent se extinde și în restul 

timpului. 

O serie de studii 

științifice privind 

antrenamentele mindfulness de 

acest tip au consemnat 

îmbunătățirea capacităților 

mentale, mergând de la o mai 

bună atenție concentrată la 

reducerea situațiilor în care 

mintea intră pe modul implicit 

(rătăcește) și la o mai bună 

reglare a emoțiilor.  

 

 

 

 

Meditatorii cu experiență 

capătă reflexul de „a fi cu ochii 

în patru la sine”, iar când mintea 

rătăcește, creierul le spune să 

revină asupra sarcinii , să fie 

atenți la momentul prezent.  

În schimbarea 

comportamentului de 

dependență, e mai benefic să 

înveți să călărești pe valul 

compulsiunii, recunoscându-ți 

poftele și tiparele de gândire 

asociate, decât să te lași tras la 

fund de el.  

E mai benefic să-ți 

recunoști pornirile și să hotărăști 

unde vrei să ajungi (aspirațiile 

personale) , în loc să dai curs 

fiecărei porniri. Poți rămâne pe 

drumul cel bun și în cele din 

urmă vei ajunge la destinație, 

ieșind de sub vraja poftei, găsind 

alinarea la suferință. 

 

 

 

 

 

Lasă ploaia Ta să cadă 

Lasă vântul Tău să bată 

Lasă focul Tău să ardă 

Tot ce e rău…  

(cântec creștinesc) 
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PERICOLELE DE PE ,,NET,, ȘI SIGURANȚA COPIILOR 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR LALĂU ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA HANGU 

 

 

După cum se știe, 

perioada martie 2020 –iunie 

2021 a fost pentru învățământul 

românesc și nu numai o perioadă 

cu multe provocări pentru elevi, 

cadre didactice, părinți. 

Această perioadă a 

determinat trecerea 

învățământului de la predarea cu 

prezență fizică  a elevilor și 

cadrelor didactice la predarea în 

sistem on-line, ceea ce a 

presupus multe schimbări și 

adaptări în procesul educațional 

românesc. 

În prima parte a 

pandemiei, unele cadre didactice 

au accesat în procesul de predare 

diferite platforme de întâlniri 

care existau deja pentru 

comunicarea cu părinții și elevii, 

altele au trecut la predarea on- 

line /sincron pe sistem de 

videoconferință , fiecare s-a 

descurcat cum a considerat că e 

mai bine până la luarea unei 

decizii generale.  

Decizia generală a 

început în anul școlar 2020-

2021când toate instituțiile de 

învățământ au avut șansa de a 

accesa gratuit o platformă 

educațională G Suite for 

education prin care să 

desfășoare ore on-line în format 

sincron cu elevii.  

Așadar s-au creat conturi 

pentru toți elevii și cadrele 

didactice, s-au creat clase de 

învățare astfel încât s-a reușit 

totuși o desfășurare a procesului 

educațional în condiții 

corespunzătoare. Nu toți elevii 

au avut șansa de a participa la 

astfel de ore datorită lipsei de 

echipamente informatice, lipsa 

conexiunii la internet, etc.  

Însă, indiferent de 

modalitatea de predare și 

desfășurare a orelor, sincron sau 

asincron, s-a pus accent 

permanent pe siguranța copiilor 

pe internet, de protejarea 

acestora de pericolele care apar 

odată cu navigarea în sistemul 

on-line. 

Astăzi, internetul  putem 

spune că face parte din viața 

noastră cotidiană, este un lucru 

necesar, nu un moft, când vrem 

să aflăm ceva imediat intram pe 

site-uri și navigam , obținem 

informații, uneori benefice,  

alteori alterate.  

Chiar și la copii, 

internetul a devenit, odată cu 

achiziționarea de echipamente 

informatice, o parte din 

universul lor, cu jocuri, lecții 

interactive, socializare, etc. Dar 

pe lângă multitudinea de 

avantaje pe care le prezintă 

tehnologia și internetul pentru 

copii acestea aduc și riscuri sau 

dezavantaje care le pot 

transforma copilăria într-un 

calvar. 

În continuare doresc să 

prezint câteva dintre pericolele 

la care este expus copilul, la o 

vârstă fragedă, datorită 

navigărilor pe internet fără a fi 

supravegheați de către un adult. 

Astfel, Bitdifender, în articolul 

său a centralizat 7 pericole care 

se pot întâlni cel mai des în 

navigarea copiilor pe internet 

nesupravegheați. 

- Site-uri cu conținut 

nepotrivit. Se recomandă 

în acest sens 

supravegherea copiilor și 

cunoașterea site-urilor de 

către părinți pe care copii 

le pot accesa. Este 

necesară o blocare a unor 

astfel de site-uri. 

- Rețelele de socializare. 

Aceste rețele pot fi un 

pericol pentru copii, dacă 

ei nu cunosc câteva 

reguli de siguranță și 

utilizare. Aceștia fiind 

curioși pot să intre in 

discuții și să se 

împrietenească cu 

necunoscuții și de aici , 

problemele. 

- Dependențele de 

telefon/tabletă, rețele de 

socializare. Părinții ar 

trebui să fie atenți atunci 

când îi lasă pe copii prea 

mult să folosească 

telefonul.  
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Ei ar trebui să 

recunoască semnele de 

dependență de telefon și 

să ia măsurile necesare. 

- Acțiunile ilegale pe care 

un copil ar putea să le 

săvârșească pe internet 

fără să realizeze că 

faptele sale ar putea avea 

consecințe grave asupra 

sa. 

- Agresiunea sau 

hărțuirea online. Se 

recomandă ca părinții să 

monitorizeze activitatea 

copiilor pe internet 

pentru a putea la măsuri 

din timp în cazul în care 

există atacuri deliberate 

asupra acestora. 

- Dezvăluirea informaților 

personale. Dezvăluirea 

datelor personale îi pot 

pune în pericol pe copii, 

dar și întraga lui familie, 

fără ca aceasta să 

conștientizeze riscurile la 

care sunt expuși.  

- Virușii informatici.  

Copiii trebuie instruiți să 

nu anumite link-uri 

deoarece pot să își 

viruseze echipamentele 

și să piardă anumite date 

sau să li se acceseze 

conturile. 

După cum observăm, din 

cele prezentate, chiar dacă 

stăm cu copiii acasă sau îi 

știm în siguranță, în fața 

calculatorului sau 

telefonului, lucrurile, de 

multe ori, nu pot fi așa.  

 

 

 

 

 

O clipă de neatenție, sau 

ignorarea copilului, din 

dorința de a fi lăsat în pace, 

putem să îi scăpăm de sub 

control și mai apoi să fie 

greu a remedia lucrurile. 

 De aceea, pentru a putea 

evita astfel de pericole la 

care pot fi supuși copiii, 

trebuie respectate, anumite 

reguli și legi, să avem 

răbdare, să comunicăm 

deschis cu ei. 

 Este necesar și campanii  

media de conștientizare a 

pericolelor din spatele 

ecranelor, de implicare din 

partea autorităților pentru o 

copilărie liniștită, fericită și 

frumoasă, de oferirea de 

alternative educaționale și de 

petrecere a timpului liber.  

Așadar, atenție , părinți 

la activitatea copiilor privind 

siguranța pe ,,net,,! 
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CERCUL LITERAR - FORMĂ DE EDUCAŢIE ESTETICĂ ŞI ETICĂ A ELEVILOR 

 

PROF. APETREI MARIA-PETRONELA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, PIATRA-NEAMȚ 

 

 

Indiscutabil, cercurile 

literar – artistice aduc o mare 

contribuţie la descoperirea şi 

stimularea talentelor şi a 

aptitudinilor elevilor, la 

cultivarea interesului şi a 

pasiunii pentru literatură şi 

artă, la educarea elevilor 

pentru folosirea utilă şi 

plăcută a timpului liber, la 

dezvoltarea imaginaţiei 

creatoare şi a sensibilităţii 

artistice, la încurajarea 

iniţiativei şi independenţei 

de acţiune, în fine, la 

stabilirea unor relaţii mai 

apropiate între dascăl şi 

elevi. 

Eficienţa activităţii în 

cercurile literar – artistice 

este condiţionată, în primul 

rând, de profesorul 

îndrumător, care trebuie să 

aibă o temeinică pregătire de 

specialitate, să dea dovadă 

de talent şi de aptitudini 

creatoare. Profesorul 

îndrumător are un rol 

hotărâtor în selectarea şi 

înscrierea elevilor în cerc, 

ţinând seama de înclinaţiile 

şi capacităţile reale ale 

elevilor, dar întreaga 

activitate în cadrul cercului, 

de la concepţie la realizare, 

trebuie să fie opera 

participanţilor. 

Cercul de literatură 

Scopul general al unui 

cerc literar este educaţia 

artistică a elevilor, prin 

orientarea lecturii acestora şi 

cultivarea dragostei pentru 

literatură. 

Tematica activităţilor 

care se desfăşoară în cercul 

literar se stabileşte prin 

consultarea membrilor, în 

concordanţă cu programele 

şcolare, fără să se 

îngrădească preferinţele şi 

spiritul de iniţiativă ale 

elevilor. Aşadar, este bine, 

să se acorde membrilor 

iniţiative largi  atât în 

domeniul muncii 

organizatorice, cât şi în 

stabilirea  conţinutului, a 

formelor de activitate şi a 

planului de muncă. 

Întreaga activitate a 

cercului literar este 

organizată şi desfăşurată de 

către elevi , conduşi de un 

birou, în componenţa căruia 

intră, de regulă,  un secretar 

şi câţiva membri. Învăţătorul 

sau profesorul rămâne 

coordonatorul din umbră. 

Pentru realizarea 

obiectivului fundamental 

înscris în planul cercului 

literar – cultivarea dragostei 

pentru arta cuvântului, 

educaţia estetică şi etică a 

elevilor, formarea şi 

dezvoltarea orizontului lor 

cultural, a deprinderilor de 

exprimare corectă, coerentă 

şi nuanţată – se poate folosi 

un evantai de activităţi care  

şi-au  dovedit eficacitatea: 

lectura, recitarea, povestirea 

expresivă, expunerea pe o 

temă dată, seara literară, 

dimineaţa de basm, 

medalionul literar, 

simpozionul, şezătoarea 

literară, montajul literar- 

muzical, concursul literar, 

recenzia, audio-vizionări, 

vizionări de filme (după 

opere literare), întâlniri cu 

scriitorii, lansările de carte, 

vizionarea unor spectacole, 

procesul literar, vizită la casa 

memorială, excursia literară, 

publicaţia literară. Trebuie 

să precizăm că fiecare dintre 

activităţile menţionate se 

pregăteşte  după o 

metodologie specifică, 

aceasta fiind în funcţie de 

natura activităţii respective. 

Unele dintre activităţile 

extracurriculare legate de 

studiul  literaturii au un 

caracter periodic (lunar, 

semestrial) sau ocazional 

(vizite, excursii literare, 

manifestările artistice pe 

teme literare şi concursurile 

şcolare pe aceleaşi teme).  

a) Cercul de citire 

expresivă şi de 

povestire artistică 

 Capacitatea şi abilitatea 

de „a şti să citeşti” se 

instituie la nivel de 

personalitate drept  
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componentă fundamentală, 

prezentă în sfera activităţilor 

intelectuale.  

„Doar lectura iubeşte 

opera şi întreţine cu ea un 

raport de dorinţă” (C. 

Barthes). Nu trebuie să se 

uite că formarea sensibilităţii 

pentru acest cerc este o 

condiţie sine qua non a 

întregii educaţii. 

Gustul pentru citire nu 

vine de la sine, ci se 

formează prin munca tuturor 

factorilor educaţionali 

(şcoala, familia), o muncă 

făcută cu răbdare, 

perseverenţă, continuitate, 

vointă. Când gustul pentru 

lectură, cultul pentru carte s-

au format din primii ani de 

şcoală, acesta rămâne pentru 

toată viața o obişnuinţă utilă. 

Prin cercul de citire 

expresivă şi de povestire 

artistică, dascălul sprijină 

direct şi eficace activitatea 

desfăşurată la clasă, ajută 

întregul proces instructiv – 

educativ.  

Citirea expresivă se 

poate organiza astfel: 

- pregătirea clasei pentru 

asculatare; 

- stimularea interesului şi 

a atenţiei elevilor printr-

o scurtă conversaţie 

despre autor şi unele 

elemente ale textului  

care ar putea stârni 

curiozitatea; 

- citirea expresivă propriu 

– zisă; 

- alegerea tonului şi 

modularea acestuia; 

- respectarea punctuaţiei; 

 

 

- evidenţierea dialogului 

prin voce; 

- exprimarea discretă a 

afectivităţii prin mimică 

şi gesturi ; 

- verificarea atenţiei cu 

care elevii au ascultat 

lectura printr-o scurtă 

conversaţie asupra 

conţinutului ; 

- corelarea lecturii 

efectuată în clasă cu 

cerinţa efectuării altor 

lecturi, în afara clasei. 

Citirea expresivă mai 

poate fi efectuată şi de către 

elevi sau poate fi preluată pe 

o casetă video sau audio. 

Pentru textele lirice, citirea 

expresivă ia forma recitării. 

b) Povestirea artistică este 

o formă de organizare a 

lecturii, specifică 

claselor primare şi 

gimnaziale. Povestirea 

conţinutului unor basme, 

povestiri, întâmplări 

reale se efectuează de 

către profesor sau de 

către elevi. 

Elevii vor citi anticipat 

două – trei lecturi sau toţi 

vor lectura acelaşi text. 

Fiecare va povesti câte un 

episod sau vor povesti 

integral, într-un cadru de 

competiţie. Emulativă este 

organizarea în cadrul 

cercului a unui concurs 

pentru cea mai frumoasă 

povestire. 

c) Însemnările personale 

asupra celor citite se 

realizează într-un „caiet 

de lecturi suplimentare”. 

În acest caiet elevii vor 

nota titluri, autori, citate,  

 

vor povesti, vor 

înregistra numele 

personajelor, vor 

caracteriza sumar unele 

personaje, îşi vor 

exprima părerea asupra  

unor fapte, personaje, 

expresii literare. Este 

important ca aceste 

notaţii să fie verificate 

periodic de către 

profesor, făcând totodată 

aprecieri stimulative, 

spre a-i determina să-şi 

formeze un stil de fişare, 

de selectare şi de 

înregistrare a 

informaţiilor acumulate 

din cărţi. 

d) Jocul sau concursul 

literar 

Se recomandă jocul 

„Povestirea în lanţ”. Se alege 

un text cunoscut de toţi şi, în 

prealabil, recomandat de 

profesor. Un copil începe să 

povestească, apoi povestirea 

este preluată de ceilalţi, pe 

rând. Elevul care nu este 

capabil să continue, rupe 

lanţul. Pedeapsa pe care o 

primeşte este tot una 

„literară” : să spună o 

ghicitoare, o poezie. 

Bineînţeles că profesorul 

poate să conceapă şi alte 

jocuri prin care să stimuleze 

lectura elevilor şi în acelaşi 

timp să o verifice. 

Concursul „Cine ştie 

câştigă” pe temă literară se 

poate organiza  cu elevii 

aceleiaşi clase sau cu cei din 

serii paralele. Se fixează 

bibliografia, se dă elevilor 

un timp mai îndelungat: o 

lună, un semestru pentru a o  
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parcurge şi a o studia. Este 

bine ca acest gen de concurs 

să fie dotat cu premii în 

vederea stimulării 

câştigătorilor. 

Organizarea concursului 

şi premierea concurenţilor 

stau în sarcina unui juriu 

format din cadre didactice, 

părinţi şi chiar elevi mai 

mari, de la alte clase. 

Formele sub care se 

concretizează aceste metode 

şi procedee sunt, desigur, 

orientative. 

e) Medalionul literar este 

consacrat aniversării 

unui scriitor. Această 

manifestare culturală se 

organizează  din timp şi 

necesită un program de 

desfăşurare a activităţii. 

Programul poate 

cuprinde următoarele 

etape : 

1. organizarea 

activităţii ; 

2. culegerea de date 

despre sărbători ; 

3. repartizarea 

materialului 

literar elevilor 

participanţi ; 

4. întocmirea şi 

împărţirea 

invitaţiilor ; 

5. amenajarea sălii 

în care se 

desfăşoară 

manifestarea. 

Se pot folosi aparate 

audio – vizuale. 

f) Expoziţia şi 

prezentarea de carte  

Profesorul împreună cu 

biblioteca şcolii pot să 

organizeze periodic  

 

asemenea manifestări. 

Expoziţia de carte se 

organizează într-o sală de 

clasă, pe culoarul şcolii sau 

în bibliotecă, în funcţie de 

spaţiu.  

Acest procedeu vizează 

înştiinţarea elevilor în 

legătură cu noile apariţii de 

carte ce pot fi utile sau 

interesante pentru elevi. 

Expoziţia se organizează şi 

pe baza unei tematici. Cărţile 

expuse sunt însoţite de 

scurte prezentări. 

g) Şezătoarea literară se 

organizează cu o clasă 

sau clase diferite. Se pot 

invita si părinţii elevilor. 

Se recită poezii, se 

povestesc opere literare 

sau fragmente din ele, se 

dramatizează povestiri, 

se cântă melodii pe 

versurile unor poeţi. 

Şezătoarea reprezintă o 

formă activă, recreativă, 

dinamică şi dinamizatoare, 

potrivită pentru realizarea 

obiectivelor propuse la orele 

de lectură. Se constituie un 

cadru adecvat manifestării 

libere a elevilor şi un mijloc 

eficient de exersare şi 

cultivare a relaţiilor de 

colaborare, de încredere, 

fiind o formă de activitate 

colectivă. Prin conţinutul 

informaţional vehiculat 

(poezii, ghicitori, poveşti, 

povestiri, basme,proverbe, 

zicători) elevii vin în contact 

cu o mare varietate de idei, 

impresii, cunoştinţe. 

 Încheierea şezătorii 

reprezintă un moment căruia 

trebuie să i se acorde  

 

importanţă pedagogică 

necesară. Profesorul va 

aprecia în termeni laudativi 

comportarea elevilor, 

contribuţia fiecăruia la 

desfăşurarea activităţii şi va  

distribui, dacă este posibil, 

anumite recompense, premii. 

h) Excursiile şi vizitele 

literare 

 Se organizează în 

locurile în care s-au născut şi 

au trăit scriitorii, în muzee, 

case memoriale sau în 

mediul natural şi social al 

unei opere literare. Ca 

auxiliar al procesului de 

învăţământ, excursia literară, 

este, de obicei, un mod de 

manifestare ocazională a 

activităţii cercului literar din 

şcoală, în grija căruia cad 

obligaţiile pregătirii şi 

desfăşurării excursiei 

(vizitei). 

   Indiferent de forma pe 

care o ia cercul de literatură, 

acesta contribuie, în mod 

categoric, la formarea 

cultural-artistică a elevilor, 

la sensibilizarea acestora și 

trebuie abordat ca formă de 

activitate extrașcolară. 
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MODURI ÎN CARE PREDAREA ON-LINE TREBUIE SĂ FIE DIFERITĂ 

 FAȚĂ DE PREDAREA FAȚĂ -ÎN -FAȚĂ 

 

PROFESOR OSOIANU ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU", COMUNA RĂZBOIENI 

 

 

  Deja situația existentă 

și declarațiile oficiale ale 

specialiștilor în sănătate și 

ale liderilor din sistemele de 

educație duc spre concluzia 

că  anul școlar se va 

desfășura încă sub 

amenințarea acestui COVID-

19 și că varianta de învățare 

hibridă (directă, cu 

distanțare + la distanță/ 

online) va fi trebui acceptată 

de sistemele de educație din 

(aproape) toată lumea. Din 

acest motiv, se pare că 

nimeni nu a luat cu adevărat 

vacanță, încercând să ajute 

cât mai mulți educatori să se 

pregătească pentru acest 

(nou și doar provizoriu) 

model de școală. 

  Poate că va fi vorba de 

predare online 100%, sau va 

fi vorba de un model hibrid, 

dar un lucru este sigur: De 

data asta nu vei fi aruncat în 

acest tip de predare fără vreo 

avertizare. 

  Deci, având această 

șansă, să respiri și să te 

gândești mai mult, să 

planifici intenționat pentru 

acest fel de predare, 

următoarea întrebare este: 

Ce vom face diferit? 

  Ce schimbări este 

necesar să facem în 

practicile noastre de predare 

față-în-față pentru a obține 

cele mai bune rezultate în 

învățarea online? 

  Noi moduri în care 

predarea on-line trebuie să 

se deosebească de predarea 

față-în-față.  Nouă deosebiri: 

trei care sunt specifice 

construirii de comunități și 

comunicării și șase care se 

concentrează pe conceptul 

de instruire. Pe lângă aceste 

diferențe și câteva lucruri 

care trebuie să rămână exact 

la fel. 

Construirea 

comunității & Comunicare 

1. Primele săptămâni de 

școală trebuie dedicate 

dezvoltării competențelor 

digitale și construirii 

comunității. 

Rezistați tentației de a vă 

adânci imediat în curriculum 

la începutul anului școlar. 

Lucrurile vor merge mult 

mai lin dacă dedicați primele 

săptămâni construirii 

comunității, astfel încât 

elevii să se simtă conectați. 

Abilitățile socio-emoționale 

pot fi împletite și ele în 

activitățile din această 

perioadă. Pe lângă asta, 

elevii au nevoie să exerseze 

cu uneltele digitale pe care le 

folosiți. Așa că lecțiile  

trebuie să se concentreze pe 

aceste lucruri, împletindu-le 

pe cele două, atunci când 

este posibil. 

“Dacă predai explicit 

perseverența”, spune 

Kitchen, “poate că am să-ți 

dau o problemă care nu este 

legată de conținut, ci ceva cu 

care ai putea să te confrunți. 

Dar atunci când desemnez 

asta, dacă eu utilizez Google 

Classroom, atunci voi 

transmite această problemă 

prin Google Classroom și o 

să-i învăț pe elevi cum să 

deschidă o temă și cum să o 

prezinte când e rezolvată și 

modul în care vor primi 

feedback. Astfel, tu predai 

toate aceste abilități odată și 

nu este nimic separat sau în 

plus. Pur și simplu toate sunt 

făcute împreună”. 

2. Comunicarea cu 

părinții trebuie să fie mai 

detaliată, simplificată și 

predictibilă. 

Părinții se adaptează și ei 

la acest nou mod de a face 

școală. Deoarece câteodată 

ne așteptăm ca ei să joace un 

rol mai proeminent decât 

înainte în susținerea învățării 

elevilor, au nevoie de mai 

mult suport din partea ta. 

”Avem nevoie realmente ca 

părinții să fie partenerii  
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noștri în această comunitate 

de învățare”. 

Iată câteva linii 

directoare: 

Stabilește locații 

consecvente și un orar 

predictibil pentru 

împărtășirea de informații. 

Atunci când părinții știu 

unde și când să se uite 

pentru a găsi informațiile de 

la tine, ei vor face o treabă 

mai bună în a ține pasul și a 

le urmări până la capăt. 

Comunicările săptămânale 

sunt o modalitate bună 

pentru a-i menține pe toți 

informați despre ce se 

întâmplă în clasa ta. Și, în 

loc să te învârți între mail-

uri, alerte SMS, articole pe 

blog, anunțuri pe site și 

buletine informative, alege o 

singură platformă pentru 

informația către exterior și 

rămâi la ea; iar dacă întreaga 

ta școală poate face la fel, 

veți vedea rezultate mai 

bune. 

   Stabilește așteptări 

clare și limite pentru 

comunicare. Când se pot 

aștepta elevii și părinții să 

afle vești de la tine? Cum și 

când pot să intre în contact 

cu tine atunci când este 

nevoie? Dacă nu stabilești 

granițele, vei sfârși simțind 

că trebuie să fii la dispoziție 

24/7, ceea ce va duce repede 

la epuizare. Stabilește ore 

regulate de ”birou” și 

anunță-le într-un mod vizibil 

și ușor de găsit, pentru ca 

părinții să știe când vei fi cel 

mai sigur disponibil/ă. 

   

 

Creează un plan de 

rezervă pentru orele libere și 

suport tehnic. Dacă părinții 

sau elevii au nevoie de ajutor  

în afara” orelor obișnuite de 

birou” sau au nevoie de 

ajutor cu tehnologia, pe cine 

pot contacta? Fă această 

informație disponibilă și 

ușor accesibilă. 

  Comunică multi-modal. 

Deși este important să 

postezi în mod consecvent 

informație printr-o singură 

platformă, este de ajutor să 

furnizezi informație în mai 

multe feluri. De exemplu, ai 

putea oferi anunțuri scrise în 

fiecare săptămână și poți 

înregistra aceleași anunțuri 

într-un scurt video, în așa fel 

încât elevii și părinții să 

poată alege formatul care 

funcționează cel mai bine 

pentru ei (gândiți-vă, de 

exemplu la copii de grădiniță 

sau clasele primare, sau la 

cei mari care folosesc cu 

preponderență telefonul, 

n.n.) 

  Furnizează-le părinților 

training pentru utilizarea 

tehnologiei. Părinții vor fi 

capabili să-și ajute copiii 

mai bine, dacă înțeleg cum 

să utilizeze tehnologia, așa 

că furnizează-le tutoriale* 

despre tehnologia pe care o 

utilizezi la clasă și platforma 

pe care o utilizezi ca să 

diseminezi informații. 

 3. Comunitatea și 

conexiunea trebuie să fie o 

prioritate și pentru/ între 

profesori. 

 

 

 

“Acum, mai mult ca 

niciodată, profesorii trebuie 

să se conecteze unii cu alții”. 

În această perioadă, liderii 

școlii trebuie să creeze 

oportunități regulate care să-

ți permită să menții legătura  

cu colegii. Dacă ei nu fac 

asta, atunci creează tu acest 

oportunități. 

  Întâlnirile personalului 

trebuie ținute cu regularitate 

și acum – chiar dacă se vor 

face printr-o platformă 

online de conferințe – pentru 

a menține personalul 

conectat. 

  În timpul acestor 

întâlniri, ar trebui alocat și 

un timp dedicat stării de bine 

și sănătății emoționale a 

profesorilor. 

Grupurile mai mici, cum 

ar fi echipele de predare sau 

comunitățile de învățare 

specifice unei materii pot 

oferi chiar mai mult suport. 

Designul instruirii 

4. Colaborarea 

profesorilor este chiar și mai 

importantă. 

Este mai ușor să te 

confrunți cu provocările 

învățării online atunci când 

lucrezi împreună cu ceilalți. 

“Deoarece încercăm cu toții 

să-i cunoaștem mai bine pe 

acești elevi,” spune Kitchen, 

“trebuie să lucrăm împreună 

ca să facem asta.” Asta 

înseamnă să lucrăm 

îndeaproape cu specialiștii 

pentru a ne asigura că lecțiile 

și materialele noastre 

acoperă nevoile tuturor 

elevilor, lucrând în 

parteneriat cu alții din aria  
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noastră de conținut pentru a 

planifica instruirea, pentru a 

lucra împreună în proiecte 

integrate (cross-curricular), 

și împărțind între profesori, 

în echipă, acele lucruri de 

care au nevoie toți elevii 

(cum ar fi instruirea pentru 

utilizarea tehnologiei) sau 

pentru a ridica nivelul în așa 

fel încât elevii să nu facă 

aceleași lecții, din nou și din 

nou și noi să nu ne duplicăm 

munca. 

Din fericire, colaborarea 

online poate fi chiar mai 

ușoară decât atunci când toți 

predăm într-o clădire 

fizică.Orarele noastre și 

constrângerile de timp pe 

care le-am fi avut se vor 

termina. Am putea avea 

oportunitatea de a fi 

parteneri cu oameni pentru 

care înainte nu am fi avut 

timpul și spațiul pentru a 

putea face asta. 

5. Timpul de ,,față-în-

față" ar trebui utilizat pentru 

învățarea activă. 

Instruirea online este 

făcută în mare pentru o 

instruire asincronă, în care 

elevii pot accesa materialele 

oricând. Acesta este cazul 

ideal, deoarece să ceri 

prezența la instruirea 

sincronă îi pune pe unii elevi 

într-un imediat dezavantaj 

dacă nu au acasă același 

acces la tehnologie, un 

serviciu de internet de 

încredere sau un orar 

flexibil. 

Dar probabil că, la un 

moment dat, tu vei oferi 

elevilor și oportunități față- 

 

în-față sau sincrone și, o 

modalitate de a le face să se 

desfășoare mai ușor (pentru 

varianta sincron on-line) este 

să-i pui pe elevi să se 

întâlnească în grupuri mici. 

Deoarece este aproape 

imposibil să aranjezi ca 25 

de elevi să participe odată la  

o sesiune online, numind 

patru-cinci elevi care să se 

întâlnească în grup este mult 

mai ușor. Kitchen preferă o 

variantă intitulată ”focuri de 

tabără”, care sunt grupuri 

permanente de aproximativ 

patru elevi care stau 

împreună pentru perioade de 

timp relativ lungi. Acest 

aranjament permite elevilor 

să ajungă să se cunoască unii 

pe alții și să se stabilească o 

relație de mai mare încredere 

între ei. Elevii pot fi re-

aranjați pentru alte activități, 

pentru a obține mai multă 

varietate, dar grupurile tip 

”foc de tabără” vor furniza o 

bază stabilă de-a lungul 

perioadei de școală. 

   Deci, ce tip de 

activități de instruire ar 

trebui utilizate pentru aceste 

formare diferite? Cel mai 

bine funcționează să păstrezi 

instruirea directă – lucruri 

cum sunt scurte filme video, 

lecturi și citirea diverselor 

materiale în forma 

asincronă, utilizând 

verificări ale înțelegerii cum 

sunt întrebările incorporate 

sau ”biletele de ieșire”. 

Poți utiliza întâlnirile 

sincrone pentru o muncă 

interactivă, mai angajantă. 

Dacă vrem ca elevii să vină  

 

la sesiuni, dacă vrem ca ei să 

știe că merită să-și petreacă 

timpul acolo trebuie să fie 

realmente ceva activ și 

angajant pentru ei. Ori de 

câte ori ei pot lucra cu 

materia, o pot caracteriza, 

clasifica, organiza și pot 

împărtăși gânduri despre ea, 

pot participa la discuții – 

toate acestea sunt lucruri 

grozave care se pot face în 

grupuri mici. 

Strategiile pentru 

grupurile mici pe care le 

recomandă cu tărie 

sunt:metoda mozaic. 

6. Conținutul trebuie 

simplificat și predat mai lent 

Instruirea online nu este 

propice pentru acoperirea 

unor mari cantități de 

conținut, așa că trebuie să 

alegeți cu înțelepciune, 

predând cele mai importante 

lucruri, într-un ritm mai lent.  

Ce are efect asupra 

elevilor? Ce are durabilitate? 

Ce cunoaștere este esențială? 

Ce cunoștințe și abilități 

au nevoie să acumuleze 

elevii înainte de a trece la 

clasa următoare? 

Ce practici pot și 

accentuate deoarece sunt 

transferabile pentru mai 

multe arii de conținut? 

Abilitățile cum sunt 

analizarea, construirea de 

argumente, construirea unei 

baze solide de cunoaștere 

prin texte și vorbire – toate 

pot fi predare în multe arii 

de materie. 

Ce unelte servesc unor 

scopuri multiple? Învățându-

i pe elevi de a utiliza unelte  
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audio, desenul, scrierea și 

materiale video. De 

asemenea funcționează și 

uneltele non-digitale. Elevii 

pot folosi lucrurile pe care le 

găsesc în casă. 

7. Instrucțiunile trebuie 

să fie ușor de găsit, explicite 

și multi-modale. 

Deoarece tu nu te afli în 

aceeași încăpere cu elevii, 

instrucțiunile tale trebuie să 

funcționeze mult mai bine 

decât atunci când te afli într-

o clasă fizică. 

Furnizează instrucțiunile 

într-o locație și la o oră 

constante. Acest sfat a fost 

deja dat la capitolul cu 

părinții, dar merită repetat 

aici, prin prisma conceperii 

instruirii: Stabilește lecțiile 

astfel încât elevii să știe 

unde găsesc instrucțiunile de 

fiecare dată. 

Formulează 

instrucțiunile explicit. 

Citește-le și recitește-le ca să 

te asiguri că sunt cât mai 

clare posibil. 

Cât de des faci tu însuți 

temele pe care le dai 

elevilor? 

  Oferă instrucțiunile 

multi-modal. Dacă este 

posibil, furnizează 

instrucțiunile pentru teme 

atât în scris cât și într-un 

video, pentru ca elevii să 

poată alege varianta care 

funcționează cel mai bine 

pentru ei. Ai putea de 

asemenea să le oferi o 

întâlnire sincron zilnic, sau 

săptămânal; ceea ce este 

grozav la organizarea 

acestora online este că tu  

 

poți chiar preda mai multe 

secțiuni pe zi, la aceeași 

clasă, elevii nu mai sunt 

restricționați la durata orelor 

și pot participa la orice 

întâlnire care funcționează 

cel mai bine pentru ei. (iar 

sesiunile pot fi și 

înregistrate, fiind accesibile  

pentru elevi ulterior, 

indiferent de timp, n.n.). 

8. Practicile tradiționale 

de notare trebuie să cedeze 

locul feedback-ului 

  În timpul predării la 

distanță de urgență am văzut 

că fiecare dintre noi am avut 

cerințe diferite despre cu 

notare sau fără notare, 

despre a-i trece sau a-i pica 

pe elevi.Acest mediu trebuie 

susținut în întregime prin 

comunicare și conexiune. 

Dacă primesc o notă 

maximă, sau un 9 sau un 6, 

asta nu îmi spune neapărat la 

fel de mult cât un feedback 

verbal sau scris că eu mă 

descurc bine sau nu și unde 

aș putea să îmbunătățesc. 

Așa că atunci când 

predai de la distanță se pune 

accentul pe feedback-ul 

formativ în timp ce elevii 

lucrează la teme și 

însărcinări, în loc să le dai 

pur și simplu note la sfârșit. 

Majoritate platformelor 

de management al învățării, 

cum este Google Classroom, 

au funcțiuni incluse pentru 

furnizarea de feedback.  

Pune la dispoziția 

elevilor și părinților o cale 

prin care ei îți pot furniza, de 

asemenea, feedback asupra 

sarcinilor de lucru. 

 

9. Evaluările sumative ar 

trebui să se concentreze pe 

creație. 

 În învățarea on-line,  

,,există atât de multe 

modalități prin care elevii 

pot trișa, așa că, dacă le vom 

da doar un simplu test sau 

chestionar, le este realmente  

ușor să caute acea 

informație." 

O soluție foarte bună la 

această problemă este să-i 

pui pe elevi să creeze 

lucruri( proiecte)E mult mai 

dificil să trișezi atunci când 

trebuie să creezi sau să faci 

ceva. Iar asta integrează de 

asemenea mai multe arii 

tematice și le ridică, toată 

acea învățare se include în 

creația pe care o vor face. 

  Pentru evaluare, 

utilizează o rubrică detaliată 

care evidențiază obiectivele 

de învățare pe care trebuie să 

le demonstreze produsul 

final. O rubrică cu un singur 

punct funcționează bine 

pentru asta. 

Pentru a-i ajuta pe elevi 

să descopere uneltele cu care 

vor lucra, lista de unelte de 

mai jos este organizată după 

tipul de produs pe care îl 

creează fiecare. 

Atunci când dezvolți o 

însărcinare, în loc să te 

concentrezi pe produsul 

final, începe prin a clarifica 

ce dorești tu să facă elevii cu 

acel produs.  

 

 

 

 

 



     Şcoala modernă — Nr. 3 / 2021                                  Domeniul CONSIDERAȚII METODICE 
 

38 

 

 

 

Bibliografie:  

1.        

https://www.cultofpedag

ogy.com/9-ways-online-

teaching/ 

2. Strategii 

didactice.  Învățare activă, 

Învățare online, Comunicare 

și colaborare între profesori, 

Dezvoltarea competențelor 

digitale, Dezvoltarea 

comunității și comunicare, 

Rutine de gândire 

https://www.cultofpedagogy.com/9-ways-online-teaching/
https://www.cultofpedagogy.com/9-ways-online-teaching/
https://www.cultofpedagogy.com/9-ways-online-teaching/


     Şcoala modernă — Nr. 3 / 2021                                  Domeniul CONSIDERAȚII METODICE 
 

39 

 

 

 

 

SPORTUL, ESENȚA SĂNĂTĂȚII 

 

PROFESOR, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI  SPORT 
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„Omul nu este întreg 

decât atunci când se 

joacă”. (Schiller) 

Să nu îi lăsăm pe cei 

mici să crească fără 

sport,această componentă 

atât de importantă în 

dezvoltarea lor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     În viața copiilor, 

practicarea sporturilor are 

numeroase beneficii cum ar 

fi: o viață mai sănătoasă, 

performanţa intelectuală şi 

fizică, îmbunătățirea 

capacităților motorii, 

dezvoltarea unei mentalități 

flexibile,etc.  

Pe măsură ce 

motricitatea naturală este pe 

cale să dispară, trebuie găsite 

şi propuse copilului alte 

forme de activităţi motrice 

care să îi stârnească 

curiozitatea, să-l pregătească 

pentru joc şi învăţare, 

stimulând performanţa. Este 

momentul în care pot 

interveni, semnificativ, 

educaţia fizică şi sportul, nu 

numai prin efectuarea 

calitativă a orelor de 

educaţie fizică, ci şi prin 

consilierea şi educarea 

părinţilor de azi, care vor să 

aibă copii talentaţi în 

matematică, informatică, 

engleză, etc, şi care, din 

păcate, rămân pasivi la 

incapabilitatea copilului de 

a-şi duce singur ghiozdanul 

la şcoală. 

Un copil cu o coordonare 

vizual – motorie slabă va 

avea dificultăţi de adaptare 

la cerinţele mediului 

(dificultăţi de mişcare, de 

îmbrăcare, de adaptare la 

jocurile colective cu colegii 

săi, de a modela, de a 

desena). Învăţarea este la 

rândul ei afectată de această 

incapacitate, mai ales 

învăţarea scrisului.  

Relaţia sa cu adulţii şi cu 

alţi copii este de asemenea 

afectată. Prin sport  copilul 

ia cunoştinţă de progresele 

pe care le realizează şi le 

poate măsura în funcţie de 

mediul său înconjurător, este 

animat de un anumit număr 

de factori motivaţionali care 

îi stârnesc curiozitatea. 

Calităţile psihice vor fi 

influenţate favorabil în 

dezvoltarea lor, ca de 

exemplu: încrederea în 

deciziile pe care le iau, 

capacitatea de a evalua în 

chip realist, capacitatea de a 

risca într-un mod calculat şi 

încrederea de sine. 

Permițându-le copiilor să 

participe la activități 

extracurriculare în aer 

liber,practicând orice fel de 

sport,copilul este ajutat să 

exploreze și să își dezvolte 

abilități benefice pentru toată 

viața lor.  

Astfel, copiii au ocazia 

de a-și dezvolta abilitățile 

mentale, sociale, emoționale 

și fizice. 

Vă voi prezenta in 

continuare câteva beneficii 

importante ale practicării 

sportului în viața copiilor: 

 Sportul dezvoltă 

stima de sine  

Mai multe studii au 

arătat că, a practica un sport 

îi ajută pe copiii să-și 

dezvolte încrederea și stima 

de sine.  

Gesturile mici cum ar 

fi:,,bate 5-ul”(palma) ,sau a 

da mâna cu cineva la 

sfârșitul unui meci ,dezvoltă 

șabloane neuronale ale 

încrederii în sine.  

Sportul îi ajută pe copii 

să se încreadă în abilitățile 

lor și îi ambiționează să își 

atingă obiectivele. 

Încrederea pe care o primesc  



     Şcoala modernă — Nr. 3 / 2021                                  Domeniul CONSIDERAȚII METODICE 
 

40 

 

 

de la ceilalți prin intermediul 

gesturilor și cuvintelor 

reprezintă un element 

esențial al dezvoltării 

emoționale a stimei de sine. 

Pentru a-i ajuta pe copii să-și 

dezvolte o mentalitate 

flexibilă,care le este cu 

adevărat necesară în viață, 

complimentați-i și învățați-i 

să se auto-aprecieze pentru 

efortul depus și parcursul 

străbătut,nu doar pentru 

rezultatul obținut.  

Critica constructivă ar 

trebui să fie un element 

major în procesul de a-i ajuta 

pe copii să-și accepte 

slăbiciunile și a găsi soluții 

pentru a lucra să se 

perfecționeze. În acest sens 

copiii pot fi încurajați să 

practice orice sport,în același 

timp întrebându-i mereu 

dacă s-au bucurat sau nu, 

mai degrabă ,decât dacă au 

câștigat sau au pierdut. 

 Sportul dezvoltă la 

      copii aptitudini      

      sociale 

     Practicarea unui sport 

îi ajută pe copii să-și 

dezvolte aptitudinile 

sociale,achiziții care le vor fi 

de mare folos în viață. 

Sportul îi învață pe copii 

despre munca de echipă și 

cooperare. Astfel,ei învață să 

interacționeze cu persoane 

de diferite vârste.  

De asemenea a fi parte 

din echipă,le oferă copiilor 

sentimentul de apartenență și 

reprezintă o oportunitate de 

a-și face prieteni.  

 

 

 

Cu cât fac parte din mai 

multe grupuri sociale,ei 

reușesc să-și îmbunătățească 

abilitățile de comunicare,fapt 

ce îi va ajuta în relațiile și 

carierele lor, la vârsta adultă. 

 Sportul îi învață pe 

copii să accepte 

înfrângerea. 

 În majoritatea 

momentelor noastre de viață 

ne lovim de momente de 

,,cădere”.A învăța să 

acceptăm înfrângerea ca 

parte a unui proces, a unui 

drum și a evoluției este 

extrem de important pentru 

copii.  

Succesul nu înseamnă 

suma victoriilor,ci și 

capacitatea de a depăși in 

mod constructiv,ceea ce 

percepem a fi eșec. Cu cât 

învățăm mai devreme, cu 

atât mai bine și mai folositor 

ne va fi în viață. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin sport, copiii învață 

respectul unul față de 

celălalt și sportivitatea. Ei 

învață să accepte înfrângerea 

gestionând în mod eficient 

emoțiile și găsind moduri de 

a merge mai departe. Prin 

sport copii înțeleagă că este 

uneori OK să pierzi și că cea 

mai importantă parte este să 

te ridici și să încerci din nou. 

 

 

 Sportul îi învață pe 

copii auto-disciplina 

și cooperarea. 

     Pentru a deveni bun 

în orice sport ,ai nevoie de 

disciplină. Această disciplină 

trebuie să fie una mentală, 

fizică sau tactică.  

Disciplina îi învață pe 

copii să-și atingă 

obiectivele,să urmeze niște 

reguli,un program și să 

accepte deciziile luate de 

antrenor. Auto-disciplina și 

respectarea unui program 

sunt bazele succesului. 

     A ști să muncești și să 

faci parte dintr-o echipă este 

una dintre cele mai 

importante unelte pe care un 

copil le poate achiziționa de 

la o vârstă fragedă. O echipă 

nu poate avea succes dacă 

membrii săi nu cooperează. 

Lucrând împreună,ei învață 

despre calitațile fiecăruia și 

reușesc să decidă strategii și 

planuri de echipă,ceea ce 

fără îndoială îi va ajuta pe 

întreg parcursul vieții și în 

cariere. 

     Lista pentru 

practicarea sporturilor este 

importantă pentru orice 

copil, este lungă și arată cât 

de multe pot învăța cei mici 

din astfel de activități. 

Contrar percepțiilor cu 

care am fost crescuți, 

practicarea activităților 

fizice îi ajută pe copii să-și 

îmbunătățească 

performanțele și la celelalte 

materii. 
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Cum ne putem ajuta 

copiii să practice activități 

fizice? 

● Fii un părinte activ! 

Copiii învață prin 

exemplu! 

● Sprijină eforturile 

copiilor tăi în 

sport,încearcă să fii în 

tribune la fiecare 

meci,încurajează-l! 

● Încearcă să-i limitezi 

timpul petrecut cu 

activități sedentareca 

privitul la televizor, jocul 

pe calculator! 

● Practică sporturi 

împreună cu copilul tău! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportul nu ar trebui să fie 

niciodată o activitate 

coercitivă,ci un loc care le 

permite să învețe și să se 

dezvolte! 
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ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ LA PREŞCOLARI 

(Studiu de specialitate) 

 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: CARAIMAN IONELA – LAURA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CARMEN SYLVA” 

G.P.N. – HORIA, JUD. NEAMȚ 

 

 

Preşcolarii au nevoie de 

o alimentaţie diversă care să 

includă toate principiile 

alimentare deoarece la această 

vârstă principala lor activitate 

este joaca, care presupune foarte 

multă mişcare şi în consecinţă 

au nevoie de  multă energie .  

Mai mult, dacă practică 

şi un sport în cadru organizat, 

mesele trebuie să fie consistente 

şi adaptate pentru a susţine 

ritmul de creştere şi cheltuielile 

suplimentare de energie. De 

asemenea, alimentaţia trebuie să 

contribuie la creşterea capacităţii 

de apărare împotriva infecţiilor, 

atât de frecvente o dată cu 

intrarea în colectivitate. 

Alimentaţia în primii ani 

de viaţă  reprezintă o ,,fundaţie” 

durabilă pentru deprinderea  

unor obiceiuri alimentare 

sănătoase  şi pentru un ritm de 

creştere corespunzator în anii ce 

urmează. 

La fel de importante sunt 

obiceiurile din familie, acestea 

influenţând în mod considerabil 

comportamentul alimentar al 

copiilor. Din păcate, s-a 

constatat în ultima vreme, că 

aceste deprinderi sănătoase 

dispar dupa vârsta de 4-5 ani, 

părinţii nemaiacordând o aşa 

mare importanţă nutriţiei, iar  

până la apariţia problemelor de  

 

greutate mai este doar un pas. 

De aceea, este foarte important 

să-i învăţăm de mici să mănânce 

sănătos, să nu abandonăm 

niciodată aceste obiceiuri, şi mai 

presus, să fim un exemplu prin 

propriul comportament 

alimentar. 

Ȋncepând cu vârsta de 3 

ani, este recomandată trecerea la 

obiceiurile alimentare din 

familie, cu condiţia ca acestea să 

respecte un orar regulat al 

meselor şi să evite alimentele 

nesănatoase, în special cele care 

suferă o prelucrare industrială 

(semipreparate, conserve, 

mezeluri, afumături, etc). Este 

important şi procesul termic de 

preparare, în continuare nefiind 

recomandate prăjelile, 

rântaşurile, excesul de grăsimi 

de origine animală. O atenţie 

deosebită trebuie acordată 

excesului de dulciuri, sucuri dar 

şi ronţăielilor dintre mese. 

Alimentaţia copilului 

preşcolar trebuie să cuprindă o 

varietate mare de alimente din 

grupele de bază (pâine, cereale, 

orez şi paste făinoase; legume şi 

fructe; lactate; carne şi ouă). 

          Necesarul zilnic de 

proteine poate fi asigurat prin 

consumul a 60 – 70 g de carne, 

500 ml lapte, 20 g brânzeturi, 

precum şi din consumul de  

 

alimente de origine vegetală, 

cum ar fi cerealele si 

leguminoasele. Glucidele se 

asigură prin consumul de pâine 

(140 g/zi), făinoase (40g/zi), 

legume şi fructe. Legumele se 

servesc sub formă de supe, 

piureuri şi salate îmbogăţite cu 

puţin ulei. Fructele trebuie 

consumate proaspete sau sub 

formă de compoturi, piureuri. 

Nutriţioniştii apreciază că un 

copil trebuie să consume 200 - 

220 g fructe pe zi. 

La această vârstă este 

bine să se evite consumul de 

mezeluri şi conserve, excesul de 

sare sau de zahăr. Cantitatea de 

mâncare trebuie să fie adecvată 

vârstei copilului. Un aspect 

deosebit de important în 

creşterea şi dezvoltarea copilului 

îl constituie mediul social al 

acestuia. Deopotrivă, un climat 

familial adecvat, o informare 

corectă a părinţilor şi accesul la 

educaţie au un rol major la 

dezvoltarea armonioasă a 

copilului.  

În acest sens, nu trebuie 

neglijate următoarele: 

 - sensibilizarea părinţilor pentru 

o alimentaţie sănătoasă a 

copilului lor, în mediul familial 

şi extrafamilial, cu un minim de 

informaţii despre principiile 

alimentare şi rolul acestora; 
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 - încurajarea activităţii fizice la 

copil, având în vedere efectele 

benefice pe termen lung ale 

acesteia; 

 - încercarea de a explica 

copilului importanţa alimentaţiei 

corecte şi de a forma unele 

deprinderi în acest sens, de la o 

vârstă cât mai mică; se va folosi 

un limbaj simplu, adecvat 

vârstei şi capacităţii 

de înţelegere a acestuia; 

 - corecţia obezităţii încă din 

copilărie reduce riscul unor boli 

cardiovasculare şi metabolice la 

adult; 

 - promovarea noţiunilor de 

nutriţie în grădiniţe şi şcoli, în 

cadrul orelor de educaţie 

alimentară. 

În acest sens, am 

desfăşurat, alături de un medic 

nutriţionist, o activitate  pentru 

părinţi, denumită ,,Părinţi 

informaţi – copii sănătoşi”, în  

cadrul căreia părinţii au primit 

informaţii de specialitate, 

privind alimentaţia copiilor sub 

aspectul componentei 

nutriţionale   şi cantităţii.  

De asemenea, am 

implicat copiii în activităţi de 

preparere a unor gustări şi salate 

din legume sau fructe. 

Am desfăşurat întâlniri 

cu medicul stomatolog, în cadrul 

cărora copiii au aflat despre 

alimentele care îi ajută să- si 

păstreze dinţii  sănătoşi. 

Ȋmpreună cu colega de 

grupă, am proiectat în cadrul 

diverselor activităţi, filme 

educaţionale privind alimentaţia 

incorectă a copiilor şi 

consecinţele acestui fapt. 

 

 

 

Am desfăşurat împreună 

cu copiii, părinţii şi bucătăreasa 

grădinitei, activităţi cu caracter 

gospodăresc unde s-au realizat 

diverse preparate sănătoase din 

punct de vedere nutriţional şi cu 

un aspect atractiv care să-i îmbie 

pe cei mici spre a le consuma. 
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ACTIVITATEA  DIFERENŢIATĂ, UN FACTOR ESENȚIAL ÎN   REUŞITA  ŞCOLARĂ 

 (Studiu de specialitate) 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR : MOROIU MARIA-CLAUDIA 

COLEGIUL TEHNOLOGIC”SPIRU HARET” PIATRA NEAMȚ 

 

 

Reuşita şcolară este ţelul 

întregului proces de învăţământ. 

Analiza reuşitei şcolare se face 

în strânsă legătură cu eşecul 

şcolar. Cercetările au relevat 

condiţionarea reuşitei şcolare de 

influenţa unei constelaţii de 

factori cu acţiune variabilă, ceea 

ce oferă posibilitatea ca, prin 

potenţarea unora, să se atenueze 

efectul altora mai puţin 

confortabili şi mai uşor de 

manipulat, în scopul ameliorării 

performanţelor.  

Aspecte ce favorizează 

reuşita şcolară: 

 influenţa 

caracteristicilor 

individuale ale 

elevilor 

 factorii socio-

familiali 

 grupul şcolar 

 factorii şcolari 

Cadrul didactic trebuie 

să ţină seama de următorii 

factori: 

• Climatul social 

• Varietatea 

activităţilor în 

procesul de 

învăţare 

• Oportunităţile 

oferite în vederea 

încurajării 

participării elevilor 

 

 

 

• Feed-back şi 

cercetare 

Una dintre tendinţele 

modernizarii învăţământului 

vizează flexibilitatea instrucţiei 

şi educaţiei pentru a asigura 

dezvoltarea capacităţilor şi 

aptitudinilor fiecărui elev, în 

raport cu propriile posibilităţi si 

interese.  

Procesul de predare-

învăţare-evaluare trebuie să-l 

pună pe elev cât mai devreme 

posibil în posesia unor mijloace 

proprii de însuşire a 

cunoştinţelor, de aplicare în 

practică în mod constant şi 

creator a acestora. Cadrul 

didactic trebuie să adapteze 

întregul demers educaţional la 

diversitatea indivizilor şi 

grupurilor, talentelor 

individuale, evitând 

marginalizarea ori excluderea 

socială.  

Educaţia ţine seama atât 

de disponibilităţile aptitudinale 

individuale, de specificitatea 

persoanei, cât şi de cerinţele 

mediului ori de tradiţiile 

culturale ale grupurilor care 

compun societatea, în scopul 

unei integrări sociale optime a 

fiecăruia. 

Începând cu ciclul 

primar, se urmăreşte ameliorarea 

rezultatelor şcolare prin  

 

 

valorificarea la maximum a 

potenţialului fiecărei vârste.  

Printre modalităţile de 

adaptarea învăţământului la 

particularităţile individuale ale 

elevilor se înscrie şi activitatea 

diferenţiată cu elevii. Prin 

diferenţierea activităţii se 

înţelege cunoaşterea şi folosirea 

particularităţilor individuale, cu 

scopul de a-l ajuta pe elev să se 

dezvolte la nivelul la care îi 

permit posibilităţile sale, prin 

eforturi progresive. 

“Instruirea diferentiată 

nu prezintă doar o cerinţă care 

priveşte doar un aspect sau altul 

al procesului complex de 

instruire sau educare a elevilor, 

ci un principiu general care 

vizează activitatea de 

învăţământ atât ca macrosistem, 

cat si componentele sale, ca 

microsisteme. Ea constituie un 

imperativ al învăţământului din 

vremea noastră şi, ca urmare, 

trebuie concepută o veritabilă 

strategie de organizare şi 

desfăşurare a acesteia.” 

“Principiul 

individualizării şi diferenţierii 

învăţării exprimă necesitatea 

adaptării (potrivirii) dinamice a 

încărcăturii cognitive şi 

acţionale a conţinuturilor şi 

strategiilor instructiv-educative, 

atât la particularităţile psiho-

fizice ale fiecărui elev, cât şi la  
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particularităţile diferenţiate, 

relativ comune unor grupe de 

elevi în vederea dezvoltării lor 

integrale ca personalitate  şi 

profesionalitate.” 

Principiul urmăreşte să 

asigure unitatea dintre particular 

şi general în educaţie, dintre 

obiect şi subiect al educaţiei, 

dintre strategiile de educaţie de 

grup cu cele de educaţie 

individuală.  

“Acest principiu ne 

atenţioneaza asupra faptului că 

este bine să pornim de la datele 

persoanei de educat, de la 

natura sa interioară şi să nu 

forţăm nepermis de mult, peste 

limitele pe care le îngăduie 

vârsta şi caracteristicile 

individuale. Educaţia în 

conformitate cu natura (fie în 

sensul imprimat de 

J.A.Comenius, după care este 

indicat să luăm lecţii de la 

grădinar, care nu forţează 

natura, fie în sensul dat de 

J.J.Rousseau, după care suntem 

obligaţi să respectăm natura 

interioară a copilului, să plecăm 

de la aceasta) pare a fi o regulă 

de aur. În măsura în care este 

pusă în paranteză persoana, 

efectul educativ este diminuat 

sau nul.  

Nu ne putem juca sau nu 

putem face experimente cu 

mintea şi sufletul copiilor. Firea 

omeneascăîşi are un mers firesc 

care trebuie cunoscut şi 

respectat. Tot ce se dă elevilor 

va fi dimensionat în raport cu 

psihicul lor, conţinuturile 

ideatice vor fi relativizate la 

vârste şi persoane, relaţia dintre 

profesor şi elev va fi reglată 

permanent în funcţie de  

 

permisivitatea situaţiilor 

psihologice.” 

Acest principiu îşi găseşte 

fundamentarea psihologică în 

relaţia ce se instituie între 

învăţare şi dezvoltare. Se ştie că 

trecerea de la structuri 

cognitive superioare se face sub 

impulsul exersării şi învăţării. 

Informatiile noi sunt asimilate 

prin intermediul structurilor de 

cunoaştere deja existente care, la 

rândul lor, suportă o acomodare 

permanentă în raport cu datele 

noi, interiorizate de subiect . 

Învăţarea se va face în 

raport cu “zona proximei 

dezvoltări” în sensul că se va da 

elevului maximum din ceea ce el 

poate să asimileze la un moment 

dat şi care îi permite dezvoltarea 

psihica în perspectivă. 

Diferenţierea şi 

individualizarea instruirii 

constituie o problemă 

pedagogică veche, dar mereu 

actuală, deoarece oamenii se 

deosebesc unii de alţii nu doar în 

ceea ce priveşte felul lor de 

agândi şi a fi, ci şi prin 

capacitatea şi ritmul de învăţare, 

prin atitudinea faţă de aceasta. 

Diversitatea umană a pus în faţa 

pedagogiei şi a psihologiei 

educaţiei problema complexă a 

diferenţierii şi individualizării 

instruirii, ca premisă 

indispensabilă pentru 

asigurarea reuşitei fiecărui elev 

şi realizarea unor performanţe 

cât mai apropiate de potenţialul 

său intelectual maxim. 

Pedagogia diferenţiată 

poate fi definită ca o „pedagogie 

individualizată care recunoaşte 

elevul ca o persoană având 

reprezentările sale proprii  

 

asupra situaţiei deformare; o 

pedagogie variată care propune 

un evantai de demersuri, 

opunându-se astfel „mitului 

identitar” al uniformităţii, al 

falsei democraţii conform căreia 

toţi trebuie să muncească în 

acelaşi ritm, în aceeaşi durată şi 

urmând aceleaşi itinerarii. O 

asemenea pedagogie se 

constituie ca fundament teoretic 

şi practic al luptei cu eşecul 

şcolar, cu orice formă de 

excludere” (Halina Przesmychi). 

Problema instruirii 

diferenţiate nu este nouă, ci 

numai modul de abordare. În 

acest sens, aria preocupărilor s-a 

extins:în direcţia conceperii unei 

activităţi instructiv-educative 

mai variate, nuanţate în raport 

cu diferenţele dintre elevi; în 

sensul promovării unei acţiuni 

complexe de asistenţă a 

copilului (medicală, socială, 

psihopedagogică). Întrucât 

natura şi societatea umană 

progresează prin diferenţiere şi 

nu prin uniformizare, interesul 

educatorilor nu trebuie să fie 

“tocirea” particulărităţilor 

individuale până la dispariţie, ci 

respectarea si valorificarea lor 

pentru ca, prin educaţie şi 

instrucţie, fiecare individualitate 

să poată fi transformată într-o 

personalitate umană complexă, 

capabilă să creeze noi valori 

materiale şi spirituale.  

Premisa oricărei acţiuni 

de tratare diferenţiată o 

constituie depistarea şi 

decelarea trăsăturilor care-i 

diferenţiază pe subiecţi şi 

stabilirea rolului fiecareia în 

definirea comportamentului care  
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conduce la performanţe 

maximale. 

Pedagogia modernă 

propune repere metodologice şi 

de conţinut ale unei educaţii “pe  

măsură”,care acţionează atât la 

nivel de sistem, 

macrostructural, cât şi la nivel 

microstructural, al formelor de 

grupare a elevilor, al 

particularităţilor fiecărei 

individualităţi.  

Sunt, astfel, organizate, 

clase de grupare ori „clase 

speciale” care se constituie atât 

pentru elevii capabili de 

performanţă superioară, cât şi 

pentru cei cu ritm lent de 

asimilare ori cu nevoi speciale.  

Ion T. Radu, pedagog 

român important în 

fundamentarea teoretică şi 

practică a instruirii diferenţiate, 

consideră că egalizarea şanselor 

de succes presupune efortul 

convergent al educatorilor 

pentru a oferi „fiecăruia după 

capacităţi, pentru a obţine cât 

mai mult posibil din partea 

tuturor”. 

Diagnosticul 

instrucţional precis, ca şi 

„diagnostic pedagogic 

formativ”, precede actul 

diferenţierii în sine şi îl 

abordează pe cel care se 

instruieşte prin prisma acţiunilor 

ce trebuie întreprinse prin 

raportarea la potenţialul existent, 

la evoluţiile probabile şi la 

structurile deficitare. Este 

necesară, deci, o abordare 

globală, unitară, a personalităţii 

elevului. 

Noile orientări ale 

ştiinţelor educaţiei evidenţiază 

necesitatea valorificării  

 

optimale a potenţialului fiecărui 

elev şi reflectării maximale a 

disponibilităţilor lui psihofizice 

în scopul atingerii parametrilor 

de calitate în strânsă legătură 

cu cerinţele societăţii.  

„Învăţământul trebuie să 

urmărească dezvoltarea deplină 

a personalităţii umane” 

(Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului, art. 26), iar 

,,educaţia copilului trebuie să 

urmărească dezvoltarea 

personalităţii copilului, a 

aptitudinilor şi a capacităţilor 

sale mintale si fizice, la nivelul 

potenţial maxim” (Convenţia 

Naţiunilor Unite cu privire la 

Drepturile copilului, art. 29). 

Şansele egale prin 

instruire înseamnă atât adaptarea 

conţinutului, metodelor ori 

ritmului activităţii la 

posibilităţile elevilor, cât şi 

stimularea dezvoltării fiecărui 

elev, solicitările depăşind 

raţional posibilităţile actuale ale 

elevului şi determinând la 

autodepăşire. 

Pentru a promova un act 

educaţional care să respecte 

individualitatea fiecărui elev, 

într-o societate şi un sistem 

educaţional democratic, cadrul 

didactic tebuie să-şi 

fundamenteze intervenţiile 

didactice pe următoarele cerinţe 

cadru ale acţiunii educaţionale: 

 dreptul de a fi diferit sau 

dreptul la diversitate este 

un drept fundamental al 

omului; 

 potenţialul individual 

trebuie valorificat 

maximal; 

 asigurarea egalităţii de 

şanse la educaţie  

 

presupune recunoaşterea 

şi respectarea 

diferenţelor de capacitate 

înnăscută şi dobândită; 

 adaptarea şcolii la 

posibilităţile 

aptitudinale, nevoile,  

problemele ori interesele 

de cunoaştere ale elevilor 

este o necesitate a 

educaţiei pentru toţi şi a 

educaţiei pentru fiecare. 

În literatura pedagogică se 

folosesc termenii de 

„diversificare”, 

„individualizare”, “diferenţiere 

pedagogică”, “diferenţiere în 

învăţare”, “pedagogia 

diferenţei”, pentru a descrie 

realitatea complexă a adaptării 

contextului şi tuturor 

intervenţiilor din spaţiul 

educaţional la particularităţile 

şi nevoile elevilor, din 

perspectiva atât a organizării 

structurale a sistemului de 

învăţământ pe grade, tipuri şi 

profiluri, cât şi a conţinutului 

învăţământului şi a metodelor de 

predare-învăţare-evaluare 

utilizate. 

La nivel macrostructural, 

prin diversificare sunt 

desemnate intervenţiile la 

nivelul sistemului de învăţământ 

care au ca scop corelarea 

tipurilor si nivelurilor 

instituţiilor şcolare existente cu 

necesitatea de a forma în şcoală 

oameni potriviţi pentru toate 

activităţile social-utile, în 

prezent şi perspectivă.  

La nivelul practicii 

educaţionale, conceptul de 

diferenţiere a instruirii se referă 

la strategiile de predare-

învăţare-evaluare utilizate, astfel  
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încât să se asigure respectarea 

particularităţilor individuale ale 

elevilor. Toate intervenţiile de 

diferenţiere privind strategiile 

educaţionale, conţinuturile, 

rolurile actorilor educaţionali se 

produc la nivelul şcolii şi al  

fiecărei clase, spre deosebire de 

diversificarea instituţională, 

produsă la nivelul sistemului de 

învăţământ. Astfel, 

diversificarea instruirii poate fi 

privită ca una din premisele 

structurale ale diferenţierii în 

educaţie. 

Unii dintre factorii care 

solicită realizarea unei activităţi 

didactice diferenţiate sunt: 

deosebirile dintre copii de 

aceeaşi vârstă supuşi unui 

proces comun de 

instruire,înţelegerea nevoii de a 

nu uniformiza, ci de a oferi 

condiţii de afirmare a celor 

dotaţi cu înzestrări personale 

deosebite, ori cu ritmuri mai 

alerte sau mai lente în 

acumulări.  

Aceşti factori sunt strâns 

legaţi de dimensionarea 

psihologică a personalităţii 

umane care se distinge printr-o 

sinteză de dispoziţii, tendinţe 

biologice, înclinaţii înnăscute, 

pe de o parte, şi însuşiri formate 

în cursul vieţii şi activităţii, pe 

de altă parte.  

Deosebirile individuale 

sunt o realitate, iar natura şi 

gradul lor de dezvoltare sunt de 

multe ori uşor sesizabile, astfel 

că nu nevom găsi niciodată în 

faţa omului în general, ci 

întotdeauna în faţa unui om 

particular, a unui individ care, 

de multe ori, se dovedeşte a fi o 

enigmă. 

 

În ceea ce priveşte 

conceptul de individualizare a 

predării, acesta reprezintă 

modalitatea cea mai aprofundată 

a predării diferenţiate, în sensul 

tratării elevilor nu pe clase şi 

nici măcar pe grupe, ci pe 

fiecare individ în parte.  

Specifică învăţământului 

individualizat este repartizarea 

sarcinilor de învăţare în funcţie 

de diferenţele individuale, 

pentru acest spaţiu de intervenţie 

fiind utilizate la nivel teoretic 

concepte precum: învăţământ 

diferenţiat, instruire 

diferenţiată, învăţare 

diferenţiată, învăţare 

individualizată. 

În termeni de politică 

educaţională, strategia 

diferenţierii curriculare 

presupune trecerea de la „o 

şcoală pentru toţi” la “o şcoală 

pentru fiecare”,cu consecinţe 

pozitive în planul formării 

capacităţilor de autoinstruire şi 

dezvoltare a motivaţiei de 

învăţare continuă. Studiile şi 

cercetările din domeniul 

psihologiei genetice, psihologiei 

cognitive, teoria inteligenţelor 

multiple ş.a. oferă teoreticienilor 

şi practicienilor din domeniul 

educaţiei argumente temeinice 

privind necesitatea cunoaşterii 

reale a potenţialului psihic al 

elevului în vederea diferenţierii 

şi personalizării curriculumului. 

În concepţia de ansamblu a 

reformei curriculare din 

România, strategia diferenţierii 

curriculare „este recomandată 

atât pe considerente 

psihopedagogice, cât şi ca o 

direcţie a integrării şi 

compatibilizării proceselor  

 

educaţionale în spaţiul 

euroatlantic” (C. Creţu, 1998, p. 

66). 

Educaţia diferenţiată în 

funcţie de nevoile specifice 

oferă o alternativă strategică  

pentru îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare. 

Cunoaşterea trăsăturilor 

specifice ale fiecărui copil, 

precum şi înţelegerea unor 

asemănări esenţiale derivate din 

structurile de bază ale 

dezvoltării copilului facilitează 

stabilirea obiectivelor 

educaţionale în acord cu această 

cunoaştere şi selectarea 

strategiilor educaţionale 

eficiente pentru întreaga clasă, 

dar şi pentru fiecare copil. 

Pornind de la premiza că 

nu învăţătorul/profesorul 

reprezintă sursa cea mai 

importantă, ci elevii, este 

esenţial să se încurajeze 

participarea şi valorizarea 

resurselor acestora astfel încât 

fiecare elev să poată arăta ceea 

ce ştie, să poată înţelege nivelul 

la care a ajuns, ce este necesar 

să facă în continuare pentru a 

progresa în ritmul necesar. 

Fundamentele  psiho-

pedagogice ale instruirii 

diferențiate sunt următoarele: 

Principiul respectării 

particularităților de vârstă și 

individuale conform căruia în 

organizarea demersul didactic 

trebuie să se țină seama atât de 

particularitățile de vârstă  

(nivelul de dezvoltare 

intelectuală specific vârstei) cât 

și de particularitățile  

individuale, întrucât fiecare 

copil este unic din punct de 

vedere a ansamblului de  
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cunoștințe, aptitudini și 

competențe de care dispune. În 

aceste condiții, între elevii din 

clasă există diferențe 

semnificative în ceea ce privește 

capacitatea de învățare, 

profunzimea înțelegerii, dar  

ritm de lucru diferit. 

Principiul accesibilității 

și individualizării învățării, 

conform căruia conținuturile 

învățării trebuie adaptate atât 

specificului vârstei cât și 

posibilităților individuale de 

rezolvare. Sarcinile de învățare 

trebuie concepute astfel  încât sa 

fie cu un pas înaintea nivelului 

de dezvoltare, pentru ca elevul 

să le poată rezolva și astfel să-și 

formeze noi competențe. 

”Teoria inteligențelor 

multiple” elaborată de H. 

Gardner, conform căreia fiecare 

individ are un stil de învățare 

determinat de tipul de 

inteligență pe care îl posedă, din 

cele opt tipuri identificate de 

acesta: inteligență lingvistică, 

inteligență logico-matematică, 

inteligență spațial-vizuală, 

inteligență muzicală, inteligență 

corporal-kinestezică, inteligență 

interpersonală, inteligență 

intrapersonală, inteligența 

naturalistă sau inteligența 

existențială. Inteligența 

reprezintă capacitatea cognitivă 

a individului (abilități, talente, 

deprinderi intelectuale) care îi 

favorizează învățarea.  

Instruirea diferențiată 

presupune adaptarea activității 

de învățare sub aspectul 

conținutului, al formelor de 

organizare și a metodologiei 

didactice la potențialul diferit al 

elevilor, la capacitatea lor de a  

 

înțelege și ritmul de lucru al 

grupurilor de elevi și chiar a 

fiecăruia în parte. 

Instruirea diferențiată se 

poate realiza prin: 

a)  aplicarea de fișe 

diferențiate atât ca volum cât și 

ca și complexitate sau timp de 

rezolvare, în funcție de  

 

competențele și ritmul de lucru 

al elevilor. 

b) temele de casă 

diferențiate ca volum și 

complexitate. 

c) aplicareaunor metode 

moderne de muncă în grup care 

implică munca pe nivele de 

dificultate. 

Cadrul didactic trebuie 

să-ţi adapteze demersul: acest 

lucru nu înseamnă “refacerea 

lecţiei” sau reluarea unei 

explicaţii, ci conceperea unei 

situatii sau explicatii noi, 

capabile de a mobiliza mai bine 

posibilitatile elevilor, prin 

caracterul lor motivant sau prin 

crearea unui context familiar 

care să-l ghideze pe elev în zona 

concretului. 

În întreaga activitate cu 

clasa, trebuie să se urmărească 

să se găsească mijloacele cele 

mai potrivite ca toţi copiii să-şi 

formeze capacităţile 

corespunzătoare căci “a 

instrui”, “a educa” nu 

înseamnă“ a selecţiona”, ci 

dimpotrivă, a ne strădui ca toţi 

să reuşească. Fiecare copil este 

unic în felul lui, este o minune 

irepetabilă şi ar fi păcat ca prin 

acţiunea noastră să uniformizăm 

aceste individualităţi. Prin 

urmare,  tratarea diferentiată 

trebuie să capete o accepţiune  

 

mai generoasă, ea devenind o 

calitate a managementului 

educaţional, o abilitate a 

învăţătorului în dezvoltarea 

personalităţii fiecărui copil. 

Abordând stilul tratării 

diferenţiate, clasa devine un 

mediu dinamic şi mereu în 

schimbare, în care dascălii pot 

dovedi că apreciază pe fiecare 

dintre elevi şi pe toţi elevii.  

 

Tratarea diferenţiată este 

o premisă a prevenirii eşecului 

şcolar şi reprezintă garanţia 

obţinerii unor rezultate deosebite 

în munca dascălilor. 

 

Bibliografie: 

 

1. Bocoş, Muşata, (2002), 

Instruirea interactivă – 

Repere pentru reflecţie şi 

acţiune, Presa Universitară 

Clujeană 

2. Dottrens, Robert ,(1978), A 

educa si a instrui, EDP, 

Bucuresti 

3. Gliga, L. (coord.), (2001), 

Învăţarea activă; Învăţarea 

diferenţiată, MEC, Bucureşti 

4. Radu, I.T., (1978), 

Învățământul 

diferențiat.Concepții și 

strategii, E.D.P., București 

5. Stanciu, M., (1999), 

Reforma conţinuturilor 

învăţământului 

preuniversitar, Ed. Polirom, 

Iaşi 

6. Târcovnicu, Victor , (1981),  

Învăţământ frontal, 

învăţământ individual, 

învăţământ pe grupe , EDP, 

Bucuresti 

 

 



         Şcoala modernă — Nr. 3 / 2021                                     Domeniul Studii de specialitate  
 

49 

 

 

 

 

REDIMENSIONAREA VARIANTEI TRADIŢIONALE DE LECŢIE, CONFORM NOILOR 

CERINŢE EDUCAŢIONALE: RESPECTAREA PRINCIPIULUI INTER ȘI 

TRANSDISCIPLINARITĂŢII, DESCHIDEREA SPRE INOVARE ŞI CERCETARE PRIN 

PROIECTE TEMATICE INDIVIDUALE SAU DE GRUP 

 (Studiu de specialitate) 

 

PROF. AIRINEI OANA –MIHAELA 

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA- NEAMŢ 

 

 

“Cel mai puternic argument 

pentru interdisciplinaritate este 

chiar faptul că viața nu este 

împărţită pe discipline”. 

J. Moffett 

 

 Societatea în care trăim 

şi în care vor trăi copiii pe care 

îi pregătim are nevoie de oameni 

care să gândească inter- şi 

transdisciplinar, care să treacă 

cu uşurinţă de la un domeniu la 

altul şi care să-şi îndeplinească 

cu succes rolurile sociale pentru 

care sunt pregătiţi. 

În mod tradiţional, 

conţinutul disciplinelor şcolare a 

fost conceput cu o accentuată 

independenţă a unor discipline 

faţă de altele, adică fiecare 

disciplină de învăţământ să fie 

de sine stătătoare. Astfel, 

cunoştinţele pe care elevii le 

acumulează, reprezintă cel mai 

adesea un ansamblu de elemente 

izolate, ducând la o cunoaştere 

statică a lumii. Aceste aspecte 

sunt în contradicţie cu varietatea 

mare a legăturilor şi 

interacţiunilor dintre fenomene 

şi cu caracterul dinamic al 

acestora. 

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.  

Conexiunile 

interdisciplinare nu sunt 

univoce, în sensul că fluxul de 

informaţii, are o singură direcţie 

spre o anumită activitate; 

comunicarea se desfăşoară în 

ambele direcţii, de la un tip de 

activitate la altul şi invers.  

Abordarea 

interdisciplinară porneşte de la 

ideea că nici o disciplină de 

învăţământ nu constituie un 

domeniu închis, ci se pot stabili 

legături intre discipline.  

De asemenea, 

conţinuturile organizate 

interdisciplinar se vor axa în 

procesul educaţional nu pe 

disciplină, ci pe demersurile 

intelectuale, afective şi 

psihomotorii ale elevului. 

Realizarea 

interdisciplinarității presupune 

aportul creator  al profesorului 

care poate aplica teste sau fișe 

de evaluare a performanțelor 

elevilor cu caracter 

interdisciplinar și poate realiza 

activități de învățare și evaluare  

 

 

în care să fie utilizat acest 

principiu. Îmi permit să prezint 

câteva exemple: 

În cele mai dese cazuri, 

profesorul/ elevii sunt nevoiți, 

prin însuși datul operei, să facă 

anumite conexiuni între diferite 

discipline, să transfere metode 

din diferite domenii ale 

cunoașterii în cel al literaturii și 

să le aplice în vederea 

interpretării textului artistic. 

Astfel, studierea prozei 

de factură istorică (Zodia 

cancerului sau vremea Ducăi-

vodă de M. Sadoveanu), de 

exemplu, impune relaţia 

literatură – istorie. 

Cât priveşte modul de 

stabilire a relaţiilor respective, 

evident că elevii vor avea de 

rezolvat, chiar la etapa de 

pregătire, dar şi pe parcursul 

interpretării, mai multe sarcini 

de documentare ce vizează fie 

evenimentul / personajul istoric 

evocat.  Bunăoară, interpretarea 

acestui roman va fi precedată de 

elucidarea cel puţin a câtorva 

momente ce se referă la: situaţia 

politică (grupul I), social-

economică (grupul al II-lea), 

culturală (grupul al III-lea) a 

Moldovei din a doua jumătate a 

secolului al XVII-lea (1679).  
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Ulterior, în procesul 

interpretării operei literare în 

cauză, elevii vor fi îndemnaţi: 

a) să selecteze din textul 

operei detalii ce contribuie la 

crearea imaginii Moldovei 

(situaţia politică, social-

economică şi culturală) şi a 

locuitorilor ei din timpul 

domniei lui Duca-vodă; 

b) să confrunte această 

informaţie cu cea culeasă din 

sursele istorice; 

c) să delibereze pe 

marginea următoarelor întrebări: 

„Ce a încăput în opera literară 

din realitatea concret-istorică şi 

ce a rămas în afara ei?”, „De ce 

anume acestor fapte, întâmplări 

autorul le-a dat preferinţă?”, „În 

ce măsură autorul se apropie / se 

îndepărtează de adevărul 

istoric?”. 

Aceeași paradigmă poate 

fi utilizată și în cazul nuvelei 

istorice Alexandru Lăpușneanul, 

de Costache Negruzzi. 

În cadrul lecţiei de fixare 

şi consolidare a cunoştinţelor, la 

clasa a IX-a, Univers ficţional/ 

nonficţional. Elementele 

situaţiei de comunicare, pot fi 

realizate  anumite conexiuni 

între texte literare şi alte tipuri 

de texte. 

Studierea textului artistic 

presupune utilizarea mai multor 

metode specifice literaturii 

(comentariul literar, analiza 

literară etc.). Însă în cele mai 

dese cazuri, criticii literari, 

implicit profesorul, apelează la 

diverse metode specifice altor 

discipline.  

În cazul literaturii 

perspectiva transdisciplinară 

presupune transgresarea  

 

spaţiului literaturii şi situarea în 

domeniul celorlalte arte.  

Analiza unei ilustraţii la 

operă („Relaţionaţi poezia 

Trecut-au anii... de M. 

Eminescu cu ilustraţia Ligiei 

Macovei la aceeaşi operă”), 

comentarea în paralel a unei 

creaţii plastice şi a operei 

literare („Ce sugerează 

imaginea?”, „Ce idei îţi apar 

privind-o?”, „Raportaţi aceste 

idei la textul literar studiat”, „Ce 

afinităţi între imagine şi text 

descoperiţi?” „Care sunt 

modalităţile de comunicare 

artistică proprii celor două 

arte?”), compararea unei 

ecranizări cu textul literar 

propriu-zis (romanul şi filmul 

Moromeţii: „Cât din roman a 

încăput în film?”, „Ce a rămas 

dincolo de cadru?”, „Cum 

motivaţi alegerea regizorului?” 

etc.), vizionarea unui spectacol 

după / înainte / în timpul 

studierii operei, punerea în scenă 

de către elevi a unui tablou / act 

(mai rar a operei în întregime) 

sunt câteva dintre multiplele 

posibilităţi de manifestare a 

inter- și transdisciplinarităţii. 

Studierea textului 

AMINTIRI DIN ZIUA A 

ȘAPTEA- de vorbă cu doamna 

Zoe Cantacuzino- interviu 

realizat de Tita Chiper 

presupune utilizarea unor 

informații cunoscute din cadrul 

orelor de religie ( Facerea 

lumii). 

Și proiectul are un dublu 

rol: el poate fi folosit cu elevii 

din clasele mari de liceu pentru 

învăţarea unor teme mai 

complexe, care se pretează la  

 

 

abordări pluridisciplinare, 

interdisciplinare şi 

transdisciplinare sau ca metodă 

de evaluare  sumativă. Avantajul 

acestei forme de evaluare este în 

primul rând acela că elevii pot 

face dovada că au capacitatea de 

a investiga un subiect dat, cu 

metode şi instrumente diferite, 

folosind cunoştinţe din diverse 

domenii. Uneori, proiectul este 

folosit ca probă de evaluare la 

absolvirea unui ciclu de 

învăţământ. Prin utilizarea 

frecventă pe parcursul anilor de 

studii li se oferă elevilor un 

sprijin real pentru momentul în 

care vor fi puşi în situaţia de a 

elabora un proiect amplu pe 

parcursul studiilor universitare. 

Proiectul permite 

identificarea şi evaluarea unor 

cunoştinţe şi capacităţi 

superioare ale elevilor, fiind, în 

acelaşi timp, o modalitate de 

evaluare cu puternice valenţe în 

direcţia stimulării motivaţiei 

învăţării. 

 De exemplu, la clasa a 

IX-a la finalul Unității de 

învătare Scene din viața de ieri 

și de azi, evaluarea poate fi 

realizată prin proiecte având ca 

temă Aspecte din Bucureștiul 

interbelic. 

În concluzie 

interdisciplinaritatea asigură 

formarea sistematică şi 

progresivă a unei culturi 

comunicative necesare elevului 

în învăţare, pentru 

interrelaţionarea cu semenii, 

pentru parcurgerea cu succes a 

treptelor următoare în învăţare, 

pentru învăţarea permanentă. 
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METODE INOVATIVE   ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

PROF. ANCUȚA VASILICA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  „IUSTIN PÂRVU” 

COMUNA POIANA TEIULUI 

 

 

Procesul de învăţământ 

reprezintă mijlocul principal 

prin care societatea noastră 

educă şi instruieşte noile 

generaţii, responsabilitatea 

organizării şi conducerii acestui 

proces revenind şcolii.  

Procesul de învăţământ 

ne apare, astfel, ca un ansamblu 

de activităţi organizate şi 

dirijate, care se desfaşoară 

etapizat, în cadrul unor instituţii 

specializate, sub îndrumarea 

unor persoane pregatite în acest 

scop, în vederea atingerii  

anumitor obiective instructiv-

educative.  

Dacă ştiinţa 

fundamentală şi de sinteză a 

educaţiei este pedagogia,  ştiinţa 

şi arta procesului de învăţământ 

este didactica. 

Educaţia are o sferă mai 

largă decât procesul de 

învăţământ, ocupându-se cu 

toate tipurile şi formele ei: 

educaţia formală, non-formală, 

informală. Procesul de 

învăţământ are un caracter 

predominant formal, se 

desfăşoară în mod special în 

şcoala de diferite tipuri şi nivele. 

Didactica are în centrul 

preocupărilor sale tehnologia 

procesului de învăţământ: 

metodele, mijloacele şi formele 

de organizare şi evaluare a 

procesului educational. 

  

Metodele de învăţământ 

(“odos” = cale, drum; “metha” = 

către, spre) reprezintă căile 

folosite în şcoala de către 

profesor în a-i sprijini pe elevi 

să descopere viaţa, natura, 

lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt 

totodată mijloace prin care se 

formează  şi se dezvoltă 

priceperile, deprinderile şi 

capacităţile elevilor de a acţiona 

asupra naturii, de a folosi 

roadele cunoaşterii transformând 

exteriorul  în  facilităţi 

interioare, formându-şi 

caracterul  şi  dezvoltându-şi  

personalitatea. 

Metodologia didactică 

desemnează sistemul metodelor 

utilizate în procesul de 

învăţământ precum şi teoria care 

stă la baza acestuia. Sunt luate în 

considerare: natura, funcţiile, 

clasificarea metodelor de 

învăţământ, precum şi 

caracterizarea, descrierea lor, cu 

precizarea cerinţelor de utilizare. 

Metodele de învăţământ 

sunt un element de bază al 

strategiilor didactice, în strânsă 

relaţie cu mijloacele de 

învăţământ şi cu modalităţile de 

grupare a elevilor. De aceea, 

opţiunea pentru o anumită 

strategie didactică condiţionează 

utilizarea unor metode de 

învăţământ specifice. 

 

 

Sistemul metodelor de 

învăţământ conţine: 

- metode tradiţionale, cu 

un lung istoric în instituţia 

şcolară şi care pot fi păstrate cu 

condiţia reconsiderării şi 

adaptării lor la exigenţele 

învăţământului modern; 

- metode moderne, 

determinate de progresele 

înregistrate în ştiinţă şi tehnică, 

unele dintre acestea de exemplu, 

se apropie de metodele de 

cercetare ştiinţifică, punându-l 

pe elev în situaţia de a dobândi 

cunoştinţele printr-un efort 

propriu de investigaţie 

experimentală; altele valorifică 

tehnica de vârf (simulatoarele, 

calculatorul). 

Un criteriu de apreciere a 

eficienţei metodelor îl reprezintă 

valenţele formative ale acestora, 

impactul lor asupra dezvoltării 

personalităţii elevilor. 

Clasificarea metodelor 

de învăţământ se poate realiza în 

funcţie de diferite criterii. 

I. după criteriul istoric: 

metode clasice (tradiţionale): 

expunerea, conversaţia, 

exerciţiul etc.; metode moderne: 

studiul de caz, metoda 

proiectelor, metode de simulare, 

modelarea etc.; 

II. după funcţia didactică 

prioritară pe care o îndeplinesc: 
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1) metode de predare-

învăţare propriu-zise, dintre care 

se disting: a) metodele de 

transmitere şi dobândire a 

cunoştinţelor: expunerea, 

problematizarea, lectura etc.; b) 

metodele care au drept scop 

formarea priceperilor şi 

deprinderilor: exerciţiul, 

lucrările practice etc.; 2) metode 

de evaluare*; 

III. după modul de 

organizare a activităţii elevilor: 

metode frontale (expunerea, 

demonstraţia); metode de 

activitate individuală (lectura); 

metode de activitate în grup 

(studiul de caz, jocul cu roluri); 

metode combinate, care se 

pretează mai multor modalităţi 

de organizare a activităţii 

(experimentul); 

IV. după tipul de 

strategie didactică în care sunt 

integrate: algoritmice (exerciţiul, 

demonstraţia); euristice 

(problematizarea); 

V. după sursa cunoaşterii 

(care poate fi experienţa social-

istorică a omenirii, explorarea 

directă sau indirectă a realităţii 

sau activitatea personală), la 

care se adaugă un subcriteriu: 

suportul informaţiei (cuvânt, 

imagine, acţiune etc), prof. 

Cerghit propune o altă 

clasificare [1, 2] şi anume: 

1) metode de comunicare 

orală: expozitive, interogative 

(conversative sau dialogate); 

discuţiile şi dezbaterile; 

problematizarea; 

2. metode de comunicare 

bazate pe limbajul intern 

(reflecţia personală);  

3. metode de comunicare 

scrisă (tehnica lecturii); 

 

4. metode de explorare a 

realităţii: a) metode de explorare 

nemijlocită (directă) a realităţii: 

observarea sistematică şi 

independentă;  experimentul; 

învăţarea prin cercetarea 

documentelor şi vestigiilor 

istorice; b) metode de explorare 

mijlocită (indirectă) a realităţii: 

metode demonstrative; metode 

de modelare; 

5. metode bazate pe 

acţiune (operaţionale sau 

practice): a) metode bazate pe 

acţiune reală / autentică): 

exerciţul; studiul de caz; 

proiectul sau tema de cercetare; 

lucrările practice; b) metode de 

simulare (bazate pe acţiune 

fictivă): metoda jocurilor: 

metoda dramatizărilor; învăţarea 

pe simulatoare. 

Acestor categorii li se 

adaugă un alt tip de metode şi 

anume metodele de raţionalizare 

a învăţării şi predării: metoda 

activităţii cu fişele; 

algoritmizarea; instruirea 

programată; instruirea asistată 

de calculator (I.A.C.). 

În şcoala modernă, 

dimensiunea de bază în funcţie 

de care metodele de învăţământ 

sunt considerate inovative  este 

caracterul lor activ adică măsura 

în care sunt capabile să 

declanşeze angajarea elevilor în 

activitate, concretă sau mentală, 

să le stimuleze motivaţia, 

capacităţile cognitive şi 

creatoare. 

Aceste  metode inovative 

se numesc metodele interactive 

centrate pe elev, acele  

modalităţi moderne de stimulare 

a  învăţării şi dezvoltării  

 

 

personale încă de la vârstele 

timpurii, instrumente didactice  

care favorizează interschimbul 

de idei, de experienţe, de 

cunoştinţe.    

Interactivitatea 

presupune o învăţare prin 

comunicare, prin colaborare, 

produce o confruntare de idei, 

opinii şi argumente, creează 

situaţii de învăţare centrate pe 

disponibilitatea şi dorinţa de 

cooperare a copiilor, pe 

implicarea lor directă şi activă, 

pe influenţa reciprocă din 

interiorul microgrupurilor şi 

interacţiunea socială a 

membrilor unui grup. 

Implementarea acestor 

instrumente didactice moderne 

presupune un cumul  de calităţi 

şi disponibilităţi din partea 

cadrului didactic: receptivitate la 

nou, adaptarea stilului didactic, 

mobilizare, dorinţă de 

autoperfecţionare, gândire 

reflexivă şi modernă, 

creativitate, inteligenţa de a 

accepta noul şi o mare 

flexibilitate în concepţii. 

Uneori considerăm 

educaţia ca o activitate în care 

continuitatea e mai importantă 

decât schimbarea. Devine însă 

evident că trăim într-un mediu a 

cărui mişcare este nu numai 

rapidă ci şi imprevizibilă, chiar 

ambiguă. Nu mai ştim dacă ceea 

ce ni se întâmplă este “bine” sau 

“rău”. Cu cât mediul este mai 

instabil şi mai complex, cu atât 

creşte gradul de incertitudine. 

Datorită progresului 

tehnologic şi accesului sporit la 

cunoaştere şi la resurse ne putem 

propune şi realiza schimbări la  
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care, cu câtva timp în urmă nici 

nu ne puteam gândi. 

E bine ca profesorul să 

modeleze tipul de personalitate 

necesar societăţii cunoaşterii, 

personalitate caracterizată prin 

noi dimensiuni: gândire critică, 

creativă, capacitate de 

comunicare şi cooperare, 

abilităţi de relaţionare şi lucru în 

echipă, atitudini pozitive şi 

adaptabilitate, responsabilitate şi 

implicare. 

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  

III.1. PRINCIPIILE  

CARE STAU LA BAZA 

ÎNVĂŢĂRII  EFICIENTE 

CENTRATE PE ELEV SUNT: 

• Accentul 

activităţii de învăţare trebuie să 

fie pe persoana care învaţă şi nu 

pe profesor. 

• Recunoaşterea 

faptului că procesul de predare 

în sensul tradiţional al cuvîntului  

 

nu este decît unul dintre 

instrumentele care pot fi 

utilizate pentru a-i ajuta pe elevi 

să înveţe. 

• Rolul 

profesorului este acela de a 

administra procesul de învăţare 

al elevilor pe care îi are în grijă. 

• Înţelegerea 

procesului de învăţare nu trebuie 

să aparţină doar profesorului – 

ea trebuie împărtăşită şi elevilor. 

• Profesorii trebuie 

să încurajeze şi să faciliteze 

implicarea activă a elevilor în 

planificarea şi administraţia 

propriului lor proces de învăţare 

prin proiectarea structurată a 

oportunităţilor de învăţare atît în 

sala de clasă, cît şi în afara ei. 

• Luaţi individual, 

elevii pot învăţa în mod eficient 

în moduri foarte diferite. Se 

pune de asemenea accentul pe 

autoevaluarea cadrului didactic 

şi pe practica reflecţiei, pentru a 

facilita dezvoltarea profesională 

continuă. Dezvoltarea 

profesională a personalului 

trebuie să ofere cadrelor 

didactice aptitudinile şi 

încrederea necesară pentru: 

• A identifica 

necesităţile individuale de 

învăţare ale elevilor; 

• A încuraja şi a 

facilita învăţarea independentă, 

ajutînd elevii să „înveţe cum să 

înveţe”; 

• A practica 

principiile învăţării pe baza 

includerii; 

• A înţelege şi a 

utiliza strategii de învăţare 

activă, centrate pe elev; 

• A înţelege şi a 

utiliza strategii de diferenţiere. 

 

• Pentru a sprijini 

instruirea centrată pe elev şi 

utilizarea metodologiilor 

moderne de lucru la clasă, se va 

pune accent pe strategii de 

predare care să corespundă 

stilurilor individuale de învăţare. 

III.2. DE CE  

ÎNVĂŢĂMÂNTUL  

CENTRAT  PE  ELEV? 

• Elevul devine 

subiectul procesului educaţional; 

• Elevul îşi asumă 

responsabilitatea pentru 

rezultatele învăţării; 

• Elevul participă 

activ în luarea deciziilor la nivel 

şcolar; 

• Elevul învaţă 

independent şi posedă capacităţi 

de autoformare; 

• Elevul este 

capabil să gîndească autonom şi 

critic; 

• Elevul poate 

aplica tehnologii informaţionale 

moderne; 

• Elevul poate 

genera noi idei, poate lucra în 

echipă; 

III.3. AVANTAJELE 

METODELOR INTERACTIVE  

CENTRATE PE ELEV 

• Creşterea 

motivaţiei elevilor, deoarece 

aceştia sunt conştienţi că pot 

influenţa procesul de învăţare; 

• Eficacitate mai 

mare a învăţării şi a aplicării 

celor învăţate, deoarece aceste 

abordări folosesc învăţarea 

activă; 

• Învăţarea 

dobîndeşte sens, deoarece a 

stăpîni materia înseamnă a o 

înţelege; 
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• Posibilitatea mai 

mare de includere – poate fi în 

funcţie de potenţialul fiecărui 

elev, de capacităţile diferite de  

învăţare, de contextele de 

învăţare specifice; 

• Sprijină abilităţile 

pentru învăţarea pe parcursul 

întregii vieţi; 

• O pregătire mai 

bună pentru exercitarea unei 

profesii; 

   III.4. CLASIFICAREA 

METODELOR ŞI 

TEHNICILOR INTERACTIVE  

- Metode de fixare şi 

sistematizare a cunoştinţelor şi 

de verificare: 

• Harta cognitivă 

sau harta conceptuală (Cognitive 

map, Conceptual map); 

• Matricele; 

• Diagrama 

cauzelor şi a efectului; 

• Pânza de 

păianjăn ( Spider map – Webs); 

• Tehnica florii de 

nufăr (Lotus Blossom 

Technique); 

• Metoda R.A.I. ; 

- Metode de rezolvare de 

probleme prin stimularea 

creativităţii: 

• Brainstorming; 

• Starbursting 

(Explozia stelară); 

• Caruselul; 

• Masa rotundă; 

• Interviul de grup; 

• Studiul de caz; 

• Phillips 6/6; 

• Tehnica 6/3/5; 

• Fishbowl (tehnica 

acvariului); 

• Sinectica; 

• Metoda Delphi; 

 

 

- Metode de cercetare în 

grup: 

• Tema sau 

proiectul de cercetare în grup; 

• Experimentul pe 

echipe; 

• Portofoliul de 

grup; 

 

V. CONCLUZII 

• Inovarea 

didactică este un proces 

progresist, în derulare, se poate 

continua şi în alte ocazii  

• Elevul trebuie 

pus permanent în situaţia de a 

face, a judeca, a coopera, a da 

răspunsuri, a avea păreri pentru 

a deveni responsabil şi creativ. 

• Pentru a realiza 

un învăţământ de calitate şi 

pentru a obţine cele mai bune 

rezultate trebuie să folosim atât 

metodele clasice de predare-

învăţare-evaluare cât şi metodele 

moderne 

• profesorii trebuie 

să posede pe lângă cunoştinţele 

teoretice şi practice aferente 

disciplinei studiate şi abilităţi de 

utilizare a TIC. 
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LECTURA – UN VERITABIL REMEDIU PENTRU MINTE ȘI SUFLET, 

 INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE SE REALIZEAZĂ –  

TRADIȚIONAL SAU ÎN FORMAT ELECTRONIC 

 

PROF. APETROEI MIHAELA 

PROF. DUMITRAȘCU IOANA ROXANA 

LICEUL   „CAROL I” BICAZ 

 

 

Pe zi ce trece, observăm 

un fenomen tot mai des întâlnit 

şi anume lipsa de studiu a 

copiilor sau adolescenţilor, mai 

ales acum, în contextul 

pandemiei de COVID, când 

traversăm o perioadă destul de 

dificilă pentru toți factorii 

implicați în programul 

instructiv-educativ: elevi, 

profesori, părinți.  Mai mult 

decât atât, tot mai mulţi încep să 

aibă o reacţie de respingere când 

aud de citit; nu cred că trebuie să 

generalizăm, pentru că așa cum 

bine se știe, există excepții, elevi 

care studiază, citesc, se 

documentează prin muncă 

individuală, elevi care sunt 

consecvenți și progresează fără 

să se lase influiențați, intimidați 

de învățămânul online, însă, din 

păcate, există un număr destul 

de mare de elevi care au 

cunoscut regresul, sau chiar s-au 

rătăcit prin tainele inovatoare ale 

învățământului online, devenind 

reticenți sau chiar absenți de la 

astfel de activităță.  Acest lucru 

nu este benefic pentru bunul 

demers al societăţii actuale, o 

societate în continuă dezvoltare 

şi modificare. Factorii pot fi 

diverşi, de la perpetuarea acestui 

dezinteres de către familie până  

 

 

la respingerea acestei acţiuni 

încă de pe băncile şcolii unde, în  

loc să i se deschidă apetitul de 

lectură de către profesori, 

copilul alege să urască aceasta 

datorită lipsei de pedagogie a 

celor care ar trebui să îi facă să 

citească şi să le arate cât de 

importantă este lecturarea 

diversificată în formarea lor ca 

indivizi. 

Ce se poate face totuşi ca 

să determinăm un copil să 

citească, să fie consecvent în a-

și însuși informații noi, necesare 

nu doar pentru promovarea unui 

examen, ci pentru formarea 

culturii sale generale și pentru a 

se descurca în viață? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabil, povestea ar 

trebui să înceapă încă din 

primele clipe de viață. 

 În primul rând, se 

vehiculează faptul că mama 

însărcinată poate să citească 

chiar cu voce tare cărţi, sunetele 

şi impactul trăirilor ei fiind 

benefice fătului, ce din 

momentul în care vine pe lume, 

va face cunoștință cu noul mediu 

de viață prin intermediul 

poveștilor citite de către părinți, 

povești ce au de cele mai multe 

ori un rol educativ, copilul 

primind informații printr-o 

modalitate plăcută și ușor de 

asimilat.   

În al doilea rând, odată 

ajuns în clasa întâi, copilul 

învaţă foarte repede să citească. 

De regulă, la câteva luni după ce 

a început şcoala, poate chiar să 

citească singur, iar acesta este 

momentul în care părinţii trebuie 

să îi transmită importanţa 

lecturii.  

Este bine să continue 

momentele de lectură aşa cum se 

făcea înainte ca el să înveţe să 

citească, părinţii ar putea chiar 

să îi citească şi poveşti pe care i 

le-au mai citit şi altă dată.  
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Trebuie profitat de faptul 

că a învăţat să citească şi putem 

să îi oferim cărţi cu teme care îi 

plac în mod deosebit: animale, 

cărţi de tipul întrebare-răspuns, 

iar în felul acesta îi putem 

stimula şi mai mult interesul.  

La această vârstă copiii 

sunt atraşi de competitivitate, 

simţindu-se învingători atunci 

când văd câte au învăţat. Este 

foarte important pentru copil să 

îşi poată ţine cărţile în camera 

lui, pe un raft simplu sau într-o 

bibliotecă, pentru a le avea în 

orice clipă la dispoziţie, putând 

fi astfel mândru de colecţia lui. 

De asemenea, trebuie 

mers şi la biblioteca din oraş 

pentru a-i permite astfel 

copilului să îşi aleagă singur 

cărţile în funcţie de ceea ce îi 

place. Asta îi va permite să 

citească gratuit tot ceea ce 

doreşte şi să îşi lărgească astfel 

cunoştinţele. Mai mult decât 

atât, să împrumute cărţi de la 

bibliotecă îl va învăţa ce 

înseamnă să fii responsabil şi să 

ai grijă de un lucru care nu îţi 

aparţine.  

De cele mai multe ori, un 

copil căruia nu îi place să 

citească este un copil care nu a 

descoperit încă nicio atracţie în 

lectură, iar asta în detrimentul 

jocurilor pe calculator, mai nou 

al tabletei, al consolei sau al 

televizorului. Lectura nu trebuie 

să fie impusă pentru că, în acest 

caz, eşecul este asigurat, ci mai 

degrabă tratată ca un hobby 

împărtăşit.  

Odată alegerea făcută, 

trebuie să propunem copilului să 

descoperim conţinutul cărţii 

împreună.  

 

Pentru asta e bine să ne 

instalăm confortabil pe canapea 

sau pe pat în camera lui, sau 

afară la umbra unui copac. În 

funcţie de vârsta copilului, 

putem să răsfoim cartea şi să 

comentăm imaginile sau să citim 

câte un paragraf la fiecare 

răsfoire.  

După ce am terminat de 

parcurs cartea, trebuie încercat 

să comentăm conţinutul 

acesteia, să îl întrebăm care au 

fost pasajele lui preferate, 

ilustraţiile care i-au plăcut cel 

mai mult sau ce personaje i-au 

plăcut ori nu. Aceste discuţii îl 

ajută să îşi dezvolte simţul de 

observaţie, imaginaţia şi simţul 

critic.  

O modalitate bună de a-l 

face să îndrăgească lectura este 

aceea de a-i oferi cărţi care îi 

permit să evadeze în lumea 

poveştilor. Dincolo de toate, 

părinţii trebuie să fie în 

permanenţă un bun exemplu 

pentru copilul lor. Să nu ezităm 

să citim câte o carte bună din 

când în când... un obicei foarte 

bun de relaxare pe care noi, 

adulţii, avem tendinţa din ce în 

ce mai mult să îl neglijăm. 

Lectura este benefică 

pentru oricine, ajutând la 

dezvoltarea imaginaţiei, la 

dezvoltarea vocabularului, 

pentru a avea o dicţie anume şi o 

cursivitate de invidiat, 

îmbunătăţeşte cultura generală, 

ajutând la dezvoltarea 

intelectuală şi la găsirea de 

soluţii originale în orice situaţie 

în care fiecare, la un moment 

dat, este pus. 

 

 

 

„Cititul este pentru minte 

la fel ca și exercițiile fizice 

pentru corp” – gândul este 

argumentat de studii serioase și 

confirmat de personalități, care 

au încercat, cu diverse ocazii, să 

demonstreze acest adevăr. Tot 

mai multe studii, realizate pe 

diverse meridiane, demonstrează 

influența benefică a lecturii 

asupra minții.  

Se accentuează, în 

special, importanța lecturii 

textelor mari și învățarea 

textelor, în special a poeziilor, 

pe de rost. Tot mai multe voci se 

pronunță asupra importanței 

lecturii de plăcere, care se face 

în timpul liber și nu este impusă 

de necesitățile profesionale, cum 

este lectura motivațională care 

predomină clasamentele.  

Mai rămâne ca aceste 

adevăruri să ajungă la mintea și 

înțelegerea a cât mai mulți 

potențiali cititori. Nu este greu 

de pătruns în esența îndemnului 

scriitorului Michel Tournier 

„Citiți, citiți, cititul vă face 

fericiți și inteligenți”. Privitor la 

inteligență totul este foarte clar, 

cât privește fericirea aceasta 

poate fi gânditã și prin prisma 

faptului că lectura oferă șanse 

egale pentru cunoaștere și 

dezvoltare, care este esența 

existenței conștiente. 

 Unele studii 

demonstrează că lectura 

prelungește viața omului și cu 

cât omul citește mai mult, cu 

atât trăiește mai mult, altele că 

lectura cărților bune face omul 

mai bun, că lectura poate ajuta 

omul să se însănătoșească mai 

repede, există chiar un curent 

care se ocupă de biblioterapie.  



     Şcoala modernă — Nr. 3 / 2021           Domeniul Didactica Generală și Didactica Specialității 
 

58 

 

 

Cercetarea arată că 

persoanele care au crescut 

înconjurate de un număr mare de 

cărţi, au înclinaţia naturală de a 

învăţa cât mai mult pe parcursul 

vieţii, curiozitate intelectuală şi 

capacitatea de a se adapta mai 

uşor, în timp ce pentru 

persoanele, care nu s-au bucurat 

de avantajul lecturii în copilărie, 

provocările intelectuale sunt, în 

general, destul de greu de 

depăşit.  

„Este important să le 

oferi copiilor cărţi şi să-i 

încurajezi să citească, pentru că 

asta va avea, cu siguranţă, efecte 

pozitive asupra performanţelor 

lor şcolare şi le va oferi condiţii 

socio-economice avantajoase”,  

spun realizatorii cercetării 

publicate în „Economic 

Journal”, Giorgio Brunello, 

Guglielmo Weber şi Christoph 

Weiss de la Universitatea din 

Padova. 

Lectura ne oferă 

următoarele avantaje: 

 1. O cultură generală 

vastă. Cu cât crește numărul 

cărților pe care le citim, cu atât 

mai multe și mai variate vor fi și 

cunoștințele dobândite. 

2. O exprimare corectă, 

fluentă și coerentă. E știut faptul 

că lectura contribuie la 

îmbogățirea vocabularului. 

Așadar, citește! Notează-ți pe un 

carnețel expresiile ori cuvintele 

noi. Caută în dicționar explicația 

cuvintelor pe care nu le înțelegi, 

iar apoi încearcă pe cât posibil 

să le memorezi și să le folosești 

în discuțiile ulterioare. 

 

 

 

 

3. O gândire analitică 

dezvoltată. De cele mai multe 

ori, cărțile aduc în atenție 

subiecte ce pot fi abordate din 

mai multe unghiuri. Astfel că, la 

rândul nostru, învățăm să vedem 

lucrurile din mai multe 

perspective, și prin urmare, să 

găsim mai ușor soluțiile unor 

probleme. 

4. O memorie mai bună. 

Majoritatea știm cât e de 

frustrant să uităm ziua de naștere 

a vreunui prieten ori unde am 

pus cheile de la mașină, dar, se 

pare că și pentru asta există o 

soluție: cărțile. Acestea 

stimulează activitatea cerebrală, 

îmbunătățind astfel și memoria. 

5. O imaginație bogată. 

Rolul pe care imaginația îl joacă 

în viața omului, este unul 

colosal. Imaginația, componenta 

de bază a creativității, poate fi 

dezvoltată prin intermediul 

lecturilor , permițându-ne în 

acest mod să evădăm din 

realitatea copleșitoare. De 

asemenea, imaginația sporește 

capacitatea noastră de a anticipa 

și de a construi ipoteze. 

6. O sursă de informare. 

Uneori, cărțile ne oferă 

informații utile și sfaturi 

prețioase pe care le putem aplica 

în viața de zi cu zi. Secretul este 

să alegi cartea potrivită. 

7. Relaxare. Din când în 

când, simțim nevoia acută de 

liniște și relaxare. În acest caz, 

lectura este remediul perfect. 

Deconectează-te de cotidian și 

refugiază-te în povestea pe care 

o citești. 

 

 

 

 

8. Pot vindeca o 

depresie. În prezent, cărțile sunt 

privite ca fiind o terapie pentru 

minte și suflet. Și nu spun eu 

asta, ci aceia care au făcut 

cunoscută biblioterapia. O 

terapie prin cărți, ne ajută să 

reducem stresul, să devenim mai 

optimiști și mai încrezători în 

forțele proprii. 

9. Îmbunătățește relațiile 

interpersonale. Atunci când 

citim, de obicei, ne regăsim în 

unul din personajele acelei cărți. 

Și, nu de puține ori, ajungem să 

comparăm trăirile și experiențele 

personajului nostru preferat, cu 

propriile sentimente și 

experiențe de viață, lucru care 

nu poate fi decât un extraordinar 

exercițiu privind dezvoltarea 

abilităților necesare interacțiunii 

cu cei din jurul nostru. Astfel, 

învățăm să empatizăm mai bine 

și să devenim mai sociabili. 

10. Alungă plictiseala și 

reîmprospătează mintea. Cine 

detestă acele momente în care, 

pur și simplu, te topești de 

plictiseală? Toată lumea, te 

asigur. Ce poți face în aceste 

situații? Să citești, bineînțeles! 

Cartea poate fi purtată cu 

ușurință pretutindeni. De pildă, 

la cursuri, dar numai la cele cu 

adevărat plictisitoare. Poate fi 

luată la serviciu pentru a citi în 

pauze. Atunci cand știi că 

trebuie să aștepți mai mult timp 

pe cineva, când faci călătorii de 

lungă durată. Folosește-o atunci 

când ai nevoie de un refresh. 
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 Acum, având în vedere 

faptul că am aflat care sunt 

efectele benefice ale lecturii, nu 

îți pot spune decât atât: citește! 

Citește mult și constructiv!  

Citește cărțile care îți plac, cele 

care îți trezesc curiozitatea, ori 

pe cele din care știi că vei avea 

ceva de învățat.  Cititul este, o 

știm și o simțim cu toții, cea mai 

frumoasă activitate existentă pe 

această lume. Viața noastră nu 

ar mai fi la fel fără lectură, fără 

cărți... de fapt, nu ar mai fi deloc 

viață. Cărțile ne dau putere și ne 

umplu sufletul de fericire... 
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CONTRIBUŢIA JOCULUI DIDACTIC MATEMATIC,  

ÎN DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ A  PREŞCOLARILOR DE 3 – 5 ANI 

 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: CARAIMAN IONELA – LAURA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CARMEN SYLVA” 

G.P.N. – HORIA, JUD. NEAMȚ 

 

 

Învăţământul preşcolar 

este pimul pas în educaţie, este 

piatra de temelie, premisa 

dezvoltării ulterioare a 

individului. 

În cadrul activităţilor 

instructiv – educative în 

grădiniţa de copii, activităţile 

matematice au un rol deosebit în 

dezvoltarea proceselor cognitive 

şi afectiv – motivaţionale.  

Prin însuşirea noţiunilor 

matematice, copilul îşi formează 

deprinderi de lucru, deprinderi 

de a rezolva situaţii – problemă, 

în contexte variate, deprinderi 

care devin utile în activitatea lor 

practică şi pot influenţa copilul 

în plan atitudinal şi social.  

Activităţile matematice 

favorizează copilului medierea 

cu lumea ştiinţelor, prin 

intermediul operaţiilor 

intelectuale. 

Scopul activităţii de 

iniţiere a copilului în 

matematică, în perioada 

preşcolară, nu este numai de a 

învăţa sistematic şi gradat 

anumite concepte, ci, în primul 

rând, de a-i exersa intelectual 

procesele de cunoaştere, de a-l 

face capabil să descopere relaţii 

abstracte sub aspectul concret al 

situaţiilor întâlnite în activitatea 

sa. 

 

 

Învăţarea matematicii 

implică atât asimilarea de 

cunoştinţe, cât şi formarea unui 

anumit mod de a gândi, de a-l 

învăţa pe copil să gândească. 

Noţiuni şi concepte 

recunoscute ca fundamentale în 

matematică: mulţime, relaţie, 

operaţie, număr, figuri 

geometrice se găsesc în 

cunoştinţele comune copiilor, 

sub formă vagă.  

În mod progresiv, aceste 

noţiuni se transformă puţin câte 

puţin în cunoştinţe abstracte, 

care conservă pentru o perioadă 

de timp, caracterul intuitiv al 

situaţiilor pe care le-au generat. 

Analizând alternative de 

selecţie a metodelor şi 

procedeelor pentru tipuri 

fundamentale de activităţi 

matematice, se constată că 

exerciţiul şi jocul didactic sunt 

metode dominante. 

Jocul didactic este jocul 

prin care se realizează obiective 

şi sarcini de învăţare folosind un 

conţinut accesibil, modalităţi 

atractive şi recreative de 

organizare şi desfăşurare, 

precum şi materiale didactice 

interesante. Prin specificul său, 

jocul didactic îmbină funcţii şi 

sarcini de învăţare cu forma 

plăcută şi atractivă a jocului, 

cultivând interesul pentru studiu.  

 

Jocul didactic contribuie 

la realizarea sarcinilor formative 

ale procesului de învăţământ, în 

cadrul jocului copilul fiind 

solicitat pe toate planurile 

psihicului său:  

(1) cognitiv; 

(2) afectiv; 

(3) voliţional. 

Jocul didactic contribuie 

la dezvoltarea spiritului de 

observaţie, la concentrarea 

atenţiei şi la formarea unor 

deprinderi de muncă 

intelectuală.  

Antrenând toţi 

analizatorii: vizual, auditiv, 

tactil, olfactiv, se poate ajunge la 

formarea unor deprinderi 

intelectuale, cum ar fi acelea de 

a asculta indicaţiile verbale ale 

educatoarei, de a observa, de a 

analiza şi descrie, de a stabili 

asemănări şi deosebiri, de a 

compara, a generaliza sau a se 

orienta în spaţiu. 

Folosirea jocului didactic 

în activităţile matematice, în 

înţelegerea noţiunilor şi a 

conceptelor specifice acestei 

ştiinţe, face ca preşcolarul să 

înveţe cu placere, să aibă o 

comportare mult mai activă, 

acceptând competiţia cu sine 

însuşi şi cu ceilalţi parteneri de 

joc, să devină interesaţi faţă de 

activitatea ce se desfăşoară.  
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Jocul didactic matematic, 

bine organizat şi condus cu 

pricepere, ajută la înţelegerea şi 

însuşirea unui oarecare volum 

de cunoştinţe, şi, prin exersarea 

acestora într-un sistem dirijat, se 

ajunge la construirea unor 

structuri mentale, la dezvoltarea 

unor capacităţi intelectuale. 

Folosirea jocului didactic 

matematic stimulează interesul 

copilului faţă de activitatea care 

se desfăşoară, cei timizi devin 

mai volubili, mai activi, mai 

curajoşi, capătă mai multă 

încredere în forţele lor, mai 

multă siguranţă şi tenacitate.  

Jocurile didactice 

matematice constituie o formă 

de activitate plăcută, accesibilă, 

atractivă, ele trezesc interesul şi 

curiozitatea, îndepărtează frica, 

nesiguranţa, mobilizează copiii 

pentru o activitate rodnică, 

creativă.  

Prin joc, procesul de 

adaptare a metodelor şi 

procedeelor la particularităţile 

individuale ale copiilor în 

vederea atingerii scopului 

instructiv – educativ, se 

realizează mai uşor.  

La grupa mica jocul 

didactic este specific ca formă 

de organizare a activităţilor 

matematice, mai ales în activităţi 

de dobândire de cunoştinţe.  

Prin joc didactic se 

asigură efectuarea, în mod 

independent, a unor acţiuni 

obiectuale, se stimulează 

descoperirea prin efort direct a 

unor cunoştinţe, care 

valorificate, exersate, şi 

îmbogăţite vor conduce treptat 

spre însuşirea unor noi 

cunoştinţe matematice. 

 

Începând cu grupa 

mijlocie se folosesc şi jocurile 

didactice de verificare – 

consolidare prin care se 

urmăreşte verificarea 

cunoştinţelor copiilor despre 

formarea mulţimilor de obiecte 

după criterii date, consolidarea 

cunoştinţelor privind număratul, 

compunerea şi descompunerea 

numerelor, exprimarea corectă a 

numeralelor cardinale şi 

ordinale. 

Jocurile didactice 

matematice antrenează operaţiile 

gândirii, dezvoltă spiritul de 

iniţiativă şi independenţa în 

muncă, precum şi spiritul de 

echipă, atenţia, disciplina şi 

spiritul de ordine în desfăşurarea 

unei activităţi, formează 

deprinderi de lucru corecte şi 

rapide şi asigură însuşirea mai 

rapidă, mai temeinică şi mai 

plăcută a unor cunoştinţe 

relative aride pentru această 

vârstă. 

Acceptarea şi respectarea 

regulilor de joc îi determină pe 

copii să participe la efortul 

comun al grupului din care fac 

parte.  

Subordonarea intereselor 

personale celor ale colectivului, 

angajarea pentru învingerea 

greutăţilor, respectarea 

exemplară a regulilor de joc şi, 

în final, succesul vor pregăti 

treptat pe omul de mâine. 
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METODE ȘI APLICAȚII ACTIVE – INOVATIVE ÎN PREDAREA ONLINE 

 

PROF. ING.  JAPALELA TAMARA VERONICA 

LICEUL “GH. RUSET ROZNOVANU”, ROZNOV, NEAMŢ 

 

 

Bunul mers al procesului 

de învățământ și rezultatele 

obținute depind de metodele 

utilizate. Marii pedagogi au 

evidențiat faptul că, folosindu-se 

metode diferite, se obțin 

diferențe esențiale în pregătirea 

elevilor, că însușirea unor noi 

cunoștințe sau comportamente 

se poate realiza mai ușor sau 

mai greu, în funcție de metodele 

utilizate. 

Antrenarea permanentă a 

elevilor la un efort intelectual 

susținut și înarmarea acestora cu 

capacități necesare unei 

activități de învățare productivă 

reprezintă modalitatea cea mai 

eficientă de educare a lor în 

spiritul unei atitudini conștiente 

și active. 

Deoarece timpul este 

crucial în predarea online, e 

nevoie ca lecțiile să fie 

structurate într-un mod diferit 

față de cele din clasă. Acestea 

trebuie să fie mai concise, mai 

atractive prin modul în care se 

prezintă informațiile noi legate 

de subiectul predat, iar timpul 

rămas trebuie dedicat 

activităților care să-i ajute pe 

elevi să asimileze mai ușor 

informațiile prezentate anterior. 

Cu cât se vor adăuga mai multe 

activități pe parcursul fiecărei 

lecții predate, cu atât timpul va 

zbura mai repede pentru elevi.  

 

 

Metodele inovative în 

predarea online se aleg în 

funcție de particularitățile 

elevilor, de dispozitivele 

electronice folosite, precum și 

de specificul disciplinei predate. 

Exemplu activitate 

desfășurată online: 

Disciplina: Debitarea lemnului 

masiv 

Clasa: a X-a 

Tipul activității: Recapitulare - 

consolidarea cunoștințelor 

Modul de prezentare – utilizând 

aplicația Power Point 

Folosirea unor prezentări în 

Power Point în etapa de evocare 

este importantă, deoarece 

confruntă elevii cu problema 

care va fi abordată.  

 

 

Pentru recapitularea 

noțiunilor din cadrul unității de 

învățare Debitarea lemnului 

masiv se poate realiza o 

prezentare PowerPoint pentru a 

transmite informațiile 

importante.  

 

 

Pentru a atinge succesul 

în predarea informațiilor din 

cadrul lecțiilor, trebuie ținut cont 

de următoarele: 

 slide-urile prezentate 

trebuie să conțină doar 

informațiile importante 

pe care le vei dezvolta 

mai apoi în cadrul 

lecției; 

 se alege o temă de culori 

pentru fiecare prezentare 

și nu se folosesc prea 

multe culori deoarece 

acestea obosesc ochiul. 

Se aleg culori care se pot 

citi – culori deschise 

pentru background închis 

și viceversa; 

 este indicată folosirea de 

imagini în prezentări și 

videoclipuri scurte.  

 

Deoarece e ușor ca atenția 

unui elev să se piardă destul de 

repede, ar trebui să împarți 

materialele video pe care le 

prezinți pe secțiuni mai scurte.  

Videoclipurile lungi cu 

foarte multe informații nu 

stârnesc curiozitatea unui elev, 

acesta devenind plictisit destul 

de repede. Un studiu realizat de 

cei de la MIT afirmă faptul că 

videoclipurile care nu sunt mai 

lungi de 6 minute au cel mai 

mare succes atunci când sunt 

prezentate cuiva. 
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Tehnica Hârtia de 1 

minut 

Tehnica Hârtiei de un 

minut (One-Minute Paper) 

(Kagan, 1992) determină elevii 

să-și concentreze atenția pentru 

a răspunde la o întrebare sau 

pentru a evoca anumite 

cunoștințe învățate anterior. 

Conform acestei metode, timp 

de un minut, fiecare elev va 

scrie pe o hârtie un răspuns la o 

întrebare. 

Exemplu: Comunicarea 

sarcinii de lucru. Timp de un 

minut fiecare elev va scrie pe o 

hârtie un răspuns la întrebarea: 

Care este importanța operațiilor 

de debitare a lemnului masiv? 

Această tehnică de 

brainstorming obligă elevii să 

caute rapid un răspuns scurt la o 

întrebare și să-l scrie într-o 

formă concisă. Utilizarea hârtiei 

timp de un minut, este 

importantă deoarece confruntă 

elevii cu problema care va fi 

abordată, îi incită pentru 

formularea unor opinii 

personale, care vor fi comparate 

cu ale celorlalți și îi motivează 

pentru învățare. 

 

 

 

 

 
 

Fig.1 Hârtia de un minut 

Debitarea lemnului masiv 

 

Lanțul ideilor 

Lanțul ideilor (Dulamă, 

2002) este o tehnică orală 

frontală. La solicitarea 

profesorului, fiecare elev, în 

ordinea locurilor în clasă, enunță 

pe rând câte o idee despre 

subiectul propus. După 

evaluarea ideilor acestea sunt 

scrise pe tablă și în caiete. 

Comunicarea sarcinii de 

lucru: Fiecare dintre voi va 

spune (și va scrie) pe rând, câte 

o idee despre Debitarea 

lemnului masiv. 

Această tehnică prezintă 

avantajul că îi obligă pe toți 

elevii din grup să spună câte o 

idee, dar fără a repeta ideile 

enunțate anterior. În practică 

există situații în care elevii nu 

mai au nici o idee nouă, dar 

atunci elevii au dreptul să nu 

spună nimic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicația WordArt 

WordArt este o aplicație 

care realizează ușor un „nor de 

cuvinte” – un mod de 

reprezentare vizuală a unui text 

sau a unui șir de cuvinte, în care, 

de obicei, se poate sugera 

semnificația unui element-

cuvânt prin raportarea mărimii 

relative a acestuia la mărimea 

celorlalte elemente.  

 

 

Poate fi un instrument 

pentru analiză de conținut sau 

pentru crearea unui suport 

pentru prezentare de conținut, în 

formă grafică – statică sau 

interactivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplu: Comunicarea 

sarcinii de lucru: 

Realizați o imagine 

folosind cuvintele cheie 

(debitare, croire, spintecare, 

secționare, retezare, tivire, 

decupare, ferăstraie, pânza 

panglică, pânză circular etc. ) cu 

titlul: „Debitarea lemnului 

masiv”. Puteți scrie cuvintele 

cheie pe caiet. Apoi, le aranjați 

utilizând link-ul 

www.wordart.com 

 

Aplicația Padlet 

Padlet este o aplicație 

online care permite utilizatorilor 

să-și exprime cu ușurință 

opiniile pe un subiect comun pe 

un „avizier” virtual (wall). 

“Peretele” este, de fapt, o pagină 

web versatilă, unde utilizatorii 

postează scurte mesaje 

conținând text, imagini, clipuri 

video și / sau legături.  

Poate fi folosit pentru 

sesiuni de brainstorming, pentru 

a posta informații utile lecției, 

adrese de Internet utile, cuvinte 

noi, termeni sau comentarii pe o 

temă dată.  

 

 

http://www.wordart.com/
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Accesul colaboratorilor 

se face prin invitații pe e-mail 

sau cu ajutorul link-ului URL 

transmis persoanelor vizate. 

Exemplu: Utilizând                                

pozele obținute de la toți elevii 

în cadrul unei teme, se poate 

realiza o expoziție digitală 

(urmând a se realiza o expoziție 

fizică în clasă, în școală sau în 

bibliotecă) utilizând spațiul 

oferit de www.padlet.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.Padlet 

       Debitarea lemnului masiv 
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ROLUL MATEMATICII ÎN EVALUAREA ABILITĂȚILOR COGNITIVE 

 

PROF. ELENA GENOVEVA IRIMIA 

COLEGIUL NAȚIONAL “PETRU RAREȘ” PIATRA NEAMȚ 

 

 

În ultimii 5 ani s-a pus 

din ce în ce mai mult accent pe 

selectarea unei resurse umane 

pentru funcții de conducere în 

sistemul de învățământ care să 

poată lua decizii adecvate 

contextului legal și rapid, simț 

de observație, interpretare 

corectă a textelor de legislative, 

eficacitate și eficiență 

financiară, etc.  

Abilitățile cognitive sunt 

abilitățile de bază pe care 

creierul uman le folosește pentru 

a gândi, a citi, a învăța, a-și 

aminti, a raționa, a acorda 

atenție, a lua decizii, etc. 

Abilitatea cognitivă, 

cunoscută și sub numele de 

inteligență, raționament sau IQ, 

se referă la capacitatea unui 

individ de a gândi, raționa și 

rezolva probleme. Deși 

evaluările capacității cognitive 

sunt adesea considerate ca 

măsuri ale educației, ele sunt în 

schimb măsuri ale capacităților 

mentale mai generale.  

Începând cu Primul 

Război Mondial, evaluările 

raționamentului, inteligenței sau 

gândirii critice au fost utilizate 

pe scară largă în cadrul 

întreprinderilor și guvernului 

pentru selecția și dezvoltarea 

angajaților ca mijloace pentru a  

 

 

prezice două abilități necesare 

pentru muncă: 

• Capacitatea de a 

învăța meseria 

• Capacitatea de a 

efectua munca. 

Abilitățile cognitive pot 

fi valorificate și pentru a 

construi o organizație de 

învățare. Pur și simplu, abilitatea 

de învățare colectivă a întregii 

forțe de muncă poate fi un 

avantaj competitiv real - și ceva 

care ar trebui să facă parte din 

filozofia de gestionare a 

talentelor strategice. 

Aceste abilități 

strălucesc cu adevărat atunci 

când ni se prezintă sarcini noi 

sau dificile. Ele ne ajută să 

căutăm soluții unice din mers și 

să luăm decizii bine informate. 

Aptitudinea cognitivă poate fi, 

de asemenea, gândită ca un 

mușchi - ceva ce putem crește, 

flexibiliza și îmbunătăți cu 

antrenament în timp.  

Cântatul la un 

instrument, scufundarea într-o 

carte grozavă, somnul din 

abundență, activitatea fizică cât 

și petrecerea cu prietenii pot 

îmbunătăți funcționarea 

cognitivă. 

 

 

 

 

Deasemenea, abilitatea 

noastră cognitivă influențează 

direct ceea ce facem, cum o 

facem și capacitatea noastră de a 

ne adapta la schimbările din 

viața noastră. 

 Evaluările capacității 

cognitive sunt extrem de 

predictive pentru performanța la 

locul de muncă. reprezentând 

42% din performanța la locul de 

muncă!  

După ce se desăvârșește 

învățarea formală, oamenii cu 

scoruri cognitive mai mari sunt 

cei care îi depășesc pe ceilalți, 

deoarece pot absorbi rapid toate 

informațiile și cunoștințele 

primite.  

Cu alte cuvinte, 

dobândesc noi abilități în scurt 

timp și își dau seama de lucruri 

rapid, ceea ce se traduce prin 

câștiguri imense de performanță 

la locul de muncă. 

Testele de capacitate 

cognitivă sunt create pentru a 

dezvălui potențialul unui 

candidat de a rezolva probleme, 

de a dobândi noi abilități 

profesionale sau de a face față 

provocărilor la locul de muncă. 

Aceste teste nu măsoară 

ceea ce știi, ci măsoară modul în 

care gândești.  
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Într-un sens strict literal, 

testele de capacitate cognitivă 

sunt concepute pentru a măsura 

abilitățile mentale precum: 

 Atenție la detalii: Cât de 

atent acordă un candidat 

atenția la detalii atunci 

când procesează 

informații noi?  

 Rezolvarea problemelor: 

Cât de bine folosește un 

candidat informațiile 

pentru a lua decizii 

corecte?  

 Gândire critică: cât de 

bine rezolvă un candidat 

problemele logice și 

gândește analitic? 

Rationament numeric: 

Cât de bine lucrează și 

interpretează un candidat 

numerele? 

 Înțelegerea citirii: cât de 

bine înțelege un candidat 

mesajele cheie dintr-o 

bucată de text? 

Raționament spațial: cât 

de bine poate un 

candidat să înțeleagă, să-

și amintească și să 

raționeze despre relațiile 

spațiale  

  obiecte sau spațiu?  

Un set de itemi care 

testează abilitățile cognitive ale 

unui viitor director de școală 

cuprind: conștientizarea spațială, 

siruri de numere, analogii, 

antonime, sinonime, logică 

formală, raționament inductive, 

analogii non-verbale, probleme 

de cuvinte, înțelegerea lecturii. 

Toate aceste aspecte abordate în 

cadrul itemilor cognitive sunt în 

strânsă corelare cu competențele 

cheie pe care un manager de  

 

 

unitate școlară din învățământul 

preuniveristar trebuie să le aibă. 

În concluzie, este 

imperios necesar ca un director 

de școală să fie un fin 

observator, să comunice atât 

verbal cât și în scris corect și pe 

înțelesul tuturor, să realizeze 

raționamente logice rapid, să ia 

decizii eficiente, să utilizeze 

informațiile cât mai corect, etc. 

Itemi verbali 

Întrebările verbale 

evaluează cât de bine puteți afla 

semnificația precisă a unui 

cuvânt, modul în care cuvintele 

se raportează între ele și ce rol 

joacă contextul în alegerea 

cuvântului dvs.Mai înainte de 

orice este imperios necesar să se 

cunoască că: 

 sinonim reprezintă un 

cuvânt cu sens apropiat 

cu un cuvânt dat 

 antonim reprezintă un 

cuvânt cu sens opus cu 

un cuvânt dat. 

Exemplu de item de tip 

vocabular: 

Alegeți antonimul cuvântul cu 

litere mari: PRELUNGIT 

A. abdicat 

B. trunchiat 

C. alungit 

D. înăbușit 

E. rezistent 

Explicație: „Trunchiați” - 

ceea ce înseamnă să scurtați sau 

să tăiați ceva - este cea mai bună 

alegere aici ca opusul 

„Extindeți”. „Alungire” este un 

sinonim pentru „Alungire” și 

căutăm antonime. „Abdicat”, 

„Înăbușit” și „Resistent” toate se 

referă la stoparea a ceva într-un 

fel sau altul, dar niciuna dintre 

ele nu se referă la o dimensiune  

 

fizică așa cum fac atât 

„Trunchiat”, cât și „Alungit”. 

Întrucât căutați opusul 

prelungiti, alegeți „Trunchiaț”. 

Itemi de calcul 

matematic și logică 

Amintiți-vă de câte ori v-ați 

surprins în clasă, pe când erați 

elev, gândindu-vă: „Când voi 

folosi asta în lumea reală?” Bine 

ați venit în lumea reală, în care 

angajatorii țin la abilitățile dvs. 

matematice. De ce? Deoarece 

abilitățile tale de raționament 

numeric și simțul tău numeric 

sunt direct legate de capacitatea 

ta de a gândi critic și de a 

rezolva probleme. 

Acești itemi vă testează 

abilitățile de bază la algebră, 

abilitatea de a determina 

proporțiile și de a găsi logic 

soluții. Nu este nevoie să intrați 

în panică sau să scoateți vechile 

carduri. Niciuna dintre întrebări 

nu necesită un calculator ci puse 

la lucru acele abilități de 

matematică mentală.  

Există căteva noțiuni de bază 

pe care trebuie să le folositi, dar 

care de fapt sunt folosite și în 

viata de zi cu zi: media 

aritmetică, procentul, 

probabilitatea, etc. 

Media aritmetică este suma a 

n- numere reale împărțite la 

numărul lor,n. Este deseori 

utilizată de toate cadrele 

didactice la încheierea mediilor 

în catalog. 

 

Ma=  

Procentul reprezintă numărul 

p%= , ce ne guvernează viața 

financiară zi de zi- rate la bancă,  
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discounturi, procente de 

promovabilitate, etc. 

Probabilitatea realizării unui 

eveniment este raportul dintre 

numărul cazurilor favorabile 

(care se impun a se întâmpla) și 

numărul cazurilor posibile.  

 

Exemplu de item de 

calcul matematic  

1. Un grup de 3 numere are 

medie aritmetică egală cu 

17. Primele două numere 

sunt 12 și 19. Care este al 

treilea număr? 

A. 17 

B. 19 

C. 20 

D. 23 

E. 30 

Explicație: o medie este 

suma tuturor numerelor dintr-un 

set, împărțit la numărul de 

numere din acel set. Pentru a-ți 

da seama, setați o ecuație simplă 

și rezolvați în necunoscuta X: 

(12 + 19 + X) ÷ 3 = 17. Pentru a 

izola X-ul, se înmulțește 

egalitatea cu 3. Deci ecuația 

devine:  

(12 + 19 + X) = 51. Se obține 

X = 20. 

2. Într-o urnă sunt 100 de 

bile, din care 30 bile albe, 

40 bile rosii, 20 bile 

albastre și 10 bile negre. 

Se realizează o extragere 

la întâmplare a unei bile 

din urnă. Încercuiți litera 

corespunzătoare 

răspunsului corect.  

a. S-a extras o bilă 

de culoare roșie 

b. Nu s-a extras o 

bilă de culoare 

neagră 

 

 

c. Probabilitatea de 

a extrage o bilă 

de culoare alba 

este cea mai mică 

d. Probabilitatea de 

a extrage o bilă 

de culoare roșie 

este cea mai 

mare. 

Explicație: Răspunsul 

corect este d) deoarece numărul 

de cazuri posibile este 100, cele 

mai multe bile sunt cele de 

culoare rosie=40 bile.  

Ca atare probabilitatea cea mai 

mare este de a extrage o bilă de 

culoare roșie. 

 

Pbilă 

roție=

=

 

3. Știind că bursa de merit a 

unui elev este în valoare 

de 150 lei, iar primăria a  

transferat școlii 7500 lei, 

încercuiți răspunsul 

corect corespunzător 

procentului de elevi care 

au luat bursa de merit, 

știind că în școală sunt 

750 elevi.( rezultatul se 

consideră cu două 

zecimale exacte) 

 

a)5.88% 

b)5,00% 

c)6,66% 

d)3.58% 

 

 

 

Explicație: Răspunsul  corect 

este c). Se află mai întâi numărul 

de burse alocate școlii realizând 

împărtirea dintre suma totală 

alocata școlii de către primărie și 

cuantumul unei alocații: 

 7500:150=50 de burse. 

Pentru calcularea procentului se 

realizează următorul 

raționament: 

P% din 750 elevii  școlii=50 

de elevi care primesc bursă.  

În urma calculelor se obtine 

P= . 

 

Întrebări de transfer 

analogic 

Testarea abilităților 

matematice și verbale înainte de 

angajare are sens, dar cum poate 

manipularea mentală a formelor 

aleatorii să le spună 

angajatorilor despre cum vă veți 

comporta la locul de muncă !? 

Deși poate părea complet fără 

legătură, întrebările de 

raționament spațial vă testează 

aptitudinea înnăscută și cât de 

bine veți putea învăța, rezolva 

probleme și utiliza corect 

informațiile noi.  

Rolul de manager al unei 

unități școlare necesită zilnic un 

anumit nivel de rezolvare a 

problemelor sau abilități de 

gândire critică, așa că este logic 

ca angajatorii să fie interesați să 

le evalueze. 

 

Exemplu de itemi de 

transfer analogic: 

Care din următoarele imagini 

nu aparțin șirului? 
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Răspuns corect: B 

 

Explicație: Pentru a o 

rezolva, studiați toate cele 5 

opțiuni și vedeți ce au în comun. 

În acest caz, fiecare alegere are 

trei forme. Care sunt acele 

forme? Fiecare conține un cerc, 

un triunghi și un pătrat. Cu 

excepția alegerii B. În loc de un 

triunghi, are două pătrate. 

Deoarece acesta este singurul 

care se dublează pe forme, este 

cel care nu aparține. 

 

Cum mă pot pregăti 

pentru evaluare aptitudinilor 

cognitive?  

Testele care evaluează 

aptitudinele cognitive sunt 

concepute pentru a măsura 

abilități care nu se bazează pe 

cunoștințe specifice, deci nu este 

ceva pentru care trebuie să 

studiați ceva special.  

Înainte de a începe un 

astfel de test, puteți vizualiza un 

set de exemple de întrebări 

pentru a vă ajuta să înțelegeți 

tipul de întrebări pe care le veți 

găsi în test.  

Cel mai important lucru 

pe care îl puteți face este să vă 

asigurați că sunteți odihnit și 

concentrat și că puteți susține 

testul într-un mediu fără 

distragere a atenției.  

Unii oameni simt, de 

asemenea, că efectuarea de 

exerciții mentale, cum ar fi 

probleme de matematică sau 

cuvinte încrucișate, ajută la 

îmbunătățirea concentrării lor 

înainte de a susține testul. 
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FORMELE IMAGINII DE SINE 
 

 

PROFESOR –METODIST ELENA-ROXANA IRINA  

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

 

Imaginea de sine este 

“expresia concretizată a modului 

în care se vede o persoană 

oarecare sau se reprezintă pe 

sine; ca trăirea aspectului 

unificator de coeziune a 

personalității”1.  

Formele imaginii de sine 

sunt : 

1. Sinele pretins2: 

 imaginea bazată mai 

puțin pe cine este individul în 

realitate, pe care o arată lumii, 

cine pretinde individul că este. 

 răspunde la întrebările: 

Cum îi place individului să fie 

perceput? Ce aspecte ale 

personalității sale speră ca 

oamenii să remarce mai întâi? 

Care este lucrul cel mai 

important pe care oamenii îl 

cunosc despre individ? 

2. Imaginea negativă de 

sine, trăsăturile negative pe care 

le are un individ. 

3. Sinele autentic: 

 arată cine este în realitate 

individul, acesta se cunoaște 

foarte bine pe sine;  

                                                 
1 Șchiopu, Ursula, Dicționar enciclopedic 

de psihologie, Editura Babel, București, 

1997 
2 Ilieș Veronica, Suport de curs 

Dezvoltare personală și branding 

personal, Universitatea Babeș-Bolyai, 

Cluj, 2019 

 se formează prin găsirea unui 

echilibru între eul fizic-eul 

spiritual-eul social. 

Încrederea în sine reprezintă 

transformarea în acțiune a 

imaginii de sine, adică dacă 

individul știe cine este, are o 

imagine de sine, el poate să pună 

în aplicare ceea ce este, având 

încredere în sine. 

Încrederea  în sine nu este 

înnăscută și nu depinde doar de 

educația pe care am primit-o în 

copilărie, fiind realistă și 

predictibilă, ea se bazează pe 

conștientizarea competențelor și 

cunoștințelor proprii și pe 

rezultatele pozitive obținute 

anterior. 

Dacă încrederea în sine 

depinde de capacitatea noastră 

de a face anumite lucruri, stima 

de sine este rezultatul unei 

evaluări, având rol în stabilirea 

identității individului. 

Stima de sine reprezintă 

modul în care de evaluează 

individul, în raport cu propriile 

așteptări, fiind direct 

proporțională cu conștientizarea 

valorii sale. 

Copilul înțelege și resimte tot 

ce se întâmplă în familie- este 

implicat psihic în certuri, 

conflicte, despărțiri. Structurarea 

pozitivă sau negativă a 

personalității, este influențată de 

relațiile afectuoase sau 

conflictuale atât dintre părinte și 

copil cât și între părinți. În 

această perioadă, copilul 

însușește un volum mare de 

cunoștințe, dezvoltându-și 

concomitent modalități de 

înțelegere noi.  

Se dezvoltă și o serie de 

calități ale cunoașterii, respectiv: 

imaginația (care devine mai 

bogată, mai complexă, bazându-

se pe termeni și împrejurări 

variate), exprimarea în mod 

desfășurat a ideilor, observarea 

atentă. La această vârstă, copilul 

se entuziasmează repede, joacă 

roluri cu personajele preferate, 

manifestă o mare admirație 

pentru întâmplări neobișnuite și 

pentru faptele eroice. Acum se 

dezvoltă dorințele și aspirațiile 

proprii. 

Trebuințele, atitudinile, 

interesele se structurează la 

nivelul personalității.Încrederea 

în forțele proprii este dezvoltată 

de existența unei vieți de familii 

echilibrate, de o armonizare a 

relațiilor părinte-copil. Astfel, 

elevul se va adapta mai ușor la 

viața școlară, dobândind un real 

echilibru emoțional. Simțul 

propriei valori este dezvoltat și 

prin prisma aprecierii personale 

a copilului a mediului școlar în 

care există, respectiv 

corectitudinea, lipsa 

favoritismului. 
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În această perioadă, când 

jocul capătă valențe noi, din 

punct de vedere social, copilul 

devine mai puțin dependent de 

părinții săi, își face prieteni, este 

mai interesat de colegi și de 

opiniile acestora. 
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TEHNICI ȘI METODE DE STIMULARE A ÎNVĂȚĂRII ACTIVE 

 

PROFESOR INV. PRIMAR SPĂTĂRESCU RAMONA 

LICEUL ”MIHAIL SADOVEANU” BORCA 

 

 

Concept: 

"Copiii învaţă ceea ce 

trăiesc!  

Dacă trăiesc în încurajare, 

copiii învaţă să fie încrezători. 

Daca trăiesc în acceptare, 

copiii învaţă să iubească. 

Dacă trăiesc în aprobare, 

copiii învaţă să se placă pe sine. 

Dacă trăiesc înconjurați de 

recunoaștere, copiii învaţă că 

este bine să ai un țel. 

Dacă trăiesc împărțind cu 

ceilalți, copiii învaţă 

generozitatea. 

Dacă trăiesc în bunăvoință 

şi considerație, copiii învaţă 

respectul. 

Dacă trăiesc în prietenie, 

copiii învaţă ca e plăcut să 

trăiești pe lume." 

DOROTY LAW NOLTE 

 

 

 

 

 

 

 „Învățarea este schimbare. 

Este schimbarea din interiorul 

nostru, pentru că învățarea 

înseamnă schimbări la nivelul 

creierului nostru. Prin urmare 

arta predării trebuie să fie arta 

schimbării creierului.” James E. 

Zull, 2002 Atunci când vorbim 

despre învățare vorbim automat 

despre creierul uman. Învățarea 

este parte a procesului de  

 

dezvoltare și este un proces 

natural. Învățarea este cea care a 

garantat adaptarea noastră la 

schimbare și în fond 

supraviețuirea noastră ca specie 

și este una dintre cele mai 

naturale procese umane. Modul 

în care creierul uman învață a 

devenit un subiect fascinant, iar 

cercetările din domeniul 

neuroștiinței au facilitat 

înțelegerea acestui fenomen, 

deoarece am reușit să înțelegem 

implicațiile pe care struncturile 

neuronale le au în procesul de 

învățare.  

Înțelegând modul în care 

creierul uman învață, vom putea 

înțelege ce condiții, ce mediu și 

ce activități trebuie să realizăm, 

pentru a facilita procesul de 

învățare.  

Toate fazele procesului de 

învățare sunt influențare de 

emoții. „Emoțiile sunt un 

întrerupător prornit/ oprit al 

procesului de învățare. Sistemul 

limbic are puterea de a închide 

sau a deschide accesul la 

învățare, memorie și la formarea 

de conexiuni.” Priscilla Vail  

Sistemul limbic, cunoscut ca 

și „ creierul emotiilor”, este acea 

structură a creierului care 

asigură reglarea emoțiilor, 

răspunsul organismului la stres 

și influențează procesul de 

memorare. Atunci când elevul 

trăiește stări de frică, furie,  

 

neacceptare, sistemul sau limbic 

preia controlul și energia psihică 

este investită în procesarea și 

reglarea emoțiilor, în 

detrimentul învățării. Pentru a 

asigura un proces de învățare 

eficient, profesorul trebuie să 

investească în asigurarea unui 

mediu sigur de învățare, în care 

elevul să se simtă acceptat și 

văzut. Acest lucru implică 

siguranță elevului atât în relație 

cu profesorul, cât și în relație cu 

colectivul clasei. Mediul eficient 

de învățare este mediul în care 

greșeala este văzută că 

oportunitate de învățare.  

Relația eficientă profesor-

elev, este relația în care elevul se 

simte văzut, ascultat și important 

pentru profesorul din fața lui. 

Relația profesor-elev ar trebui să 

se bazeze pe patru principii de 

funcționalitate: respectul 

reciproc; recunoașterea 

competenței, considerația 

personală și integritatea. 

Învățăm atunci când facem, 

când punem împreună 

informații, când avem un impact 

asupra materialului. Gândirea se 

dezvoltă ca răspuns la o 

provocare sau un dezechilibru, 

în sensul în care intervenția 

didactică trebuie să ofere un 

anumit conflict cognitiv. 

Gândirea este o abilitate 

crescândă de a deveni conștient 

și de a luă controlul asupra  
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propriului proces, este de 

asemenea un proces social. 

Metode și tehnici care 

facilitează învățarea activă 

,,Să complici ce este 

simplu este banal; să redai 

simplu ce este complicat, grozav 

de simplu-asta este creativitate. '' 

Charles Mingus  

a. Învățarea reciprocă 

Este metoda cu cel mai mare 

impact pentru învățare și 

motivare a elevilor, conform 

studiului realizat de John Hattie. 

Această metodă a fost introdusă 

de pedagogul Palinscar în 1986 

și constă în împărțirea 

colectivului clasei în grupe de 

predare-învățare reciprocă. Se 

pune accentul pe dezvoltarea 

dialogului elev-elev, rolul 

profesorului fiind preluat de 

elevi, care au misiunea de a-și 

instrui colegii.  

Metoda predării-învățării 

reciproce este centrată pe patru 

strategii de învățare:  

1.rezumarea (expunerea a 

ceea ce este important din ceea 

ce s-a citit);  

2. formularea de întrebări 

referitoare la ceea ce s-a citit;  

3.clarificarea datelor 

(discutarea informațiilor neclare, 

prin apelul la diferite surse și 

soluționarea neînțelegerilor);  

4.precizarea (exprimarea a 

ceea ce cred elevii că se va 

întâmplă în continuare).  

Etapele metodei:  

1.Explicarea scopului și 

descrierea metodei, respectiv a 

celor patru strategii;  

2. Împărțirea rolurilor 

elevilor;  

3. Organizarea pe grupe;  

4. Lucrul pe text;  

 

5. Realizarea învățării 

reciproce;  

6. Aprecieri și comentarii.  

Metoda are două variante de 

utilizare:  

Varianta 1. Clasa primește 

același text de studiat și este 

împărțită în patru grupuri, în 

fiecare dintre acestea elevii 

având același rol: primul grup 

este format din rezumători, al 

doilea din ,,întrebători”, al 

treilea din clarificatori iar al 

patrulea din prezicători. În final, 

după lucrul pe text fiecare grup 

își exercită rolul în față 

celorlalte grupuri.  

Varianta 2. În a două 

variantă, după ce se împarte 

textul în părți logice, clasa este 

divizată în atâtea grupe câte 

părți are textul respectiv, în 

fiecare grupă există câte patru 

elevi – un rezumător, un 

întrebător, un clarificator și un 

prezicător. După lucrul pe text, 

fiecare grupă află de la cealaltă 

despre ce a citit, apoi fiecare 

membru al fiecărei echipe îi 

învăță pe colegii din alte grupe 

ceea ce a lucrat.  

 

 
 

b. Hărți conceptuale 

 

Este o tehnică de 

reprezentare vizuală a 

conceptelor și a legăturilor 

dintre ele și se bazează pe ideea: 

învățarea temeinică a noilor  

 

 

concepte depinde de conceptele 

deja existențe în mintea elevului  

și de relațiile care se stabilesc 

între acestea. Important este nu 

cât cunoști, ci relațiile care se 

stabilesc între cunoștințele 

asimilate. Hărțile conceptuale se 

definesc astfel ca fiind o 

imagine a modului de gândire, 

simțire și înțelegere ale elevului 

care le elaborează, la început 

simplist, apoi tot mai complete, 

devenind o procedură de lucru la 

diferite discipline, dar și inter și 

trans disciplinar.. Ele se pot 

utiliza atât în predare-învățare, 

cât și în evaluare, la toate 

nivelurile și toate disciplinele. 

Aceste instrumente de evaluare 

presupun operații de analiză, 

identificare a semnificației 

conceptelor (prin procedura de 

ierarhizare), comparații, 

clasificări și raționamente. 

Hărțile conceptuale sau 

„formularele de argumentare” 

pun accentul pe relațiile care se 

stabilesc între cunoștințele pe 

care le are elevul, pe modul în 

care fiecare elev își organizează 

experiență, ideile, dar și modul 

de aplicare al acestora. Această 

metodă îi face pe elevi să devină 

activi în propriul proces de 

învățare, să asimileze cunoștințe, 

priceperi și deprinderi având la 

bază cunoștințe, priceperi și 

deprinderi deja existențe. 

Etapele implementării 

1. Faza de brainstorming. 

Elevii organizați în grupuri se 

gândesc la câteva idei, cuvinte, 

propoziții care au legătură cu 

subiectul pentru care realizează 

harta conceptuală. De exemplu, 

la limbă romană trebuie realizată 

o compunere.  
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Se pornește de la cerință și 

se notează toate ideile și 

gândurile care le vin în minte 

când o citesc, în ordine 

aleatoare, fără a le ierarhiza.  

2. Faza de organizare. Se 

notează încă o dată ideile din 

faza de brainstorming, însă mai 

structurat și rezumat, sub formă 

unor idei ori sintagme – cheie, 

pe câte o bandă de hârtie. Se 

împrăștie pe o coală , cu spații 

între ele pentru a le putea citi cu 

mai mare ușurință. Apoi elevul/ 

elevii încearcă să le grupeze 

după diverse criterii: importantă, 

relevanță, costuri-beneficii, 

utilitate, grad de realizare etc. 

Aceasta/ aceștia obțin în acest 

fel grupe și subgrupe de 

informație, reușind să le elimine 

pe cele care nu le sunt de prea 

mare folos. Dacă li se pare că au 

uitat unele aspecte privind acest 

subiect, le adaugă, iar dacă vor 

să mai realizeze o nouă grupă 

sau subgrupă, se vor simți liberi 

să o facă aplicând modificările 

de rigoare.  

3. Faza de așezare în pagină. 

Contează mult aspectul de 

organizare și aranjare în pagină 

pentru că atunci când arunci o 

simplă privire asupra foii să-ți 

dai seamă cu ușurință despre ce 

este vorba. Oricine trebuie să 

înțeleagă ierarhizarea și 

legăturile dintre concepte. Astfel 

elevul/ elevii se gândesc la 

elementul-cheie și îl așază, fie în 

partea de sus a paginii, fie la 

mijloc. Îl integrează într-un 

dreptunghi sau cerc, după care 

așază în jurul lui, în funcție de 

relațiile existențe cu celelalte 

concepte, cuvintele ori 

sintagmele din grupurile și  

 

subgrupurile formate în fază de 

organizare. Le vor scrie pe 

aceeași linie dacă e vorba de 

relație simetrică sau echivalentă 

și unele sub altele în caz de 

influentă sau determinare. Pot 

folosi culori diferite pentru 

elementele-cheie și restul 

componentelor. În acest fel le 

vor observă după criteriul 

importantă și relevantă.  

4. Faza de legătură continuă 

faza anterioară prin fixarea 

relațiilor de legătură dintre 

elemente. În mijloc se scrie 

conceptul – cheie. Se folosesc 

săgețile unidirecționale sau 

bidirecționale, arce între 

concepte (în cazul în care unul 

dintre componentele finale se 

leagă direct de cuvântul-cheie 

din susul paginii, se poate trasă 

un arc cu rolul de a sublinia 

această relație, în afară întregii 

scheme, pe margine), după caz.  

5. Faza de finalizare a hărții 

conceptuale constă în a oferi o 

imagine de ansamblu și de a 

detalia aspectul acesteia. În 

cazul unei compuneri, elevul / 

elevii se gândesc la un titlu, 

folosind caractere italice sau 

boldite prin care să evidențieze 

anumite lucruri, elimină 

eventualele greșeli. Aruncă o 

ultima privire asupra ei, de la 

distantă și se pune în locul unei 

alte persoane care nu știe nimic 

despre subiect. Dacă acea 

persoană citește hartă 

conceptuală pe care a creat-o 

elevul, va înțelege ceea ce a 

expus, elementele importante, 

relațiile dintre ele? În cazul în 

care răspunsul este afirmativ, 

înseamnă că a realizat o schemă/ 

hartă bine concepută.  
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SCRIERE CALIGRAFICĂ – O  ARTĂ  PENTRU VIAȚĂ 
 

PROF. ÎNV PRIMAR ALAMIE DUMITRELA 

LICEUL ”MIHAIL SADOVEANU”BORCA 

 

 

TEMA. Atelier  de scriere  

caligrafică: ” Penița Fermecată” 

Clasa:  a IV-a 

Competențe specifice vizate 

Manifestarea interesului 

pentru scrierea caligrafică 

Realizarea de produse 

unicat, personalizate și 

utilizabile în urma desfașurării 

acestei activități. 

DE CE? 

Pentru că tema iși propune 

să dezvolte pasiunea elevilor 

pentru scrisul frumos. Efectul 

acestor activități creative și 

jucăușe  va fi ca vor scrie cu mai 

multa migală, iși vor exersa 

abilitatea de a controla linia 

scrisă, cu impact in stilizarea 

scrisului si ilustrație.  

Atelierul își propune să 

repare scrisul lizibil  al copiilor, 

care devine o problemă la 

școală. 

Beneficii - este o tehnică 

excelentă de concentrare, 

ancorare în prezent și 

deconectare a minții de la fluxul 

gândurilor zilnice, iar noi, 

învățătorii, putem transforma 

aceasta deprindere în artă, să ne 

referim la ea, ca o disciplină, ca 

un proces de învățare. 

Exercițiile pe care le-am 

realizat au educat gustul estetic, 

răbdarea, abilitatea de a folosi  

liniile, pentru a  elabora 

decorațiuni. 

 

 

Pe parcursul orelor.. 

-ne-am familiarizat cu 

instrumentele de scris (penițe, 

toc, markere); 

-stilurile de scriere; 

-am exersat mișcările fluide 

și îmbinarea liniilor; 

-crearea buclelor și 

infrumusețarea majusculelor; 

-decorarea literelor; 

Ce au învățat copiii… 

-cum sa facă un chenar; 

-scrierea  în forme (o forma 

distractivă cu rezultate care 

încântă ochiul); 

-literele decorate; 

-scrierea în interiorul 

literelor; 

-scrierea punctată; 

-au realizat letrinele (prima 

litera a prenumelui și am 

fololosit elemente decorative și 

înflorituri); 

-caligrame, monograme (pe 

etamină); 

  Aceste scrieri le putem 

folosi in orice moment al lecției, 

la orice obiect. 
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STIMAȚI ȘI DRAGI CITITORI, 

 

Următorul număr al revistei ŞCOALA MODERNĂ va apărea în luna decembrie 

2021.  

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

educaţional; management de proiect; didactica general și didactica specialității; 

metodologii instructiv-educative; parteneriate şi proiecte; alternative educaţionale; 

şcoală, cultură şi tradiţie; sprijin, suport şi asistenţă educaţională şi psihologică; lucrări 

de cercetare, studii de specialitate, exemple de bune practici, etc. 

 

Materialele vor fi trimise până la data de 30 noiembrie 2021, pe adresa 

alfa.ccdnt@gmail.com 

 

Cerinţe de tehnoredactare: 

 Se trimit doar documente, format WORD, de maximum 4 pagini, denumite 

cu titlul lucrării; 

 Font Arial nr. 12; 

 Spaţierea paragrafelor va fi de 1.0 rânduri; 

 Textul trebuie să fie redactat obligatoriu cu diacritice şi să conţină numele şi 

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

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

trebuie precizate. 

 

Acest număr este realizat de: 

 

 Gabriela-Livia CURPĂNARU, profesor-metodist  

 Ana MACOVEI, bibliotecar 

 Ovidiu MÂȚĂ, informatician 

 

mailto:alfa.ccdnt@gmail.com
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