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TRASEE METODOLOGICE DE REZOLVARE ARITMETICĂ 
A PROBLEMELOR DE MATEMATICĂ 

 
Prof. înv. primar, Gladiola Bondar 
Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca 

 
 

 
 

Traseul metodologic al 
rezolvării aritmetice a 
problemelor de matematică 
cuprinde „pașii pe care 
învățătorul/ institutorul/ 
profesorul trebuie să îi 
urmeze în rezolvarea corectă 
și completă prin metode 
aritmetice a problemelor” 
(Havârneanu, 2020,        p. 
149). 
 La început elevul 
citește, repetă, memorează 
enunțul problemei, adică el 
are acces la informație 
pentru a putea răspunde la 
întrebările care îl vor ghida 
să descopere și să înțeleagă 
legătura dintre datele 
cunoscute și cele 
necunoscute ale problemei.  
Urmează transpunerea în 
limbaj matematic a datelor 
problemei și schițarea, 
notarea datelor problemei. 
Acest aspect presupune 
modelarea matematică a 
problemei și are rolul de a 
dezvolta operațiile gândirii, 
iar desenul sau schema 
problemei  sprijină elevul să 
înțeleagă mai bine relațiile 
dintre datele problemei și 
mecanismele ce duc spre 
rezolvarea ei. 

 Realizarea planului de 
rezolvare, logico-operațional 
reprezintă etapa de 
rezolvare în scris a 
problemei și cuprinde 
succesiunea întrebărilor și a 
operațiilor matematice 
corespunzătoare.  
Verificarea răspunsului și 
găsirea altor metode de 
rezolvare, dacă este cazul, 
sunt etapele prin care se 
realizează controlul și 
autocontrolul asupra felului 
în care s-a însușit enunțul 
problemei, asupra 
raționamentului realizat și a 
demersului de rezolvare 
parcurs. Pe lângă algoritmii 
de identificare, sunt antrenați 
algoritmii de lucru, 
procedurali, dar și cei de 
control, contribuind astfel la 
dezvoltarea „flexibilității 
gândirii, antrenarea 
structurilor cognitive în 
găsirea a noi căi de 
organizare a relațiilor dintre 
datele problemei pentru a 
structura demersul rezolutiv” 
(Havârneanu, 2020, p. 149).  
Redactarea răspunsului este 
o etapă obligatorie care 
arată finalizarea rezolvării 
problemei, iar scrierea 
problemei sub forma unui 
exercițiu (sau, după caz, un 

fragment de exercițiu) și 
generalizarea problemei au 
importante valențe la 
dezvoltarea gândirii 
abstracte ale elevilor,aceștia 
descoperind astfel schema 
generală de rezolvare a unei 
categorii de probleme. 
 Compunerea de 
probleme după același 
exercițiu, dar schimbând  
contextul sau după  același 
context cu cel inițial, dar 
schimbând numerele 
contribuie la cultivarea și 
educarea creativității, la 
antrenarea gândirii elevilor, 
„au rolul de a matematiza 
diverse conținuturi, de a 
modela matematic anumite 
situații din viața curentă”  
(Havârneanu, 2020,p. 150).  
 Exemple de trasee 
metodologice: 
1. Metoda figurativă 
(grafică) de tip sumă și 
diferență  
 Problemă: Pentru a 
pregăti masa celor trei 
iezișori, capra cumpără de 
la piață verdeață și cu 3 kg 
mai mult, legume. În total, 
ea umple coșul cu 15 kg de 
mâncare proaspătă. Câte 
kilograme de verdeață și 
câte kg de legume a 
cumpărat capra? 
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Etape: 
-Citirea, memorarea și 
repetarea enunțului de către 
elevi; 
-Ghidarea prin întrebări 
pentru a înțelege textul 
problemei (datele cunoscute/ 
necunoscute / întrebarea 
problemei): 
-Î1: Ce cumpără capra de la 
piață? (R1: Capra cumpără 
de la piață verdeață și 
legume.) 
-Î2: Care este cantitatea 
totală de mâncare 
cumpărată? (R2: Cantitatea 
totală este de 15 kg.) 
-Î3: Știm câte kg de verdeață 
cumpără? (R3: Nu știm,  
trebuie să aflăm.)  
-Î4: Ce cunoaștem despre 
cantitatea de legume 
cumpărată? (R4: Cantitatea 
de legume este mai mare 
decât cantitatea de verdeață 
cu 3 kg.) 
-Î5: Ce ne cere problema să 
aflăm? (R5: Problema ne 
cere să aflăm câte kg de 
verdeață și câte kg de  
legume a cumpărat capra.) 
-Transpunerea în limbaj 
matematic a datelor 
problemei (modelarea 
matematică a problemei) și 
schițarea, notarea datelor 
problemei: 
 Notăm cu „a” cantitatea 
de verdeață și cu „b” 
cantitatea de legume. 
-Î6: Care număr este mai 
mic? (R6: Numărul „a” este 
mai mic decât numărul „b”.) 
Scrierea datelor problemei: a 
+ b = 15;  b – a = 3;    a = ?, b 
= ? 

-Realizarea desenului 
problemei, stabilirea tipului 
de metodă folosită și 
existența metodelor 
alternative: 
Reprezentăm cele două 
cantități prin segmente 
astfel: 

 
-Î7: Prin ce metodă vom 
rezolva problema? 
(R7: Metoda figurativă, sumă 
și diferență.) 
-Construirea planului  
logico-operațional 
(rezolvarea scrisă): 
Metoda I: 
Î1:Care este dublul 
numărului mai mic?  
(R1: 15 – 3 = 12) 
Î2: Care este numărul mai 
mic (a)? (R2: 12 : 2 = 6)  
Î3: Care este numărul mai 
mare (b)? (R3:  6 + 3 = 9) 
-Verificarea răspunsului 
6 + 9 = 15 (A*); 9 – 6 = 3 (A) 
(*Unde A -  Adevărat) 
-Rezolvarea problemei prin 
alte metode: 
Metoda II: 
Î1:Care este dublul 
numărului mai mare?  
(R1: 15 + 3 = 18) 
Î2: Care este numărul mai 
mare (b)? (R2: 18 : 2 = 9) 
Î3: Care este numărul mai 
mic (a)? (R3:  9 – 3 = 6) 
-Redactarea răspunsului: 
„a” = 6 (kg de verdeață);  
„b” = 9 (kg de legume) 
-Scrierea problemei în 
exercițiu: 
(15 - 3) : 2 + 3 = 6 + 3 = 9 
-Generalizarea problemei: 
Numărul mai mic:  

(S – D) : 2  sau (S + D) : 2 – 
D, unde S – suma, D – 
diferența numerelor. 
Numărul mai mare:  
(S + D) : 2. 
-Compunerea de probleme 
după același exercițiu, dar 
schimbând  contextul: 
  Victor are 15 alune. El 
mănâncă 3 alune, apoi dă 
jumătate din ceea ce i-a 
rămas fratelui său. El 
primește de la bunica sa 3 
alune. Câte alune are acum 
Victor? 
-Compunerea de probleme 
după același context cu cel 
inițial, dar schimbând 
numerele: 
Pentru a pregăti masa celor 
trei iezișori, capra cumpără 
de la piață verdeață și cu 2 
kg mai mult, legume. În total, 
ea umple coșul cu 14 kg de 
mâncare proaspătă.  
 Câte kilograme de 
verdeață și câte de legume a 
cumpărat capra?  
 

 
 
2. Metoda retrogradă  
(a mersului invers) 
Problemă: Ioana are un 
buchet de flori. Ea dăruiește 
mamei 4 dintre ele, dar 
primește 6 de la sora sa. Mai 
dăruiește bunicii 5 flori și 
primește 8 de la prietena ei 
cea mai bună. Acum, în  
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buchet sunt 15 flori. Câte 
flori a avut inițial în buchet? 

Etape: 
-Citirea, memorarea și 
repetarea enunțului;  
-Ghidarea prin întrebări 
pentru a înțelege textul 
problemei: 
-Î1:Câte flori a dăruit mamei? 
(R1: A dăruit mamei 4 flori?) 
-Î2: Câte flori a primit de la 
sora sa? (R2: A primit 6 
flori.) 
-Î3: Câte flori a dat bunicii? 
(R3: A dat bunicii 5 flori.) 
-Î4: Și câte flori a primit de la 
prietena sa? (R4: A primit 8 
flori.) 
-Î5: Ce trebuie să aflăm? 
(R5:Trebuie să aflăm câte 
flori au fost inițial în buchet.) 
-Transpunerea în limbaj 
matematic a datelor 
problemei (modelarea 
matematică a problemei) și 
schițarea, notarea datelor 
problemei: 
Notăm cu „a” numărul de flori 
care a fost la început în 
buchet. 
- I dată a dăruit/primit: 
        nr. flori = a – 4 + 6  
- a II-a dată a dăruit/primit: 
nr. flori = I dată – 5 + 8 = 15 
(flori) 
  „a” = ?     sau  „a – 4 + 6 – 5 

+ 8 = 15” 
-Realizarea desenului/ 
schemei problemei, stabilirea 
tipului de metodă folosită și 
existența metodelor 
alternative: 

 

-Î6: Ce metodă vom aplica 
pentru a rezolva această 
problemă? (R6: Vom rezolva 
problema prin metoda 
retrogradă sau metoda 
mersului invers.) 
-Construirea planului logico-
operațional (rezolvarea 
scrisă): 
Î1: Câte flori erau în buchet 
înainte de a primi 8 de la 
prietena sa? (R1: 15 – 8 = 7 
(flori).) 
Î2: Câte flori se aflau în 
buchet înainte de a dărui 5  
bunicii sale? (R2: 7 + 5 = 12 
(flori).) 
Î3: Câte flori erau în buchet 
înainte de a primi 6 de la 
sora sa? (R3: 12 – 6 = 6 
(flori).) 
Î4: Câte flori se aflau în 
buchet înainte de a dărui 4 
mamei sale? (R4: 6 + 4 = 10 
(flori).) 
-Verificarea și redactarea 
răspunsului: 
10 – 4 =  6;     6 + 6 = 12;     
12 – 5 =  7;        7 + 8 = 15     
„a” = 10 (flori) 
-Scrierea problemei într-un  
exercițiu: 
 a – 4 + 6 – 5 + 8 = 15 
-Generalizarea problemei: 
Notăm cu N rezultatul obținut 
în urma calculelor (în cazul 
dat, el este 10). 
 N – 4 + 6 – 5 + 8 = x,  unde 
x reprezintă nr. care trebuie 
aflat - rezultatul exercițiului 
(în cazul dat, 15-nr. final de 
flori din buchet). 
-Compunerea de probleme 
după același exercițiu, dar 
schimbând  contextul: 
 Ana are un coș cu 
fructe, mere și pere. Ana ia 

din coș 4 mere, dar Vasilică 
îi pune 6 pere. Ana scoate 
din coș 5 pere, iar Vasilică 
adaugă 8 mere. În coș sunt 
acum 15 fructe. Câte fructe 
au fost la început în coș? 
-Compunerea de probleme 
după același context cu cel 
inițial, dar schimbând 
numerele: 
  Ioana are un buchet 
de flori. Ea dăruiește mamei 
5 dintre ele, dar primește 10 
de la sora sa. Mai dăruiește 
bunicii 2 flori și primește 7 de 
la prietena ei cea mai bună. 
Acum, în buchet sunt 30 flori. 
Câte flori a avut inițial în 
buchet? 
 

 
 
3.Metoda reducerii la unitate 
Problemă: Ema a cumpărat 
5 kg de cireșe, plătind 45 lei. 
Dacă Elena dorește să 
cumpere 3 kg de cireșe de 
același fel, câți lei va trebui 
să plătească? 

Etape: 
 -Citirea, memorarea și 
repetarea enunțului;  
-Ghidarea prin întrebări 
pentru a înțelege textul 
problemei și identificarea 
metodei de rezolvare; 
-Scrierea problemei 
prescurtat:  
  5 kg cireșe  …..... 45  lei 
  3 kg cireșe …....… ? lei 
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-Stabilirea celor două 
variabile: 
Variabila cantitate - 
kilograme de cireșe cu 
valorile: 5 și 3. 
Variabila preț are valorile: 45 
lei și o valoare necunoscută 
care trebuie aflată. 
-Aflarea valorii unității 
variabilei căreia i se cunosc 
ambele valori: 
  Dacă 5 kg de cireșe costă 
45 de lei, atunci 1 kg de 
cireșe costă 45 : 5 = 9 lei  
-Calcularea valorii variabilei 
necunoscute: 
Dacă 1 kg de cireșe costă 9 
lei, atunci 3 kg de cireșe 
costă  3 x 9 lei = 27 lei.  
-Verificarea și redactarea 
răspunsului:  
5 kg de cireșe costă: 
           5 x 9 lei = 45 lei  
Răspuns: 3 kg de cireșe de 
același fel  costă 27 lei.   
-Scrierea problemei într-un 
exercițiu: 45 : 5 x 3 = 27 
Urmează compunerea de 
problem după același 
exercițiu, dar un alt context 
sau prin schimbarea 
numerelor, contextul fiind 
același. 
 

 
 

4.Metoda comparației 
Problemă: 
Ema a cumpărat 4 caiete și 6 
creioane pe care a dat 28 de 
lei. Radu a cumpărat 5 

caiete și 8 creioane de 
același fel, care au costat 36 
de lei. Care este prețul unui 
caiet și al unui creion? Cât 
costă 7 caiete și 9 creioane 
de același fel? 

Etape: 
După citirea și repetarea 
enunțului, ghidarea prin 
întrebări pentru înțelegerea 
problemei și identificarea 
metodei de rezolvare, 
urmează: 
-Scrierea prescurtată a 
problemei; 
Exemplu: 
 

 
-Stabilirea celor două 
variabile: variabila caiete are 
valorile: 4 și 5; variabila 
creioane are valorile: 6 și 8. 
-Reducerea unei variabile, 
spre exemplu: variabila 
caiete și obținem: 
 

 
 
-Aflarea valorii unei unități a 
variabilei rămase:  

4 lei : 2 = 2 lei (prețul unui 
creion) 

-Aflarea valorii unei unități a 
celeilalte variabile: 
Introducem valoarea obținută 
în relația cea mai simplă: 
4 caiete .… 6 creioane…. 28 
lei 

Aflăm costul a 6 creioane:  
6 x 2 = 12 lei 
Aflăm costul a 4 caiete:  
28 – 12 = 16 lei 
Aflăm costul unui caiet:  
16 : 4 = 4 lei 
-Calcularea și redactarea 
răspunsului: 
Un creion costă 2 lei și un 
caiet costă 4 lei. 
7 caiete costă: 7 x 4 = 28 lei 
9 creioane: 9 x 2 = 18 lei 
Aflăm cât costă 7 caiete și  
9 creioane: 28 + 18 = 46 lei 
Trebuie avut grijă ca să se 
așeze de fiecare data 
variabilele de același tip 
unele sub altele. 
Un alt mod de rezolvare: 
reducerea variabilei 
creioane. 
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SPICUIRI DIN ACTIVITĂȚILE  BIBLIOTECII  CASEI CORPULUI 
DIDACTIC NEAMȚ 

 
Bibliotecar metodist Ana Macovei 

Casa Corpului Didactic Neamț 
 
 

  
Pornind de la Planul 

managerial al bibliotecii, 
derularea activităților 
metodice, științifice și 
culturale, a urmat un parcurs 
bine stabilit . Astfel, luna 
ianuarie propunea  ca sub 
denumirile:  Prietenii lui 
Eminescu, 24 ianuarie-
Unirea Principatelor 
Române,  Opera lui 
Caragiale transpusă în limbaj 
plastic, să fie aduse în prim 
plan diverse personalități 
culturale. Activitatea 
metodică: Prietenii lui 
Eminescu– lecturi  
fragmentare a propus, prin 
bibliotecar Ana Macovei,  
crearea de   materiale 
metodice (bibliografii  şi 
webgrafii tematice, 
prezentări ppt,  o fișă de 
feedback ) utile elevilor 
http://www.ccdneamt.ro/new/
2022/01/prietenii-lui-
eminescu/.  Cu două  
săptămâni înainte de 
realizarea activităţii,  
bibliotecarii din școlile 
partenere, au  primit 
webgrafia tematică,  
prezentarea ppt Prietenii lui 
Eminescu și cărțile: Dicționar 
biografic al literaturii române 
A-L Vol I pag 617, Lumina 
Lină –Poezii de Mihai 

Eminescu, și  Mihai-
Eminescu-Poezii,  în format 
pdf. Prin  fișa de feedback  
denumită Prietenii lui 
Eminescu, elevii au avut de 
menționat, dintr-o cartea 
citită sau un link utilizat, cea 
mai frumoasă poezie scrisă 
de Mihai Eminescu, în 
viziunea lor. Pentru poezia 
aleasă, ei au realizat o 
copertă de  carte, după 
modelul dat. Partenerii Casei  
Corpului Didactic Neamț 
pentru această activitate au 
fost: Școala Gimnazială 
Comuna Borlești,  Liceul   
"Gh.Ruset Roznovanu" 
Roznov,   Școala Gimnazială 
‖I.I. Mironescu‖ Tazlău,  
Școala Gimnazială ‖I. 
Gervescu‖ Săvinești, Școala 
Gimnazială ‖Iulia 
Hălăucescu‖ Tarcău, Școala 
Gimnazială, Comuna 
Gherăești , Scoala 
Gimnaziala nr. 1 Pildesti,  
Liceul Tehnologic ‖Vasile 
Sav'' Roman , Liceul Teoretic 
"Vasile Alecsandri" Săbăoani 
, Seminarul Teologic Ortodox 
‖Veniamin Costachi‖  
Vînători Neamț, Liceul Carol 
I Bicaz,  Şcoala Gimnazială 
Nr.2 Piatra Neamţ, Colegiul 
Tehnic ‖Ion Creangă‖ 
Tg.Neamț, Colegiul Național 
‖Gheorghe Asachi‖ Piatra 

Neamț, Școala Gimnazială 
‖Elena Cuza‖ Piatra Neamț, 
Școala Gimnazială Com. Ion 
Creangă,  Școala 
Gimnazială ,,Carmen Sylva" 
Horia,  Liceul Cu Program 
Sportiv Roman,  Liceul  " 
Vasile Conta " Tîrgu Neamţ, 
Colegiul Tehnic "Gheorghe 
Cartianu" Piatra-Neamţ, 
Liceul Teologic ‖Episcop 
Melchisedec‖ Roman, Liceul 
Tehnologic „Arhimandrit 
Chiriac Nicolau‖ Vânători 
Neamț , Colegiul Național 
‖Roman Vodă‖ Roman,Liceul 
‖Mihail Sadoveanu‖ Borca, 
Școala gimnazială nr. 5 
Piatra Neamț, Colegiul 
Tehnic ‖Miron Costin‖ 
Roman,  Liceul Tehnologic 
"Ion Creangă" Pipirig, Școala 
gimnazială nr. 3 Piatra 
Neamț , Şcoala Gimnazială 
‖Regina Maria‖ Bicaz,  Liceul 
cu Program Sportiv Piatra-
Neamţ,  Liceul Teologic 
Ortodox „Sfinții Impărați 
Constantin Si Elena‖ Piatra-
Neamţ, Școala Profesională 
Adjudeni. 

Activitatea  culturală: 
24 ianuarie-Unirea 
Principatelor Române -   
realizată cu sprijinul grupului 
de WhatsApp Bib CCD si Bib 
Neamt , s-a derulat  în 
perioada 21-31 ianuarie 

http://www.ccdneamt.ro/new/2022/01/prietenii-lui-eminescu/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/01/prietenii-lui-eminescu/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/01/prietenii-lui-eminescu/
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2022 -online  și a presupus 
crearea de webgrafii 
tematice - resurse pentru 
profesorii  de Istorie 
http://www.ccdneamt.ro/new/
2022/01/activitate-culturala-
24-ianuarie-unirea-
principatelor-romane-2/. 

O altă activitate  
culturală ce a mobilizat 
bibliotecari școlari, cadre 
didactice și elevi, a fost 
Opera lui Caragiale 
transpusă în limbaj plastic 
http://www.ccdneamt.ro/new/
2022/01/opera-lui-caragiale-
transpusa-in-limbaj-plastic/ 
Bibliotecarul Casei Corpului 
Didactic Neamț a propus 
câteva sugestii  
metodologice referitor la o 
modalitate de realizare a 
activității (metodologie 
realizare activitate, 
webgrafie, fișa feedback). 
Fișa de feedback solicita 
menționarea de către elevi a 
celei mai frumoase opere 
scrisă de I. L. Caragiale, în 
viziunea  lor și realizarea 
unei ilustrații inspirate de 
textul ales. Partenerii 
educaționali : Colegiul 
Naţional "Roman Vodă" 
Roman , Colegiul Tehnic 
‖Miron Costin‖ Roman,  
Colegiul Tehnic ‖Petru Poni‖  
Roman, Liceul cu Program 
Sportiv  Roman  ,  Liceul cu 
Program Sportiv – Structura  
Scoala Gimnaziala "Roman 
Mușat"  Roman,  Liceul cu 
Program Sportiv – Structura 
‖Petru Rareș‖, Școala 
Gimnazială ‖Calistrat Hogaș‖ 
Roman,  Școala Gimnazială 
"Mihai Eminescu"  Roman,  

Scoala de Arta Sergiu 
Celibidache  Roman,  Școala 
Gimnazială "Vasile 
Alecsandri" Roman,  Liceul 
Tehnologic ‖Vasile Sav'' 
Roman,  Şcoala Gimnazială 
"Alexandru Ioan Cuza"  
Roman,  Liceul Teoretic 
‖Vasile Alecsandri‖ 
Săbăoani,  Liceul Tehnologic 
Adjudeni, au promovat 
activitatea în școli și au 
derulat-o în perioada 21-31 
ianuarie 2022. 

Ziua  națională  a 
lecturii  -
http://www.ccdneamt.ro/new/
2022/02/ziua-nationala-a-
lecturii/, - activitate realizată 
la sugestia Ministerului 
Educației, a fost sărbătorită 
de către  Casa Corpului 
Didactic Neamț în  
parteneriat cu  Colegiul 
Național ‖Calistrat Hogaș‖ 
Piatra Neamț . Purtând 
denumirea  Lectura 
imaginii, imaginea lecturii,  
ea s-a derulat  marți, 15 
februarie 2022, orele 8- 10 la 
biblioteca ‖Veronica Micle ‖ a 
Colegiului Național ―Calistrat 
Hogaș‖ sub îndrumarea 
bibliotecarului Casei Corpului 
Didactic Neamț, Ana 
Macovei și a bibliotecarului 
Colegiului Național ‖Calistrat 
Hogaș‖ Piatra Neamț, 
Reghina Fotea. Elevii de 
gimnaziu participanți la 
eveniment au respectat 
normele de securitate  și de 
prevenire a răspândirii 
pandemiei de COVID 19, au 
lucrat în echipe, au citit și 
ilustrat operele alese pentru 
a fi prezentate colegilor. 

Activitatea metodică 
In memoriam: Constantin 
Brâncuşi  , derulată în 
perioada 19-28  februarie  
2022 , a presupus crearea 
de bibliografii și webgrafii 
tematice-resurse pentru 
profesorii din Aria Curriculară 
Arte 
http://www.ccdneamt.ro/new/
2022/02/in-memoriam-
constantin-brancusi/. Casei  
Corpului Didactic  Neamţ s-
au alăturat următoarele școli: 
Colegiul Tehnic ‖Ion 
Creangă‖ Tg.Neamț,  
Colegiul Național ‖Ștefan Cel 
Mare‖Tg.Neamț, Școala 
Gimnazială Domnească 
‖Grigore Ghica Vodă‖ 
Tg.Neamț,  Liceul  
Tehnologic " Vasile Conta " 
Tg.Neamț, Școala 
Gimnazială ‖Ion Creangă‖ , 
Seminarul Teologic Ortodox 
‖Veniamin Costachi‖ 
Vânători Neamț,  Liceul 
Tehnologic Oglinzi,  Liceul 
Tehnologic comuna 
Petricani,  Liceul Tehnologic 
„Ion Creangă‖ Pipirig, Liceul 
Carol I Bicaz, Școala 
gimnazială  ‖Regina Maria‖ 
Bicaz care au realizat 
expoziții tematice  de carte,  
bibliografii sau webgrafii 
tematice, după modelul 
primit. 

Activitate  culturală 
Citește și tu! - activitate de 
atragere a elevilor către 
lectură prin lecturi 
fragmentare din opera Elenei 
Farago și a Otiliei Cazimir s-
a derulat în perioada 18-28 
februarie 2022 cu sprijinul 
următoarelor unități școlare: 

http://www.ccdneamt.ro/new/2022/01/activitate-culturala-24-ianuarie-unirea-principatelor-romane-2/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/01/activitate-culturala-24-ianuarie-unirea-principatelor-romane-2/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/01/activitate-culturala-24-ianuarie-unirea-principatelor-romane-2/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/01/activitate-culturala-24-ianuarie-unirea-principatelor-romane-2/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/01/opera-lui-caragiale-transpusa-in-limbaj-plastic/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/01/opera-lui-caragiale-transpusa-in-limbaj-plastic/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/01/opera-lui-caragiale-transpusa-in-limbaj-plastic/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/02/ziua-nationala-a-lecturii/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/02/ziua-nationala-a-lecturii/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/02/ziua-nationala-a-lecturii/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/02/in-memoriam-constantin-brancusi/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/02/in-memoriam-constantin-brancusi/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/02/in-memoriam-constantin-brancusi/
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Liceul "Mihail Sadoveanu", 
Borca, Școala Gimnazială 
‖Vasile Mitru‖ Tașca,  Școala 
Gimnazială ‖Iulia 
Hălăucescu‖ Tarcău. 
Utilizând materialele 
metodologice primite,  
bibliotecarii au invitat elevii în 
bibliotecile școlare  să 
citească poezii scrise de 
Otilia Cazimir și Elena 
Farago și să creeze o 
scrisoare imaginară către 
una din cele două autoare, 
sărbătorite ale lunii februarie. 

Pentru activitate 
metodică:  Scriitori 
nemțeni:Ion Creangă– lecturi 
fragmentare,  Casa Corpului 
Didactic Neamț  a  avut drept 
partenere următoarele școli:  
Liceul Economic ‖Alexandru 
Ioan Cuza‖  Piatra Neamț,  
Colegiul National de 
Informatică Piatra Neamț,  
Liceul cu Program Sportiv 
Piatra Neamţ,  Colegiul 
Naţional ‖Petru Rareş‖ Piatra 
Neamț,  Colegiul  Tehnologic 
‖Spiru Haret‖ Piatra Neamț,   
Colegiul Național ‖Calistrat 
Hogaș‖ Piatra Neamț,  Liceul 
de Arte "Victor Brauner" 
Piatra Neamț 
http://www.ccdneamt.ro/new/
2022/02/activitatea-
metodico-stiintifica-scriitori-
nemteni-ion-creanga/ . 
Cadrele didactice implicate 
au prezentat  Webgrafia 
tematică –Ion Creanga, pe 
platforma școlii sau în sala 
de clasă, în perioada 21 
februarie – 8 martie  2022, 
precum și lucrările Dicționar 
biografic al literaturii 
române A-L Vol I, Amintiri 

din copilărie. Povești  -
format pdf. Elevii au  citit 
cărţile puse la dispoziție în 
format pdf sau de la 
biblioteca școlii, au  selectat 
cea mai frumoasă opera 
scrisă de Ion Creanga, în 
viziunea lor și au  completat 
fișa de feedback cu un 
fragment din opera aleasă. 

Pentru  sărbătorirea :  
Zilei internaționale a poeziei 
-, bibliotecarul a  creat 
bibliografii  şi webgrafii 
tematice-resurse pentru 
profesorii  de Limba română 
, în perioada 21-31 martie 
2022 - 
http://www.ccdneamt.ro/new/
2022/03/activitate-culturala-
21-martie-ziua-
internationala-a-poeziei/ 

Pentru toți iubitorii de 
carte din lume, luna aprilie 
este marcată de ziua de 2 
aprilie când se sărbătorește 
Ziua Internațională a Cărții 
pentru copii și tineret. .Cu 
acest prilej, Casa Corpului 
Didactic  Neamț  a lansat 
proiectul Scrisoare către 
scriitorul preferat  

http://www.ccdneamt.r
o/new/wp-
content/uploads/2022/04/AFI
%C5%9E-2-
Aprilie_Ziua_internationala_a
_catii_pentru_copii.pdf , la 
care au răspuns  
următoarele 21 de școli din 
județul Neamț:  Şcoala 
Gimnazială „Elena Cuza‖ 
Piatra Neamţ, Scoala 
Gimnaziala nr. 1, sat Pildești, 
Liceul   "Gh. Ruset  
Roznovanu" Roznov,  
Colegiul  Tehnologic ‖Spiru 

Haret‖ Piatra Neamț, Şcoala 
Gimnazială  nr. 2 Piatra 
Neamţ , Liceul Tehnologic 
,,Vasile Sav’’ Roman , 
Școala Gimnazială " Iulia 
Hălăucescu" Tarcău, Școala 
Gimnazială ‖I. Gervescu‖ 
Săvinești, Seminarul 
Teologic Ortodox ‖Veniamin 
Costachi‖, m-rea Neamț, 
Şcoala Gimnazială „Calistrat 
Hogaș‖  Roman, Liceul cu 
Program Sportiv Roman, 
Şcoala Gimnaziala, Comuna 
Borleşti, Colegiul Tehnic „Ion 
Creangă‖ Târgu Neamț, 
Liceul ,,Vasile Conta‖ Târgu 
Neamț, Liceul Teologic 
Ortodox ‖Sfinții Împărați 
Constantin Și Elena‖ Piatra 
Neamț , Colegiul Tehnic 
"Gheorghe Cartianu" Piatra-
Neamţ , Școala Gimnazială 
„I.I. Mironescu‖, Tazlău, 
Liceul Tehnologic 
‖Arhimandrit Chiriac Nicolau‖ 
Vînători Neamț, Liceul "Carol 
I" Bicaz, Școala Gimnazială" 
Carmen Sylva"  Horia, 
Şcoala Gimnazială  nr. 5 
Piatra Neamţ. 

Pentru a pune în 
valoare preferințele elevilor 
în materie de lectură, 
bliotecarul/responsabilul CDI 
din unitatea școlară a fost 
invitat să completeze 
parteneriatul educațional și 
să prezinte în rândul micilor 
cititori o  machetă  realizată 
de echipa de la  Casa 
Corpului Didactic  Neamț . 
Având la dispoziție două 
tipuri de scrisori către 
scriitorul preferat, una pentru 
proză și alta pentru poezie, o 
bibliografie ce conținea 

http://www.ccdneamt.ro/new/2022/02/activitatea-metodico-stiintifica-scriitori-nemteni-ion-creanga/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/02/activitatea-metodico-stiintifica-scriitori-nemteni-ion-creanga/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/02/activitatea-metodico-stiintifica-scriitori-nemteni-ion-creanga/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/02/activitatea-metodico-stiintifica-scriitori-nemteni-ion-creanga/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/03/activitate-culturala-21-martie-ziua-internationala-a-poeziei/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/03/activitate-culturala-21-martie-ziua-internationala-a-poeziei/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/03/activitate-culturala-21-martie-ziua-internationala-a-poeziei/
http://www.ccdneamt.ro/new/2022/03/activitate-culturala-21-martie-ziua-internationala-a-poeziei/
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2022/04/AFI%C5%9E-2-Aprilie_Ziua_internationala_a_catii_pentru_copii.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2022/04/AFI%C5%9E-2-Aprilie_Ziua_internationala_a_catii_pentru_copii.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2022/04/AFI%C5%9E-2-Aprilie_Ziua_internationala_a_catii_pentru_copii.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2022/04/AFI%C5%9E-2-Aprilie_Ziua_internationala_a_catii_pentru_copii.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2022/04/AFI%C5%9E-2-Aprilie_Ziua_internationala_a_catii_pentru_copii.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2022/04/AFI%C5%9E-2-Aprilie_Ziua_internationala_a_catii_pentru_copii.pdf
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Opere fundamentale ale 
literaturii pentru copii, dar 
și cărți în format pdf. , elevii 
au fost încurajați să își 
aleagă un scriitor căruia să îi 
scrie o scrisoare imaginară. 
Activitatea a fost una  de 
atragere a elevilor către 
lectură prin lecturi 
fragmentare din literatura 
pentru copii și s-a  derulat în 
perioada 21 martie-04 aprilie 
2022, cu sprijinul grupului de 
WhatsApp Bib CCD si Bib 
Neamt. Fiecare  școală 
implicată a făcut o selecție și 
a expediat cele mai reușite 
scrisori imaginare, către 
Casa Corpului Didactic, la 
adresa indicată în 
parteneriat. 
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FORMAREA CAPACITĂȚII DE ASCULTARE ACTIVĂ PRIN 

ACTIVITĂȚI DE LECTURĂ DISTRACTIVĂ 

Prof. Codreanu Florina 
Școala Gimnazială Berești-Tazlău 

 
 
      Comunicarea stă la baza 
relațiilor interpersonale și 
influențează atât sănătatea, 
cât și fericicirea noastră, cu 
alte cuvinte, influențează 
calitatea vieții. De aceea, 
este important să acordăm o 
atenție sporită procesului de 
comunicare, atât în viața de 
zi cu zi, cât mai ales, în 
procesul de învățământ 
pentru care comunicarea 
devine un obiectiv major, o 
valoare umană și socială prin 
care, elevii, sub îndrumarea 
atentă a cadrului didactic 
dobândesc noile cunoștințe 
și achiziții. 
        În lucrarea sa 
Comunicarea -  O abordare 
praxiologică, Gheorghe  Ilie-
Fârte susține: ,,Comunicarea 
este un fenomen social, care 
presupune, în aceeași 
măsură, o intenție de emitere 
și o intenție de receptare a 
unui mesaj.’’ [1 , p. 19]   
         În ceea  ce privește 
comunicarea interpersonală, 
Kory Floyd o definește  ca 
fiind ,,comunicarea care 
survine între oameni în 
contextul relației lor și care, 
pe măsură ce evoluează, îi 
ajută să negocieze și să-și 
definească relația.’’ [2, p. 42] 
         Așadar, la baza 
societății și a procesului 
instructiv-educativ stă 

comunicarea care contribuie 
la formarea armonioasă a 
comunității precum și la 
formarea unui proces 
educativ de calitate.  
          O componentă 
importantă a comunicării 
este constituită de ascultarea 
activă care, spre deosebire 
de auzire, este un proces 
activ care necesită efort 
conștient și concentrare.  
          În activitatea didactică 
ne-am confruntat, cu 
siguranță, de multe ori cu 
situații în care, în calitate de 
cadru didactic, în contextul 
unei expuneri sau a unei 
prezentări, am sesizat faptul 
că, deși suntem auziți, nu 
suntem neapărat și ascultați, 
căci ascultarea este un 
proces care implică interes, 
înțelegerea informației, 
deschidere și empatie.              
Vorbind despre ,,bruiajul și 
problematica ascultării’’, 
Dinu Mihai întărește această 
idee: ,,știm, într-adevăr, 
fiecare, din proprie 
experiență, că faptul de a 
asculta pe cineva vorbind, nu 
ne împiedică să ne mai 
gândim și la alte lucruri, mai 
mult sau mai puțin legate de 
discursul interlocutorului 
nostru.’’   [3, p. 17]  
      Tuturor ni s-a întâmplat 
să ne surprindem că, în timp 
ce ascultăm pe cineva 

vorbind, gândurile noastre 
încep să rătăcească aiurea. 
De ce nu li s-ar întâmpla și 
elevilor nostri, care, din 
diverse motive, ori sunt mai 
puțin atrași de învățătură,  ori 
sunt mai visători din fire, ori 
prezentarea din fața lor este 
monotonă, toate acestea 
fiind rețeta sigură spre un 
bruiaj care îi scoate din zona 
ascultării, indiferent de 
calitățile intelectuale.   De 
fapt, cu cât sunt mai dotați 
din punct de vedere 
intelectual cu atât mai mult 
se poate aluneca în această 
capcană, căci așa cum 
susține și Dinu Mihai ..dotați 
cu calități intelectuale 
deosebite, aceștia sunt mai 
expuși, datorită vitezei cu 
care gândesc, la fenomenul 
decolării  atenției din zona 
obiectului de discuție către 
cea a propriilor preocupări.’’  
[3, p. 17]   După o analiză a 
principalelor activități cu 
profil de comunicare, în urma 
repartizării timpului pentru 
scris, citit, vorbit și ascultat 
Dinu Mihai evidențiază faptul 
că ascultării i se repartizează 
un procent de 42%, deși, 
susține acesta, ,,ciudat este 
că tocmai ascultatul, situat 
măcar sub raport cantitativ, 
în fruntea manifestărilor 
noastre comunicaționale nu 
face obiectul niciunei 
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pedagogii.’’ [3, p. 18] Tocmai 
de aceea, în procesul de 
învățare, orice cadru didactic 
trebuie să fie preocupat de 
formarea capacității de 
ascultare activă, atât prin 
înlăturarea celor 
douăsprezece blocaje din 
ascultare ( comparația, 
recapitularea, vederea 
paranormală, filtrarea 
etichetarea, identificarea, 
visarea, rezolvarea 
problemelor, deraierea, 
placarea, contestarea, 
susținerea dreptății), cât și 
prin aplicarea celor cinci 
reguli de aur ale ascultării 
(ascultarea activă, încurajări 
minime, menținerea 
contactului vizual cu 
interlocutorul, aplicarea spre 
interlocutor, evitarea 
întreruperii vorbitorului sau 
schimbării subiectului).  
      Ascultarea activă  devine 
un bun facilitator al învățării 
atât din prisma profesorului 
cât și din prisma elevului, 
căci, printr-o astfel de 
ascultare, profesorul devine 
un bun sfătuitor, un bun 
consilier  care oferă soluții 
sau conduce spre aflarea 
acestora. Totodată, prin 
câștigarea încrederii elevilor, 
profesorul reușește o 
eficientizare a timpului alocat 
predării-învățării și o 
eliminare a conflictelor, a 
neînțelegerilor sau a 
atitudinii negative față de 
învățare.  
    În același timp, printr-o 
ascultare activă adecvată, 
prin încrederea dobândită 
elevul reușește să se 

exprime, să se gândească 
să discute, să exploreze, să 
pună întrebări întrebări, fiind 
dirijat spre căutarea 
soluțiilor. Tot prin prisma 
ascultării active, elevul 
capătă feedback imediat și 
reușește să își  decodeze 
emoțiile și temerile legate 
atât de relațiile cu colegii cât 
și de examenele susținute. 
      Așadar, prin ascultare 
activă se urmărește 
deschidere și empatie în 
orice activitate, în 
comportamentul elevilor, 
deschidere fără a judeca sau 
pedepsi și fără a respinge 
din start ideile.  
      Prin empatie se 
manifestă interesul față de 
dorințele, motivele și situația 
interlocutorului   și se 
presupune  dirijarea atenției 
și asupra elementelor non-
verbale care însoțesc 
comunicarea. 
      O modalitate prin care 
încerc să cultiv ascultarea 
activă în cadrul clasei mele o 
reprezintă lectura. Pentru 
noi, lectura este un mod de 
viață, face parte din 
activitățile noastre zilnice, ne 
ajută să ne autodepășim, să 
ne integrăm social și să ne 
construim frumos 
personalitatea. 
       Profesorilor le revine 
astfel menirea de a concura 
cu mari tentații ale acestei 
vârste,   respectiv cu mass-
media și cu tehnologia care îi 
acaparează din ce în ce mai 
mult pe elevi, astfel că ei 
trebuie să manifeste mult 
tact pedagogic și multă 

măiestrie în abordarea 
acestui segment de 
activitate.  

  Pentru început, am 
ales o cooperare cu o 
editură de la care am 
primit cărți amuzante, 
frumos colorate, optând 
pentru o lectură 
amuzantă. Fragmentele 
din cărți, bine 
delimitate,  s-au citit 
individual, în fiecare zi, 
după care în lanț, în 
clasă la începutul 
fiecărei zile. 

 După parcurgerea unui 
volum, fiecare și-a ales 
un fragment preferat pe 
care l-a povestit, 
marcând criteriile 
pentru care l-a ales în 
topul preferințelor. 

 Fiecărui pasaj preferat I 
s-a creat și simulat un 
joc bazat pe ceea ce au 
înțeles și au ales să 
interpreteze.  

 Se oferă posibilitatea 
alegerii între un jurnal 
ilustrat sau o carte cu 
benzi desenate care să 
ilustreze modul în care 
a înțeles fiecare 
subiectul abordat în 
lectura citită. 

 După fiecare lectură se 
ilustrează pasajul 
preferat și se 
organizează o expoziție 
cu lucrările realizate la 
panoul de lectură, un 
spațiu special amenajat 
pentru astfel de 
activități. 

      Am observat, în urma 
activităților menționate mai 
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sus, cu cât interes și cu câtă 
plăcere se lasă elevii  
antrenați în astfel de  
activități care le dezvoltă și le 
conturează armonios 
personalitatea, le lărgește 
orizontul cunoașterii, le 
cultivă gustul pentru 
literatură, pentru valorile 
morale și estetice pe care 
aceasta le promovează, în 
același timp, îmbogățindu-le 
vocabularul, dezvoltându-le 
imaginația, contribuind la 
formarea unei culturi 
generale. 
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ACTIVITĂŢI INTERACTIVE ŞI MULTIMEDIA PENTRU STUDIEREA 

UNITĂŢII DE CONŢINUT: 
“ NUMERE NATURALE, MATEMATICĂ, CLASA A V-A” 

 
 

Doroftei Ecaterina, doctorandă 
Scoala Gimnaziala nr 1 Dochia 

 
 

Summary: This paper aims 
to present some models of 
interactive and multimedia 
activities used in the 
educational process for 
studying the content of a 
learning unit: "Natural 
numbers" 
Keywords:  interactive digital 
textbook,  software. 

I. Introducere. 
 În procesul de 
învăţare se urmăreşte ca 
fiecare elev să dezvolte 
competenţe generale şi 
specifice de matematică. 
Până acum câţiva ani acest 
lucru se realiza doar cu 
ajutorul profesorului, 
manualului tipârit, al tablei şi 
creionului. De câţiva ani s-au 
introdus o serie de metode 
active ce îmbunătăţesc acest 
proces. Modelul ideal pe 
care îl analizăm este 
reprezentat de manualul 
digital interactiv. 

II. Conţinuturile şi 
activităţile 
recomandate 
pentru învăţarea 
unităţii „Numere 
naturale”, clasa a 
a V-a , 
matematică, în 

programele 
şcolare din 
România şi 
Republica 
Moldova: 

Conţinuturi în România: 
 Operaţii cu 

numere 
naturale  

 • Scrierea şi citirea 
numerelor naturale; 
reprezentarea pe axa 
numerelor; compararea şi 
ordonarea numerelor 
naturale; aproximări, estimări  
 • Adunarea numerelor 
naturale, proprietăţi; 
scăderea numerelor naturale 
 • Înmulţirea numerelor 
naturale, proprietăţi; factor 
comun  
 • Împărţirea cu rest zero a 
numerelor naturale; 
împărţirea cu rest a 
numerelor naturale  
 • Puterea cu exponent 
natural a unui număr natural; 
pătratul unui număr natural; 
reguli de calcul cu puteri; 
compararea puterilor; 
scrierea în baza 10; scrierea 
în baza 2 (fără operații)  
 • Ordinea efectuării 
operaţiilor; utilizarea 

parantezelor: rotunde, 
pătrate şi acolade  
 • Metode aritmetice de 
rezolvare a problemelor: 
metoda reducerii la unitate, 
metoda comparaţiei, metoda 
figurativă, metoda mersului 
invers, metoda falsei ipoteze 
Divizibilitatea numerelor 
naturale 
 • Divizor; multiplu; divizori 
comuni; multipli comuni 
 • Criterii de divizibilitate cu: 
2, 5, 10n , 3 și 9; numere 
prime; numere compuse. 
Domenii de conţinut în 
Republica Moldova: 
Scrierea şi citirea numerelor 
naturale.  

 Şirul numerelor 
naturale. 

   Reprezentarea numerelor 
naturale pe axă. 
Compararea şi ordonarea 
numerelor naturale; 
        Operaţii cu numere 
naturale: adunarea, 
scăderea, înmulţirea (factorul 
al doilea este un număr cel 
mult de trei cifre) şi 
împărţirea (împărţitorul este 
un număr cel mult de două 
cifre), împărţirea cu rest.  
Ordinea efectuării operaţiilor. 
Factor comun. Divizor. 
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Multiplu. Divi-zibilitatea cu 
10, 2 şi 5. Numere pare şi 
numere impare. 
 Rezolvarea în mulţimea 
numerelor naturale a 
ecuaţiilor de tipul: x±a=b; 
a±x=b; x×a=b, (a≠0, a – 
divizor al lui b); x:a=b (a≠0); 
a:x=b (x≠0, b – divizor al lui 
a) utilizînd proprietăţile 
operaţiilor aritmetice studiate 
şi algoritmul de determinare 
a componentei necunoscute 
în cadrul operaţiei indicate. 
Compunerea de ecuaţii 
şimple şi probleme care 
conduc la utilizarea 
operaţiilor studiate (inclusiv 
elemente de organizare a 
datelor). 
 Noţiunea de putere cu 
exponent natural a unui 
număr natural. 
 Pătratul şi cubul unui număr 
natural.  
Sistemul de numeraţie 
zecimal. 
Propoziţii adevărate şi 
propoziţii false pe exemple 
simple. 
Mulţimi (descriere şi scriere), 
element, relaţie de 
apartenenţă. Moduri de 
definire a mulţimilor. 
Mulţimile N şi N*. Operaţii cu 
mulţimi: intersecţie, 
reuniune. Exemple de 
mulţimi finite; mulţimea 
divizorilor unui număr 
natural. Exemple de mulţimi 
infinite; mulţimea multiplilor 
unui număr natural. 
Iată şi exemple de activităţi 
de învăţare pentru unitatea 
de învăţare „Numere 
naturale: 
 

In Romania:  
-Scrierea şi citirea numerelor 
naturale în sistemul de 
numeraţie zecimal  
- Identificarea unor numere 
naturale într-o diagramă, 
într-un grafic sau într-un 
tabel care conțin date 
referitoare la o situație 
practică  
- Identificarea unui număr 
natural pe baza unor condiţii 
impuse cifrelor sale  
- Identificarea unei metode 
aritmetice adecvate pentru 
rezolvarea unei probleme 
date. 
In Republica Moldova: 
-Exerciţii de: - scriere şi citire 
a numerelor naturale; - 
identificare a numerelor 
naturale în diverse situaţii 
reale şi/sau modelate; - 
ordonare, comparare şi 
reprezentare a numerelor 
naturale pe axa numerelor; - 
determinare cărei mulţimi de 
numere, obiecte îi aparţine 
numărul, obiectul dat; - 
calcul cu numere şi aplicare 
în calcule a algoritmilor şi 
proprietăţilor adecvate; - 
efectuare de estimări cu 
numere, cu mărimi; - folosire 
a proprietăţilor operaţiilor cu 
numere naturale; - rezolvare 
şi compunere de ecuaţii 
şimple şi probleme care 
conduc la utilizarea 
operaţiilor studiate (inclusiv 
elemente de organizare a 
datelor); - transfer şi 
extrapolare a soluţiilor unor 
probleme pentru rezolvarea 
altora; - rezolvare de 
probleme şi situaţii-
problemă; - aplicare a 

terminologiei şi notaţiilor 
aferente noţiunii de 
număr,mulţimi, inclusiv în 
situaţii de comunicare; - 
justificare şi argumentare a 
rezultatelor obţinute şi a 
tehnolo-giilor utilizate; - 
formare a obişnuinţei de a 
verifica dacă o problemă 
este sau nu determinată. 
Metode şi activităţi de 
instruire: metoda exerciţiului; 
problematizarea;algoritmizar
ea; activitatea în grup;studiul 
de caz, cu aplicaţii practice; 
jocuri didactice; analogia; 
contraexemplul; matricea de 
asociere; harta noţională; 
explozia stelară 
(starbursting) etc. Activităţi 
de evaluare evaluarea 
iniţială; evaluarea formativă; 
evaluarea asistată de 
calculator; testarea; probe 
orale, scrise, practice, 
grafice; investigaţia etc. 

II. Activităţi interactive şi 
multimedia: 

Înafara lucrului cu manualele 
digitale ce se regasesc pe 
site-ul  www.manuale.edu.ro  
am mai întâlnit o serie de 
activităţi interactive ce pot fi 
folosite în cadrul acestei 
unităţi de învăţare: 

  Putem utiliza filmuleţe 
video: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=dc-5-MZ_fno 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=lHxtlWOYwkE  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=B29-p-BxCVo 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ruxAnRtV8Zw 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=amAmM03AzN8 

https://www.youtube.com/watch?v=dc-5-MZ_fno
https://www.youtube.com/watch?v=dc-5-MZ_fno
https://www.youtube.com/watch?v=lHxtlWOYwkE
https://www.youtube.com/watch?v=lHxtlWOYwkE
https://www.youtube.com/watch?v=B29-p-BxCVo
https://www.youtube.com/watch?v=B29-p-BxCVo
https://www.youtube.com/watch?v=ruxAnRtV8Zw
https://www.youtube.com/watch?v=ruxAnRtV8Zw
https://www.youtube.com/watch?v=amAmM03AzN8
https://www.youtube.com/watch?v=amAmM03AzN8
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https://www.youtube.com/wa
tch?v=4vc8pTkbFDA 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=1wiqlgtGikc 

  Putem utiliza teste 
online:  

https://sorinborodi.ro/Grila/2_
Sume_Gauss/2_Sume_Gau
ss.htm 
https://sorinborodi.ro/Grila/10
_Patrate_perfecte/10_Patrat
e_perfecte.htm 
https://sorinborodi.ro/Grila/13
_Sistemul_binar/13_Sistemul
_binar.htm 
https://sorinborodi.ro/Grila/14
_Cele_5_operatii/14_Cele_5
_operatii.htm 
https://sorinborodi.ro/Grila/11
_Ultima_cifra_a_unei_puteri/
11_Ultima_cifra_a_unei_put
eri.htm 

 Putem utiliza poze cu 
definiţii şi exemple: 

https://drive.google.com/file/
d/1YLu1I8y8zPQFVyj31ngS
gwiqGcrDD051/view 
https://drive.google.com/file/
d/1OnX3HM_Vrvn6QqycGcV
MPKsXf0N8AJHZ/view 
https://drive.google.com/file/
d/1f8itgpMdmav3Y8orRDRl7
uz_HEpOMmCz/view 
https://drive.google.com/file/
d/1JYoFVIZHR_W14TKMi24
zOyaYH2yWW34N/view 

 Putem utiliza aplicaţii 
pentru exersare: 

https://sorinborodi.ro/Unelte/
Gauss.html 
Pentru exersarea sumei 
Gauss: 
https://humanbenchmark.co
m/tests/memory 

 Putem utiliza jocuri 
online: 

Iată un exemplu de joc creat 
în programul Geogebra: 
https://www.geogebra.org/m/
dBbPev2K 
                        
https://www.mathsisfun.com/
games/broken-
calculator.html       
De exemplu, pentru a 
efectua un test pentru lecţia 
„Operaţii cu puteri” folosim 
următorul link:  
https://sorinborodi.ro/Grila/8_
Operatii_cu_puteri/8_Operati
i_cu_puteri.htm 
Un astfel de test este mult 
mai util decât un test pe 
hârtie deoarece se 
desfasoară mult mai repede 
şi elevul îşi afla rezultatul 
imediat şi se câştigă foarte 
mult timp ce poate fi 
fructificat cu alte aplicaţii. 
 Toate aceste metode 
pot fi utilizate cu mare 
succes în cadrul orelor de 
matematică, online sau în 
clasă, asigurându-se cu 
succes însuşirea de către 
elevi a competenţelor 
specifice matematicii. Şi sunt 
convinsă că aceste metode 
interactive au un impact şi un 
succes mult mai mare 
asupra atenţiei, interesului şi 
însuşirii noţiunilor decât 
lucrul clasic cu manualul 
tipărit, creta şi creionul. 
III. Concluzii. 
În lucrarea dată au fost 
descrise succint o parte din 
activitățile interactive la tema 
”Numere naturale” incluse în 
versiunea demo a manualul 
digital interactiv MDIR 
Constructor «Matematica 
clasa a V-a”. Acest manual 

se află în proces de testare 
în procesul de instruire și 
constituie o ramură a 
cercetărilor științifice care se 
realizează în proiectul 
ELABORAREA ȘI 
IMPLEMENTAREA 
MANUALELOR DIGITALE 
INTERACTIVE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR, 
CIFRUL 20.80009.0807.25 
din cadrul programului de 
Stat 2020-2923. 
Toți profesorii care doresc să 
valorifice si să testeze în 
procesul de instruire varianta 
descrisă în lucrare a 
manualului MDIR 
Constructor «Matematica 
clasa a V-a” sunt încurajați 
să contacteze autorii 
nicolae.balmus@gmail.com 
și să contribuie cu resurse 
digitale de concepție proprie 
personalizate și adaptate la 
conținutul manualului tipărit 
și la contigentul de elevi cu 
care lucrează. 
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MAGIA LECTURII PRIN... 100 DE POVEȘTI 

 
Prof. înv. preșc. CARAIMAN IONELA LAURA 

Șc. Gim. ,,Carmen Sylva”, Horia 
Jud. Neamț 

 
 

 
În acest an școlar, preșcolarii 
de la grădinița noastră au 
participat, cu mare drag, la 
un Program național de 
încurajare a lecturii în 
grădiniță și în familie, 
program denumit ,,Citește-mi 
100 de povești!”, o inițiativă a 
Asociației OvidiuRO în 
parteneriat cu Ministerul 
Educației și Ministerul 
Culturii, sub egida proiectului 
„România Educată”.  
 

 
Programul stimulează lectura 
în grădinițe și în familie, fiind 
oferite de către organizatori 
următoarele resurse de 
calitate, corelate curriculum-
ului național: 
- cărți foarte atent 
selecționate pentru copiii 
preșcolari și educatoarelor 
lor; 
- sesiuni de formare 
profesională centrate pe 
literație pentru educatoarele 
copiilor; 

- resurse educaționale 
pentru a organiza activitatea, 
conform planului de lectură 
întocmit la nivel de grădiniță; 
- ateliere de lectură pentru 
copii, astfel încât preșcolarii 
să își dezvolte vocabularul și 
dragostea pentru lectură. 
Lista cărților selectate și 
oferite în program sunt atent 
evaluate dintre cărțile 
valoroase din punct de 
vedere literar și potrivite 
vârstei preșcolare. 
Cunoaștem faptul că în primii 
cinci ani de viață, creierul 
copilului se dezvoltă în 
proporție de 95%. Tocmai de 
aceea, este important ca 
fiecare copil să aibă acces la 
educație timpurie de calitate 
și să fie expus unor 
experiențe de învățare cât 
mai diverse, care să 
constituie baza dezvoltării 
sale intelectuale, ca adult. 
 

 

Au fost desfășurate 
următoarele activități: 
1. ,,În grădiniţă”: a fost 
amenajat un spațiu destinat 
activităților de lectură, fiind  
ales un loc cu lumină 
naturală, fără factori 
perturbatori. Copiii au stat 
comod pe un covor, așezați 
pe câte o pernuță. Spațiul 
mai cuprindea și un raft 
special pentru cărți. 
2. ,,Invitatul lunii”: primul 
nostru invitat a fost doamna 
bibliotecar ARMAȘU  
ANCUȚA, de la Biblioteca 
Comunală. Dumneaei a 
purtat un scurt dialog cu cei 
mici (pentru acomodarea 
copiilor cu invitatul), după 
care a desfașurat activitatea 
de lectură. 
3. ,,Atelier de lectură cu 
directorul”: semestrial, 
directorul a vizitat insula 
noastră  
de lectură, unde a participat, 
alături de preșcolari, la 
activitatea de lectură. 
4. ,,Atelier de lectură cu 
părinții”: trimestrial, am 
stabilit întâlniri cu părinții 
(față în  
față sau online, după caz), 
pentru organizarea atelierului 
de lectură pentru părinți. 
Pentru prima activitate ne-
am propus ca fiecare părinte 
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să aducă cu sine o carte pe 
care să o recomande 
celorlalți părinți. Am 
organizat chiar și un 
,,împrumut de cărți”, între 
părinți. 
5. ,,Ziua Internațională a 
cărților pentru copii”: a fost 
marcată printr-o expoziție de  
mascote, reprezentând 
personaje din lecturile pentru 
copii. 
6. ,,Ziua cărților în 
grădiniță”: am stabilit o zi în 
care ne-am întrunit, părinți și 
copii,  
pentru a marca Ziua Cărților 
în grădiniță. Fiecare copil, 
împreună cu părintele său, a 
prezentat o dramatizare a 
unui scurt fragment dintr-o 
lectură preferată. 
7. ,,Ambasadorii lecturii 
și colecțiile lor”: am încheiat 
un parteneriat cu Biblioteca  
Comunală, iar prin sesiuni de 
prezentare de carte, s-a 
contribuit, în mod direct, la 
încurajarea lecturii pentru 
copiii și familiile din grădinița 
noastră. 
8. ,,Degustare de cărți”: 
am prezentat copiilor, într-un 
mod cât mai atractiv și  
îmbietor spre lectură, cărți cu 
lecturi pentru copii, pe care 
ei nu le cunosc. Copiilor le 
place să exploreze cărți noi, 
cu teme, personaje și 
ilustrații diverse. 
9. ,,Expoziție”: am 
amenajat, în spațiul 
grădiniței, un loc în care 
copiii au expus  
coperta creată de ei, pentru 
cartea preferată, alături de 

coperta originală în format 
fotocopie. 
10. ,,Makers space”: am 
amenajat un spațiu dotat cu 
diverse materiale creative cu  
ajutorul cărora copiii au creat 
scene 3D din cărțile 
preferate. 
11. ,,Topul cărților 
preferate”: am organizat la 
finalul semestrului I și vom 
organiza  
și la finalul anului școlar o 
sesiune de vot, la nivel de 
grupe/grădiniță, în cadrul 
cărora vom vota cartea 
preferată. 
12. ,,Mărțișor – Cărțișor”: 
la început de primăvară, am 
organizat o activitate în  
cadrul căreia copiii au dăruit 
părinților mărțișoare 
confecționate chiar de ei în 
grădiniță, iar părinții au dăruit 
copiilor câte o carte, dintr-o 
listă de titluri recomandate, 
pentru fondul de carte al 
grădiniței. 
 

 
Acest proiect, alături de 
comunitățile locale, a 
transformat grădinițele 
publice din România în 
insule de lectură și natură, în 
care copiii și adulții 
descifrează împreună tainele 
cărților și ale universului și 

îngrijesc plantele și 
animalele din jurul lor. 
Lansat în ianuarie 2021, 
programul s-a bucurat de un 
interes deosebit din partea 
directorilor și educatoarelor. 
Până în prezent, 1162 de 
unităţi de învăţământ cu 
certificat de Grădiniţă – 
Bibliotecă. 
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SUCCESUL OBȚINUT LA GRĂDINIȚĂ PRIN DESFĂȘURAREA 
ACTIVITĂȚILOR LIBER – ALESE 

 
 

Profesor învățământ preșcolar Gavrilescu Emilia – Dorina 
Școala Gimnazială Nr.1 com. Bicaz – Chei, jud. Neamț 

 
Motto: 

 „Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să 
respire şi în consecinţă poate să acţioneze. A ne întreba de ce se joacă copilul 

înseamnă a ne întreba de ce este copil, nu ne putem imagina copilărie fără 
râsetele şi jocurile sale.” 

Eduard Claparède 

 
 

 
 

În grădinița de copii, 
activitatea didactică se 
desfășoară pe trei mari 
secvențe: activități de 
dezvoltare personală, 
activități liber – alese și 
activități pe domenii 
experiențiale. Toate aceste 
activităţi urmăresc cu 
precădere dezvoltarea 
intelectuală, cognitivă, 
afectivă, emoţională şi de 
relaţionare a copilului. Pe 
toate cele trei paliere, copilul 
preşcolar este implicat în 
actul didactic, participând 
efectiv la tot ceea ce se 
numeşte activitate didactică. 

Jocurile şi activităţile 
liber - alese sunt cele pe 
care copiii şi le aleg şi îi ajută 
pe aceştia să socializeze în 
mod progresiv şi să se 
iniţieze în cunoaşterea lumii 
fizice, a mediului social şi 
cultural căruia îi aparţin, a 
matematicii, comunicării, a 
limbajului citit şi scris.  

Ele se desfăşoară pe 
grupuri mici, în perechi şi 
chiar individual. Practic, în 
decursul unei zile regăsim, în 
funcţie de tipul de program 
(normal, prelungit sau 
săptămânal), două sau trei 
etape de jocuri şi activităţi 
liber - alese (etapa I – 
dimineaţa, înainte de 
începerea activităţilor 
integrate, etapa a III-a – în 
intervalul de după activităţile 
pe domenii de învăţare şi 
înainte de masa de 
prânz/plecarea copiilor 
acasă şi, după caz, etapa a 
IV-a – în intervalul cuprins 
între etapa de relaxare de 
după amiază şi plecarea 
copiilor de la programul 
prelungit acasă).Totodată, în 
unele cazuri, ele se pot pot 
regăsi ca elemente 
componente în cadrul 
activităţii integrate. 

Reuşita desfăşurării 
jocurilor şi a activităţilor liber 
- alese depinde în mare 

măsură de modul în care 
este organizat şi conceput 
mediul educaţional. Acesta 
trebuie să stimuleze copilul, 
să-l ajute să se descopere, 
să relaționeze cu ceilalți, să 
coopereze, să se orienteze 
în spațiu, să-l invite la 
acţiune și la rezolvarea de 
probleme. 

În interiorul grădiniţei, 
copilul are nevoie atât de 
spaţii largi, cât şi de spaţii 
restrânse, relativ izolate. 
Este necesară existenţa unor 
arii de activitate/centre de 
interes/centre de activitate 
bine organizate şi dotate cu 
material bogat şi diversificat, 
pentru a fi cât mai atractive 
pentru copii. Spaţiul clasei va 
fi organizat pe centre de 
interes/activitate: Bibliotecă, 
Ştiinţă, Artă, Nisip și apă, 
Jocuri de rol, Construcţii etc., 
care să favorizeze 
dezvoltarea şi stimularea 
capacităţilor intelectuale ale 
preşcolarilor, sub 
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îndrumarea directă a 
educatoarei - care are rol de 
ghid, de sursă de informaţie, 
de partener de joc/activitate 
etc. 

Prin organizarea 
spaţiului grupei pe centre de 
interes/activitate, procesul de 
învăţare este unul activ, de 
socializare, în care copiii 
interacţionează direct cu 
materialele, cu alţi copii, cu 
adulţii, individual, în perechi 
sau în grupuri mici. Acest tip 
de organizare permite 
dezvoltarea liberă a copilului 
şi stimularea simultană a 
acestuia, din persepctiva 
fiecărui domeniu de 
dezvoltare. 
Astfel, dacă este vorba de 
activităţi desfăşurate în sala 
de grupă, educatoarea va 
acorda o atenţie deosebită 
organizării spaţiului în centre 
ca: Biblioteca, Colţul 
căsuţei/Joc de rol, 
Construcţii, Ştiinţă, Arte, 
Nisip şi apă şi altele. 
Organizarea acestor centre 
se va face ţinând cont de 
resursele materiale, de 
spaţiu şi de nivelul de vârstă 
al copiilor. In funcţie de 
spaţiul disponibil, 
sectorizarea sălii de grupă 
poate cuprinde toate centrele 
sau cel puţin două dintre ele 
în care cadrul didactic 
pregăteşte zilnic  „oferta” 
pentru copii, astfel încât 
aceştia să aibă posibilitatea 
să aleagă locul de învăţare şi 
joc, în funcţie de 
disponibilitate şi nevoi. 

Materialele care se 
vor regăsi zilnic în 

zonele/centrele/colţurile 
deschise nu trebuie să fie 
aleatorii, ci atent alese, în 
strânsă corelare cu tema 
săptămânii sau cu tema 
proiectului aflat în derulare. 
Ele vor fi ordonate, ţinute în 
locuri fixe şi la îndemâna 
copiilor, precum și etichetate, 
în prezența copiilor și 
corespunzător vârstei 
acestora. 
În aceste centre se 
organizează jocuri și 
activităţi liber - alese, precum 
şi activităţi tematice/activități 
pe domenii experiențiale, 
care sprijină manifestarea 
comportamentelor 
dobândite. 

Activităţile liber alese 
sunt cele mai iubite de copii, 
pentru că ele oferă copilului 
posibilitatea de a selecta 
sectorul de activitate la care 
vrea să se joace. În acelaşi 
timp trebuie remarcat faptul 
că un copil nu este constrâns 
să participe la toate 
sectoarele deschise într-o zi, 
dacă un sector nu este 
favoritul lui, poate să nu-l 
parcurgă.  

Aceste activităţi au 
drept rol socializarea copiilor, 
dând posibilitatea micuţilor 
de a interacţiona, de a se 
juca fără a exista bariere 
emoţionale , de sex, religie 
etc. În timpul activităților liber 
alese, fiecare copil optează 
pentru un sector preferat 
deschis în acea zi. Oferă 
copiilor posibilitatea de a-şi 
alege coechipierii, de a avea 
prioritate amiciţia, prietenia. 

Tot în cadrul  activităților 
liber – laese, copiii îşi 
dezvoltă maniera de 
comunicare, limbajul 
manifestându-se în toate 
formele sale verbal, 
nonverbal, gestual. 

În cadrul activităților 
liber – alese, prin centrele de 
activitate deschise, sala de 
grupă devine un cadru 
adecvat situațiilor de 
învățare și obținerii 
experienței. Prin felul în care 
este realizată sectorizarea, 
copilului îi este oferită ocazia 
de a se simți bine în 
intimitatea lui, îl invită și îl 
stimulează la învățare prin 
descoperire și explorare. 

Sectorul Bibliotecă 
este locul în care copiii 
descoperă lumea magică a 
cărților, învață să le 
folosească și să se 
autoinformeze în diferite 
domenii de interes pentru el. 
La sectorul Artă, copiii 
modelează, pictează, 
colorează, decupează, 
realizează diferite lucrări sub 
îndrumarea educatoarei. La 
Construcții, copiii realizează 
diferite construcții cu truse 
Lego, cuburi din plastic, lemn 
etc. În cadrul sectorului 
Științe, copiii descoperă 
lumea înconjurătoare cu 
ajutorul enciclopediilor, a 
microscopului, își satisfac 
curiozitățile despre animale, 
observă succesiunea 
anotimpurilor și schimbările 
produse în natură. La 
sectorul Joc de masă, copiii 
au la dispoziție diferite jocuri 
de îmbinare, puzzle, mozaic, 
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etc. Un alt sector îndrăgit de 
copii este Nisip și apă, unde 
copiii au o cădiță cu nisip și 
găletușe cu apă. Ei 
modelează forme din nisip. 

Activitățile liber – 
alese reprezintă o activitate 
de succes și prin prisma 
diversității materialelor puse 
la dispoziție în cadrul ariilor 
de stimulare. Aceste 
materiale sunt atent alese de 
către educatoare în 
concordanță cu tema 
proiectului aflat în derulare și 
tema săptămânii. 

Activitățile liber – 
alese reprezintă o 
oportunitate de a realiza 
activități recuperatorii ale 
unor cunoștințe predate în 
ziua anterioară sau în prima 
parte a programului și 
neînsușite de către unii copii 
din grupă. Aceste activități 
pot căpăta diverse forme de 
la recuperarea unor fișe care 
nu au fost rezolvate corect, 
până la corectarea 
limbqajului. De asemenea, 
se pot desfășura activități 
ameliorative – adică 
ameliorăm cunoștințele, 
priceperile, deprinderile 
predate la activitățile pe 
domenii experiențiale și 
neînsușite corespunzător 
nivelului de vârstă (de 
exemplu, ajutăm un copil să-
și formeze deprinderea de a 
lipi corect fiecare element a 
întregului obiect). 

Activitățile liber – 
alese oferă posibilitatea 
educatoarei de a analiza 
comportamentul copilului, 
modul în care rezolvă 

anumite sarcini date sau 
cum interacționează cu 
ceilalți. 

Activitățile liber – 
alese desfășurate în a doua 
etapă, reprezintă un real 
succes pentru activitățile din 
grădiniță, deoarece, sunt 
foarte iubite  și așteptate în 
decursul zilei de către copii, 
acestea desfășurându-se 
mai mult sub formă de joc. 
Jocul reprezintă cea mai 
importantă sursă de învățare 
pentru copii. Prin joc copiii 
învață să interacționeze cu 
ceilalți, să își exprime 
emoțiile, să găsească soluții 
la situațiile problemă, să 
achiziționeze cunoștințe și 
abilități care îi vor fi necesare 
pentru adaptarea la cerințele 
școlii. Copilul are nevoie de 
timp zilnic pentru joc, de 
spațiu corespunzător și de 
obiecte (jucării, materiale, 
truse etc.) absolut necesare 
inițierii și desfășurării jocului. 

Dintre jocurile 
desfășurate în acestă etapă, 
copiii manifestă o 
disponibilitate și atracție față 
de jocurile de mișcare. 
Jocurile de mișcare sunt 
foarte îndrăgite de copii, 
acestea satisfăcând în cel 
mai mare grad nevoia de 
mișcare. Astfel că, aceste 
jocuri au următoarele 
valențe: 

 solicită organismul 
copiilor, întărindu-le 
rezistența fizică și 
sănătatea; 

 consolidează 
deprinderile motrice; 

 dezvoltă cooperarea, 
curajul, stăpânirea de 
sine, perseverența, 
disciplina; 

 stimulează competiția, 
cultivă fair-play-ul; 

 creează bună 
dispoziție. 

Atunci când condițiile meteo 
permit desfășurarea jocurilor 
în aer liber, copiii sunt foarte 
încântați de acest lucru, 
participă cu mai multă 
plăcere și interes la 
desfășurarea acestora. 

Activitățile liber – 
alese constituie o activitate 
încununată de succes în 
cadrul programului zilnic 
desfășurat în grădiniță, 
deoarece, sunt foarte iubite 
de către copii și prezintă 
numeroase valențe formative 
care contribuie la 
dezvoltarea armonioasă a 
personalității copilului 
preșcolar. 
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“Reforma curriculară 
aşteptată atât de societatea 
civilă, cât şi de agenţii 
educaţionali - elevi, învăţători 
şi profesori, este o condiţie 
sine qua non a consolidării 
caracterului performant al 
învăţământului românesc”.  

Cerinţa obiectivă 
privind creşterea eficienţei 
activităţii de instrucţie şi 
educaţie, sub impulsul 
exigenţelor societăţii 
contemporane, a generat 
preocupări ample, 
promovate insistent în teoria 
pedagogică şi de practică 
şcolară, pentru a conferi 
procesului de învăţământ un 
caracter cât mai raţional şi 
riguros. Ele privesc multiple 
planuri ale actului didactic: 
determinarea precisă a 
obiectivelor instruirii, 
organizarea conţinuturilor în 
concordanţă cu principalele 
caracteristici şi tendinţe ale 
ştiinţei şi tehnicii şi cu logica 
didactică, stabilirea 
strategiilor de instruire-
învăţare în raport cu 
obiectivele vizate şi 
conţinuturile definite, 
perfecţionarea acţiunilor de 

evaluare a rezultatelor şi a 
proceselor desfăşurate. 

Progresele 
înregistrate sunt în legătură, 
mai ales, cu perfecţionarea 
formelor, mijloacelor şi 
tehnicilor de măsurare a 
rezultatelor şcolare, 
promovarea unor modalităţi 
care permit emiterea unor 
judecăţi de valoare cu un 
grad mai mare de 
obiectivitate asupra 
randamentului şcolar, 
creşterea efectelor 
stimulative ale evaluării 
asupra învăţării, ameliorarea 
activităţii. În acelaşi timp, ele 
au condus la ideea că 
înoirea didacticii presupune 
“reconsiderarea nu numai a 
tehnicilor de predare, a 
modurilor de organizare şi 
dirijare a învăţării ci şi a 
formelor şi tehnicilor de 
evaluare a randamentului 
scolar” 

Reprezentările despre 
ce înseamnă un profesor 
bun sau o şcoală bună pot fi 
adevărate piedici în 
adoptarea unei schimbări 
oricât de mici, cu atât mai 
mult cu cât aceste 
reprezentări corespund unei 
valoroase imagini de sine. 

„Profesorul bun" din 
România, după cum reiese 
din studiul naţional "Şcoala 
la răscruce", este cel care 
este centrat pe 
performanţele nediferenţiate 
ale elevilor, cu unele 
diferenţe între 
şcoli.(Vlăsceanu, 2002, p.62)  
 Semnificaţiile şi rolul 
actului educaţional în 
realizarea transformărilor 
sociale au fost relevate în 
cadrul concepţiilor asupra 
educaţiei, astfel că, pentru o 
educaţie nouă se afirma că 
rolul educaţiei constă în “a 
favoriza dezvoltarea cât mai 
completă a aptitudinilor 
fiecărei persoane, atât ca 
individ, cât şi ca membru al 
unei societăţi guvernate prin 
solidaritate. Educaţia este 
indispensabilă evoluţiei 
sociale; ea constituie una din 
forţele care le determină." 
 În confruntarea cu 
numeroasele provocări pe 
care i le rezervă viitorul, 
umanitatea vede în educaţie 
un instrument indispensabil 
pentru a atinge idealurile 
păcii, libertăţii şi dreptăţii 
sociale. Educaţia trebuie să 
joace un rol fundamental în 
dezvoltarea individului şi a 
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societăţii, fără a reprezenta, 
însă, "formula magică ce ar 
permite deschiderea porţilor 
spre o lume în care toate 
idealurile să poată fi atinse ". 
Va fi doar unul dintre 
principalele mijloace 
disponibile, care va cultiva o 
formă de dezvoltare umană 
mai adâncă şi mai 
armonioasă, ducând astfel la 
reducerea sărăciei, 
excluderii sociale, ignoranţei, 
opresiunii şi războiului. 
 Educaţia este şi o 
"expresie a afecţiunii faţă de 
copii şi tineri", care trebuie 
primiţi cum se cuvine în 
societate, fără rezerve. Ei 
vor avea locul care li se 
cuvine de drept în sistemul 
educaţional, dar şi în familie, 
în comunitatea locală şi cea 
naţională. 
 În Raportul către 
UNESCO al Comisiei 
Internaţionale pentru 
Educaţie în secolul XXI se 
arată că, "dacă educaţia este 
un proces neîntrerupt, care 
duce la acumularea de 
cunoştinţe şi la 
îmbunătăţirea aptitudinilor, 
ea constituie în egală 
măsură - şi, poate, în primul 
rând - un instrument 
excepţional cu ajutorul căruia 
se poate perfecta 
dezvoltarea individului şi pot 
fi construite relaţii dintre 
oameni, grupuri sau naţiuni 
". 
 Educaţia trebuie să 
transmită, eficient şi pe o 
scară largă, un volum tot mai 
mare de cunoştinţe şi de 
informaţii adaptate unei 

civilizaţii dornică de 
cunoaştere. În acelaşi timp, 
trebuie să găsească şi să 
marcheze punctele de 
referinţă care vor face ca, pe 
de o parte, oamenii să nu 
mai fie copleşiţi de fluxul 
informaţiei care invadează 
domeniul public şi cel privat 
şi, pe de altă parte, să aibă 
în vedere, ca scop final, 
dezvoltarea la nivel 
individual şi comunitar. 
Educaţia va trasa 
coordonatele unei lumi în 
permanentă mişcare, dar va 
şi pune la dispoziţia 
oamenilor instrumente de 
orientare cu ajutorul cărora 
aceştia îşi vor găsi drumul. 
 În aceste condiţii, 
soluţiile tradiţionale ale 
nevoii de educaţie, în mare 
măsură cu caracter cantitativ 
şi fundamentate de 
cunoaştere, nu mai sunt 
adecvate. Nu este suficient 
ca fiecare copil să 
acumuleze, la o vârstă 
fragedă, un volum de 
cunoştinţe pe care să le 
folosească apoi de-a lungul 
întregii vieţi. Fiecare individ 
trebuie să fie pregătit să 
profite de ocaziile de a 
învăţa care i se oferă de-a 
lungul vieţii, atât pentru a-şi 
lărgi orizontul cunoaşterii, cât 
şi pentru a se adapta la o 
lume în schimbare, 
complexă, interdependentă. 
 Pentru a reuşi să 
ducă la bun sfârşit aceste 
cerinţe, educaţia trebuie 
organizată în jurul a patru 
tipuri fundamentale de 
învăţare, care, pe parcursul 

vieţii, constituie pilonii 
cunoaşterii : a învăţa să ştii 
, ceea ce  înseamnă  
dobândirea instrumentelor 
cunoaşterii ; a învăţa să faci 
, astfel încât individul să intre 
în relaţie cu mediul 
înconjurător; a învăţa să 
trăieşti împreună cu alţii, 
pentru a coopera cu alte 
persoane, participând la 
activităţile umane; a învăţa 
să fii, un element important, 
ce rezultă din primele trei. 
Aceste patru căi ale 
cunoaşterii, cuprinse în 
raportul mai sus amintit, 
formează un întreg, 
deoarece între ele există 
numeroase suprapuneri, 
intersectări şi schimburi. 
 Până acum, educaţia 
s-a concentrat în special pe " 
a învăţa să ştii " şi, într-o 
măsură mai mică, pe " a 
învăţa să faci ". Celelalte 
două elemente sunt lăsate la 
voia întâmplării sau se 
presupune că rezultă din 
primele două. Este necesar 
însă, ca în orice formă de 
învăţământ, acestor patru 
componente să li se acorde 
importanţă egală, astfel încât 
educaţia să fie privită ca o 
experienţă totală desfăşurată 
pe parcursul întregii vieţi şi 
care se ocupă atât de 
dezvoltarea capacităţii de 
înţelegere, cât şi de modul 
cum sunt aplicate 
cunoştinţele, în centrul 
preocupărilor sale situându-
se individul şi locul acestuia 
în societate. 
 Pentru a face faţă 
noilor provocări, 
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învăţământului i se impune 
schimbarea scopurilor, iar 
oamenilor, schimbarea 
aşteptărilor faţă de acesta. O 
perspectivă largă, 
cuprinzătoare a 
învăţământului trebuie să 
urmărească punerea la 
dispoziţia fiecărui individ a 
resurselor necesare pentru 
ca acesta să-şi poată 
descoperi şi îmbogăţi 
propriul potenţial creativ, "să 
scoată la iveală comoara  
ascunsă în fiecare dintre noi 
". 
 Aceasta înseamnă a 
privi educaţia ca fiind mai 
presus decât un simplu 
instrument; înseamnă a 
vedea în educaţie un proces 
căruia i te alături pentru a 
atinge anumite scopuri 
specifice, astfel încât 
accentul să cadă pe 
dezvoltarea individului, din 
toate punctele de vedere; pe 
scurt, înseamnă  a învăţa să 
fii. 
 A învăţa să ştii 
presupune, pe lângă 
achiziţionarea informaţiei, 
mai ales stăpânirea 
instrumentelor cunoaşterii, 
putând fi privită ca mijloc şi 
ca scop în viaţă. Ca mijloc, 
permite fiecărui individ să 
înţeleagă propriul mediu 
înconjurător suficient pentru 
a duce o viaţă demnă, pentru 
a-şi dezvolta anumite abilităţi 
ocupaţionale şi pentru a 
comunica. Ca scop, baza sa 
este plăcerea de a înţelege, 
de a şti şi de a descoperi.. 
 Totuşi, în condiţiile în 
care cunoaşterea este într-o 

perpetuă schimbare şi 
îmbracă atâtea forme, pare 
din ce în ce  mai lipsit de 
sens "să încercăm să ştim 
totul - după învăţământul 
elementar" , 
"omnidisciplinaritatea este o 
iluzie", dar specializarea nu 
trebuie să excludă 
cunoştinţele generale. "În 
zilele noastre, o minte cu 
adevărat pregătită are 
nevoie de o perspectivă 
cuprinzătoare şi de 
posibilitatea de a studia în 
profunzime un număr 
restrâns de materii. Ambele 
aspecte trebuie încurajate 
de-a lungul întregii educaţii a 
individului" (Laurent 
Schwarz, 1993). 
 A învăţa să ştii 
presupune însuşirea modului 
cum trebuie să înveţi, făcând 
apel la puterea de 
concentrare, la memorie şi la 
gândire. 
 Folosirea memoriei  
este antidotul necesar 
împotriva împotmolirii în 
informaţiile difuzate în 
fiecare clipă în mass-media. 
Cum memoria  nu va putea 
stoca şi repune în circulaţie 
asemenea avalanşă de 
informaţii, trebuie să fim 
selectivi în privinţa lucrurilor 
pe care le memorăm. Toţi 
specialiştii sunt de acord că 
memoria trebuie antrenată 
din copilărie şi că şcoala nu 
trebuie să renunţe la anumite 
exerciţii tradiţionale. 
 A învăţa să faci, deşi 
nu poate fi disociat de " a 
învăţa să ştii ", se apropie 
mai mult de problema 

pregătirii vocaţionale: cum 
pot fi învăţaţi copiii  să pună 
în practică ceea ce au 
învăţat şi cum poate fi 
adaptată educaţia la 
viitoarea structură a muncii, 
în condiţiile în care este 
imposibil de prevăzut cu 
exactitate în ce mod  va 
evolua această structură. 
 Un alt aspect deosebit 
de important este cel al 
dificultăţilor relaţionale. În 
organizaţiile puternic 
tehnologizate ale viitorului o 
relaţionare inadecvată ar 
putea crea disfuncţii grave. 
Se impun, deci, noi tipuri de 
abilităţi, cu un caracter mai 
curând comportamental 
decât intelectual. 
 A învăţa să trăieşti 
împreună cu ceilalţi, a 
învăţa regulile convieţuirii, 
acest tip de învăţare 
înseamnă  una din 
problemele majore ale zilelor 
noastre. 
 Prin mass-media, 
publicul larg devine 
spectatorul neputincios al 
conflictelor proliferate. Aşa 
cum se arată în Raportul 
către UNESCO, educaţia nu 
a reuşit până acum să 
remedieze această stare de 
lucruri. Nu există strategii 
educaţionale în măsură să 
mijlocească evitarea 
conflictelor mari, 
soluţionarea lor pe cale 
paşnică, amiabilă, prin 
cultivarea respectului faţă de 
semeni, faţă de cultura şi de 
valorile spirituale. 
 Deşi ar fi una din căile 
de înlăturare a prejudecăţilor 
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care generează conflicte, 
"ideea transmiterii  valorilor 
nonviolenţei prin intermediul 
şcolii este lăudabilă". Pentru 
aceasta educaţia ar trebui să 
urmeze două trasee 
complementare, pe care 
membrii Comisiei 
Internaţionale pentru 
educaţie în secolul XXI le-au 
punctat în Raportul către 
UNESCO: pe de o parte, 
descoperirea  pas cu pas a 
celuilalt şi, pe de altă parte, 
experienţa scopurilor 
împărtăşite de-a lungul vieţii. 
 Rolul şcolii este atât 
de a reliefa diversitatea rasei 
umane, cât şi de a facilita 
conştientizarea similitudinilor 
dintre indivizi şi 
interdependeţa acestora. 
Şcolile trebuie să fructifice 
orice ocazie pentru a educa 
copiii în acest sens, încă din 
primii ani ai copilăriei. Unele 
discipline sunt deosebit de 
potrivite unui asemenea 
scop: geografia umană, 
începând cu învăţământul 
elementar, şi limbile şi 
literaturile moderne în etapa 
următoa. 
 În partea a treia a 
lucrării "Religie şi putere" I. 
P. Culianu sublinia 
consecinţele activităţilor 
umane dedicate 
preponderent câştigului 
material şi vedea rezolvarea 
problemei doar printr-o nouă 
religie a viitorului care să-l 
repună pe OM  în centrul 
atenţiei.  
 O întărire a ideii celui 
de-al treilea pilon al educaţiei 
secolului XXI o întâlnim şi în 

alte publicaţii foarte recente, 
cum ar fi lucrarea Mentalităţi 
şi ritualuri magico-religioase 
(pag. 42) a profesorului Nicu 
Gavriluţă, care sublinia că, în 
actualul joc politic şi spiritual, 
rămâne valabilă doar  
“soluţia acceptării şi 
recunoaşterii celuilalt, cu 
întreaga asemănare şi 
diferenţă pe care prezenţa lui 
o face cu putinţă. 
Certitudinea ei îmi oferă o 
speranţă. Dar faptul că alţii 
ar putea găsi şi în alte poteci 
soteriologice mă 
reconfortează nespus". 
 Colaborarea la 
obiective comune poate 
estompa diferenţa şi chiar 
conflictele dintre indivizi, se 
arată în Raport. 
 În sport, de exemplu, 
tensiunile dintre clasele 
sociale sau naţionalităţi 
diferite au sfârşit prin a se 
transforma în coeziune 
datorată efortului comun. 
 Educaţia formală 
trebuie, deci, să acorde 
suficient timp şi să creeze 
suficiente ocazii, prin 
programele sale, pentru ca 
tinerii să se poată familiariza 
încă din copilărie cu acţiunile 
în cooperare, prin sport, 
activităţi culturale sau prin 
participarea la activităţi cu 
caracter social, cum ar fi 
îngrijirea spaţiilor publice, 
asistenţa persoanelor 
defavorizate, acte umanitare, 
asistenţa persoanelor în 
vârstă etc. 
 În viaţa de zi cu zi a 
şcolii, implicarea profesorilor 
şi a elevilor în proiecte 

comune ar putea urmări 
iniţierea în rezolvarea 
conflictelor, oferindu-le 
elevilor un punct de referinţă 
pentru viitor şi consolidând în 
acelaşi timp relaţia profesor-
elev. 
 A învăţa să fii 
reafirmă cu fermitate 
principiul fundamental 
conform căruia educaţia 
trebuie să contribuie la 
dezvoltarea multilaterală a 
fiecărui individ - minte şi trup, 
inteligenţă, sensibilitate, simţ 
estetic, asumarea 
responsabilităţii şi adoptarea 
unor valori spirituale. Tuturor 
indivizilor trebuie să li se 
ofere posibilitatea să-şi 
dezvolte o gândire critică 
independentă şi să-şi 
contureze propriile criterii de 
judecată, astfel încât să 
poată decide singuri asupra 
atitudinii adoptate în diferite 
împrejurări. 
 Dezvoltarea 
individului, care începe la 
naştere şi continuă de-a 
lungul întregii sale vieţi, este 
un proces dialectic ce are ca 
punct de plecare 
cunoaşterea de sine, pentru 
a se deschide apoi spre 
relaţiile cu cei din jur. Astfel, 
"educaţia devine o călătorie 
interioară" ale cărei etape 
corespund celor ale 
maturizării continue a 
personalităţii, un proces 
puternic individualizat şi în 
acelaşi timp unul al 
construirii interacţiunilor 
sociale. 
 Cei patru piloni ai 
educaţiei, nu se raportează 
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exclusiv la una dintre fazele 
vieţii sau la un anumit spaţiu. 
Atât etapele, cât şi 
dimensiunea spaţială a 
educaţiei trebuie 
reconsiderate în interacţiune 
şi complementaritate, astfel 
încât fiecare individ să poată 
beneficia la maximum pe 
parcursul vieţii de ambientul 
educaţional în permanentă 
îmbunătăţire. 
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 Conceptul de 
management public: 
            În literatura de 
specialitate, în mod frecvent 
întalnim noţiuni ca 
administraţie, administraţie 
de stat, activitate executivă, 
autoritate executivă, 
autoritate administrativă şi 
mai puţin management 
public. 

Managementul public 
reprezintă ansamblul 
proceselor şi relaţiilor de 
management, bine 
determinate, existente între 
componente ale sistemului 
administrativ, prin care, în 
regim de putere publică, se 
aduc la îndeplinire legile 
şi/sau se planifică, 
organizează, coordonează, 
gestionează şi controlează 
activităţile implicate în 
realizarea serviciilor care 
satisfac interesul public. 
Prin definiţie, se 
accentuează următoarele 
caracteristici ale 
managementului public: 
-          managementul public 
reuneşte un ansamblu de 
procese şi relaţii de 
management, care apar între 
componentele sistemului 
administrativ; 

-
          obiectul managementu
lui public este satisfacerea 
interesului public prin 
crearea unui cadru 
instituţional corespunzător 
care să permită aplicarea 
actelor normative; 
-          procesele desfăşurate 
în sectorul public sunt 
atat procese de 
management, cat şi, de 
execuţie; 
-          relaţiile de 
management din instituţiile 
publice reprezintă raporturile 
care apar în sistemul 
administrativ. În administraţia 
de stat, acestea se 
realizează în regim de putere 
publică, adică prin 
intermediul prerogativelor 
acordate de Constituţie şi 
actele normative care fac să 
prevaleze interesul public 
general atunci cand acesta 
este în conflict cu interesul 
particular. 
Necesitatea cunoaşterii 
managementului public. 

Tranziţia spre 
economia de piaţă a 
determinat profunde mutaţii 
în toate domeniile vieţii 
sociale, inclusiv în sectorul 
public. Prin conţinutul sau, 
managementul public 

reprezintă suportul teoretic şi 
practic necesar 
implementării schimbărilor în 
instituţiile publice. 

Calitatea procesului 
de management şi de 
execuţie din instituţiile 
publice este influenţată în 
mod direct de nivelul de 
pregătire generală şi 
managerială a funcţionarilor 
publici, iar managementul 
public contribuie decisiv la 
aceasta. 
 
Fig. nr. 1. Necesitatea 
managementului public 

 
Cunoaşterea 

managementului public 
permite identificarea şi 
analiza structurilor din 
instituţiile publice, a relaţiilor 
care există între 
componentele acestora, a 
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rolului fiecărei unităţi în 
cadrul sistemului, a 
sarcinilor, competenţelor şi 
responsabilităţilor care revin 
managerilor publici. 

Prin conţinutul său, 
managementul public 
defineşte principiile şi 
regulile de organizare a 
sistemului informaţional în 
instituţiile publice, 
particularităţile procesului de 
culegere, înregistrare, 
stocare, transmitere şi 
prelucrare a informaţiilor 
care circulă în cadrul 
sistemului de management 
al instituţiilor administrative. 

Managementul public 
oferă posibilitatea cunoaşterii 
principalelor metode şi 
tehnici pentru înţelegerea şi 
perfecţionarea continuă a 
proceselor de management 
şi de execuţie din instituţiile 
publice şi a stilului de 
management al funcţionarilor 
publici permanenţi şi/sau 
aleşi din sectorul public. 
Funcţiile managementului 
public 
            În literatura de 
specialitate, Luther Gulick şi 
Lyndal Urwick au definit 
şapte funcţii distincte ale 
managementului public şi 
implicit ale sistemului 
administrativ[1]: 
1.      Planificarea 
2.      Organizarea 
3.      Personalul 
4.      Conducerea 
5.      Coordonarea 
6.      Raportarea 

1.      Planificarea, se 
referă la elaborarea de 

planuri care conţin obiective 
finale şi derivate. 

Importanţa 
planificării. Planificarea 
trebuie să existe la toate 
nivelele de conducere: de la 
managerii de producţie care 
trebuie să stabilească 
fluxurile de muncă în mod 
eficient şi până la managerii 
de marketing care trebuie să 
stabilească în mod eficient 
canalele de distribuţie sau 
managerii serviciilor 
administrative, care trebuie 
să stabilească tipurile de 
documente şi fluxurile 
informaţionale. Planificarea 
eficientă este esenţială 
pentru succes. Fiecare 
manager stabileşte obiective 
şi descrie ce trebuie făcut 
pentru ca acestea să fie 
atinse, iar responsabilitatea 
de a planifica depinde de 
funcţia exactă pe care 
managerul o ocupă şi de 
caracterul şi obiectivele 
organizaţiei în care acesta 
lucrează. Însă indiferent de 
dimensiunile sau scopurile 
organizaţiei, planificarea 
aduce beneficii printre care 
dezvoltarea de abilităţi 
manageriale, creşterea 
posibilităţii de a avea succes, 
coordonarea eforturilor 
interdepartamentale şi 
pregătirea pentru schimbare. 
Prin însăşi natura sa, 
planificarea îi instruieşte pe 
manageri să se gândească 
la viitorul organizaţiei, la cum 
să îl îmbunătăţească, şi la 
rolul lor în schimbare. 
Planificarea este legată de 
succesul organizaţiei, motiv 

pentru care organizaţiile care 
au sisteme de planificare au 
mai mult succes financiar. 

2.      Organizarea, 
constă în stabilirea structurii 
formale a autorităţii, prin care 
personalul şi componentele 
structurale mult orientate 
spre realizarea obiectivelor, 
stabilirea structurilor (unităţi 
şi poziţii cu autorităţi şi 
responsabilităţi desemnate) 
şi procedurilor (pentru 
coordonarea activităţii şi 
iniţierea acţiunilor); Deci, prin 
funcţia de organizare, 
utilizând corect resursele de 
care dispune organizaţia 
(materiale, financiare, 
umane, informaţionale) şi în 
concordanţă cu condiţiile 
mediului extern (economico-
sociale, demografice, 
culturale etc.) conducă- torul 
trebuie să rezolve toate 
problemele apărute, stabilind 
locul, rolul şi 
responsabilitatea fiecărui 
membru al organizaţiei. 

3.      Personalul, este 
în viziunea acestor autori, 
funcţia care constă în 
atragerea resurselor umane 
şi îmbunătăţirea continuă a 
condiţiilor umane din 
instituţie. 

4.      Conducerea con
stă în procesul de 
fundamentare a deciziilor 
administrative şi de 
formulare a ordinelor, a 
instrucţiunilor specifice sau 
generale necesare pentru 
conducerea instituţiilor 
publice în general. Prin 
urmare, funcţionarii publici 
vor putea fi numiţi într-un 

http://www.rasfoiesc.com/business/management/Fundamentele-managementului-pu18.php#_ftn1
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post public în funcţie de 
cerinţele necesare postului 
respectiv şi de specificul 
activităţii. 

5.      Coordonarea inc
lude organizarea funcţionării 
subsistemelor componente, 
orientarea salariaţilor şi/sau 
a managerilor spre 
realizarea de obiective 
comune. Funcţia de 
coordonare mai este numită 
şi funcţia de personal. 
Coordonarea poate fi definită 
ca o activitate conştientă cu 
scopul de a dobândi armonie 
şi unitate de efort în 
urmărirea unui obiectiv 
împărtăşit într-o organizaţie 
sau comun mai multor 
organizaţii, ori: coordonarea 
constă în ansamblul 
proceselor prin care se 
sincronizează activităţile şi 
eforturile individuale ale 
membrilor, astfel ca ele să 
contribuie le realizarea 
eficientă a obiectivelor 
organizaţiei. Coordonarea 
include de asemenea şi 
administrarea personalului, 
scopul principal al căreia 
este de a selecta persoanele 
cu abilităţile cele mai 
potrivite pentru posturile 
corespunzătoare, 
determinarea modului de 
remunerare şi menţinere a 
lor în organizaţie, precum şi 
acţiunile desfăşurate în 
vederea întreruperii activităţii 
angajaţilor din cauza 
pensionării, transferului sau 
a concedierii.    Exercitarea 
funcţiei de coordonare este 
impusă de anumiţi factori: 
dinamismul sistemelor 

social-economice şi al 
mediului lor înconjurător, cât 
şi complexitatea, diversitatea 
şi ineditul reacţiilor 
personalului, ce reclamă un 
feed-back eficient. 

Direcţiile principale de 
acţiune pentru coordonare 
sunt:  coordonarea 
nemijlocită a personalului în 
activităţile lor curente; 
-coordonarea prin politica de 
personal a organizaţiei, 
exprimată prin reguli şi 
proceduri concrete;  -
coordonarea prin rapoarte 
asupra rezultatelor obţinute; 
- coordonarea prin 
instrucţiuni; 
-  coordonarea prin instruirea 
personalului de conducere. 

Pentru ca acţiunea de 
coordonare să se realizeze 
continuu şi eficient, este 
necesar ca la nivel de 
organizaţie între diferitele 
elemente structurale, cît şi 
între oameni, să existe 
comunicaţii eficiente, iar 
salariaţii să fie receptivi la 
modificările care se impun. 

6.      Raportarea cons
tă în informarea continuă 
atat a superiorilor cat şi a 
colaboratorilor prin 
întocmirea de evidente, 
rapoarte sau cercetări. 

7.      Elaborarea 
bugetului constă în 
structurarea bugetului, în 
identificarea metodelor şi 
tehnicilor folosite pentru  
fundamentarea, controlul şi 
urmărirea executării 
acestuia. 
         În  literatura romană de 
specialitate, Mihai Oroveanu 

consideră în lucrarea 
„Introducere în ştiinţa 
administraţiei ” ca „a 
administra înseamna a 
prevedea, a organiza, a 
coordona, a controla şi a 
conduce”. 
  Pe baza opiniilor diversilor 
specialişti, considerăm că 
funcţiile managementului 
public sunt: 
previziune, organizare-
coordonare, motivare, 
administrare, control-
evaluare. 

1. Funcţia de 
previziune constă în 
ansamblul proceselor de 
munca, prin intermediul 
cărora se determină 
principalele obiective ale 
instituţiilor publice, în 
general, mijloacele şi 
resursele necesare realizării 
lor. 

Funcţia de previziune 
se concretizează în 
formularea şi implementarea 
de strategii, politici, 
programe şi planuri de 
dezvoltare pentru pentru 
sectorul public. 

Un exemplu concret, 
al exercitării funcţiei de 
previziune de către 
managerii publici îl 
constituie elaborarea 
strategiei de reformă în 
administraţia 
publică. Obiectivul principal 
urmărit în acest caz, 
managementul public constă 
în continuarea procesului de 
reformă în domeniile 
administraţiei, pentru 
realizarea acestui obiectiv 
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principal trebuie parcurse 
următoarele etape: 
-          stabilirea unor relaţii 
funcţionale şi eficiente între 
decizia politică cu caracter 
strategic şi decizia tehnică, 
cu caracter administrativ; 
-          descentralizarea 
structurilor şi a deciziei 
administrative pană la 
nivelurile de bază în vederea 
creşterii eficienţei şi 
operativităţii; 
-          asigurarea şi 
corelarea atribuţiilor şi 
responsabilităţilor cu 
resursele existente la 
dispoziţia instituţiilor 
administrative; 
-          colaborarea 
sistematică între autorizaţiile 
administrative de stat, 
colectivităţile locale, 
organizaţiile non-
guvernamentale şi celelalte 
structuri sociale interesate. 

2. Funcţia de 
organizare-
coordonare presupune un 
ansamblu de procese de 
muncă prin intermediul 
cărora se asigură cadrul 
instituţional necesar realizării 
raţionale şi eficiente a 
obiectivelor previzionate în 
domeniul managementului 
public prin alocare raţională 
a resurselor. 
            Procesele de 
organizare şi coordonare 
care susţin exercitarea 
acestei funcţii sunt 
fundamentale şi 
indispensabile în 
managementul public. 
Organizarea şi coordonarea 
proceselor de muncă în 

administraţie trebuie să aibă 
un caracter realist şi un 
temeinic fundament ştiinţific, 
care se obţine printr-o amplă 
, profundă şi atentă 
documentare socială, 
tehnică. 

3. Funcţia de 
motivare reuneşte ansamblul 
proceselor de muncă prin 
care se determină personalul 
instituţiei publice să 
contribuie la identificarea şi 
satisfacerea interesului 
public, pe baza luării în 
considerare a factorilor care 
îl motivează pentru 
realizarea obiectivelor. 
            Prin exercitarea 
acestei funcţii a 
managementului public se 
urmăreşte implicarea cat mai 
profundă, cat mai eficace a 
funcţionarilor publici de 
execuţie şi de conducere de 
pe toate nivelurile ierarhice 
ale structurii administrative 
pentru realizarea obiectivelor 
derivate din sistemul de 
interese publice. Prin 
urmare, gradul de implicare 
şi rezultatele obţinute de 
fiecare funcţionar public 
determină folosirea unui 
ansamblu de recompense şi 
sancţiuni; acestea reprezintă 
practic instrumentele 
motivării. Principalele 
caracteristici ale motivării 
sunt: 
-    complexitatea , are în 
vedere utilizarea combinată 
a stimulentelor materiale şi 
morale; 
-    diferenţierea, adică 
motivaţiile considerate şi 
modul de folosire să ţină 

seama de caracteristicile 
fiecărui funcţionar public şi 
ale fiecarui grup de muncă 
din instituţia publică, astfel 
încat să se obţină maximum 
de participare la 
determinarea şi satisfacerea 
interesului public general; 
-    gradualitatea, respectiv 
satisfacerea succesivă a 
necesităţilor funcţionarilor în 
funcţie de aportul lor la 
realizarea serviciilor publice. 
4.  Funcţia de 
administrare constă într-un 
ansamblu de procese de 
muncă prin care se asigură o 
gestionare riguroasă a 
tuturor resurselor existente şi 
atrase în vederea realizării 
obiectivelor sistemului 
administrativ, respectiv 
satisfacerea intereselor 
publice generale. 

Dacă funcţia de 
organizare presupune 
dimensionarea 
corespunzătoare a 
activităţilor şi resurselor 
atrase în sectorul public, 
funcţia de administrare se 
reduce la o riguroasa 
gestionare a resurselor 
umane, materiale, 
informaţionale şi financiare 
în funcţie de obiectivele 
previzionate. 

5. Funcţia de control-
evaluare reprezintă un 
ansamblu de procese de 
muncă prin care: 
a)      se compară rezultatele 
cu obiectivele iniţiale; 
b)      se verifică 
conformitatea acţiunilor 
instituţiilor publice cu 
reglementările juridice în 
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vigoare şi cu misiunea 
angajaţilor săi de a satisface 
interesul general cu 
respectarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale 
persoanelor. 
c)      se determină abaterile 
de la situaţiile normale în 
vederea eliminării lor. 
Exercitarea funcţiei de 
control se concretizează în: 
-    verificarea modului în 
care se execută deciziile 
administrative ale 
managerilor publici; 
-    corectarea unor decizii 
pentru ca ele să fie în 
corespondenţă cu realităţile 
sociale în continuă 
schimbare; 
-    iniţierea unor decizii în 
scopul soluţionării unor noi 
probleme care apar, ca 
urmare a schimbărilor pe 
plan social. 
            Principalele cerinţe 
pentru exercitarea funcţiei de 
control a managementului 
public sunt următoarele: 
-    Controlul sa fie continuu, 
realizat de personal din 
cadrul aparatului 
administrativ care deţin 
funcţii de conducere; 
-    Controlul să 
atragă personal 
specializat care să 
fundamenteze soluţii 
oportune privind modul în 
care activităţile 
administrative ar trebui 
corelate raţional şi eficient cu 
resursele materiale, umane 
şi financiare existente; 
-    Controlul să fie operativ şi 
să se deruleze direct la locul 
desfăşurării activităţii 

respective spre a se putea 
identifica unele cauze şi a se 
verifica modul de lucru şi 
rezultatele obţinute; 
-    Controlul să fie eficient. 
Dacă verificarea activităţii se 
face în mod sistematic, 
conducerea instituţiilor 
administrative poate lua 
decizii administrative 
eficiente; 
-    Controlul trebuie să 
fie preventiv, adică să 
permită o preîntampinare a 
deficientelor sau situaţiilor 
critice posibile şi probabile în 
sistemul administrativ; 
-    Dacă efectele negative 
au aparut deja, este evident 
faptul că activitatea de 
control trebuie să aiba 
caracter  corectiv; 
-    Controlul să 
aibă finalitate, să se 
concretizeze în decizii clare, 
coerente care urmează a fi 
executate de cei implicaţi în 
realizarea acestei funcţii a 
managementului public; 
-    Controlul să fie orientat, 
adică să urmărească 
exclusiv satisfacerea 
interesului general, public şi 
nu alte categorii de interese; 
-    Controlul sa fie realist, 
obiectiv, adică să se bazeze 
pe informaţii reale desprinse 
din observări şi analize 
directe. 
Necesitatea exercitării 
funcţiei de control a 
managementului public este 
evidentă deoarece: 
      Permite verificarea 
legalităţii şi 
oportunităţii  deciziilor 
administrative, respectiv a 

eficientei măsurilor adoptate 
de organele centrale; 

       Identifică 
acele cauze care 
constituie o frană în 
desfăşurarea normală 
a activităţii; 

       Oferă 
posibilitatea corectării 
conţinutului 
deciziilor astfel încat 
acestea să fie în 
concordanţă cu 
realităţile sociale; 

       Determină 
iniţierea unor noi 
decizii; 

      Verifică dacă sunt 
utilizate 
toate mijloacele 
juridice de care 
dispun autorităţile 
administrative pentru 
realizarea pe cale 
democratică a 
sarcinilor; 

    Oferă 
posibilitatea informării 
exacte a administraţiei 
privind calitatea 
funcţionarilor săi, în 
vederea aprecierii 
corecte a capacităţii 
acestora şi a unei 
raţionale repartizări a 
posturilor şi funcţiilor 
în sistem; 

      pune bazele 
reorganizării nu numai 
a activităţii, ci şi a 
structurii 
administraţiei. 

Funcţionalitatea 
managementului public este 
determinată de modul în 
care funcţionării publici 
permanenţi şi/sau aleşi în 
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funcţii publice înteleg să 
exercite cu înalt 
profesionalism funcţiile 
prezentate. 
         Eficacitatea 
managerilor publici 
condiţionată de abilităţile lor 
manageriale manifestate în 
procesele de management 
cu ocazia exercitării acestor 
funcţii. 
S-a realizat un studiu şi 
analiza asupra stadiului 
actual al managementului 
public în România. 
Analiza diagnostic a 
managementului organizaţiei 
publice 

Punctele forte ale 
identificate la nivelul 
organizaţiei publice: 
1). La nivelul celor cinci 
funcţii ale managementului: 
a).  Planificare:  
-necesitatea parcurgerii 
etapei de planificare în 
cadrul organizaţiei publice 
este importantă,  
chiar dacă motivele 
recunoaşterii variază; 
-elaborarea direcţiilor 
previzibile de evoluţiea 
organizaţiei publice; 
-exista o planificare 
săptămânală a activităţilor la 
nivelul fiecărui departament; 
-în general sunt cunoscute 
formele sub care trebuie să 
apară planificarea activităţii – 
viziune, obiective, acţiuni, 
responsabilităţi, responsabili; 
b).  Organizare 
-delimitarea clară a 
proceselor de muncă pe 
componente, gruparea 
acestora pe posturi şi  

departamente, stabilirea 
anumitor criterii manageriale, 
economice şi tehnice;  
-rezultatele planificării sunt în 
concordanţa cu rezultatele 
acţiunilor desfăşurate; 
-la nivelul instituţiei, 
strucutura organizatorică 
este clar definită prin diferite 
acte normative  
specifice activităţilor 
desfăşurate de instituţie; 
-în general, relaţiile interne 
sunt bine definite; 
-instrucţiunile si procedurile 
sunt bine definite şi 
respectate; 
c).  Coordonare 
-în general rezultatele 
planificării sunt corelate cu 
rezultatele activităţilor 
desfăşurate; 
-atribuirea sarcinilor respecta 
linia ierarhică; 
d).  Antrenare 
-cultura organizaţională 
proprie permite considerarea 
statului drept factor intrinsec 
de motivare; 
-sistemul de motivare 
negativă este bine definit de 
lege şi cunoscut de 
persoanele  
competente care îl aplică; 
e).  Control 
-exista obligativitatea 
raportării (periodice în funcţie 
de evenimente sau după 
caz); 
2).  La nivel de subsistem: 
a).  Subsistemul 
metodologic: 
-există cunoştinţe despre şi 
se aplică conştient sau nu 
diverse tehnici şi metode 
specifice: o  

forma simplificată a 
managementului prin 
obiective şi a tabloului de 
bord, managementul prin  
bugete, forme simplificate 
ale tehnicilor de stimulare a 
creativităţii, forme ale 
delegării, şedinţa, etc.  
-necesitatea instruirii pe 
domenii specifice este 
recunoscută; 
b). Subsistemul 
organizatoric: 
-structura organizatorică este 
fixă, fiind stabilită conform 
legii, prin Hotărâre de 
guvern; 
-numărul de posturi din 
piramida ierarhică este 
destul de ridicat cea ce 
conduce la alungirea 
acesteia efectul pozitiv fiind 
posibilitatea aprofundării 
problemelor şi 
fundamentarea riguroasă a 
deciziilor; 
-raporturile şi atribuţiile 
fiecărui nivel ierarhic sunt 
stabilite prin lege ; 
-există fişe de post pentru 
personalul instituţiei, 
structura acestora corespund 
standardelor în  
vigoare; 
-structura organizării 
informale se mulează pe cea 
a organizării formale, 
permiţând o  
ameliorare a comunicării pe 
verticală cât şi pe orizontală;  
c).  Sistemul decizional 
-procedurile decizionale sunt 
bine stabilite şi cunoscute; 
-tipurile de decizii sunt 
specifice unui astfel de 
sistem public; 
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-criteriile utilizate în procesul 
decizional sunt cele stabilite 
prin reglementările în 
vigoare; 
d). Subsistemul informaţional 
-instituţia este dotata cu 
tehnică de calcul conectată 
la reţeaua internet; 
-personalul instituţiei are 
abilităţile necesare utilizării 
eficiente a acestor resurse; 
-comunicarea internă 
respectă structura ierarhică; 
-relaţiile dintre instituţie cu 
mediul extern sunt stabilite 
prin măsurile legislative; 
-sistemul de comunicare 
funcţionează atât prin 
canalele formale cât şi prin 
cele informale, rezultatele 
obţinute fiind satisfăcătoare. 

Punctele slabe 
identificate la nivelul 
organizaţiei: 
1). La nivelul celor cinci 
funcţii ale managementului: 
a).Planificare 
-timpul elaborării strategiilor 
pe termen mediu şi lung este 
extrem de redus, ponderea  
activităţilor curente fiind net 
superioară; 
-termenele de realizare sunt 
în general foarte restrânse, 
desfăşurarea activităţilor fiind  
concentrată cu precădere pe 
rezultate decât pe proces; 
-lipsa unor strategii viabile pe 
termen mediu şi lung pentru 
deconcentrarea serviciilor 
publice,  
a unor programe de 
colaborare la nivel 
interinstituţional şi a 
acordurilor de cooperare cu 
alte  
autorităţi publice locale;  

-lipsa de programe şi 
strategii fiabile pentru 
îmbunătăţirea reală a calităţii 
vieţii comunităţii  
locale; 
-incapacitatea de a elabora 
programe şi proiecte pentru 
a atrage resursele financiare  
disponibile la nivelul 
agenţiilor guvernamentale, 
utile îmbunătăţirii condiţiilor 
de trai.  
-slaba comunicare cu 
organizaţiile 
neguvernamentale 
concretizată într 
-un număr redus de 
parteneriate încheiate cu 
acestea pe termen lung şi 
mediu; 
-resursele financiare limitate 
şi dependenţa exclusivă de 
alocările din bugetul naţional; 
b). Organizare 
-ponderea activităţilor 
curente neprogramate este 
net superioară celor 
planificate efectul fiind  
observat prin dificultatea cu 
care sunt realizate diferite 
proiecte de interes local; 
-relaţiile dintre departamente 
au loc strict în limita 
necesităţilor înregistrând 
deficienţe majore  
la nivelul comunicării; 
-resursele alocate sunt 
insuficiente raportate la 
necesităţile curente; 
-procedurile şi standardele 
sunt preponderent de tip 
birocratic, caracterizate de 
un circuit  
informaţional extins, ceea ce 
afectează timpii necesari 
luării deciziilor; 

-alungirea excesivă a 
piramidei ierarhice are efecte 
negative asupra sistemului 
informaţional  
din cadrul instituţiei 
analizate;  
c).  Coordonare 
-în multe cazuri procesul de 
recrutare şi selecţie este 
doar formal, multe posturi 
fiind  
ocupate înainte de lansarea 
formalităţilor necesare;  
-din punct de vedere al 
pregătirii personalului nu 
există un plan de instruire 
concret la nivelul  
instituţiei, bazat pe nevoile 
reale de formare; 
-fragmentarea excesivă a 
activităţilor şi atribuirea 
rezolvării lor unui număr 
ridicat de  
persoane conduce de foarte 
multe ori la incapacitatea 
stabilirii unui rezultat final 
unic şi  
unanim acceptat; 
-feed-backul pentru 
îndeplinirea sarcinilor se 
limitează la aducerea la 
cunoştinţă luarea la  
cunoştinţă (sub forma unor 
rapoarte) şi, eventual, cerinţe 
de modificare ulterioară a 
acestora; 
d).  Antrenare 
-importanţa scăzută acordată 
acestei funcţii a 
managementului; 
-lipsa unui sistem de 
monitorizare a gradului de 
motivare care să permită 
identificarea  
nemulţumirilor şi ameliorarea 
situaţiei existente prin 
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integrarea efectelor pozitive 
şi  
diminuarea celor negative; 
e).  Control 
-evaluare 
-ponderea activităţilor de 
control este net superioară 
celor de evaluare; 
-lipsa activităţii de 
monitorizare în cadrul 
procesului de evaluare; 
-nu există criterii de evaluare 
a performanţelor; 
 
 
2) La nivel de subsistem: 
a). Subsistemul metodologic: 
-aplicarea metodelor şi 
tehnicilor într-o formă 
simplificată sau adaptată la 
stilul managerial al  
conducătorului instituţiei 
generează deficienţe la nivel 
de rezultate cu efect negativ 
asupra  
componentelor sistemul 
instituţional; 
-necesitatea instruirii pe 
domenii specifice este 
constrânsă de lipsa 
resurselor ce nu permit  
decât într-o mică măsură 
acoperirea necesarului de 
formare;  
-cadrul legislativ stufos, 
insuficient armonizat crează 
probleme în aplicarea unitară 
şi interpretare; 
b). Sistemul organizatoric 
-definirea unor obiecte 
neclare afectează întregul 
sistem decizional; 
-utilizarea excesivă a 
canalelor de comunicare 
informale generează 
disfuncţionalităţi  
evidente; 

-spaţii inadecvate şi lipsa 
dotărilor pentru desfăşurarea 
în bune condiţii a activităţii 
serviciilor  
publice comunitare cu 
consecinţa imposibilităţii 
înfiinţării ghişeului unic; 
-capacitate administrativă 
diferită a unităţilor 
administrativ-teritoriale cu 
consecinţe negative 
evidenţiate în calitatea 
serviciilor oferite cetăţenilor; 
-deficienţe în promovarea 
imaginii şi competenţelor 
instituţiei şi a serviciilor 
oferite  
cetăţenilor; 
-ritmul lent de implementare 
a instrumentelor 
managementului calităţii; 
c). Sistemul decizional 
-incapacitatea de a stabili 
responsabilităţi şi criterii de 
evaluare a gradului de 
îndeplinire a  
acestora conduce la 
aglomerarea sistemului 
decizional cu efect negativ 
asupra eficienţei  
procesului decizional; 
-procedurile birocratice 
măresc timpul şi costurile cu 
managementul public; 
-omiterea unor etape ale 
procesului decizional 
conduce în general la 
creşterea deciziilor  
lipsite de o fundamentare 
temeinică şi obiectivă ; 
-procesul de transmitere a 
informaţiilor este afectat de 
lipsa unui sistem 
informaţional  
coerent (crearea unui flux 
informaţional intern şi extern 

precum şi accesul extins la 
resursele  
din mediu extern ar elimina 
distorsionarea informaţiilor 
vehiculate precum şi 
fenomenele de  
scurt-circutare); 
-crearea unuisistem 
decizional etic prin care să 
fie eliminate inechităţile 
dintre diferitele  
tipuri de decizii; 
d).  Sistemul informaţional 
-dotările cu tehnică de calcul 
şi acces la internet sunt 
insuficiente în raport cu 
necesităţile  
nici calitativ, nici cantitativ; 
-lipsa unor strategii în 
achiziţia tehnicii de calcul (se 
preferă componente de 
ultimă generaţie  
şi reduse ca număr când 
pentru necesităţile unei astfel 
de instituţii publice ar putea fi  
achiziţionat un număr ridicat 
dar de generaţie anterioară) 
-fluxurile şi circuitele 
informaţionale sunt afectate 
de manifestarea deficienţelor 
proprii  
celorlate sisteme;  
-comunicarea internă se 
caracterizează prin 
manifestarea formelor de 
deficienţe proprii  
sistemului: filtrajul şi 
distorsiunea, ca elemente 
neînlăturabile complet, 
redundanţa şi  
supraîncărcarea circuitelor 
informaţionale; 
-sistem de gestiune a 
banului public centralizat şi 
rigid;  
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Formare profesională în cadrul Consorțiului Erasmus+ 

 

Ovidiu Mâță 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

Casa Corpului 
Didactic Neamț a obținut 
acreditarea Erasmus pentru 
mobilități Erasmus+ în 
domeniul „Educație școlară”, 
număr de referință: 2020-1-
RO01-KA120-SCH-095554. 
Acredit
area 
Erasmu
s este 
un 
instrum
ent 
pentru 
organiz
ațiile 
din 
sectoar
ele educația adulților 
formarea profesională (și 
educație școlară care doresc 
să se implice în proiecte și 
activități de schimb și 
cooperarea transfrontalieră. 
Organizațiile acreditate 
Erasmus au acces simplificat 
la oportunitățile de finanțare 
în cadrul Acțiunii Cheie 1 în 
cadrul Programului  2021-
2027. 
Obținerea acreditării 
Erasmus confirmă faptul că 
solicitantul a realizat un plan 
de implementare a 
activităților de mobilitate de 
înaltă calitate ca parte a 
efortului mai larg de 
dezvoltare și 

internaționalizare a 
organizației. 
Acest plan se numește Plan 
Erasmus și este o parte 
cheie a solicitării de 
acreditare Erasmus. 
Membrii consorțiului 

Erasmus+ al cărui lider este 
Casa Corpului Didactic 
Neamț, sunt: Colegiul Tehnic 
„Miron Costin” Roman, Liceul 
Tehnologic „Ion Creangă” 
Pipirig, Şcoala Gimnazială 
„Regina Maria”, oraşul Bicaz, 
Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă –Tîrgu 
Neamţ, Liceul „Mihail 
Sadoveanu” Borca, Liceul 
Teoretic „Vasile Alecsandri” 
Săbăoani. 
Obiectivele propuse în cadrul 
acestui consorțiu, sunt: 
Îmbunătățirea în 5 ani a 
formării profesionale a 150 
de cadre didactice care 
predau în mediul rural și 
urban în școlile partenere în 
scopul creșterii actului 

educațional la standarde 
europene. 
Reducerea ratei abandonului 
școlar cu 5 % în școlile din 
consorțiu, în următorii 5 ani, 
prin îmbunătăţirea calităţii 
serviciului de educaţie și 

adaptarea la nevoile şi 
opţiunile a peste 100 elevi. 

Instituțiile de 
învățământ din consorțiu au 
implicat elevii școlilor într-un 
concurs de creație și design,  
în urma căruia s-a ales prin 
vot electronic  logo-ul 
proiectului. 

În cadrul consorțiului, 
în luna aprilie 2022, un cadru 
didactic de la Colegiul 
Tehnic Miron Costin Roman 
a participat la o activitate de 
job shadowing, în Turcia. 
  Până la încheierea 
anului școlar, echipe de 
cadre didactice din fiecare 
școală din consorțiu, vor 
participa la programe de 
formare finanțate în cadrul 
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acestui program, în Italia, 
Spania, Croația , după cum 
urmează: 
 

 16.05-21.05.2022-
curs Conflict 
Management, 
Emotional Intelligence 
and Bullying 
Prevention, 
Barcelona, Spain 

 23.05-27.05.2022-
curs Leadership and 
Management in 
Schools, Valencia, 
Spania 

 21-27.08.2022- curs 
STRATEGIES FOR 
REDUCING EARLY 
SCHOOL LEAVING-
SPLIT, CROATIA  

 23- 28 .05.2022-
Empowering People 
with Disabilities: 
Communication and 
Active Engagement -  
Thessaloniki – Grecia 

 28/08 - 04/09/2022- 
curs EPDM - 
European Project 
Design and 

Management JUMP - 
ASSOCIATION - 
SOVERATO (CZ) – 
ITALY 

 
Selecția cadrelor didactice 
participante la programele de 
formare  s-a făcut la nivelul 
școlilor, în funcție de criterii 
bine stabilite, urmărind ținte 
strategice planificate în 
proiect. 
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DIVERSITATEA DISCIPLINELOR DIN CADRUL SISTEMULUI 

ȘTIINȚELOR EDUCAȚIEI -PEDAGOGIA 
 

 

Director, Asavinei Georgeta  
Școala Gimnazială Nr.1, Dochia 

 
 
 Pornind de la premisa 
că știința denumită 
„PEDAGOGIE‖ este piatra 
de temelie a educației, chiar 
și a managementului, voi 
avea o abordare generală a 
acestei discipline. 
 Arta de a conduce o 
clasă, o școală, o lecție, își 
are rădăcinile încă de acum 
200 de ani. 
 Managementul 
educațional presupune 
menținerea și derularea 
tuturor activităților, 
responsabilitatea demersului 
pedagogic, ce ghidează 
beneficiarii direcți spre 
cunoaștere, rațiune și 
comunicare. 
Pedagogia a promovat, 
dintotdeauna, elemente 
pozitive, impetuos necesare 
în determinarea și formarea 
de noi caractere. 
Pedagogia ajută foarte mult 
la conturarea disciplinei 
„EDUCAȚIE‖, precum și la 
formarea ființei umane. Este 
știința care studiază, rând pe 
rând: metodele, conținuturile, 
mijloacele, formele, 
idealurile, legile, într-un 
cuvânt, ESENȚA. 
În ceea ce privește 
managementul, domnul 

profesor doctor – SORIN 
CRISTEA, afirmă: 
 ―Conceptul pedagogic 
de management definește un 
model de conducere a 
activității de educație, 
procesata si realizata la 
toate nivelurile sistemului de 
învățământ, in contextul 
societății postmoderne, 
informaționale, bazate pe 
cunoaștere‖(citat din 
„Conținuturile instruirii și 
procesului de învățământ, 
Cap.9). 
 De bază și totodată 
folosite în abordările noastre 
de zi cu zi sunt metodele 
îndelung utilizate și detaliate 
de conceptul pedagogic: 
• Metoda de culegere a 
datelor: observația, 
experimentul, interviul, 
chestionarul, testul, etc. 
• Metoda de prelucrare 
a datelor 
• Metoda de 
interpretare a concluziilor. 
Menționez că această 
clasificare este realizată în 
funcție de obiectivele 
urmărite. 
 Demnă de luat în seamă 
este metoda cercetării 
produselor activității, acestea 
fiind cunoștințele, abilitățile, 
valorile. 

În gama acestei metode de 
cercetare a produselor 
activității, intră: 
- caietele de teme 
- caietele de notițe 
- tezele 
- lucrările semestriale. 
Pedagogia, de altfel, este la 
baza educației formale, 
deoarece „urmărește 
dezvoltarea capacităților 
intelectuale, precum și 
participarea afectiv 
emoțională a 
educatorului‖(Constantin 
Cucoș – „Pedagogia‖-ediția a 
III-a). 
Educația nonformală, la 
rândul ei, exprimă, mai 
degrabă sensul de educație 
extrașcolară. 
Având în vedere pregătirea 
pedagogică, nu putem scăpa 
din vedere: finalitățile 
educației (acestea oricum 
asumate), ce se structurează 
pe nivelurile ierarhic 
organizată: 
- ideal educațional 
- scop educațional 
- obiectiv educațional. 
În consecință, PEDAGOGIA, 
această știință socio-umană, 
are caracter acțional și 
praxiologic, ajutându-se la 
dezvoltarea particularităților 
de vârstă. 
 



Şcoala modernă — nr. 2/2022                                                                        Psihopedagogie 
 

39 

 

 
 
 
 
Bibliografie: 
- Pedagogia – ediția a 
III-a revizuită și adăugită – 
autor Constantin Cucoș 
- Sorin Cristea – 
„Conținuturile instruirii 
procesului de învățământ‖ - 
culegerea nr. 9) 
 
 

 



Şcoala modernă — nr. 2/2022                                                                        Psihopedagogie 
 

40 

 

 
OMUL SI CARTEA 

 

Prof.David-Vrânceanu Ionela                                                   
Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă”, Pipirig 

 
 

                                            
             Viața omului e strâns 

legată de carte. Se spune că 

„ Atunci când deschizi o 

carte, deschizi o nouă lume”. 

Cred că toți sunt de acord cu 

această afirmație, deoarece 

cărțile au devenit inevitabile 

pentru omenire, făcând parte 

din viața de zi cu zi a 

fiecăruia. O carte este bunul 

prieten ce nu te părăsește 

niciodată! 

             Generarea și 

transmiterea culturii este de 

neconceput în afara acestui 

obiect. Raportul omului cu 

cartea e unul fundamental, 

permanent, necesar și 

adesea complicat.  

             ROLUL FORMATIV 

AL CĂRȚII(LECTURII):  

 Cale de cunoaștere, 

de  accedere către 

valori;   

 Instrument de 

descoperire și  

dezvoltare personală;  

  Ghid metodologic 

care asigură auto-

dirijarea și auto-

reglarea în învățare;  

  Mod de formare a 

gustului estetic 

(literar);   

 Ocazie de dezvoltare 

a  personalității din 

punct de vedere 

moral, civic, 

socioafectiv;  

 Prilej de descoperire / 

comparare / 

delimitare 

identitarculturală; 

   Mod de uzanță a 

timpului liber; 

   Pârghie pentru 

ridicarea calității 

educației și a 

schimbului de 

expertiză didactică 

(pentru educatori). 

 

ROLUL LECTURII LA 

VÂRSTA ȘCOLARĂ:   

 Lectura are un rol 

hotărâtor în 

îmbogățirea și 

dezvoltarea 

cunoștințelor elevilor, 

în formarea gustului 

pentru citit, în 

cultivarea și 

îmbogățirea limbajului 

prin formarea și 

dezvoltarea unui 

vocabular adecvat. 

 

 BENEFICIILE 

LECTURII :  

 Cititul îmbogățește 

vocabularul; 

   Lectura lărgește  

orizonturile;  

  Cititul face bine  

sufletului și psihicului;  

  Lectura îmbogățește  

cultura generală;  

  Cititul face viața mai 

frumoasă și mai 

ușoară;  

  Lectura educă și  

disciplinează;  

  Cititul îmbunătățește 

concentrarea;   

 Cărțile fac cunoscută  

iubirea;  

 Cititul te ajută să 

cunoști viața; 

   Lectura reduce  

stresul;   

 Lectura  înseamnă 

bogăție.  
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EVALUAREA INTELIGENȚELOR MULTIPLE PRIN ABORDAREA 

METODELOR, PROBELOR ȘI INSTRUMENTELOR DE EVALUARE 
SPECIFICE 

 
 

Prof. înv.preșcolar Gheorghiu Gina 
Școala Gimnazială Nr.8 Piatra Neamț 

 
 

Psihologul american 
Howard Gardner, considerat 
unul dintre cei mai influenți 
intelectuali din lume, laureat 
al Premiului Prințului Asturiei 
pentru Științe Sociale în 
2011, a zguduit definiția 
inteligenței în 1983. El a 
adus în discuție 
complexitatea umană, 
subliniind că intelectul nu 
este o caracteristică 
înnăscută și imuabilă și a 
dezvoltat teza inteligențelor 
multiple ca o contrapondere 
la paradigma unei singure 
inteligențe. 
Ce înseamnă să fii 
inteligent? Teoria 
inteligențelor multiple a lui 
Gardner a identificat și a 
definit până la opt tipuri 
diferite de inteligență. 
In ceea ce urmează voi 
prezenta o serie de metode, 
instrumente sau probe de 
evaluare ce pot fi utilizate cu 
succes de către cadrele 
didactice în evaluarea 
tipurilor de inteligență 
multiplă a elevilor, respectiv 
preșcolarilor. 
TIP DE INTELIGENŢĂ  – 
LOGICO MATEMATICA 

INDICATORI DE 
VERIFICARE 

 Traduce ceva într-o 
formulă matematică; 

 Foloseşte analogia 
pentru a explica; 

 Descrie modele de 
simetrie; 

 Compune şi rezolvă 
probleme 

 Demonstrează ceva 
prin scheme; 

  Înţelege cauzalitatea, 
relaţiile. 
TESTUL 
Testul sumativ se referă la o 
perioadă de timp mai mare, 
anterioară aplicării, și are în 
vedere un capitol/ părți mai 
vaste de materie. Scopul 
este de a indica nivelul atins 
de elevi la sfărșitul unei 
perioade/ etape de învățare, 
dar și ierarhizarea acestora 
într-un grup sau categorie. 
Important de reținut este că 
standardul trebuie să fie 
menținut constant de la un 
an la altul și că acesta este 
extern unei anumit grup de 
elevi sau manual.  
 
TIP DE INTELIGENŢĂ  - 
SPATIAL VIZUALA 
INDICATORI  

 Desenează pentru a 
explica; 

 Percepe vizual corect 
din mai multe unghiuri; 

  Se orientează bine în 
spaţiu; 

   Recunoaşte 
obiectele din spaţiu. 
 
 
PROIECTUL 
 Este conceput ca o metodă 
– modalitate de învăţare prin 
acţiune (learning by doing) . 
Este o anticipare a ceea ce 
se va realiza, o prefigurare 
ideală a ceea ce se doreşte. 
Proiectele pot fi  elaborate 
individual, in grup, tematice 
sau interdiciplinare; 
TIP DE INTELIGENŢĂ – 
MUZICALA 
INDICATORI  

 Manifestă sensibilitate 
la sunete; 

 Discerne o varietate 
de sunete în mediu; 

 Creează melodie şi 
ritm; 

 Explică prin melodie şi 
ritm;  

 Confecţionează un 
instrument şi îl foloseşte 
pentru a explica ceva; 

 Indică modele ritmice 
etc. 
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SERBAREA 
Serbările sunt evenimente 
deosebite care încununează 
activitatea din timpul unui 
semestru sau al unui an  
școlar, ca de exemplu 
sceneta anotimpurilor. Prin 
conținutul și încărcatura 
emoțională pe care o 
declanșează, serbările au un 
rol educativ deosebit. Pentru 
ca o manifestare artistică sa-
și atingă scopul , 
educatoarea trebuie să aibă 
în vedere urmatoarele: 
pregatirea artistică la un 
nivel corespunzator al 
repertoriului, pregătirea 
organizatorică ( 
popularizarea acțiunii, 
asigurarea ținutei 
vestimentare a copiilor, 
crearea unui decor adecvat). 
TIP DE INTELIGENŢĂ – 
CORPORAL KINESTEZICA 
INDICATORI  

 Creează mişcare 
pentru a explica ceva; 

 Controlează 
mişcarea;  

 Mimează uşor; 
  Participă cu plăcere 

la jocul de rol;  
 Dansează. 

DRAMATIZAREA 
 
    Dramatizarea la 
vârsta preșcolară urmarește 
dezvoltarea capacității de 
exprimare orală și de 
receptare a mesajului oral, 
exprimarea clară, corectă, 
expresivă, respectarea 
pauzelor gramaticale, logice 
sau psihologice din textele 
interpretate, dar și 
dezvoltarea capacității de 

exprimare a unor sentimente 
prin  mișcare  scenică, 
mimică și/sau gestică. 
     Dramatizarea presupune 
urmărirea unor pași, a unor 
obiective care au ca finalitate 
prezentare unui program în 
cadrul unei serbări, stiut fiind 
faptul că dramatizarea 
constituie punctul forte în 
reusita unei serbari. 
    Cadrul didactic trebuie sa 
aleagă cu grija textul ce 
urmeaza a fi pus în scena, 
tinand cont de 
particularitățile de vârstă dar 
și de cele individuale. 
 
TIP DE INTELIGENŢĂ – 
NATURALISTA 
INDICATORI 

 Observă şi notează;  
 Clasifică; 
 Descrie schimbările 

din mediul înconjurător; 
 Are grijă de animale, 

plante; 
 Foloseşte lupa şi 

binoclul pentru observare; 
  

Desenează/fotografiază 
obiecte din natură; 
STUDIU DE CAZ 
Metoda studiului de caz 
,,mijlocește o confruntare 
directă cu o situație din viața 
reală, autentică” (Cerghit, 
1997), având un pronunțat 
caracter activ și evidente 
valențe euristice și aplicative. 
Studiul de caz este o 
,,metodă de confruntare 
directă a participanților cu o 
situație reală, autentică, 
luată drept exemplu tipic, 
reprezentativ pentru un set 
de situații și evenimente 

problematice.” (Oprea, 
2007). 
Această metodă urmărește 
realizarea contactului 
elevilor/cursanților cu 
realitățile complexe, 
autentice, dintr-un domeniu 
dat și testarea gradului de 
operaționalitate a 
cunoștințelor însușite și a 
capacităților formate, în 
situații-limită. 
 
TIP DE INTELIGENŢĂ - 
INTRA PERSONALA & 
INTER  PERSONALA 
INDICATORI 

 Relaţionează uşor cu 
alţii; 

 Cooperează în grup; 
 Manifestă sensibilitate 

şi atenţie la 
comportamentele celor din 
jur; 

  Explică ceva cuiva;  
 Ştie ce vrea şi ce 

poate/ce nu poate;               
 Stabileşte şi 

urmăreşte un ţel;  
 Ştie încotro să se 

îndrepte dacă are nevoie de 
ajutor; 

 Descrie calităţile 
persoanelor cu care vine în 
contact;  

 Exprimă şi e conştient 
de diferite sentimente; 
PORTOFOLIUL 
Portofoliul este o metodă de 
evaluare care 
înmagazinează date despre 
progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de 
vizită” a preșcolarului. Tipuri 
de portofolii: 
- portofoliu de prezentare 
sau introductiv (cuprinde o 
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selecţie a celor mai 
importante lucrări); 
- portofoliu de progres sau 
de lucru (conţine toate 
elementele desfăşurate pe 
parcursul activităţii); 
- portofoliul de evaluare 
(cuprinde: obiective, 
strategii, instrumente de 
evaluare, tabele de rezultate, 
etc.) 
 
    TIP DE INTELIGENŢĂ -  
EMOTIONALA SI 
PRACTICA 
    INDICATORI 

 Manifestă grijă și 
sensibilutate față de emoțiile 
altora;  

 Observă și 
recunoaște sentimentele în 
funcție de modul în care iau 
naștere; 

 Reprimă 
impulsivitatea; 

 Canalizează emoțiile 
pentru atingerea scopului 
propus; 

 Apreciază diferențele 
între oameni; 

 Poate să se adapteze 
la situații noi;  

 Iși exprimă adecvat 
emoțiile; 

 Arată compasiune 
penăru suferința altuia; 
JOC DE ROL 
Jocul este ocupțăia de baza 
a copilului si, totodata, 
principala modalitate prin 
care copiii invață despre 
lumea din jurul lor. 
Jocul de rol implică o 
combinație de cogniție, 
afectivitate, limbaj si 
mișcare. El favorizează 
dezvoltarea conexiunilor 

între neuroni și a gândirii 
abstracte (simbolice). Copiii 
intre 3-5 ani petrec 
aproximativ 12-15% din 
timpul lor jucând  jocuri 
imaginative (Papalia, Olds si 
Feldman, 2010 apud 
Bjorklund si Pellegrini, 2002). 
Alte studii arată ca acei copii 
care inventează scenarii de 
joc complexe și diverse sunt 
mai competenți din punct de 
vedere social (Bergen, 
2002). Asta înseamnă ca ei 
se pricep mai bine să 
mențina relații sociale cu alți 
copii, să negocieze, să 
rezolve conflictele apărute, 
să-și regleze emoțiile 
adecvat. 
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IMPORTANȚA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE 

 

Elena-Roxana Irina 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

 Regăsim în anul 1990 

sintagma de inteligență 

emoțională, folosită de către 

psihologii Peter Salovey și 

John Mayer, care precizează 

că “inteligența emoțională 

este capacitatea de a raționa 

cu privire la emoții, deoarece 

aceasta îți sporește 

gândirea.Aceasta include 

abilitățile de a percepe cu 

claritate, a accesa, a genera 

și de a ajuta gândul, de a 

înțelege emoțiile și 

cunoștințele emoționale și de 

a le regla în mod eficient, 

astfel încât să ajungi la o 

sporire a capacității 

emoționale și intelectuale.”  

Goleman face precizarea că 

orice om își poate ridica 

gradul de inteligență 

emoțională prin educație și 

exerciții, însă unele 

componente ale inteligenței  

emoționale sunt tratate ca 

însușiri de personalitate și nu 

se pot modifica pe parcursul 

vieții individului. 

În procesul formării și 

dezvoltării unor copii fericiți 

și de succes, inteligența 

emoțională are un rol 

primordial.  

În vederea pregătirii 

copiilor pentru viața de adult, 

cadrul didactic trebuie să 

aibă în vedere integrarea în 

programul zilnic de școală a 

unor activități menite să 

dezvolte abilitățile 

emoționale, prin utilizarea 

unor strategii didactice care 

au la bază gestionarea și 

comunicarea emoțiilor. 

Inteligența emoțională 

are la bază : memoria 

emoțională, sensibilitatea 

emoțională, capacitatea de 

procesare și învățare 

emoțională. 

Sigur că, inteligența 

emoțională este cea care 

crește șansele de succes, 

însă nu poate garanta 

succesul, în absența unor 

cunoștințe fundamentale. 

Este importantă 

dezvoltarea abilităților 

emoționale la copii, pentru 

că acestea sunt de mare 

ajutor în formarea și 

menținerea relațiilor cu 

ceilalți, adaptarea copiilor la 

școală, prevenirea unor 

probleme emoționale și de 

comportament. 

În literatura de 

specialitate, se regăsesc 

descrise principalele 

competențe emoționale, 

acestea debutând cu 

capacitatea de a recunoaște 

și de a exprima emoțiile, de 

a le înțelege și de a le regla. 

În îndeplinirea 

nevoilor proprii, capacitatea 
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copilului de a recunoaște și 

de a exprima emoțiile proprii, 

este esențială. 

În cadrul 

interacțiunilor sociale, este 

foarte importantă exprimarea 

adecvată a emoțiilor, 

aceasta având rolul de a le 

menține. Cadrul didactic 

trebuie să încurajeze mereu 

copiii în a folosi cuvinte sau 

expresii care denumesc stări 

emoționale, învîțându-i astfel 

că este normal să 

experimenteze emoții diferite 

și să vorbească despre 

acestea. 

Copiii trebuie 

încurajați, în vederea 

promovării 

comportamentelor pozitive, 

trebuie implicați în activități 

artistice pentru a putea 

exprima ceea ce simt. 

De cele mai multe ori, 

o recunoaștere greșită a 

mesajului emoțional 

determină apariția unor 

dificultăți în relațiile sociale. 

Pe de altă parte, 

există cercetări în domeniu 

care demonstrează faptul că 

nivelul de dezvoltare 

emoționale influențează 

buna funcționalitate a 

organismului, existând 

legăături între centrii 

emoționali din creier și 

starea de sănătate.Prin 

urmare, o bună gestionare a 

emoțiilor negative pare să 

ajute corpul în lupta acestuia 

împotriva bolilor. 
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Moto: „  Elevul nu este un 
primitor pasiv al cerinţelor şi 
constrângerilor venite din 
exterior. El este o mare 
diversitate a răspunsurilor 
umane la una şi aceeaşi 
situaţie de viaţă.” 

  
Violenţa umană 

este, fără îndoială, una dintre 
temele recurente ale 
societăţilor contemporane. 
Preocuparea pentru 
manifestările de violenţă, 
dilemele privind creşterea 
criminalităţii şi a cauzelor ei, 
strategiile de prevenire şi 
combatere a acestor 
fenomene reprezintă 
subiecte de reflecţie pentru 
lideri de opinie, politicieni, 
jurnalişti şi, mai ales, pentru 
cercetători din diferite 
domenii ale ştiinţelor sociale.  

Desigur, violenţa 
umană este un 
fenomen complex, 
având determinări 
psihologice,socia- 

le,culturale şi economice. 
Acest lucru este evident 
dacă luăm în consideraţie 
amploarea formelor ei de 
manifestare şi interrelaţiile 
pe care le presupune. 
Dincolo de diversitatea 

fenomenului violenţei 
umane, încercări de a 
contura, la nivel naţional şi 
global, dimensiunile ei 
impun, ca prim pas, 
cunoaşterea acesteia, 
stabilirea unor categorii 
conceptuale, tematice şi 
operaţionale,  indispensabile 
unei abordări integrate. 

Violenţa şcolară 
este doar una dintre 
manifestările violenţei 
cotidiene. Dezbaterile privind 
relaţia între conceptul de 
„drept la siguranţă‖ şi mediul 
şcolar au căpătat în Europa 
o dezvoltare continuă şi 
constantă, cu diferenţe de la 
ţară la ţară, devenind oficial 
o problemă politică în urma 
unei întâlniri a experţilor, 
organizată de Comisia 
Europeană la Utrecht, în 
anul 1997. Mass-media 
acordă din ce în ce mai 
multă atenţie violenţei, 
contribuind la conştientizarea 
şi creşterea interesului public 
faţă de violenţa tinerilor, 
inclusiv faţă de violenţa 
şcolară. Guvernanţii şi 
societatea civilă au devenit 
sensibili la fenomenul 
violenţei în mediul şcolar, 
renunţând la stereotipul 
conform căruia şcoala este o 

entitate izolată, un spaţiu 
social autonom, necorelat la 
dinamica socială, neafectat 
de conflictele şi dificultăţile 
cu care se confruntă 
societatea, în general. 
Şcoala este o parte 
integrantă a comunităţii largi, 
iar problemele cu care se 
confruntă ca instituţie şi 
mediu de formare a tinerilor 
privesc întreaga societate.  
În România, o dată ce 
conştientizarea violenţei 
şcolare – adesea inclusă în 
violenţa tinerilor şi violenţa 
asupra copiilor/tinerilor – a 
crescut, o serie de 
organisme guvernamentale 
şi neguvernamentale au 
încercat să abordeze aceste 
fenomene. Abordările au fost 
locale, contextualizate şi, în 
general, tangente la 
problema generală a 
violenţei. Puţine cercetări au 
avut ca preocupări 
abordarea violenţei şcolare 
în termeni de specificitate, 
urmărind să stabilească în 
mod riguros, chiar în 
contexte limitate, 
dimensiunile, cauzele şi 
factorii determinanţi ai 
acestui fenomen. 
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O imagine la nivel 
mondial a violenţei, în care 
să se includă formele ei 
diferite de manifestare, este 
dificil de realizat, chiar dacă 
acest lucru se poate face la 
nivel naţional. La propunerea 
Secretarului General al 
Consiliului Europei, Walter 
Schwimmer, un proiect 
integrat privind violenţa s-a 
desfăşurat între 2002-2004, 
implicând 41 de ţări 
europene (între care şi 
România) interesate de a 
participa pentru ca, printr-un 
efort colectiv, să se poată 
realiza o imagine globală 
asupra violenţei cotidiene. 
Violenţa şcolară a fost, în 
acest context, doar o parte a 
acestui demers. Deşi locul 
pe care îl ocupă ea în 
politicile naţionale este, 
desigur, diferit de la o ţară la 
alta, acest fapt fiind 
determinat mai ales de 
tradiţie şi de resurse umane 
şi materiale, se recunoaşte 
unanim importanţa acestei 
probleme şi necesitatea 
abordării atât din perspectivă 
cognitivă, cât şi din 
perspectivă pragmatică. 

Violenţa în şcoală 
cuprinde orice formă de 
manifestare a unor 
comportamente precum: 
violenţă verbală şi 
psihologică (poreclire, 
tachinare, ameninţare, 
hărţuire); violenţă fizică; 
comportamente care intră 
sub incidenţa legii (viol, 
consum/comercializare de 
droguri, furt); ofensă adusă 
statutului/autorităţii cadrului 

didactic; alte tipuri de 
comportament deviant în 
relaţie cu şcoala. 

În şcoli a existat 
din totdeauna violenţă. 
Violenţa în şcoli nu este un 
fenomen social cu totul nou. 
Totuşi, acest fenomen este 
astăzi mai vizibil, în cea mai 
mare parte datorită mediei, 
aşa cum susţine, pe bună 
dreptate, Alain Mouchoux. 
Celor care consideră că 
violenţa şcolară este un 
fenomen recent trebuie să li 
se amintească faptul că, în 
perspectivă istorică, şcoala 
a fost întotdeauna asociată 
cu violenţa. Istoria 
educaţiei, a praxisului 
educaţional – indiferent că 
vorbim despre spaţiul privat 
al familiei sau de cel 
instituţionalizat, al şcolilor şi 
internatelor – evidenţiază 
acest lucru.   

Factori care 
generează/întreţin  
circumstanţele producerii 
incidentelor violente: 

1. comunicarea 
defectuoasă –  
unidirecţională- între 
copil şi televizor, 
calculator. Părinţi tot 
mai ocupaţi care „uită‖ 
copiii ore în şir la 
televizor , fără a face 
o selecţie a 
programelor. 
Programul TV abundă 
în emisiuni cu un 
potenţial agresiv 
crescut. Copiilor nu le 
rămâne decât să imite 
ceea ce văd, ei 

devenind tot mai 
agitaţi şi nervoşi.  

Sunt şi  elevi 
care nu fac faţă 
programului şcolar, au 
nevoie să comunice 
cu părinţii,cu 
profesorii,cu colegii 
,iar din dorinţa de a se 
impune în faţa 
colegilor adoptă un 
comportament agresiv 
. 

2. lipsa unor modele 
pozitive – în absenţa 
unor modele 
sănătoase oferite de 
familie, şcoală, 
societate, tinerii 
recurg la modele din 
mass-media care de 
foarte multe ori 
promovează false 
valori,metode facile 
de îmbogăţire în 
detrimentul cultului 
muncii. 

3.  violenţa în mass-
media- statisticile 
consideră că până la 
vârsta de 18 ani tinerii 
văd aproximativ 18 
000 de crime şi 800 
de „sinucideri‖ 
televizate. 
Comportamentul 
violent al personajelor 
din filme este aproape 
întotdeauna 
recompensat, mai 
degrabă decât 
sancţionat, 
determinându-i pe 
copii şi tineri să 
considere modalităţile 
violente de 
soluţionare a 
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conflictelor ca fiind 
acceptabile. În plus, 
suferinţa şi durerea 
emoţională produsă 
de comportamentele 
violente este mult mai 
puţin portretizată şi 
astfel determină 
acceptarea în măsură 
mai mare a 
comportamentului 
agresiv 

4. lipsa suportului şi 
implicării familiei – 
un număr tot mai 
mare de copii cresc în 
medii familiale 
disfuncţionale. Foarte 
frecvent aceştia nu 
dispun de abilităţi 
sociale şi de 
relaţionare 
interpersonală 
adecvate  şi prezintă 
un risc crescut pentru 
comportamente 
violente.Mulţi copii 
sunt lăsaţi de părinţi 
în grija 
bunicilor,rudelor, 
vecinilor, incapabili să 
gestioneze nevoile 
afective şi de 
comunicare ce apar 
odată cu vârsta. 

5. sărăcia şi lipsa 
oportunităţilor –
există, fără îndoială, 
un suport economic 
precar în cazul celor 
care comit acte 
agresive şi violente. 
Sărăcia poate fi cauză 
şi condiţie a 
agresivităţii şi violenţei 
dar nu este singura. 
Acte de violenţă se 

petrec şi în mediile 
familiale cu nivel 
acceptabil şi ridicat al 
nivelului de trai. 

6. imitaţia – copiii care 
sunt victime ale 
abuzului fizic, sexual, 
emoţional, sau martori 
ai abuzului în familie 
prezintă un risc 
crescut de a deveni 
agresori sau victime 
ale violenţei. Ei învaţă 
în familie că violenţa 
este o modalitate de 
exercitare a puterii 
asupra altora şi de a 
obţine ceea ce doresc 
şi aplică în şcoală, la 
colegi,legea pumnului. 

7. dezinteresul 
profesorilor sau 
incapacitatea lor de a 
face faţă 
comportamentelor 
agresive ale elevilor, 
se finalizează cu 
pierderea controlului 
asupra orei, iar în 
orele în care elevii fac 
ce vor , pot apărea 
incidente violente , 
agresiuni. 

8. atitudinile 
diferenţiate ale 
profesorilor  faţă de 
unii elevi care învaţă 
şi faţă de elevii 
problemă,creează 
tensiuni şi conflicte. 
Profesorii acordă 
respect, înţelegere, 
sprijin, încurajare 
elevilor silitori şi 
manifestă indiferenţă, 
autoritate, dispreţ faţă 
de cei care din diferite 

motive nu au rezultate 
bune la învăţătură. 
Astfel de situaţii îi 
determină pe unii 
elevi să nu mai 
răspundă la ore, să nu 
arate că au învăţat ,de 
teama de a nu fi ţinta 
jignirilor,agresiunilor şi 
intimidărilor din partea 
celor cu probleme.  

 
 
 
Din punctul de vedere 
al elevilor : 

 Elevii nu 
percep violenţa în şcoala ca 
pe o problemă majoră dar 
consideră că acest fenomen 
a luat amploare în ultima 
vreme datorită amplificării de 
către mass media. Sunt 
probleme în fiecare unitate 
de învătăţământ, mai mari 
sau mai mici dar nu la un 
nivel îngrijorător. 

 Cele mai 
frecvente incidente violente 
se produc între elevi, 
agresiuni ale unor persoane 
din afara şcolii faţă de elevi 
şi mai puţin ale profesorilor 
faţă de elevi sau ale elevilor 
faţă de profesori. 

  Cele mai des 
întâlnite agresiuni în şcoală 
sunt injuriile şi vulgarităţile, 
ameninţările, intimidările şi 
gesturile agresive moderate 
cum ar fi îmbrâncelile sau 
lovirile uşoare. Bătăile între 
elevi au un caracter 
sporadic, ocazional, cele mai 
multe dintre conflicte 
pornesc în timpul pauzelor şi 
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se sfârşesc dupa ore, de 
regulă în afara şcolii. 

  Au fost 
invocate nu atât agresiunile 
fizice ale profesorilor asupra 
elevilor cât mai ales 
presiunea psihică pe care o 
exercită aceştia. Elevii afirmă 
că există copii ―terorizaţi‖ de 
unii profesori, se ştie despre 
acest lucru în cancelarie, dar 
nu se iau masuri şi 
comportamentul este tolerat. 

 Sunt semnalate 
şi ―taxele de protectie‖, ele 
există, mai ales la şcolile 
generale şi mai puţin în licee, 
elevii mici, ( cl. a V-a, a VI-a 
) fiind mai uşor de intimidat şi 
de controlat. Le este frică să 
spună despre acest lucru. În 
viziunea elevilor agenţii de 
pază nu pot face prea mare 
lucru. Nu fac faţă 
perimetrului şcolii care este 
prea mare iar agenţii de 
pază prea puţini. Cei care 
cer aceste taxe de protecţie 
sunt persoane de regulă din 
afara şcolii, de etnie romă, 
cu vârste între 18 şi 20 de 
ani. Exista şi în interiorul 
şcolii grupuri mici care 
urmăresc să intimideze elevii 
din clasele a IX a, le cer 
bani, ţigări, mâncare, etc.  

 Elevii susţin că 
nu se vine în şcoala cu arme 
albe, sunt cazuri în care au 
asupra lor spray-uri 
paralizante, mediile în care 
adolescenţii au asupra lor 
diverse obiecte sau arme 
albe fiind discotecile. 

 Au existat 
cazuri când elevii au fost 
acostaţi şi agresaţi din 

diverse motive, chiar şi din 
cauza unei priviri care părea 
nepotrivită sau a unei vorbe 
spuse la repezeală mai ales 
de către aceste găşti care 
asteaptă în faţa şcolilor la 
terminarea orelor de curs şi 
din care fac parte foşti elevi, 
prieteni mai mari, verişori, 
scopul lor principal fiind 
intimidarea.  

Din punctul de 
vedere al cadrelor 
didactice, problema 
violenţei în şcolile nemţene 
nu atinge aceleaşi 
dimensiuni ca la nivel 
naţional. Fiecare şcoală are 
problemele ei, dar nu se 
poate vorbi de un fenomen. 

 Profesorii acceptă 
faptul că violenţele nu 
pot fi stopate în 
totalitate şi că pot lua 
amploare dacă nu se 
intervine eficient.  

 Profesorii nu resimt 
violenţa ca pe un 
pericol căruia i-ar 
putea deveni victime, 
dar există o anumită 
nesiguranţă a cadrelor 
tinere (care nu poate 
fi însă generalizată). 
Şcoala este încă un 
mediu sigur unde 
elevii nu au temeri în 
a frecventa şcoala. 
Nesiguranţa începe în 
afara şcolii unde 
influenţa străzii este 
foarte mare. 

 Dimensiunile violenţei 
în şcoală au fost 
amplificate artificial de 
către mass-media 
care a aruncat o ―aură 

neagră‖ asupra 
autorităţii cadrelor 
didactice în şcoală. 

 Multe dintre 
incidentele moderate 
care se întâmplă în 
şcoală nu sunt 
cunoscute de 
profesori sau chiar 
dacă sunt ştiute sunt 
trecute cu vederea. 

  Unele cadre didactice 
se simt depăşite de 
situaţie, nu au soluţii. 
Au fost semnalate 
situaţii în care un elev 
a fost ameninţat 
verbal în faţa 
profesorului fără ca 
acesta să ia vreo 
atitudine. Aceste 
situatii sunt însă rare. 

  Elevii nu discută cu 
profesorii, preferă să-
şi rezolve singuri 
conflictele care apar 
între ei, fără 
implicarea cadrelor 
didactice. 
 Se iau masuri faţă de 

cei implicaţi: scăderea 
notei la purtare, 
exmatricularea pe 3 zile, 
aplicarea unor amenzi 
prevăzute de unele 
regulamente şcolare. 

 Orele de dirigenţie se 
desfăşoară după o 
programă dinainte 
stabilită pe marginea 
unor teme pe care şi 
le aleg elevii din 
cadrul acestei 
programe. Se mai 
discută problemele 
clasei şi incidentele 
majore care au loc în 
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cadrul şcolii. Elevii 
resimt nevoia unor ore 
în care să se discute 
despre problema 
conflictului,  metode şi 
tehnici de negociere a 
conflictelor, despre 
consecinţele 
comportamentului 
violent.  
 Mediul şcolar 

nemţean este încă un mediu 
în care elevii se simt în 
siguranţă. Elevii percep ca 
nesigure zonele din 
exteriorul şcolii. Resimt 
teama de a nu deveni 
victime ale violenţei găştilor 
din afara şcolii, a găştilor de 
cartier. 

La ora actuală, în 
şcoala românească, există 
cazuri izolate care ilustrează 
imposibilitatea sistemului de 
a asigura deplina siguranţă a 
elevului la ore. Sistemul de 
învăţământ se bazează pe 
civismul familiei, copilului, 
mediului apropiat. Aşa este 
cel mai ieftin, de fapt. Însă 
am început să simţim, şi 
elevi, şi cadre didactice, că 
elementele negative ale 
societăţii influenţează vizibil 
conduite şi acţiuni, chiar în 
incinta spaţiului educaţional. 
Dacă elementele de 
securizare şi de păstrare a 
stării de normalitate vor 
întârzia să apară - prin 
programe de voluntariat ale 
părinţilor, proiecte 
manageriale securizante, 
realitatea nemiloasă a 
elementelor alienate social 
va avea cale deschisă. 

Cadrele didactice 
răspund de integritatea fizică 
şi de formarea personalităţii 
elevului prin programele 
şcolare şi activităţile 
educative. Este de datoria 
celorlalţi factori educogeni să 
participe la socializarea în 
bune condiţii a elevului. 

Aşa cum spunea Dr. 
Cristian Andrei „Copiii cresc 
zâmbind; copiii cresc în 
joacă; ei cresc folosind 
culorile şi dând crezare 
poveştilor care se termină cu 
bine. Când violenţa le şterge 
zâmbetul sau le opreşte 
joaca sau schimbă culorile în 
negru şi face poveştile de 
necrezut, copiii nu mai cresc 
pe dinăuntrul lor .‖, aşa că, 
impreună ar trebui să punem 
umărul şi să exmatriculăm 
violenţa! 
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Termeni cheie: elev, 
abandon școlar, eșec 
școlar,eșec social,insucces 
școlar, motivație, învățare, 
motivația pentru educație, 
perfecționare. 

Sumar  
Școala modernă a 

trecut printr-o reformă 
evidentă, care a impus 
schimbări în gândire, în 
comportament, în viziune. 
Aceste schimbări nu se fac 
de la sine, ci se bazează pe 
studii sociale, psigologice, 
pedagogice, amănunțite. 
Colaborarea între profesor 
și învățător devine 
esențială! Puntea de la 
învățământul primar spre 
cel gimnazial nu este ușor 
de trecut.  

Fără studii de 
specialitate, fără colaborare, 
obstacolele în calea 
dezvoltării personalității 
elevului vor deveni de 
netrecut. Propunem un 
studiu psihologic, realizat la 
final de clasa          a IV-a, 
prin care demonstrăm 
importanța studierii planului 
intern de gândire și acțiune a 
elevului care încheie ciclul 
primar și trece în cel 
gimnazial.   

                   Tema 
asupra căreia s-a oprit 
demersul nostru vizează 
formarea planului intern al 
acţiunii la elevii de clasa a 
IV-a, în vederea integrării cu 
succes în ciclul gimnazial. 
Succesul reprezintă o 
realitate şcolară complexă, 
ce include: cunoştinţe 
însuşite, capacităţi 
intelectuale formate, abilităţi 
de aplicare a cunoştinţelor în 
rezolvarea problemelor 
teoretice şi practice, apărute 
pe drumul cunoaşterii.Rolul 
învăţătorului în pregătirea 
elevului, pentru a ajunge la 
gradul de maturitate cerut de 
gimnaziu, ni se pare 
covârşitor. De asemenea, 
modernizarea educaţiei 
depinde de această reuşită. 
Multe cadre didactice se tem 
parcă de noul ―tip de copil‖ 
apărut pe scena lumii. Pare 
tot mai greu de cunoscut, de 
modelat, de educat. 
Greşeala intervine atunci 
când educatorului i se pare 
că numai el are dreptul şi 
puterea de a modela; iar 
elevul este doar un obiect de 
studiu. Un fenomen la care 
trebuie să medităm! 
Echilibrul dintre 
disponibilitatea de a fi educat 

şi forţa voinţei copilului îl 
transformă pe şcolar în 
maturul ce este gata de o 
integrare unică şi creatoare 
în societate.Astfel privind 
lucrurile, suntem de părere 
că noi, cei care facem 
educaţie, trebuie să 
reconsiderăm meritul 
propriu, să punem în centru 
copilul, accentuăm: 
COPILUL MODERN. Din 
această abordare, decurg 
obiectivele cercetării:1) 
identificarea capacităţii 
elevului de a acţiona mental, 
de a plănui demersul de 
rezolvare a problemelor; 2) 
proiectarea, desfăşurarea, 
evaluarea unui proiect de 
intervenţie, menit să dezvolte 
capacitatea elevului de a 
acţiona mental, în vederea 
rezolvării problemelor; 3) 
monitorizarea, înregistrarea, 
interpretarea progreselor 
elevilor, apărute pe parcursul 
cercetării aplicative; 4) 
valorificarea rezultatelor 
analizate, în practica 
psihopedagogică. 

        Pornind de la 
argumentele teoretice, 
expuse în capitolele 
anterioare, corelate cu 
obiectivele cercetării, am 
presupus următoarele 
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ipoteze de lucru:1) 
Coeficientul de inteligenţă 
influenţează semnificativ 
planul intern al acţiunii; 2) 
Relaţia dintre coeficientul de 
inteligenţă şi planul intern al  
acţiunii au impact major 
asupra rezolvării 
problemelor;3) Planul intern 
al acţiunii atinge un nivel 
înalt diferenţiat la vârsta 
şcolară mică:4) Planul intern 
al acţiunii este mai dezvoltat 
la fetele din clasa a IV-a, 
decât la băieţii de aceeaşi 
vârstă: După funcţia 
îndeplinită, cercetarea 
realizată este una 
constatativă, ce urmăreşte 
cunoaşterea capacităţii 
elevului de a acţiona mental, 
de a plănui demersul de 
rezolvare a problemelor. 

       Pentru a 
demonstra importanţa 
studierii relaţiei dintre planul 
intern al acţiunii şi 
coeficientul de inteligenţă, 
experimentul s-a desfăşurat 
pe 111 subiecţi, elevi ai 
claselor a IV a, din Şcoala 
Gimnazială Nr. 2, din Piatra 
– Neamţ. Pentru evaluarea  
planului intern al acţiunii şi a 
capacităţii de rezolvare a 
problemelor la elevii din 
clasele a IV a a Şcolii 
Gimnaziale Nr.2, Piatra – 
Neamţ, a fost utilizat ―Ghidul 
de evaluare a funcţiilor şi 
neoformaţiunilor specifice 
vârstei la elevii de 
vârstăşcolară mică, la 
momentul trecerii în clasa a 
V a‖, elaborat de conf. univ. 
dr. Larisa Stog, împreună cu 
―Grupul de cercetare 

Psihodiagnostic‖. Din studiul 
întreprins, privind 
posibilităţile de dezvoltare a 
planului intern al acţiunii în 
cadrul procesului de 
învăţământ, s-au desprins 
câteva CONCLUZII CU 
CARACTER GENERAL: 
dezvoltarea planului intern al 
acţiunii la şcolarul mic nu se 
realizează de la sine, ci 
numai într-un cadru bine 
organizat, ce presupune 
acţiuni continue de stimulare 
cognitivă; stimularea planului 
intern al acţiunii, în cadrul 
procesului de învăţământ, 
impune cunoaşterea 
specificului personalităţii 
fiecărui elev, nivelul acestuia 
de dezvoltare fizică şi 
intelectuală; folosirea 
strategiilor potrivite, în 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de învăţare, 
favorizează dezvoltarea 
planului intern al acţiunii la 
şcolarul mic şi asigură o 
bună adaptare la ciclul 
gimnazial; prin antrenament 
formativ, capacitatea elevului 
de a rezolva probleme poate 
deveni punctul său forte de a 
face faţă la solicitările 
sociale, poate sta la baza 
producerii noului, originalului, 
valorilor socio-culturale. 

                
Experimentul organizat timp 
de un an şcolar a vizat, în 
primul rând, influenţarea 
pozitivă a planului intern al 
acţiunii, rezultatele finale 
confirmând valoarea 
experimentului. Se desprind, 
de aici, câteva CONCLUZII 

CU CARACTER 
PARTICULAR: 

• modalităţile de 
lucru, abordate în timpul 
cercetării, asigurarea unui 
climat favorabil stimulării 
cognitive, au contribuit 
semnificativ la atingerea 
obiectivelor propuse; 

• antrenamentul 
formativ trebuie introdus, în 
mod obligatoriu, în cadrul 
procesului de învăţământ, 
pentru un parcurs educativ 
de succes; 

• conţinuturile de 
învăţământ trebuie abordate 
interdisciplinar, cu simţ de 
răspundere faţă de 
particularităţile de vârstă şi 
individuale ale copiilor; 

• acţiunea de 
rezolvare a problemelor şi 
conceperea demersului 
rezolutiv, conduse şi dirijate 
cu multă măiestrie 
pedagogică de către 
învăţător, contribuie 
semnificativ la dezvoltarea 
personalităţii şcolarului mic; 

• rezolvarea 
problemelor reprezintă un 
fenomen psihic complex, ce 
solicită multe cunoştinţe din 
partea cadrului didactic, dar 
deţinerea lor asigură 
succesul procesului de 
învăţământ. 

             Datoria 
fiecărui învăţător este de a 
se orienta în funcţie de 
colectivul pe care-l  

conduce, de „puterile‖ 
lui intelectuale, de condiţiile 
existente în clasă, oferindu-i 
micului şcolar posibilitatea 
dezvoltării personalităţii şi 
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punându-i la îndemână 
instrumentele care să-i 
rămână utile întreaga viaţă. 
Şcolii îi revin multiple sarcini 
de a deschide calea către o 
nouă formă de învăţământ, 
care să asigure dezvoltarea 
capacităţii creatoare, o 
însuşire impusă de 
necesităţile vieţii, o trăsătură 
esenţială a generaţiilor 
viitoare şi a civilizaţiei 
moderne. 

             Recomandăm 
tuturor cadrelor didactice să 
folosească antrenamentul 
formativ în  

cadrul orelor de curs, 
măcar pentru 10 minute pe 
zi, în vederea dezvoltării 
planului intern al acţiunii, 
pentru a asigura depăşirea 
„şocului şcolarităţii‖ la 
trecerea dintr-o treaptă de 
învăţământ în alta. Ne 
exprimăm speranţa că 
studiul întreprins se va 
dovedi rodnic atât în plan 
teoretic, dar mai ales, în 
planul practicii şcolare. 
Cercetarea de faţă poate 
constitui un punct de 
plecare, de declanşare a 
unor ipoteze, pentru noi 
cercetări, pe care le dorim cu 
mult mai valoroase pentru 
fascinantul domeniu al 
educaţiei. 
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE LA COPII 

 
 

Prof. învăț. preșc. Voaideș Minodora 
Școala Gimnazială Nr.1, Comuna Bicaz Chei, Neamț 

 
 

Ce este gândirea critică? 
 
 Gândirea este un 
mecanism psihic extraordinar 
de complex, care asigură 
prelucrarea, interpretarea și 
evaluarea informațiilor. 
Gândirea are două laturi: latura 
informațională, care dezvăluie 
conținutul gândirii, faptul că 
dispune de unități 
informaționale despre ceva 
anume (obiecte, fenomene, 
evenimente) și latura 
operațională care relevă 
funcționalitatea gândirii, faptul 
că ea implică transformări ale 
informațiilor în vederea obținerii 
unor cunoștințe noi sau a 
rezolvării unor probleme care 
să-i asigure adaptarea la 
mediu.  
 Gândirea omului nu 
este uniformă. Ea se 
diferențiază în tipuri sau 
modele care s-au format în timp 
ca rezultat al educației primite 
în școală, în familie sau al 
propriilor eforturi de explorare a 
necunoscutului. O 
sistematizare a tipurilor gândirii, 
utilă demersului nostru, este 
cea propusă de Mielu Zlate 
(1999,p.273) și care 
diferențiază tipurile de gândire 
în funcție de nouă criterii: 

 după orientare: gândire 
direcționată și gândire 
nedirecționată; 

 după finalitate: gândire 
reproductivă, gândire 
productivă și gândire critică; 

 după sensul de evoluție: 
gândire divergentă și gândire 
convergentă; 

 după demersurile 
logice: gândire inductivă, 
gândire deductivă și gândire 
analogică; 

 după valoare:gândire 
pozitivă și gândire negativă; 

 după modul de 
desfășurare: gândire verticală 
și gândire laterală; 

 după eficiență: gândire 
eficientă și gândire ineficientă. 
 În această tipologie 
observăm că gândirea critică 
este pusă în relație cu gândirea 
reproductivă și cu gândirea 
productiv-creatoare. Gândirea 
reproductivă operează în mod 
simplist, liniar, neproductiv din 
punct de vedere calitativ, 
reflectând un nivel scăzut de 
integrare activă a operațiilor. 
Gândirea productiv-creatoare 
urmărește elaborarea cât mai 
multor soluții posibile, 
descoperirea unor noi principii 
de relaționare a datelor 
problemei, explorarea din 
unghiuri diferite a fenomenelor . 
 A gândi critic înseamnă 
a evalua continuu 
plauzibilitatea și relevanța 
datelor disponibile , a fi curios, 
a pune întrebări, a căuta 
răspunsuri, a găsi alternative la 
atitudini deja fixate, adopta o 
poziție pe baza unei întemeieri 
argumentate și a analiza logic 
argumentele celorlalți.  

 Putem încheia afirmând 
că gândirea critică este o 
abilitate cognitivă de ordin 
superior care presupune 
autonomie intelectuală, 
flexibilitate și un anumit grad de 
scepticism constructiv. 
Gândirea critică este în strânsă 
relație cu gândirea analitică 
(permite cercetarea sensului, a 
structurii în interiorul unei 
situații), cu gândirea creativă 
(evidențiază existența mai 
multor posibilități) și cu 
metacogniția (permite să luăm 
cunoștință, să controlăm și să 
evaluăm propriul proces de 
gândire) (Nicu, 2007, p.18) 
 
Originile mișcării gândirii critice 
 
 Preocupările vizând 
gândirea critică se extind, iar 
între anii 1980-1990 ea devine 
parte integrantă a educației, 
fiind diseminată în practica 
școlară. 
 Olivier Reboul (1984) 
afirma că orice învățământ 
veritabil trebuie să includă 
formarea gândirii critice, 
întrucât aceasta are drept scop 
să favorizeze dezvoltarea 
autonomiei de gândire a 
copiilor. Principiile promovate 
de mișcarea gândirii critice își 
au originea în teoriile 
constructiviste care postulează 
rolul activ al subiectului în 
cunoaștere. 
 Conform paradigmei 
constructiviste, profesorii 
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trebuie să realizeze experiențe 
care să-i solicite pe elevi să-și 
pună probleme, să găsească 
soluții alternative de rezolvare a 
problemelor, să pună întrebări, 
să controleze informația prin 
interogare, reconfigurare, 
adaptare la situații și contexte 
noi. Gândirea critică se 
formează în acest proces se 
formează în acest proces activ 
de învățare care stimulează 
reflecția și exprimarea liberă, 
care îl inițiază pe elev în 
mecanismul producerii 
conceptelor ce vor ordona atât 
cunoașterea comună, cât și pe 
cea științifică. 
 Se apreciază că 
rădăcinile intelectuale ale 
gândirii critice se află în 
antichitate, fiind decelabile în 
dialogurile practicate de 
Socrate, acum 2500 de ani. 
Socrate a stabilit importanța 
întrebărilor profunde, care 
sondează gândirea și pun în 
evidență raționamentele strâns 
legate de experiență. Prin 
metoda sa, cunoscută sub 
numele de maieutica (arta de a 
naște adevărul), Socrate 
construia și definea conceptele 
în timpul discuțiilor pe care le 
purta cu sofiștii în Agora, 
obligându-i pe aceștia să se 
contrazică singuri. 
 În evul mediu, tradiția 
gândirii critice sistematice o 
regăsim în scrierile lui Toma D 
Aquino („Summa Theologiae”) , 
a cărui teorie a cunoașterii are 
o bază rațională, rezultată din 
datele experienței senzoriale și 
din înțelegerea lor intelectuală. 
Expunerea sistematică a 
ideilor, înlănțuirea ritmică de 
argumente și contra-
argumente, obiecții și concluzii, 
precum și efortul de a folosi căi 
de raționalitate nebătute încă, 
de a studia cât mai amănunțit  

sursele pentru a lămuri 
autenticitatea unei probleme 
(Nistor, O. 1984) sunt doar 
câteva aspecte care justifică 
poziția acestui filosof în istoria 
dezvoltării gândirii. 
 
Lectura critică 
  
 Gândirea critică 
presupune şi capacitatea de 
interecţiune cu un text, de a 
interpreta şi evalua informaţia 
conţinută în acest text într-o 
manieră eficientă. În prezent, 
cititorul dispune de o varietate 
de texte, unele sofisticate, dar 
de certă valoare, altele de o 
foarte slabă calitate, unele 
manipulatorii, este nevoie de 
dezvoltarea unor tehnici de 
lectură critică. Acest tip de 
lectură presupune dezvoltarea 
unui sistem complex de 
înţelegere a valorilor cuprinse 
într-un text, de decantare a 
ideilor eseţiale, de interpretare, 
de problematizare, de 
interogare pe marginea textului. 
(Sălăvătru, 2009, p. 213) 
Cum se face lectura critică a 
unui text? 
• Nu faceţi comentarii înainte de 
a citi integral textul. 
• Încercaţi să surprindeţi scopul 
textului.  
• Identificaţi structura textului: 
există o logică a succesiunii 
ideilor?  Există sufiente 
exemple? 
• Nu vă lăsaţi convinşi de 
afirmaţii; căutaţi în text 
argumentele explicite sau 
implicite.  
• Judecaţi credibilitatea surselor 
citate şi soliditatea informaţiilor. 
• Limba textului este clară, 
conferă trasparenţă mesajului 
sau îl opacizează?  
• Cum se raportează 
respectivul text la propriul 

sistem de idei, judecăţi , valori?
  
  Gândirea este condusă 
de întrebări şi nu de răspunsuri. 
Întrebările declanşează 
gândirea în diferite câmpuri ale 
cunoaşterii şi o menţine activă 
în măsura în care întrebările 
sunt luate în serios ca forţe de 
antrenare a proceselor gândirii. 
Din nefericire majoritatea 
profesorilor nu solicită sau 
solicită, dar insuficint 
prelucrarea informaţiilor, 
capacitatea elevilor de a 
sintetiza, reintegra şi reconstrui 
informaţiile.  Întrebările au 
rolul de a defini sarnici, exprima 
probleme şi deschid noi căi de 
acţiune. Elevii <<au nevoie de 
întrebări pentru a-şi pune în 
mişcare motorul lor intectual>> 
constată Paul (1990, p.143) 
deoarece nu sunt necesare 
doar în anumite etape de 
dezvoltare, ci răspunsurile 
reflectă caracteristicile vârstei. 
(Nicu, 2007, pp. 42-43) 
  Întrebările trebuie să-i 
invite pe copii să reflecteze, să 
reconstruiască, să-şi 
imagineze, să creeze sau să 
cântărească un răspuns care 
ridică nivelul gândirii elevilor şi 
îi învaţă să-şi aprecieze propria 
gândire. Unele dintre 
recomandările programelor de 
învăţare a gândirii care vizează 
utilizarea întrebărilor în 
procesul instructiv-educativ 
sunt următoarele: 
• se adresează o singură 
întrebare; 
• este necesar un timp de 
aşteptare înainte şi după 
răspuns, între trei şi cinci 
secunde după întrebare şi după 
răspuns; 
• divesificarea tipurilor de 
întrebări; 
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• favorizarea punerii de 
întrebări de către elevi. (Nicu, 
2007, pp. 43-44) 
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ACTIVITATEA IN AFARA CLASEI ȘI EXTRAȘCOLARĂ CU 
ELEVII 

CERCUL DE CHIMIE – FORMA DE COMPLETARE A ACTIVITAȚII 
DIDACTICE 

 

Prof. GRAMADĂ ELISABETA 
Liceul Tehnologic „Ion Creangă”, Pipirig-Neamț 

 
Cercurile de chimie trebuie 
să fie corelate cu activitatea 
de la clasă, ele presupunând 
o activitate didactică 
specifică ce permite ridicarea 
pe o treaptă valorică 
superioară a activităţii cu 
elevii astfel : 

- sub aspect formativ, 
modelează aptitudinile 
elevilor, le stimulează 
creativitatea, le dezvoltă 
deprinderi de muncă 
independentă, îi învaţă să-
şi controleze 
argumentarea, să accepte 
schimbul flexibil de idei ; 
- în planul conduitei 
psiho-sociale contribuie la 
dezvoltarea spiritului de 
echipă, a schimbului de 
idei, a participării comune 
la găsirea unor strategii 
euristice de rezolvare a 
problemelor propuse.  

Cerinţele didactice ale unui 
cerc de chimie impun 
claritatea scopului urmărit şi 
o  bună organizare metodică 
a acestuia. 
Claritatea scopului se 
realizează prin conţinutul 
temei alese, conţinut care 
trebuie să fie în conformitate 
cu nivelul de dezvoltare 
intelectuală a elevilor şi cu 
stilul informărilor teoretice. 

Tema este susţinută 
de o bibliografie 
corespunzătoare alcătuită 
fără exagerări. 

Pentru a atinge scopul 
urmărit trebuie pornit de la 
un potenţial intelectual real al 
elevilor din cerc, elevi 
selecţionaţi pe baza 
intereselor, opţiunilor si a 
aptitudinilor lor. 

Organizarea metodică 
a cercurilor de chimie se 
poate face în mai multe 
moduri, dar întotdeauna cu 
rigoare ştiinţifică. 

Se pot distinge câteva 
etape obligatorii în 
organizarea cercului de 
chimie : 
- se alege tematica ce 
poate fi dată de profesor sau 
stabilită împreună cu elevii, 
după constituirea cecului; a 
doua alternativă este mai 
stimulativă pentru interesul 
elevilor ; 
- se organizează cercul 
de chimie, alegând colectivul 
de conducere : responsabil, 
secretar ştiinţific, secretar ; 
- se enunţă tematica şi 
bibliografia aferentă, dând 
prin aceasta elevilor o 
viziune de ansamblu asupra 
activităţii de cerc şi 
permiţându-le să se 
documenteze din timp; prin 

aceasta li se dezvoltă dorinţa 
de cunoaştere, de a acţiona 
în perspectiva 
interdisciplinalităţii ; 
- se împart elevii din 
cerc în micro-colective (3-4 
elevi), după care profesorul 
repartizează fiecarei echipe 
sarcinile individuale în 
vederea finalizării 
obiectivului propus ; 
- se stabilesc zilele de 
desfaşurare a cercului şi 
modul de lucru în cadrul 
acestuia. În general, în 
activitatea de cerc, accentul 
se pune pe efortul individual 
al elevului, profesorului 
revenindu-i doar un rol de 
îndrumare în evaluarea 
critică a produselor 
intelectuale realizate. 

În funcţie de nivelul 
elevilor şi de experienţa lor 
în privinţa activităţii în 
cercurile de chimie, se 
porneşte de la activităţi în 
care intervenţia profesorului 
este mai mare, apoi se trece 
la activităţi în care se dau 
doar indicaţii metodologice şi 
se ajunge în final la activităţi 
organizate de elevii inşişi pe 
baza unei teme, a unui plan 
de desfăşurare a temei şi a 
unei bibliografii adecvate 
(cărţi de specialitate, reviste, 
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referate cu experimente de 
laborator, etc…). 

 
Consideraţii 

generale Asupra activităţii 
de cerc 

Una din sarcinile 
actuale a şcolii aflată în plin 
proces de reformă este 
pregătirea diferenţiată a 
elevilor. Formele concrete de 
realizare a acestei sarcini 
sunt multiple şi variate, 
posibil de a fi realizate fie în 
activitatea şcolară, fie în cea 
extraşcolară.  

Între formele de 
activitate extraşcolară, cercul 
ocupa un loc aparent, 
datorită specificului său şi 
contribuţiei largi pe care o 
aduce la pregătirea elevilor 
pentru muncă, pentru 
profesiune, pentru viaţa 
socială. 

Marile succese ce se 
înregistrează în domeniul 
activităţii educative 
extraşcolare derivă din faptul 
că acest gen de activitate 
este voluntară, degajată de 
litera regulamentului, de 
strânsoarea programelor, de 
formele rigide de organizare. 
Aceasta nu înseamnă însă 
că activităţile desfăşurate în 
acest sistem nu presupun o 
strictă disciplină, o grijă 
deosebită pentru 
conceperea, organizarea şi 
desfaşurarea lor, pentru 
valorificarea rezultatelor 
obţinute. 

Îndeplinind un rol 
complementar a educaţiei 
şcolare, acest sistem 
educativ se diferenţiază de 

şcoală prin câteva note 
specifice care reprezintă în 
acelaşi timp avantajele 
acestui tip de activitate 
educativă. Spre deosebire 
de şcoală, sistemul educativ 
extraşcolar promovează în 
mare măsură participarea 
efectivă a elevilor la 
selectarea, adaptarea 
domeniilor de activitate şi 
direcţiilor de acţiuni, la 
stabilirea condiţiilor şi a 
cadrului de organizare şi de 
desfăşurare a lucrărilor 
precum şi la soluţionarea 
practică a multiplelor 
probleme pe care le ridică pe 
parcurs procesul executării 
unora sau altora, din 
elementele lucrărilor sau 
temelor abordate. 

Prin aceasta, studiul 
şcolar al elevului este 
modificat, el se apropie în 
mare măsură de practica de 
viaţă fiind pus în contact 
direct cu mersul real al 
lucrurilor. 

Având menirea să 
completeze şi să 
aprofundeze pregătirea şi 
formarea dobândită la elevi 
în procesul de învăţământ, 
educaţia extraşcolară 
îndeplineşte multiple funcţii 
în ansamblul sistemului 
instructiv-educativ. Prin 
caracterul şi specificul ei, ea 
joacă un rol esenţial în 
depistarea şi cultivarea 
înclinaţiilor, aptitudinilor şi 
intereselor cognitive şi 
practice ale elevilor. 

Variatele forme de 
desfăşurare a educaţiei 
extraşcolare, contribuie la 

cultivarea în rândul elevilor a 
pasiunii pentru nou şi 
promovează aspiraţii şi 
dorinţa de autodepăşire şi de 
perfecţionare. Ele apropie 
procesul instruirii şi educaţiei 
de viaţă, pregătind elevul 
pentru performanţe 
personale spre formarea 
autonomiei în activitatea 
profesională şi în viaţa 
socială. 

Prin intermediul 
activităţilor educative 
extradidactice se dezvoltă 
motivaţia superioară a 
activităţii, se formează şi se 
cultivă atitudinea corectă faţă 
de muncă, formându-se în 
acelaşi timp deprinderea de 
folosire a timpului liber într-
un mod cât mai inteligent şi 
profitabil. 

Astfel, ele îşi aduc o 
contribuţie la completarea 
culturii generale a elevilor cu 
cunoştinţe din variate 
domenii ale ştiinţei, tehnicii şi 
artei în concordanţă cu 
interesele prioritare. În 
acelaşi timp, ele contribuie la 
dezvoltarea şi aprofundarea 
culturii de specialitate a 
elevilor, la descoperirea şi 
cultivarea înclinaţiilor, 
predispoziţiilor şi aptitudinilor 
elevilor. 

Prin stimularea şi 
activarea gândirii elevilor prin 
promovarea muncii 
independente, a inventivităţii 
şi capacităţii de creaţie a 
acestora, activităţile de cerc 
contribuie într-o măsură 
importantă la susţinerea 
acţiunii de orientare şcolară, 
la diferenţierea şi 
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diversificarea învăţământului 
precum şi la întărirea 
caracterului formativ al 
învăţământului. 

Prin specificul lor, 
activităţile de cerc se îmbină 
cu posibilităţi mai largi decât 
în procesul de învăţământ, 
activitatea individuală cu cea 
colectivă şi contribuie la 
dezvoltarea unor trăsături 
esenţiale a personalităţii, 
cum sunt : spiritul de 
iniţiativă, capacitatea de 
subordonare şi coordonare şi 
conducere. 

Cercurile de chimie 
constituie un cadru care 
favorizează îmbinarea mai 
liberă şi mai degajată a 
activităţilor teoretice cu cele 
practice, a celor liber-alese 
cu cele obligatorii, a activităţii 
didactice şi educative 
propriu-zise cu cele de 
cercetare ştiinţifică, de 
creaţie şi invenţie. 

Înfiinţarea şi 
organizarea unui cerc de 
chimie sunt legate de 
numărul elevilor care vor să-l 
frecventeze (pe baza liberei 
alegeri a acestora) cât şi de 
existenţa unor condiţii 
materiale adecvate care să 
asigure baza funcţionării 
acestuia. 

În general, 
profesorului de chimie îi 
revine rolul de a ajuta elevii 
să opteze pentru activitatea 
în cercul de chimie. În acest 
sens se recomandă 
popularizarea câtorva din 
activităţile cele mai 
interesante pe care le poate 
aborda cercul (în funcţie de 

profilul unităţii şcolare, de 
talentul şi orientările 
profesorului, de baza 
materială, etc…). 

Între activitatea de la 
clasă şi cea din cercul de 
chimie este necesar să 
existe o strânsă 
interdependenţă, una 
sprijinindu-se pe cealaltă ; 
prima constituie suportul pe 
care se edifică activitatea în 
cerc, iar cealaltă prin 
rezultatele sale. 
Organizarea acivităţii de 
cerc 
 Vor fi propuse 7 
şedinţe anuale în ordinea : 
 
SEMESTRUL I:      
- octombrie   1.  Şedinţă 
organizatorică (1 oră) 
- noiembrie    2. Actualizarea 
cunoştinţelor despre 
hidrogen (1 oră)  
- decembrie    3. Inventivitate 
şi ingeniozitate (1 oră) 
- ianuarie         4. Obţinerea 
hidrogenului cu ajutorul 
electrolizei (1 oră) 
SEMESTRUL II :  
- februarie 5. Purificarea 
hidrogenului (1 oră) 
- martie Purificarea 
hidrogenului (1 oră) 
- aprilie            6. Mici 
balonaşe explozive (1 oră) 
- mai                7. Lucruri 
inedite despre hidrogen (1 
oră) 
- iunie-Lucruri inedite despre 
hidrogen (1 oră) 
 Şedinţa nr. 1 
 În prima şedinţă a 
cercului de elevi se va 
prezenta obiectivul principal 
al activităţii care se va 

desfăşura pe tot parcursul 
anului şcolar : ‘’Aprofundarea 
cunoştinţelor teoretice 
despre hidrogen şi 
dezvoltarea deprinderilor 
practice ale elevilor privind 
activitatea de laborator’’. 
 În continuare, se va 
proceda la organizarea 
cercului de elevi. 
 Având în vedere 
faptul că în cursul anului 
şcolar se pot realiza cel mult 
7 şedinţe de cerc, tema 
studiată în cadrul cercului de 
elevi va fi parcursă astfel : 

- 4 şedinţe de cerc pe 
semestrul I ; 
- 3 şedinţe de cerc pe 
semestrul II ; 

De acord comun cu toţi 
membrii cercului, se 
stabilesc : 

- colectivul de 
conducere a cercului ; 
- sarcinile ce revin 
fiecărui membru al 
cercului ; 
- regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a 
muncii colectivului de elevi ; 

- programul 
cercului. 

De asemenea, se 
anunţă bibliografia 
necesară. 

Şedinţa nr. 2 
Obiectivul urmărit : 
împrospătarea cunoştinţelor 
despre hidrogen :  
- structură ; 
- obţinere ; 
- proprietăţi ; 
- caracteristici 
principale. 

Pentru realizarea 
obiectivului propus, membrii 
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cercului vor purta un dialog 
despre hidrogen. 

Prezentarea temei va 
cuprinde referiri la : 
- structura 
hidrogenului ; 
- metode de obţinere a 
hidrogenului ; 
- proprietăţi fizice ale 
hidrogenului ; 
- proprietăţi chimice ale 
hidrogenului ; 
- importanţa 
hidrogenului. 

În ultima parte a 
şedinţei de cerc se va crea 
un moment de relaxare prin 
rezolvarea unor rebusuri 
adecvate temei.  
Şedinţa nr. 3 
Inventivitate şi 
ingeniozitate 
 Organizarea activităţii 
de cerc : un grup de 4 elevi, 
sub îndrumarea şi 
conducerea directă a 
profesorului, va elabora o 
fişă de lucru cu 3 teme 
experimentale. Un număr 
egal de mese de laborator 
vor fi numerotate şi pregătite 
pentru cerc. Membrii cercului 
vor fi împărţiţi în 3 grupe şi, 
prin rotaţie, fiecare grupă va 
soluţiona toate temele. 
Rezultatele vor fi înregistrate 
în caietele de cerc. 
1.Producerea hidrogenului 
prin reacţia dintre apă şi 
sodiu metalic 

Ecuaţia reacţiei este : 
2H2O + 2Na = H2↑  + 2NaOH 
 Hidrogenul, de cele 
mai multe ori se degajă în 
aer sau se aprinde. 
 Se confecţionează o 
mică ‘’armură’’ din pânză de 

sită în interiorul căreia se 
pune o bucăţică de sodiu 
metalic. Aceasta se apucă 
cu un cleşte de metal şi se 
ţine sub gura unui cilindru 
plin cu apă, care se găseşte 
răsturnat cu gura în jos într-
un cristalizor . 
 Hidrogenul care 
rezultă din reacţie 
dezlocuieşte apa din cilindru. 
După ce cilindrul s-a umplut 
cu hidrogen, acesta poate fi 
folosit la unele experienţe. 
Trebuie avut grijă să nu se 
întoarcă cilindrul cu gura în 
sus şi să nu se culeagă 
niciodată hidrogen în vase 
care conţin aer, deoarece se 
va obţine un amestec 
detonant. 
  2.Prepararea 
hidrogenului din apă cu 
magneziu metalic 
 Ecuaţia reacţiei este : 
Mg + 2H2O = H2↑+ Mg(OH)2 
 Într-un balon cu o 
capacitate de 500 cm³, se 
încălzeşte până la fierbere 
circa 200 cm³ de apă. Când 
apa începe să fiarbă, balonul 
se astupă cu un dop 
străbătut de o sârmă de fier, 
lungă de circa 15 cm, şi un 
tub de degajare, care va 
conduce hidrogenul într-un 
vas cu apă. De capătul 
sârmei va fi prinsă o bandă 
de magneziu metalic 
aprinsă. Magneziul va arde 
în spaţiul unde sunt 
concentraţi vaporii de apă, 
descompunând apa şi 
formând hidrogen şi hidroxid 
de magneziu. La montarea 
instalaţiei, pentru executarea 
experienţei se va folosi un 

cristalizator cu apă rece 
pentru a condensa bine 
vaporii de apă care vin 
împreună cu hidrogenul. Apa 
din interiorul balonului se va 
tulbura din cauza formării 
hidroxidului de magneziu 
3.Pentru obţinerea 
hidrogenului se poate 
organiza o ‘’întrecere între 
acizi’’ cu ocazia căreia  se va 
studia şi tăria acestora, dupa 
viteza de degajare a 
hidogenului. Astfel, se poate 
face deodata sau pe rând, 
experienţe de obţinerea 
hidrogenului folosind cantităţi 
egale din acelaşi metal şi 3 
acizi diferiţi (clorhidric, 
fosforic şi acetic) luate în 
cantităţi egale de 3N sau 5N. 
 Se va nota pentru 
fiecare acid cantitatea totală 
de hidrogen obţinută, 
precum şi timpul folosit 
pentru aceasta. Acţiunea 
acidului este în funcţie de 
concentraţia ionilor de 
hidrogen din soluţie, iar 
aceasta depinde atât de 
gradul de disociere cât şi de 
concentraţia acidului. Cu cât 
soluţia de acid este mai 
diluată, cu atât concentraţia 
ionilor de hidrogen este mai 
mică. 
 Instalaţia folosită la 
această experienţă este cea 
utilizată şi la obţinerea 
hidrogenului dintr-un acid şi 
un metal. O eprubetă sau un 
balon conţine acidul diluat, 
un dop de cauciuc perforat, 
prin care trece tubul de 
culegere şi baia de apă 
pentru cules gazul. Vasul în 
care este captat hidrogenul 
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va fi un cilindru gradat sau o 
biuretă, care va permite 
citirea directă a volumui de 
gaz obţinut. Metalul se 
introduce într-un săculeţ de 
tifon sau se leagă cu o aţă şi 
se fixează de gura eprubetei 
împreună cu dopul. Când 
instalaţia este gata, se 
răstoarnă eprubeta, acidul 
vine în contact cu metalul, 
deci începe reacţia. În acest 
moment se notează timpul. 
Când degajarea de gaz 
încetează se notează din 
nou timpul şi cantitatea de 
hidrogen obţinută. (pag22 
fig.10)- Ucenicul vrajitor. 
Şedinţa nr. 4 
Obţinerea hidrogenului cu 
ajutorul electrolizei 
 Organizarea şedinţei 
de cerc : conform unui plan 
şi al unei bibliografii indicate 
de profesor, un colectiv de 2-
3 elevi va întocmi un scurt 
referat scris, care va fi pus la 
dispoziţia tuturor 
participanţilor cu 2 
săptămâni înaintea şedinţei 
de cerc. Responsabilul 
colectivului va expune liber 
conţinutul referatului iar apoi 
toţi membrii cercului vor 
participa la realizarea 
experimentului. 
 Hidrogenul poate fi 
obţinut continuu şi constant 
în stare aproape pură. 
Pentru aceasta se folosesc 
voltametre de o construcţie 
specială.  
 Se ia un borcan cu o 
capacitate de aproximativ 1 
litru în care se toarnă o 
soluţie de hidroxid de sodiu 
de concentraţie 35-40%. În 

gura lui se va potrivi un dop 
de lemn sau de material 
plastic, în care se vor face 
perforaţiile necesare pentru 
ieşirea firului electric al 
catodului, pentru tubul 
central în care se găseşte 
anodul şi pentru tubul de 
sticlă prin care este cules 
hidrogenul. 
 Electrozii se vor 
confecţiona din lame subţiri 
de tablă de nichel sau oţel 
moale. Contactul dintre 
electrod şi firul de cupru prin 
care circulă curentul trebuie 
să fie bine sudat şi să nu se 
atingă soluţia de hidroxid de 
sodiu pentru a preveni 
coroziunea.  
 Electrodul pozitiv, la 
care se va degaja oxigenul, 
va fi introdus în electrolit 
îmbrăcat într-un tub de sticlă. 
Electrodul negativ, la care se 
va degaja hidrogenul, va fi 
situat în afară tubului de 
sticlă care protejează 
electrodul pozitiv. 
 Hidrogenul degajat 
prin descompunerea 
electrolitului va fi condus 
afară din borcan printr-un tub 
de sticlă montat în capacul 
electric închis şi bine 
parafinat al borcanului. 
 Curentul electric 
necesar electrolizei poate fi 
obţinut din baterii şi va trebui 
să aibă 0,5-1 A la o tensiune 
de 5-10 V. După câtva timp 
de funcţionare, electrolitul se 
încălzeşte, ceea ce duce la o 
creştere a intensităţii 
curentului, care trebuie 
coborâtă prin demontarea 

unei baterii sau printr-un 
reostat. 
 Toate piesele 
componente ale aparatului 
vor fi montate aşa cum se 
vede în figura alăturată (fig. 
11, pag 23, Ucenicul 
vrajitor). Acest aparat este 
un foarte bun furnizor de 
hidrogen aproape pur, dar la 
folosirea lui trebuie ţinut cont 
de următoarele :  
Când voltametrul este 
montat la un aparat care 
foloseşte hidrogenul produs 
de el, trebuie eliminat tot 
aerul astfel încât prin tubul 
de ieşire să se scurgă 
hidrogen curat. Va fi 
hidrogen curat dacă se va 
aprinde şi va arde cu o 
flacară albastră, fără să se 
audă vreo pocnitură. 
Această prevedere a 
neamestecului hidrogenului 
cu aerul trebuie respectată 
întotdeauna deoarece 
amestecul hidrogen şi aer 
este exploziv. 
Trebuie avut grijă să nu se 
inverseze polii curentului 

Şedinţa nr. 5 
Metode de purificare a 

hidrogenului 
 Organizarea activităţii 
de cerc : Un grup de 3 elevi 
va elabora un referat potrivit 
activităţii de cerc care va fi 
pus la dispoziţia tuturor 
participanţilor la  cerc, apoi 
se va trece la activitatea 
experimentală propriu-zisă : 
 Indiferent pe ce cale 
ar fi preparat, hidrogenul 
este impur. Conţine vapori 
de apă, dioxid de sulf, acid 
clorhidric, azot, oxigen, 
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dioxid de carbon precum şi 
diverse combinaţii cu 
hidrogen ale sulfului, 
stibiului, fosforului, 
arseniului, etc… 
 Metodele de purificare 
a hidrogenului constau în 
trecerea acestuia prin 
diverse vase spălătoare şi 
turnuri sau vase de uscare. 
Aceste vase şi turnuri sunt 
de modele foarte variate  
Vasele spălătoare conţin apă 
şi soluţie de hidroxid de 
sodiu sau hidroxid de 
potasiu, azotat de plumb, 
clorură de mercur, soluţie 
alcalină de permanganat de 
potasiu, soluţie acidă de 
dicromat de potasiu, etc…, 
iar cele uscatoare : acid 
sulfuric, clorură de calciu, 
oxid de calciu, oxid de 
magneziu, hidroxid de 
potasiu, etc… 
 Rolul acestor vase de 
spălare şi uscare constă în 
dizolvarea sau fixarea 
impurităţilor astfel : 

- apa dizolvă acidul 
clorhidric, dioxidul de sulf, 
etc… 
- hidroxidul de sodiu şi 
hidroxidul de potasiu 
opresc : hidrogenul sulfurat, 
dioxidul de sulf, acidul 
clorhidric, etc… 
- vase cu oxidanţi 
opresc : hidrogenul sulfurat, 
hidrura de fosfor, hidrura de 
stibiu, etc… 
- vasele de uscare 
opresc apa. 

O instalaţie de 
purificare se vede în 
figura de mai jos  

Şedinţa nr. 6 

Mici balonaşe explozive 
 Organizarea activităţii 
de cerc : Se va citi tema de 
lucru şi se va verifica 
existenţa materialului 
necesar, apoi se va trece la 
realizarea experimentului. 
Observaţiile vor fi 
înregistrate în caietul de 
cerc. 
 Se începe prin 
prepararea unei emulsii de 
săpun în care se folosesc 
fulgi de săpun sau un săpun 
de bărbierit şi apă distilată. 
 Hidrogenul folosit la 
umplerea balonaşelor nu 
trebuie să conţină urme de 
acizi, deoarece aceştia 
descompun săpunul. Se 
foloseşte hidrogen obţinut 
prin reacţia cu baze, ori se 
trece printr-un tub de sticlă 
lung de circa 20 cm, în care 
se găseşte un strat nu prea 
compact de vată. 
 La capatul terminal al 
tubului de sticlă se montează 
o mică prelungire din tub de 
cauciuc iar la gura acesteia 
se fixează o rondelă de 
săpun cu grosimea de 0,5 
cm, în centrul căreia se face 
un orificiu mic. În acest fel, 
balonaşele vor veni în 
contact cu săpunul, nu cu 
sticla, fapt care le va face să 
nu se spargă prea repede.  
 Pentru a produce 
balonaşele, se barbotează 
un curent slab de hidrogen 
într-un vas în care se 
găseşte emulsia de săpun. 
De aici, unele balonaşe mai 
mari se vor desprinde şi se 
vor îndrepta către tavan. 
Cele care nu se ridică 

singure pot fi desprinse cu 
palma şi îndemnate să-şi ia 
zborul. 
  Când prin aerul din 
cameră plutesc mai multe 
balonaşe, poate începe 
‘’vânătoarea’’. ‘’Arma’’ va fi o 
lumânare aprinsă. Când 
flacăra va ajunge în imediata 
apropiere a unui balonaş, 
acesta va exploda, 
demonstrând proprietatea de 
ardere a amestecului 
detonant aer şi hidrogen. 
 Experienţa nu 
prezintă nici un fel de pericol. 

Şedinţa nr. 7 
Lucruri inedite despre 

hidrogen 
 Organizarea activităţii 
de cerc : Membrii cercului 
vor fi anunţaţi cu 2 
săptămâni înainte de tema 
şedinţei de cerc. Pregătirea 
temei dezbătute intră în 
obligativitatea fiecărui 
membru al cercului. În 
încheiere, profesorul va face 
aprecieri asupra modului în 
care elevii s-au achitat de 
sarcinile care le reveneau în 
pregătirea şi desfăşurarea 
cercului. 
 Este prezentat în 
continuare un model de 
referat cu tema :’’Lucruri 
inedite despre hidrogen’’ 
 În anul 1766, chimistul 
englez Henry Cavendish 
descoperă hidrogenul, în 
urma tratării unor metale 
(fier, zinc) cu acid sulfuric. 
Deoarece gazul obţinut 
ardea, îl denumeşte ‘’aer 
inflamabil’’.  
 În 1783, Antoine 
Laurent Lavoisier denumeşte 
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gazul descoperit de 
Cavendish ‘’hidrogen’’, (în 
limba greacă, ‘’hidro’’ – apă 
şi ‘’gennae’’ – a produce). 
Hidrogenul era considerat un 
gaz producător de apă. 
 Hidrogenul este 
elementul cel mai răspândit 
în Univers. Este componenta 
principală a Soarelui, stelelor 
şi nebuloaselor. El este 
elementul de bază al spaţiilor 
interstelare unde există mai 
mult hidrogen decât toate 
celelalte elamente chimice 
luate împreună. 
 Pe Pământ, 
hidrogenul se află fie în stare 
liberă, fie sub forma unor 
compuşi anorganici (apă, 
amoniac, acizi, etc…) sau 
alături de carbon şi oxigen, 
sub forma unor compuşi 
organici (petrol, metan, 
grăsimi, alcool, etc…). 
 Hidrogenul este un 
gaz fără miros, fără gust, 
fără culoare, fiind de 14,5 ori 
mai uşor decât aerul. 
Aceasta proprietate a fost 
folosită de fizicianul francez 
Jacques A. Charles care a 
realizat la Paris, în 1783, 
prima ascensiune într-un 
balon umplut cu hidrogen. 
Fiind foarte inflamabil şi 
existând riscul producerii 
unor accidente, în prezent 
hidrogenul este folosit numai 
pentru umplerea baloanelor 
meteorologice, care ridică la 
mari înălţimi aparatura de 
înregistrare a temperaturii, a 
presiunii şi a umidităţii 
aerului. Se lichefiază foarte 
greu, la o temperatură de -
250ºC, fiind utilizat la 

obţinerea unor temperaturi 
foarte scazute şi drept 
combustibil pentru rachete. 
Din punctul de vedere al 
dizolvării, se dizolvă foarte 
puţin în apă, nu se dizolvă în 
cauciuc, drept pentru care 
este utilizat la umplerea 
baloanelor de cauciuc, se 
dizolvă usor în unele metale 
încălzite (nichel, fier, cupru, 
paladiu, platină) drept pentru 
care hidrogenul reţinut în 
aceste metale este foarte 
reactiv şi poate fi folosit în 
reacţii de hidrogenare 
(obţinerea margarinei). 
 Hidrogenul difuzează 
prin pereţii poroşi, viteza de 
difuziune fiind mai mare 
decât a tuturor celorlalte 
gaze, având atomul cel mai 
mic. 
 Acest element chimic 
reprezintă totalitatea atomilor 
din natură care au numărul 
atomic Z=1. Hidrogenul 
ocupă primul loc în tabelul 
periodic al elementelor, 
compoziţia lui este diferită de 
a celorlalte elemente chimice 
datorită proprietăţilor 
specifice, determinate de 
structura sa electronică. El 
este un amestec de 3 
izotopi. Izotopii sunt atomii 
unui element care au acelaşi 
număr de protoni, dar număr 
diferit de neutroni. 
 Izotopii hidrogenului 
sunt următorii : hidrogenul 
uşor sau protiu, hidrogenul 
greu sau deuteriu, 
hidrogenul supergreu sau 
tritiu.  
 Izotopii hidrogenului 
au aplicaţii importante în 

fuziunea nucleară şi în reacţii 
termonucleare.  
 Procesul de fuziune 
nucleară este realizat pe 
seama fuziunii (unirii) 
nucleelor uşoare cu 
formarea unui nucleu mai 
greu de dimensiuni mai mari. 
Reacţiile prin care se 
produce acest proces se 
numesc reacţii de fuziune 
nucleară. Elementele 
combustibile necesare 
producerii pe Pământ 
reacţiilor termonucleare, ca 
protiu şi deuteriu, se găsesc 
practic în cantităţi 
inepuizabile în apă, care 
ocupă 4/5 din suprafaţa 
planetei noastre. 
 Hidrogenul este folosit 
şi ca material moderator în 
cadrul reactoarelor nucleare 
deoarece atomii lui au un 
număr de masă mic, dând cu 
neutronii ciocniri electrice. 
 Prin arderea 
hidrogenului într-un curent 
de oxigen (flacara oxihidrică) 
se obţine temperatura 
necesară sudurii autogene şi 
a tăierii metalelor chiar sub 
apă. Sudura oxihidrică se 
utilizează la construcţia 
podurilor şi la repararea 
vaselor fluviale sau maritime, 
tăierea şi lipirea tablelor din 
oţel putându-se efectua sub 
apă. 
 Reacţia de ardere a 
hidrogenului în oxigen stă la 
baza folosirii acestuia drept 
combustibil pentru 
automobile şi rachete. Prin 
ardere rezultă apă 
(substanţă nepoluantă) şi o 
mare cantitate de caldură. 
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 Hidrogenul mai are 
multiple întrebuinţări dintre 
care obţinerea metalelor, 
obţinerea îngrăşamintelor, 
sinteza acidului clorhidric, 
obţinerea benzinei, obţinerea 
margarinei prin hidrogenarea 
uleiurilor vegetale, sinteza 
amoniacului şi a acidului 
azotic, umplerea baloanelor 
meteorologice. 
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Relația de comunicare 

dintre părinte și copilul 

său nu este ferită de 

apariția și escaldarea 

conflictelor. Poate 

părea exagerat, dar 

de mai multe ori 

conflictul părinte-copil 

poate să aibă un rol 

benefic în dezvoltarea 

celui mic (prin 

înțelegerea unor 

strategii de prevenire 

și – dacă acestea nu 

sunt posibile – de 

modalități de 

rezolvare pentru 

conflictul părinte-

copil). Dar nu sunt 

puține situațiile în care 

părintele ajunge la o 

anumită epuizare 

psihică simțind că 

orice face lucrurile 

merg din rău în mai 

rău.  

Undeva a apărut o 

greșeală în cursul 

firesc al conflictului, 

dar unde este  

aceasta? Pentru a 

identifica soluții 

trebuie să știm de la 

început cu ce ne 

confruntăm. Este 

limpede că existe 

conflicte și conflicte, 

unele sunt benefice 

(cum este conflictul 

cognitiv care poate 

duce la apariția unor 

idei/soluții mai bune) 

și altele sunt potențial 

dăunătoare (spre 

exemplu, conflictul 

afectiv care poate 

acționa pe multe 

planuri, ajungând să 

„infecteze” multe 

paliere în 

comunicarea dintre 

părinte și copil). 

Dincolo însă de 

această clasificare, 

trebuie să spunem că 

un punct de reflecție 

ne este oferit de un 

model regăsit în 

literatura de 

specialitate: modelul 

preocupărilor 

bilaterale.  

De altfel, în viață noi 

avem această balanță 

între interesul nostru 

(vrem ca noi să avem 

câștig de cauză) și 

interesul celeilalte 

părți (vrem ca celălalt 

să aibă câștig de 

cauză). Cele două 

perspective conduc la 

patru situații des 

întâlnite: Cedarea 

Cedarea apare atunci 

când motivația 

părintelui este 

direcționată exclusiv 

spre copil. În această 

situație se află părinții 

care acceptă orice 

solicitare din partea 

celui mic pe principiul 

„el să fie fericit!”. 

Concluzia este lesne 

de ghicit: dacă o astfel 

de atitudine persistă o 

să ajungem în situația 
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în care copilul devine 

un mic tiran care prin 

solicitare directă sau 

șantaj emoțional 

obține tot ce vrea și 

părintele nu mai are 

niciun cuvânt de spus, 

nu mai poate să 

impună nimic! Lupta 

Aflată la polul opus 

cedării, lupta îi 

caracterizează pe 

părinții care nu 

cedează nimic în fața 

copilului lor. Sunt 

părinții de tipul „eu am 

întotdeauna dreptate, 

eu sunt tatăl/mama și 

tu copilul și nu invers!” 

sau „când o să ajungi 

la casa ta/o să ai banii 

tăi atunci o să decizi 

tu, până atunci faci ce 

zic eu!”. Acești părinți 

o să provoace o 

dezvoltare a două 

categorii de persoane 

(complet opuse): 

persoane cu o 

inhibiție crescută față 

de lume, persoane 

supuse și care nu o 

să aibă curajul să își 

ceară niciodată 

drepturile; persoane 

revoltate, care o să 

lupte cu „tiranul” și 

care vor duce această 

frustrare și mai 

departe, în viața de 

adult.  

Evitarea este o altă 

strategie ineficientă. 

De data aceasta 

părintele nu cedează 

presiunii venite din 

partea copilului, dar 

nici nu luptă să își 

impună propria 

părere. Un astfel de 

părinte pur și simplu 

lasă lucrurile să 

treneze, nu 

acționează, încearcă 

să evite luarea unei 

decizii. O astfel de 

atitudine o să-l facă 

pe copil să creadă că 

părintelui îi este 

indiferentă relația lor 

de comunicare și o să 

îl îndepărteze afectiv 

de tatăl/mama lui. 

Rezolvarea de 

probleme este singura 

strategie care 

funcționează din cele 

patru. Este vorba de 

un interes dublu 

direcționat: „vreau să 

fie și ca tine, vreau să 

fie și ca mine!”. Viața 

este formată din 

negocieri, copilul 

poate să învețe acest 

lucru de la o vârstă 

fragedă. Părintele 

trebuie să știe că nu 

întotdeauna ceea ce 

„este bine” este și 

ceea ce îi place 

copilului. Părintele 

trebuie să fie un fin 

negociator, să 

găsească în interiorul 

soluției pe care o 

propune copilului și 

ceva din opțiunile 

acestuia. Așa cum se 

spune în negociere, o 

greșeală 

fundamentală este să 

ne gândim în genul 

„Eu contra ta!”. 

Dimpotrivă, soluția 

firească este de tipul: 

„Eu și tu contra 

problemă!”. Nu 

părintele este 

adversarul copilului și 

nu copilul este 

adversarul părintelui: 

cei doi au o problemă 

și problema este 

adversarul pe care 

trebuie să-l înfrunte 

împreună!  

Conflictul (în latină, 

„conflictus”, a se lovi 

unul pe altul): 

componentă 

indispensabilă a vieţii 

noastre zi cu zi şi a 

relaţiilor noastre cu 

ceilalţi. Neînţelegerile 

dintre două sau mai 

multe persoane ,,o 

stare de tensiune 

creată într-o formă de 

interrelaţii sau în 

confruntarea de opinii 

diferite individuale sau 

de grup” (,,Dicţionar 
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de Psihologie” - U. 

Şchiopu), apare 

atunci când 

atitudinea, 

comportamentele şi 

acţiunile unei 

persoane împiedică, 

distrag sau afectează 

o persoană care 

doreşte să-şi 

împlinească dorinţele 

şi scopurile se 

amplifică pe fondul 

unei comunicări 

insuficiente.  

Există trei dimensiuni 

ale conflictului:  

- dimensiunea socială 

a conflictului (la nivel 

grupal-social) 

- dimensiunea 

interpersonală (între 

două sau mai multe 

persoane)  

- conflictul intrapsihic, 

în interiorul uneia şi 

aceleiaşi personae. 

Cauzele conflictelor: 

- Deficite de învăţare 

(nu ştim cum să ne 

comportăm în anumite 

situaţii) 

- Frustrările (lupta 

pentru satisfacerea 

unor trebuinţe 

neîmplinite) 

- Incompatibilitatea 

între: obiective-

trebuinţe-interese-

norme-valori 

- Superstiţii, 

generalizări, 

prejudecăţi(rigidităţi 

de raportare la unele 

situaţii) 

- Deficite de 

comunicare (la nivel 

personal, 

interpersonal sau 

grupal)  

- Furia, supărarea, 

nervozitatea pot veni 

din modul în care ei 

se consideră răniţi, 

loviţi, atacaţi.  

Cum răspund părinţii 

la aceste temeri ale 

copiilor? Oferă sfaturi 

şi suport, vorbesc din 

propria lor experienţă, 

vorbesc deschis, 

pregătesc psihologic 

traseul educaţional, 

dau informaţii cu ceea 

ce va urma, dar nu le 

spun să nu simtă aşa, 

citesc copiilor o carte 

despre mersul la 

şcoală, cum vor 

învăţa multe lucruri, 

cum să-şi facă 

prieteni, cum vor fi 

activităţile şcolare, 

proiectele şi temele 

desenează o poveste 

cu ceea ce se 

întâmplă la şcoală, 

deşi nu se cer 

înclinaţii artistice merg 

împreună să 

cunoască şcoala, 

vizitând cu câteva zile 

înainte de a deschide 

spaţiul şcolar se joacă 

de-a şcoala, 

pretinzând că e 

profesorul, că 

pregăteşte 

ghiozdanul, are un 

orar invită alţi copii 

şcolari mai mari să 

povestească din 

experienţa lor pozitivă 

la şcoală, limitează 

accesul la televizor, 

nu permit copiilor să 

urmărească 

programele tv de 

dimineaţă devreme şi 

închid aparatul la 

finalul acţiunii, nu în 

mijlocul ei, 

încurajează copiii să 

interacţioneze cu 

ceilalţi colegi, 

supervizându-i alături 

de ceilalţi părinţi.  

Sugestii pentru părinţi: 

nu permiteţi jocuri şi 

accesul la internet 

decât să fie 

supravegheați, 

camera de studiu să 

fie luminată de soare, 

copiii trebuie să se 

culce la 10:00 seara 

cel târziu, micul dejun 

să nu lipsească, 

copilul are nevoie de 

un program bine 

stabilit, să aibă job-ul 

său, periodic să 
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verificăm evoluţia 

şcolară a copilului, 

încurajarea copilului 

să citească, zilnic, a 

permite tv, net sau 

jocuri nu mai mult de 

2 ore pe zi. 

Exemple de lucruri 

speciale pe care 

părinţii le pot face: 

oferă copilului 

mâncarea favorită, îi 

cumpără haine noi, 

jucării, lucruri drăguţe, 

ajută copilul la teme, îi 

oferă cd-uri cu jocuri 

sau filme noi, citeşte 

copilului poveşti, 

merge la un film sau 

ia masa în oraş cu 

copilul, duce copilul 

într-un loc amuzant. 

MIJLOACE DE 

REZOLVARE A 

CONFLICTELOR: 

- Proiectarea în 

comun a soluţiilor 

creative 

- Folosirea unor 

strategii eficiente 

pentru a ajunge la o 

înţelegere 

- Sprijinul oferit 

celorlalţi pentru a se 

înţelege reciproc şi a 

găsi soluţii de 

rezolvare 

- Folosirea emoţiilor 

negative pentru 

schimbarea afectivă 

- Recunoaşterea şi 

conştientizarea 

problemelor personale 

care umbresc 

imaginea 

- Reprezentarea 

tuturor factorilor 

implicaţi pentru a 

construi o viziune 

comună prin 

explorarea propriei 

persoane şi a 

celeilalte 

- Privirea problemei 

într-un context mai 

larg 

- Respectarea 

nevoilor fiecăruia prin 

depistarea şi 

elaborarea unei soluţii 

în comun, care să 

asigure victoria 

ambelor părţi 

- Transformarea 

problemelor în 

posibilităţi 

constructive 

- Empatie 

- Atacarea problemei, 

nu a persoanei 

- Încetarea luptelor 

pentru putere 

Conflictul, pe lângă 

forţa distructivă pe 

care o are, poate 

deveni o şansă pentru 

maturizare şi pentru 

învăţare.  

Cunoscând 

elementele de 

mediere a conflictului, 

putem chiar noi 

decide asupra căii 

înţelepte de acţiune 

pe care să o folosim. 

Astfel, ,,Devenim 

RESPONSABILI 

pentru consecinţele 

acţiunii noastre!”. 
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EGALITATEA DE ȘANSE-VIITORUL ȘCOLII MODERNE 
profesor  Macovei Ionel Alexandru  

Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț 
 

 
Vorbind despre 

egalitatea de șanse, ne 
gândim în primul rând la a 
descoperi  formele de 
discriminare ce pot să apară 
în școlile românești. Pentru o 
școală cu profil tehnic, 
descoperim o primă formă a 
discriminării, bazată pe 
criteriul  de gen. Apoi  o 
altă formă a discriminării 
este cea  bazată pe 
apartenenţa teritorială. 

Analizând criteriul 
discriminării de gen, Legea 
nr. 202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi 
bărbaţi, cu modificările și 
completările ulterioare, 
reglementează măsurile 
pentru promovarea egalităţii 
de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, în 
vederea eliminării tuturor 
formelor de discriminare 
bazate pe criteriul de gen. 
Ban Ki-moon - secretar 
general al ONU în perioada  
2007– 2016 spunea: 
Egalitatea de gen și 
abilitarea femeilor sunt 
fundamentale pentru 
misiunea globală de a atinge 
drepturi și demnitate egală 
pentru toți, dar egalitatea 
pentru femei și fete este, de 
asemenea, un imperativ 
economic și social." 

Apartenenţa 
teritorială reprezintă o sursă 
a discriminării asupra căreia 

individul are puține mijloace 
de influență. Deficitul de 
resurse din comunitate 
reprezintă principala cauză 
pentru care elevul din mediul 
rural nu-și poate satisface o 
anumită nevoie. Din păcate 
această sursă de excluziune 
poate fi diminuată doar cu 
ajutorul implicării majore, a 
comunității. Oportunitățile 
pentru medii diferite, (urban 
versus rural) arată clar 
avantaje în mediul urban în 
defavoarea mediului rural. 
Elevii proveniți din mediul 
rural sunt dezavantajați în 
ceea ce privește accesul 
facil la educație într-o școală 
din mediul urban. A vorbi aici 
de egalitate de șanse între 
elevii din mediul rural și cei 
din urban, presupune 
implicarea susținută a 
familiei, a comunității pentru 
transportul  către unitățile 
școlare a elevilor sau 
posibilitate de cazare în 
căminele școlii unde există 
dorința elevului să studieze. 
Care ar fi acțiunile remediale  
pentru  înlăturarea 
discriminării bazate pe 
criteriul de gen: 
Organizarea de campanii de 
informare și sensibilizare 
privind partajarea echitabilă 
a responsabilităților în cadrul 
gospodăriei și familiei, 
îmbunătățirea serviciilor 
sociale relevante și 
concilierea obligațiilor 
profesionale cu viața 

personală și de familie având 
ca obiect creșterea implicării 
bărbaților în viața de familie 
și frecventarea cursurilor 
pentru tinerii părinți. 

Înlăturarea  
discriminării bazate pe 
apartenenţa teritorială: 
Promovarea culturii 
antreprenoriale și a 
deprinderilor necesare în 
tot sistemul de educație prin 
reînființarea și/sau 
modernizarea atelierelor 
școlare în învățământul 
profesional și tehnologic; 
organizarea de concursuri 
antreprenoriale bazate pe 
proiecte cu aplicare practică 
în și între unitățile de 
învățământ; încurajarea 
parteneriatelor cu mediul de 
afaceri pe plan local; cu 
agenții economici pe bază de 
contract prin dezvoltarea de 
parteneriate 
Ca o concluzie generală, 
implicarea concomitentă a  
familiei, a comunității și a 
școlii, reprezintă soluția în 
ceea ce privește  succesul 
școlii moderne în care sunt 
reduse efectele discriminării. 
 
Webgrafie  și bibliografie 
https://www.euroed.ro/userfil
es/GhidCadre%20didactice2.
pdf 
Gherguț, Alois - Educaţie 
incluzivă şi pedagogia 
diversităţii, Editura Polirom, 
Iași, 2016; 

https://www.euroed.ro/userfiles/GhidCadre%20didactice2.pdf
https://www.euroed.ro/userfiles/GhidCadre%20didactice2.pdf
https://www.euroed.ro/userfiles/GhidCadre%20didactice2.pdf
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It has been widely 

argued that speech makes 
up only a fraction of human 
communication, therefore it 
is abundantly clear that our 
communication is nonverbal. 
Facial expressions, hand 
gestures and body language 
are essential elements of 
how we communicate. What 
better way to recognise it 
than by incorporating drama 
elements into our ESL 
lessons.  
  We all , as teachers of 
English ask ourselves ―Why 
should a teacher use 
games?‖Well, the answer is 
quite simple. The main 
reason would be because 
these activities have a great 
educational value and they 
can be used in the 
classroom to make learners 
develop their speaking 
abilities, use the language 
instead of just thinking about 
learning the correct forms 
and, last but not least make 
lessons very entertaining 
because they offer students 
a fun-filled and relaxing 
learning atmosphere. 

Secondly, it is 
generally agreed that games, 
encourage learners to 
interact, cooperate, to be 
creative and spontaneous in 

using the language in a 
meaningful way. Learners 
want to take part in activities, 
to play games and are 
generally quite competitive. 
In order for them to take part 
they must be able to 
understand and 
communicate in the target 
language. Moreover, games 
also encourage learners to 
keep interested in the work 
and a teacher can use them 
to create contexts in which 
the language is useful. 

Some advantages of 
using games in the 
classroom are also worth 
mentioning: they are a 
welcome break from the 
usual routine of the language 
class, they are learner 
centered, they reduce 
learning anxiety, they are 
motivating and challenging 
they can offer foster 
participatory attitudes of the 
students, they integrate 
various linguistic skills, they 
provide language practice in 
the various skills- speaking, 
writing, listening and reading, 
encourage creative and 
spontaneous use of 
language. 

Another aspect that 
must be taken into 
consideration is ‖When to 
use games?‖. Games could 

be used anytime because 
they must be more than just 
fun, games should involve 
"friendly" competition, games 
keep all of the students 
involved and interested, 
games should encourage 
students to focus on the use 
of language rather than on 
the language itself, games 
should give students a 
chance to learn, practice, or 
review specific language 
material. 

On the other hand, 
there are important aspects 
to consider when games are 
used in the classroom.  For 
instance, teachers should 
know that they must choose 
suitable activities (depending 
on the number of students, 
proficiency level, cultural 
context, timing, learning 
topic, and the classroom 
settings). Activities can 
include role-play, drama 
games, improvisation, group 
discussion and individual or 
pair work. 
Here are some games  that I 
applied successfully in class, 
with the hope  you will find 
useful in your classes: 

The hot seat.Tell the 
students that each of them 
will seat on a chair in front of 
the classroom and answer 
5/10 questions. Tell all the 
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students in the class to write 
down questions they would 
like to address their 
classmates.  Give them 5 
minutes to this. Invite one of 
them to seat on the chair and 
answer the questions. 
He/she will have to count the 
questions. No more than 10 
questions are allowed.  Invite 
another student to seat on 
the chair. Tell them at the 
end of the exercise you will 
seat on the chair and answer 
their questions 

Name Game. In a 
circle, start by saying your 
name and a noun which 
shares the same first letter. 
―I’m Jennifer and I like Jam‖.  
Don’t over-explain, it will 
become obvious! 
Jack Jack Jack:  All 
participants in a circle.  
Everyone gives their name in 
turn.  One person in the 
middle; their objective is to 
get out of the circle by saying 
someone’s name 3 times.  In 
order to stop that person 
taking your place you have 
to say your name once to 
block them. Continue until 

the names are well known. 
The fruit bowl. Form a 

circle sitting on chairs.  One 
person is in the middle.  
Each person is given the 
name of a fruit - either apple, 
orange or banana.  The 
person in the middle calls out 
one of these fruits, e.g.  
―apple‖.  All those who are 
apples must jump up and 
change seats.  The person in 
the middle is trying to get 
into one of the seats.  If they 

succeed the apple left 
standing now goes into the 
middle.  The person in the 
middle can shout ―fruit bowl‖ 
if they want and everyone 
will run to change places 
leaving a new person in the 
middle.  (Option: make it 
―anyone who had coffee this 
morning; who has red hair; 
who likes Ed Sheeran… etc. 
) 

Bomb. Walk around 
the room.  Pick one person 
and copy their walk but don’t 
let them realise you are 
doing it.  Follow and study 
them for a while.  This 
person becomes your bomb.  
After a few minutes, on a 
signal from the facilitator, 
you try to keep as far away 
from your bomb as is 
possible.  Find another 
person to become a shield 
between you and your 
bomb.  Try to keep them 
between you and your bomb 
for as long as possible.  The 
facilitator will countdown 
from 10 and when they get to 
zero your bomb will explode.  
Did you survive? 
What results you can 
expect? As a multitude of 
researchers have shown 
using games in the ESL 
classroom has many 
benefits, to teachers and 
students alike. 

1. Children learn to 
confidently speak out loud 
and fluidly 

Playing an ESL 
game has a purpose to it, 
an outcome, and in order to 
play students have to say 

things – they have a reason 
to communicate rather than 
just repeating things back 
mindlessly. Therefore, they 
want to get involved because 
of all the activity with their 
classmates. Students use 
the language all the time 
during the games and the 
communication games are 
designed to allow everyone 
plenty of opportunity to 
practise speaking, without 
neglecting spelling, reading 
and writing. 

2. Standards and 
confidence improve 
exponentially. ESL games 
exhilarate and motivate 
children to new levels. If they 
do not pay attention during 
the presentation of new 
language, and make a 
mental effort to memorise it, 
they will not be able to play 
the games well, and they will 
let their team and 
themselves down, so they 
make more effort to join in 
and learn as much as 
possible. 

3. Revision becomes 
fun and not a bore. Many of 
my ESL games lend 
themselves perfectly to quick 
bursts of revision. Using 
some of these activities 
you revise a massive amount 
of vocabulary and grammar 
in a few minutes. If you use 
games to revise two or three 
topics every lesson, as well 
as teach the new language, 
imagine how well your kids 
will do at exam time, and 
how proud you will feel. 
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Repetition is the mother of 
skill.   

4. Active learning 
improves attention span. 
The physical movement 
involved in some ESL games 
helps keep everyone 
stimulated and focused. 
Children naturally have a lot 
of energy and are not good 
at sitting for long periods so 
if you throw in a game with 
movement from time to time 
you will prevent them from 
getting restless and bored. 
Because children freely 
choose to get involved in the 
games and enjoy playing 
especially with other 
children, it creates an 
interactive energy that grows 
with interest and improves 
concentration. 

5. Fun fun fun…for 
you and your students. 
―See it, Hear it, Do it‖ the 
three learning styles 
addressed in one fun activity. 
Games get great results in 
the classroom for children 
aged 4 to 12 and that from 
my experience will bring 
more success and joy into 
the lives of the children you 
teach. Most importantly, they 
will associate fun with 
learning by teaching 
vocabulary and grammar 
through my ESL language 
games. Considering what 
these games can do for you 
and your pupils, and for your 
own sense of achievement, 
they are very valuable – the 
fond memories, fun, sense of 
satisfaction, and affection for 
your students, which you will 

experience from using them 
are priceless, for these are 
the feelings which make life 
worth living. 
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