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             IMPORTANȚA MATEMATICII îN VIAȚA COTIDIANĂ 
 
 

Prof. Dr.  Angheluță Carmen Florentina 
Colegiul Național “Calistrat Hogaș”- Tecuci, județul Galați 

 
 
  
      Motto: “Lumea este 
condusă de numere”  
Pitagora 
            Oriunde am privi, 
găsim dovezi palpabile ale 
prezenței matematicii în viața 
noastră. Este misiunea 
noastră , a dascălilor, să îi 
facem pe copii să înțeleagă 
și îndrăgească acest 
domeniu și beneficiile 
matematicii în viețile noastre. 
Una dintre cele mai 
frecvente întrebări pe care o 
auzim  de la elevi,  mai ales 
atunci când lucrurile devin 
dificil de înțeles este: „La ce 
îmi folosește această 
noțiune? Unde o voi întâlni în 
viața reală?“ și una dintre 
cele mai grele misiuni ale 
profesorului este să explice 
elevilor săi importanța 
fundamentală a noțiunilor 
matematice și existența lor 
permanentă în jurul nostru. 
     Matematica este o 
aplicare metodică a materiei. 
Matematica ne ajută să 
avem vieți ordonate și să 
prevenim haosul. Anumite 
calități cum ar fi creativitatea, 
gândirea critică, vederea în 
spațiu, gândirea critică și 
abilitatea de a rezolva 
probleme sunt dezvoltate și 
întreținute de gândirea 

matematică. Matematica 
este leagănul tuturor 
creațiilor și creaturilor, fără 
de care lumea ar rămâne în 
inerție.  
   Orice bucătar sau fermier, 
tâmplar sau mecanic, 
vânzător sau doctor, inginer 
sau cercetător, muzician sau 
magician folosește 
matematica în activitatea de 
zi cu zi. Chiar și animalele și 
insectele o folosesc în viața 
lor cotidiană: melcii în 
cochiliile lor, păianjenii în 
pânzele lor, albinele pentru 
a-și construi hexagonalele 
adăposturi.  
  Există nenumărate exemple 
de modele matematice în 
tiparele naturii și în viața 
noastră cotidiană. 
Oricine poate deveni 
matematician dacă i se oferă 
o învățare ghidată și 
antrenament în perioada 
formativă a vieții sale. Un 
curriculum bun la 
matematică este de ajutor în 
predarea efectivă și 
învățarea rezolvării 
exercițiilor matematice. 
   Experiența spune că 
învățarea matematicii este 
mai ușoară și mai plăcută 
dacă se folosesc activități 
matematice și jocuri. Puzzle-
urile matematice și jocurile 

încurajează și atrag o 
atitudine deschisă printre 
tineri și ajută la dezvoltarea 
clarității gândirii.  
    Accentul trebuie pus pe 
dezvoltarea clarității 
conceptelor matematice încă 
din copilărie, începând cu 
clasele primare. Dacă 
profesorul eșuează în acest 
domeniu, atunci copilul își va 
dezvolta o reticență față de 
matematică pe măsură ce 
avansează în clasele mari.      
   Pentru a explica un subiect 
în matematică, profesorul 
trebuie să folosească 
imagini, scheme, diagrame și 
modele pe cât posibil. Acest 
proces este considerat 
complet dacă folosește atât 
auzul, cât și văzul. Întrebările 
cu răspuns deschis trebuie 
folosite cât mai des și copilul 
trebuie încurajat pentru a 
găsi toate  modurile de 
rezolvare posibile. Copilul 
trebuie apreciat pentru 
fiecare încercare corectă și 
fiecare greșeală trebuie 
corectată fără critici. Cea mai 
mare dificultate o reprezintă 
lipsa de exercițiu. Copiii 
trebuie să lucreze în fiecare 
zi cel puțin 10 probleme cu 
grade diferite de dificultate în 
scopul de a-și însuși 
conceptele matematice și de 
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a-și dezvolta rapiditatea și 
acuratețea rezolvării 
problemelor. 
 
    Însă toate aceste lucruri 
nu pot exista fără o motivație 
personală, fără înțelegerea 
conștientă a importanței 
matematicii în viețile noastre 
cotidiene. Una dintre cele 
mai grele misiuni ale 
profesorului este să explice 
elevilor săi importanța 
fundamentală a noțiunilor 
matematice și existența lor 
permanentă în jurul nostru. 
De la studiul sistemului solar, 
până la ciclul reproductiv al 
animalelor și creșterea 
plantelor, matematica este 
importantă pentru 
înțelegerea propriei vieți și a 
lumii înconjurătoare. 
    Nu toate calculele trebuie 
să fie complicate: folosim 
funcții, variabile și date 
statistice pentru a marca și 
urmări indivizi în studiul 
populației. Inginerii testează 
mai întâi materialele pentru a 
proiecta suprafețe sigure și 
durabile, folosind calculul 
densității și durității 
materialului. În cartografie, 
este necesar să măsori cu 
acuratețe unghiuri și distanțe 
care să permită o 
reprezentare precisă. Prețul 
mâncării este calculat în 
relație cu costurile de 
producție și cererea 
estimată. Cursul unei 
pandemii este calculat cu 
ajutorul ratei patogene de 
transmisie. Forme ale vieții 
pot fi urmărite pornind de la 

viața intrauterină mulțumită 
ultrasunetelor, aplicații ale 
matematicii sunt folosite în 
oncologie pentru a studia 
mutația celulelor și a 
dezvolta tratamente care să 
salveze vieți. 
Deci, matematica, e în TOT 
și TOATE! 
 
 
    Bibliografie: 
   1. Solomon Marcus 
,„Singurătatea 
matematicianului” , Ed. 
Spandugino, 2015 
   2. Golu P., „Învățare și 
dezvoltare”, Ed. EȘE, 
București, 19885 
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IMPORTANȚA DEZVOLTĂRII ABILITĂȚILOR MATEMATICE LA 
PREȘCOLARI 

 
Educatoare CARAIMAN IONELA – LAURA 

Școala Gimnazială ,,Carmen Sylva”, Horia, jud. Neamț 
 
    
       Învăţământul preşcolar 
este cea mai importantă 
verigă în sistemul de 
învăţământ românesc. 
Scopul acestuia este bine 
definit şi urmăreşte formarea 
copiilor sub aspect 
pshihointelectual şi socio-
afectiv, pentru o cât mai 
uşoară adaptare la 
activitatea de tip şcolar. 
Obiectivele principale ale 
învăţământului preşcolar 
vizează cu precădere 
aspectele formative, accentul 
punându-se, în principal, pe 
dezvoltarea proceselor 
intelectuale. Un preşcolar apt 
pentru şcoală va fi acela care 
are o bază solidă formată din 
capacităţi, abilităţi şi operaţii 
intelectuale care să-l ajute în 
actul învăţării. În atingerea 
acestui scop, activităţile cu 
conţinut matematic au un rol 
deosebit de important pentru 
că ele stimulează cel mai 
mult dezvoltarea intelectuală. 
        Activităţile matematice 
realizează trecerea de la 
gândirea concret-intuitivă la 
gândirea abtractă. În primul 
rând, ele iniţiază copilul în 
“procesul de matematizare” 
şi acest aspect va conduce 
spre o mai bună înţelegere a 
realităţii.  
      Varietatea conţinuturilor 
activităţilor matematice, 
conduce copiii spre o 

exersare intensă şi 
sistematică atât a proceselor 
gândirii: analiza, comparaţia, 
sinteza, abstractizarea, cât şi 
a însuşirilor ei: rapiditatea, 
flexibilitatea, independenţa. 
În procesul de însuşire a 
cunoştinţelor cu conţinut 
matematic este intens 
antrenată şi memoria copiilor 
pentru că ei trebuie să reţină, 
să păstreze şi să reproducă 
în mod conştient unele 
cunoştinţe dobândite, să 
memoreze regulile unui joc 
didactic sau logic. Cu alte 
cuvinte, copilul îşi formează 
deprinderi de lucru, 
deprinderi de a rezolva 
anumite situaţii – problemă 
în contexte variate. Aceste 
deprinderi devin utile în 
activitatea lor practică şi-l pot 
influienţa în plan atitudinal şi 
social. 
     Prin intermediul 
activităţilor matematice, 
copilul este pus în situaţia de 
a devein conştient de propria 
gândire, de a şti ,,ce face” şi 
,,pentru ce face”, de a se 
exprima într-un limbaj corect 
şi precis. Astfel, înainte de a 
cunoaşte numerele naturale, 
copilul trebuie să stabilească 
contacte nemijlocite cu 
mulţimile de obiecte, să le 
descopere proprietăţile 
caracteristice, să stabilească 
relaţii între ele şi să 

efectueze diverse operaţii din 
care să rezulte noi mulţimi cu 
noi proprietăţi. Exemplu: din 
mulţimea de obiecte se pot 
realiza mai multe grupe, 
clasificând obiectele după 
formă; aceleaşi obiecte se 
pot sorta după culoare, după 
mărime.      
        De observat că acelaşi 
obiect poate intra în 
alcătuirea unor grupe diferite. 
Aceste acţiuni trebuie făcute 
cu multă răbdare, treptat, 
folosind pas cu pas 
progresele înregistrate în 
dezvoltarea judecăţii copiilor, 
precum şi în dezvoltarea 
vocabularului cu expresii 
care să redea cât mai 
adecvat relaţiile dintre 
mulţimile de obiecte.  
     În urma activităţii 
matematice şi sistematice, 
treptat complicate şi 
permanent conştientizate de 
copii, se ajunge spre, 
sfârşitul perioadei 
preşcolare, la momentul în 
care gândirea lor 
înregistrează noi salturi 
calitative. Pe baza acestora, 
mai precis a proceselor de 
analiză, comparaţie şi 
generalizare, copiii pot să 
intuiască numărul, care este 
o noţiune abstractă. 
       Copiii mici, puşi să 
numere câteva jucării, care 
sunt întrebaţi câte jucării 
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sunt, după ce au terminat de 
numărat, nu pot răspunde, ci 
reiau număratul de la 
început, aceasta pentru că ei 
nu înţeleg semnificaţia 
noţiunii de număr şi nu pot 
efectua încă generalizarea.    
       De aceea, respectând 
etapele de dezvoltare psihică 
a copiilor trebuie să-i 
solicităm în permanenţă la o 
activitate conştientă care să 
ducă mai tarziu la 
maturizarea proceselor de 
cunoaştere, la formarea unor 
reprezentări despre mulţimi 
şi despre modalităţile în care 
se pot opera cu ele. În 
procesul formării 
reprezentărilor matematice, 
copiii răspund prompt, mai 
întâi prin acţiune, reuşind 
mai greu să explice operaţiile 
pe care le-au efectuat sau 
rezultatele pe care le-au 
obţinut, din cauza rămânerii 
în urmă a planului verbal. De 
aici, necesitatea ca 
educatoarele să insiste 
pentru însuşirea şi utilizarea 
de către fiecare copil a 
limbajului matematic adecvat 
şi a exprimării corecte şi 
logice.  
       Pornind de la 
observarea atentă a copiilor 
sub aspectul exprimării 
cunoştinţelor matematice în 

timpul rezolvării sonore a 
problemelor în joc, ne putem 
da seama unde întâmpină 
aceştia greutăţi, care sunt 
expresiile pe care nu şi le-au 
însuşit şi pe care trebuie să 
le fixăm, ce confuzii fac şi pe 
care trebuie să le înlăturăm 
din gândirea şi vorbirea 
copiilor. 
        Este cunoscut faptul că 
matematica a avut 
întotdeauna un rol hotărâtor 
în dezvoltarea gândirii, acea 
dimensiune specific umană 
care stă la baza progresului 
şi constituie impulsul 
dinamicii sociale.  
      Deoarece matematica se 
învaţă din viaţă şi pentru 
viaţă, înţelegerea 
conceptelor ei şi operarea cu 
ele conduce la formarea unei 
gândiri mereu logice şi 
creatoare. Cu cât educaţia 
preprimară pune accent, prin 
mijloace specifice pe 
dezvoltarea intelectuală, cu 
atât mai performantă va fi 
aptitudinea pentru 
preşcolaritate. 
 
 
 
Bibliografie: 
 
• Dumitrana M., 
,,Activitățile matematice în 

grădiniță”, Editura 
COMPANIA, București, 2002 
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FASCINAȚIA ȘTIINȚEI ȘI CALITATEA VIEŢII - ABORDARE 

INTERDISCIPLINARĂ 
 
 

Prof. Judit Găină 
Liceul cu Program Sportiv, Roman, Jud. Neamț 

 
 
                        
Motto:”Descoperirea 
înseamnă să vezi ce toată 
lumea a văzut şi să gândeşti 
ce nimeni nu a gândit” 
(Albert Szent-Gyorgyi)  
 
          În vederea creșterii 
interesului elevilor pentru 
studiul științelor am elaborat 
un curs opțional 
interdisciplinar pentru clasa a 
VII-a, intitulat „Fascinația 
științei și calitatea vieţii”.        
     Promovarea 
interdisciplinarității este 
facilitată de ignorarea 
limitelor dintre discipline, 
promovându-se 
întrepătrunderea și 
integrarea organică a 
disciplinelor. Formarea 
viziunii interdisciplinare 
asupra lumii necesită în 
primul rând profesori bine 
pregătiți, cu temeinică 
cultură generală, dar şi 
formarea elevilor pentru a fi 
capabili să realizeze astfel 
de abordări. Știm că este 
dificil să propunem elevilor 
sarcini de lucru dintr-o 
perspectivă interdisciplinară, 
însă, profesorul poate 
aborda anumite conținuturi 
din această perspectivă.  

         Am realizat această 
programă de optional pentru 
gimnaziu, având în vedere 
faptul că ponderea numărului 
de ore alocate ştiinţelor în 
trunchiul comun la clasa a 
VII-a este de doar 20%, iar 
orele de fizică 6, 66%, de 
chimie 6,66% şi biologie 
6,66% din totalul orelor din 
planul cadru şi că elevii 
trebuie să aibă o viziune de 
ansamblu a fenomenelor 
naturii și calității vieții, într-o 
manieră transdisciplinară, să 
îşi dezvolte integrat cele 8 
competenţe cheie europene. 
Am ales ca temă poluarea 
(aerului, apei și solului) 
deoarece este o problemǎ 
social-economicǎ gravǎ care 
în unele pǎrţi ale lumii, în 
special în ţǎrile puternic 
industrializate, a luat 
proporţii masive care a 
impus adoptarea unor 
metode de limitare a poluǎrii.           
Elevii trebuie să aibă 
cunoștințe despre 
problemele pe care le ridicǎ 
aceastǎ poluare, despre 
principalele surse de 
poluare, precum și 
modalitățile lor de 
combatere. Totodată am 
abordat problema energiei, 
deoarece întreaga activitate 

a omului este dependentă de 
surse de energie. În prezent 
omenirea foloseşte, în 
principal, surse de energie 
epuizabile, iar discrepanţa 
dintre nevoia de energie şi 
resursele existente devine 
tot mai mare. 
 Abordarea inter și 
trans disciplinară aduce un 
suflu nou în educația 
contemporană, în acest mod, 
accentul cade pe elev, 
imaginea profesorului 
transmutându-se din aceea 
de transmițător de cunoștințe 
în coordonator al procesului 
de predare/ învățare, iar 
elevul nu trebuie să mai fie 
receptor/ memorator, obligat 
să „recite” fidel cunoștințele 
învățate, ci să înțeleagă, să 
folosească și să aplice 
conceptele într-o manieră 
trans disciplinară. 
       Demersul didactic nu 
mai este centrat pe 
discipline. În centrul 
experienţelor de învăţare 
sunt plasate procesele de 
învăţare ale elevilor, nevoile, 
interesele şi particularităţile 
lor. Elevii devin responsabili 
în raport cu propria învăţare, 
prin participare directă la 
toate etapele procesului şi 
prin structurarea instruirii în 
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jurul problemelor din 
realitate. Proiectarea 
integrată a curriculumului şi 
organizarea procesului de 
învăţare se centrează pe 
principiul învăţării prin 
cercetare/ investigaşie şi prin 
descoperire, principiu bazat 
pe o viziune holistică şi 
constructivistă asupra celui 
care învaţă şi asupra lumii 
înconjurătoare. 
   Interdisciplinaritaea 
nu anulează disciplinaritatea 
ci încearcă să elimine 
graniţele artificiale instituite 
între diversele discipline de 
învăţământ. 
Interdisciplinaritatea implică 
studierea unui fenomen 
(aspect, domeniu) din mai 
multe perspective 
interferente, pe baza unor 
metode complementare şi 
este considerată ca o soluţie 
la efectele negative ale 
specializării excesive. 
Reformele şcolare actuale 
sunt reforme ale 
curriculumului. Direcţiile, 
magnitudinea şi coerenţa 
internă a reformelor depind, 
în plan teoretic, de natura 
curriculumului adoptat. 
Profesorii au nevoie de un 
concept al curriculumului clar 
definit în implementarea 
reformelor şi în producerea 
de inovaţii curriculare.  
          Promovarea 
interdisciplinarităţii este 
facilitată de noul curriculum 
şcolar, care fixează obiective 
comune mai multor 
discipline, atingerea acestora 
presupunând conjugarea 
resurselor educative ale mai 

multor materii. În studierea 
realităţii se trec limitele 
disciplinei, dar finalitatea 
rămâne, ca la 
pluridisciplinaritate.   
Abordarea interdisciplinară 
presupune o intersectare a 
disciplinelor şi se manifestă 
prin preluări sau împrumuturi 
reciproce de teorii, metode 
sau ipoteze între disciplinele 
ştiinţifice, prin generarea de 
instrumente noi şi 
îmbunătăţite, mai bine 
adaptate la subiectul 
cercetării. Sunt ignorate 
limitele dintre discipline,  
promovându-se întâlnirea, 
întrepătrunderea, 
cooperarea, coordonarea, 
articularea, integrarea 
organică a disciplinelor, 
fiecare venind cu scheme 
conceptuale, cu modul său 
specific de a aborda 
problemele, cu propriile 
metode de cercetare. 
Ştim că este dificil să 
propunem elevilor sarcini de 
lucru dintr-o perspectivă 
interdisciplinară, însă, 
profesorul poate aborda 
anumite conţinuturi din 
această perspectivă. 
Sistemul educaţional trebuie 
să răspundă schimbărilor 
survenite în condiţiile externe 
care redefinesc nevoile pe 
care societatea în ansamblul 
său le are faţă de viitoarele 
generaţii. 
        Elaborarea programei 
de optional „Fascinația 
științei și calitatea vieţii”. 
pentru elevii claselor a VII-a, 
a presupus raportarea la 
strategii, cercetări, principii 

experienţe şi exemple de 
bună practică.  
Cunoaşterea fenomenelor şi 
proceselor complexe se 
realizează, în cadrul 
diferitelor discipline de 
învăţământ, din unghiuri 
diferite, dar întotdeauna 
compatibile.  
 „Elevul viitorului va fi un 
explorator”- spune Marshall 
McLuhan. Pentru aceasta el 
trebuie să conştientizeze 
importanţa învăţării prin 
cercetare, importanţa 
realizării conexiunilor între 
diferite discipline.  
Accentul pus pe creativitate, 
flexibilitate, adaptabilitate, 
interdisciplinaritate, 
transdisciplinaritate îi va 
pregăti, cu siguranţă,  pentru 
învăţarea de-a lungul întregii 
vieţi necesară pentru a se 
putea adapta  societăţii  a 
viitorului.  
       Factorul de variabilitate 
al programei - conţinuturile şi 
activităţile de învăţare/ 
evaluare, au permis 
concentrarea eforturilor către 
atingerea obiectivului 
fundamental al cercetării, şi 
anume: formarea şi 
dezvoltarea atitudinii critice 
faţă de extinderea poluării în 
cele mai diverse dimensiuni, 
educând elevii în sensul 
ocrotirii şi conservării 
mediului. 
  Temele propuse au 
urmărit aducerea în discuţie 
a unor contexte ştiinţifice pe 
baza cărora elevul să facă o 
analiză de oportunităţi şi 
ameninţări, astfel încât 
parcurgerea cursului să-l 
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conducă la determinarea în 
coordonatele existenţei sale 
a factorilor care influenţează 
pozitiv o viaţă calitativă. 
         Opţionalul a propus o 
„şcoală altfel” prin care 
elevul să fie cel care 
descoperă fenomene fizico-
chimice care generează 
poluarea mediului, fenomene 
pe care încearcă să le 
înţeleagă analizând şi 
formulând răspunsuri 
abordând puncte de vedere 
interdisciplinare. 
        Educaţia pentru mediu 
oferă oportunităţi pentru 
dezvoltarea abilităţilor 
necesare rezolvării 
problemelor de mediu.  
        Am considerat că 
identificarea unor soluţii la 
problema schimbărilor 
climatice precum energiile 
regenerabile, eficienţa 
energetică şi reducerea 
utilizării combustibililor fosili  
trebuie cunoscute de către 
elevi.  
           Prin adoptarea 
curriculumului la decizia 
şcolii se incurajează rutele 
individuale de pregătire 
convertind învăţământul 
dintr-unul predominant 
reproductiv într-unul creativ. 
Adoptarea curriculumului la 
decizia şcolii este una din 
măsurile de mare 
generozitate ale reformei 
învăţământului menită să 
satisfacă democratismul 
didactic. 
Avem misiunea profesională 
şi datoria morală de a realiza 
învăţământ de calitate, de a 
forma generaţii la înălţimea 

aspiraţiilor lor şi ale 
societăţii. 
Pentru încheiere vă prezint 
câteva produse obținute în 
urma implementării acestui 
optional la Liceul cu Program 
Sportiv, Roman, structura 
Școala Gimnazială “Roman 
Mușat”. 
      
    Bibliografie: 
1. Aniţa L.I., Metodica 
predării fizici, Ed. 
Universităţii „Al. I. Cuza”, 
Iaşi, 2007 
2. Fătu S., Didactica 
chimiei, Ed. Corint, 
Bucureşti, 2007 
3. Dulamă, Maria-Eliza –
Didactica didacticii 
geografiei, Suport de curs, 
U.B.B., Facultatea de Științe 
ale Educației și Psihologie, 
Cluj Napoca, 2012 
4. Cucoş, Constantin - 
Pedagogie, Editura Polirom 
Iaşi, 2000 
5. Bocoş, M., 2000, De 
la principiile didactice 
generale la principiile 
specifice instruirii la chimie. 
M. Ionescu, I. Radu şi D. 
Salade (coord.), Studii de 
pedagogie aplicată, Ed. 
Presa Universitară Clujeană, 
Cluj – Napoca 
6.
 http://www.tribunainva
tamantului.ro/valentele-
educative-ale-educatiei-
nonformale 
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DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE A LIMBAJULUI. ACHIZIȚIA 
LIMBAJULUI ORAL  

 
 

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

 
 
 Vorbirea este una 
dintre formele de bază ale 
limbajului. Limbajul oral 
reprezintă forma 
fundamentală de comunicare 
şi sursa tuturor celorlalte 
forme ale limbajului. Fiind 
,,viu”, permite observaţii, 
adăugiri, corecturi, are 
caracter adresativ pregnant, 
facilitat prin contextul verbal; 
este deosebit de expresiv, 
permite variaţii de 
intensitate, accente, pauze, 
schimbări de frazare, este 
situaţional, dar este mai 
puţin organizat decât limbajul 
scris şi, spre deosebire de 
acesta, poate avea 
discontinuităţi şi lacune. 
Pentru a putea aprecia 
corect care sunt dificultăţile 
limbajului, în diferite etape 
ale dezvoltării copilului, este 
necesară cunoaşterea 
evoluţiei normale a 
limbajului. Achiziţia limbajului 
oral începe, conform unui 
număr din ce mai mare de 
cercetări, încă înainte de 
naştere. Achiziţia lui 
presupune parcurgerea unor 
stadii, ca salturi evidente în 
dezvoltarea comunicării.     
 Tabelul următor surprinde 
principalele stadii cu 
achiziţiile specifice la nivelul 
componentei pasive şi la 

nivelul componentei active a 
limbajului.  
Iată o prezentare sintetică a 
principalelor etape ale 
achiziţiei limbajului: 
   1. Stadiul prelingvistic 
incipient (1-6 luni): 
discriminează, categorizează 
şi segmentează materialul 
lingvistic, emite vocalize, țipă 
diferenţiat pentru foame, 
durere, atenţionare, boală, 
se exprimă prin gângurit şi 
lalaţiune (la 5-6 luni).  
  2. Stadiul prelingvistic al 
diferenţierii fonemelor (7-11 
luni): selectivitate auditivă 
(ascultă cu interes muzică), 
urmăreşte o explicaţie 
verbală a unei imagini timp 
de un minut, ascultă 
persoana care vorbeşte fără 
a fi sustras de alte sunete, 
recunoaşte sensul lui ,,nu”, 
răspunde prin vocalize când 
este strigat pe nume, imită 
melodii, are jargon propriu 
(„uuu”- ,,dă-mi” sau „vreau!” , 
„iii”- mirare „ grozav”), 
comunicare nonverbală 
foarte expresivă.  
  3. Stadiul holofrazei, al unui 
singur cuvânt (12-18 luni): 
face distincţie netă între 
sunete şi provenienţa lor, 
înţelege denumiri legate de 
părţile corpului, identifică 
obiecte denumite într-o 

imagine, înţelege 
aproximativ 100 cuvinte, 
poate urmări o poveste cu 
două personaje, exprimată în 
circa 30 propoziţii. De la 10-
11 luni începe să folosească 
un singur cuvânt. La finalul 
stadiului va avea un 
repertoriu de aproximativ 20 
cuvinte, pe care le foloseşte 
pe rând, iar 25% din ce 
spune este inteligibil.  
  4. Stadiul limbajului: dă 
curs unor comenzi verbale 
simple, folosind propoziţii 
simple (18-24 luni). Începe 
colecţia de cuvinte (vârsta 
intereselor pentru cuvinte: 
substantive, adjective, 
conjuncţii,verbe, numerale, 
pronume). Vorbeşte despre 
el la persoana a III-a, iar 25-
50% din ce spune este 
inteligibil.  
  5. Stadiul formării 
gramaticale (24-36 luni): 
înţelege denumiri ale 
categoriilor familiale (bunici) 
şi ale unor părţi de detaliu 
ale corpului uman (cot, 
genunchi), înţelege sensul 
diverselor adjective (mare-
mic), poate urmări povestiri 
cu 3 personaje plasate într-
un ambient familial, foloseşte 
propoziţii simple, după o 
sintaxă proprie, 
conversează, 
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monologhează, iar 50-80% 
din ce spune este inteligibil. 
Apar unele dislalii (deficienţe 
de pronunţie), însă sunt 
normale, funcţionale. 
Manifestă creaţie verbală 
(cântecele, versuri).  
   6. Stadiul dezvoltării 
gramaticale (36-54 luni): 
deţine 900-1000 cuvinte în 
vocabularul pasiv, iar la 4 ani 
deţine 1600 cuvinte în 
vocabularul pasiv. Înţelege 
sensul prepoziţiilor, relatează 
verbal evenimente. 
Repovesteşte, foloseşte 
diverse forme gramaticale 
(interogativă şi negativă), 
poate repeta foarte corect o 
propoziţie cu 12 cuvinte, face 
rime.  
   7. Stadiul desăvârşirii 
gramaticale (peste 55 luni): 
înţelege exprimarea unor 
noţiuni legate de număr, 
timp, spaţiu, înţelege unii 
termeni abstracţi (minciună, 
boală), poate clasifica 
termenii după categorii 
semantice. Vocabularul 
pasiv al copilului cuprinde 
cam 1500-2500 de cuvinte la 
intrarea în şcoală şi circa 
4000-4500 la încheierea 
şcolarităţii mici. Povesteşte, 
dialoghează, poartă discuţii 
alternative, se corectează 
singur la greşeli gramaticale. 
Vorbirea este inteligibilă, 
vocabularul activ cuprinde 
circa 600 de cuvinte la 
începutul micii şcolarităţi (6 
ani) iar la sfârşitul perioadei 
ajunge la 1500 -1600 de 
cuvinte.  
   Înţelegerea cuvintelor 
presupune, de asemenea, 

parcurgerea unei evoluţii, 
existând mai multe niveluri 
de definire a cuvintelor:  
- prin asociere cu o acţiune 
concretă (definiţii acţionale); 
Exemplu: „Telefonul e acela 
cu care vorbeşti cu bunicii.”  
- prin propoziţii descriptive 
(definiţii descriptive); 
Exemplu: „Telefonul are 
ecran și sună.”  
- prin categorizare (definiţia 
de tip dicţionar); Exemplu: 
„Telefonul e un obiect folosit 
pentru a vorbi de la distanţă.” 
Utilizarea limbajului în 
relaţiile interpersonale 
presupune mai mult decât 
competenţa lingvistică 
(achiziţia limbajului). În orice 
comunicare intervine 
conştiinţa faptului că cel care 
ascultă înţelege sau nu ceea 
ce i se spune. Privind 
ontogenetic limbajul, Jean 
Piaget considera că 
preşcolarii sunt incapabili să 
poarte o discuţie cu alte 
persoane tocmai pentru că, 
prin prisma egocentrismului, 
consideră că ceilalţi îi înţeleg 
fiindcă ei se înţeleg pe ei 
înşişi. Odată depăşită 
această perioadă, copiii 
descoperă că există câteva 
reguli de conversaţie, reguli 
care stau de fapt la baza 
competenţei de comunicare: 
cantitatea (trebuie să oferim 
atât de multă informaţie 
celeilalte personae, câtă este 
necesară pentru înţelegerea 
mesajului), calitatea (în 
general, considerăm că ceea 
ce spunem este adevărat, iar 
copiii trebuie să ştie că 
interlocutorii aşteaptă ca ei 

să prezinte realitatea aşa 
cum este, existând anumite 
excepţii acceptate de la 
regulă, cum ar fi gluma, 
şicanarea, sarcasmul), 
relevanţa (este esenţial ca 
interlocutorii să vorbească 
despre aceeaşi temă şi să 
urmărească ceea ce spune 
celălalt atunci când este 
rândul lui să vorbească), 
manierele (în vederea unui 
schimb adecvat este necesar 
ca interlocutorii să vorbească 
şi să asculte alternativ).  
    Competenţa de 
comunicare se construieşte, 
deci, pe parcursul 
experienţelor sociale 
generatoare de feedback. 
Aşa cum a evidenţiat analiza 
stadială anterioară, din punct 
de vedere funcţional, 
utilizarea limbajului 
presupune activarea a două 
segmente:  
- o latură activă – 
performanţa lingvistică, 
presupunând emiterea de 
semnale către receptor: 
vorbirea (pentru limbajul 
oral) şi scrierea (pentru 
limbajul scris) 
- o latură pasivă – 
capacitatea de înţelegere, 
implicată în receptarea şi 
decodificarea semnalelor 
emise de către alţi emiţători: 
ascultarea (la nivelul 
limbajului oral) şi citirea (la 
nivelul limbajului scris).  
Din punct de vedere 
neurofiziologic, limbajul 
activează două segmente de 
procesare:  
- un segment de procesare 
central, situat la nivel 
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cortical, responsabil de 
conţinutul comunicării 
 - un segment de procesare 
periferică, responsabil de 
forma mesajului emis.  
În cazul limbajului oral, 
mecanismele periferice iau 
forma aparatului 
fonoarticulator alcătuit din 
trei componente:  
1. componenta energetică: 
aparatul respirator şi 
sistemul muscular implicat în 
respiraţie (diafragma şi 
muşchii intercostali) 
2. componenta generatoare: 
laringele 
3. componenta articulatorie 
şi de rezonanţă: buzele, 
dinţii, limba, palatul dur, vălul 
palatin, cavitatea bucală şi 
cavitatea nazală. 
În concluzie, putem spune că 
pentru a emite un mesaj 
verbal, procesorul central 
utilizează un cod lingvistic 
pentru a codifica o idee şi 
activează centrii neuromotori 
implicaţi în pronunţia setului 
lingvistic. Aceşti centri 
activează elementele 
periferice ale aparatului 
fonoarticulator. Iniţial, aerul 
este expirat din plămâni 
datorită musculaturii 
implicate în expir şi 
determină vibraţia laringelui. 
Ceea ce rezultă este un 
sunet caracterizat printr-un 
anumit timbru şi printr-o 
anumită înălţime şi 
intensitate. Componenta 
articulatorie preia acest 
sunet şi, prin intermediul 
buzelor, dinţilor, limbii, îl 
articulează în sunete, silabe 

şi cuvinte cu sens. Cavitatea 
bucală şi cavitatea nazală 
sunt cele care intervin pentru 
a crea o anumită rezonanţă 
a sunetului. Este evident că 
afectarea oricăruia dintre 
aceste segmente periferice 
ale pronunţiei sau 
incapacitatea de a le 
coordona corespunzător se 
reflectă în calitatea mesajului 
oral emis.  
 
Bibliografie: 
• Conf. univ. dr. Doina 
Maria Schipor, 
,,Psihopedagogia copilului cu 
dificultăţi de învăţare” –  note 
de curs, Universitatea 
,,Ştefan cel Mare”/Facultatea 
de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Suceava, 2013 
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ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE PROIECTE 
 
 

Prof. înv. primar: Daniela Blanariu, 
Şcoala Gimnazială Nr. 2, Piatra-Neamţ, Jud. Neamț 

 
 
 Metoda proiectelor ca 
strategie de învățare și 
evaluare care se 
concentrează pe efortul 
deliberat de cercetare al 
copiilor, pe depistarea 
detaliilor și înțelegerea 
subiectului în întreaga sa 
amploare constituie garanția 
calității, activității de învățare, 
deoarece permite învățarea 
unor tehnici de structurare a 
predării și poate fi utilizată la 
toate nivelurile de 
școlarizare. 
 Metoda proiectelor 
oferă copiilor posibilitatea de 
a cunoaște domenii noi, de a 
acumula cunoștințe în mod 
independent și de a dezvolta 
competențe precum 
creativitatea, spiritul de 
inițiativă, capacitatea de a 
comunica și de a lucra în 
echipă. Predarea prin 
proiecte contribuie la 
învățarea unui mod de 
„gândire interdisciplinară” și 
a unui mod de abordare 
unitar – modul integrat. 
 Integrarea se va face 
prin alipirea într-un scenariu 
bine închegat a unor 
conținuturi care aparțin unor 
domenii diferite.  
 Proiectele pe care le-
am organizat au permis 
elevilor să exploreze şi să 
folosească legăturile 

interdisciplinare şi 
crosscurriculare, 
instrumentele intelectuale şi 
emoţional afective proprii 
unei comunicări integrale. 
Aceste tipuri de activităţi au 
cuprins: excursii, drumeţii, 
vizite, programe artistice, 
şezători literare, spectacole 
de teatru şi altele. 
 Importanţa acestor 
proiecte extraşcolare este 
deosebită deoarece: lărgesc 
orizontul spiritual al elevilor 
ce contribuie la acumularea 
de noi cunoştinţe, 
îmbogăţesc viaţa afectivă 
stimulând sentimente 
nebănuite, contribuie la 
dezvoltarea simţului de 
răspundere prin dorinţa de 
reuşită, favorizează 
concentrarea atenţiei şi a 
memoriei, trezesc în copil 
energia de a învinge emoţiile 
şi timiditatea, stimulează 
independenţa de acţiune şi 
capacitatea de comunicare.  
În pregătirea proiectelor au 
fost antrenaţi toţi copiii şi 
părinţii care au ajutat la 
crearea cadrului necesar, la 
procurarea materialelor şi 
costumelor folosite în 
montajul literar – muzical. 
Elevii au fost solicitaţi să 
recunoască personajele şi să 
prezinte însuşirile specifice 
ale acestora. În acest fel, s-

au urmărit aptitudinile şi 
atitudinile copiilor, 
competenţa lor în anumite 
situaţii pe baza unei motivaţii 
susţinute, adaptarea 
relaţională, competenţe de 
comunicare. 
 Lectura artistică, 
cântecul, recitarea, 
povestirea, dansul sunt 
mijloace prin care elevii au 
trăit dorinţa de a oferi o 
frumoasă activitate numită 
“Pe urmele lui Ion Creangă”. 
Cei mari au avut posibilitatea 
să-şi exprime păreri, opinii, 
să emită ipoteze, să-şi 
imagineze scene din viaţa 
povestitorului. 
 Copiii îmbrăcaţi în 
strai popular, desprinşi parcă 
din satul lui Creangă au 
apelat la talentul de recitator 
al unora, la calităţile de ritm 
şi graţie ale altora, la 
înclinaţiile muzicale şi au 
prezentat o şezătoare  “Să-l 
cunoaştem pe Nică”. 
 Pe fondul muzical, de 
horă moldovenească, 
activitatea s-a desfăşurat la 
Biblioteaca judeţeană 
G.T.Kirileanu la care au 
participat colegi din alte 
clase, părinţi, reprezentanţi 
ai bibliotecii cât şi 
reprezentanţi mass-media. O 
legătură strânsă o avem cu 
postul Radio Iaşi în care 



Şcoala modernă — nr. 3/2022                                                                        Proiecte educationale  
 

 

12 

 

copiii noştri prezintă cele mai 
interesante activităţi. 
 Pentru a-i atrage pe 
copii şi a le menţine 
interesul, activităţile 
extraşcolare le-am conceput 
şi le-am desfăşurat în forme 
cât mai interesante. Astfel, 
activităţile dedicate zilei de 1 
Martie, 8 Martie, 9 Mai le-am 
desfăşurat în medii 
instructive la Muzeul de 
Istorie şi la Muzeul de Artă 
din oraşul Piatra Neamţ.  
 În preajma tradiţiilor şi 
a obiceiurilor de primăvară 
am participat cu elevii la 
“Târgul de Paşte”, urmărind 
stimularea interesului pentru 
tradiţii şi pentru dezvoltarea 
capacităţii de creaţie. 
 Încondeiatul ouălor, 
pregătirea bucatelor 
tradiţionale, curăţenia în 
casă şi în curte ocupă un loc 
central în preajma 
sărbătorilor pascale. Copiii, 
îndrumaţi de un meşter 
popular, au început 
incursiunea în istoria 
creştinătăţii prin însuşirea 
deprinderii de a încondeia 
ouă. Li s-a explicat tehnica 
de încondeiat şi ordinea 
culorilor: galbenul ce 
simbolizează divinitatea 
(prima nuanţă), roşul ce 
reprezintă viaţa, fiind şi un 
semn al distincţiei spirituale; 
urmează în ordine celelalte 
culori, finalizând cu negrul – 
simbolul supunerii şi al 
smereniei. Culorile vii ale 
ouălor pictate de copii, 
melodiile de primăvară, 
colindele de Paşte 

interpretate au fost 
percepute cu mare emoţie de 
copiii noştri. Ei au pregătit 
coşuri cu bucate tradiţionale 
şi ouă încondeiate pe care 
le-au oferit în scop caritabil 
bătrânilor de la Căminul din 
oraş.  
 Am dori să oferim 
câteva sugestii ce pot fi 
completate, îmbunătăţite, 
adaptate în funcţie de 
imaginaţia şi originalitatea 
fiecărui învăţător: 
• activitatea să se 
desfăşoare în spaţii 
adecvate; 
• elevii vor fi familiarizaţi 
cu cadrul real de desfăşurare 
a unui spectacol; 
• elevii să recunoască 
personalităţi din lumea 
teatrului; 
• copiii vor fi familiarizaţi 
cu noţiuni ce ţin de lumea 
teatrului: scenă, décor, 
actori, regizor, cortină, culise, 
spectacol; 
• elevii vor fi consultaţi 
în confecţionarea unor 
decoruri şi costume; 
• conţinuturile 
activităţilor ce se vor 
desfăşura la interesele, 
preocupările şi aptitudinile 
copiilor vor fi adaptate; 
• evaluarea se va 
realiza pe baza observaţiilor 
curente asupra 
comportamentului elevului 
(implicarea acestuia, 
receptivitatea, 
disponibilitatea); 
• învăţătorul trebuie să 
creeze cadrul favorabil 
exprimării libere a tuturor 

elevilor, să stimuleze spiritual 
de echipă; 
• învăţătorul trebuie să 
fie un bun animator, capabil 
să stabilească legături 
affective, puternice cu toţi 
participanţii; 
• activităţile trebuie să 
fie cât mai aproape de 
universul copiilor, accesibile, 
dar care să permită 
valorificarea eficientă a 
tuturor posibilităţilor de 
educaţie morală, estetică, 
afectivă; 
• dascălul trebuie să 
stimuleze potenţialul 
creative, imaginaţia, 
spontaneitatea, adoptând el 
însuşi o atitudine degajată, 
coparticipativă. 
Elevii au desfăşurat un 
proiect sub forma unui 
spectacol, numit “Şezătoarea 
folclorică”. Activitatea a avut 
ca formă principală de 
desfăşurare jocul de rol şi s-
au sincretizat cunoştinţele 
dobândite în cadrul ariei 
curriculare de limbă şi 
comunicare, cu cele din 
cadrul artelor. 
În pregătirea întregii activităţi 
au fost antrenaţi toţi elevii şi 
părinţii care au ajutat la 
crearea cadrului necesar 
desfăşurării acţiunii, la 
procurarea materialelor şi a 
costumelor folosite. 
În realizarea acestei activităţi 
s-au urmărit: 
• să cunoască şi să 
interpreteze corect atât 
versurile cât şi textele; 
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• să cânte în grup sau 
individual cântecele învăţate 
cu şi fără acompaniament; 
• să îmbine armonios 
lectura artistică, cântecul, 
recitarea, povestirea, dansul. 
 
Sezătoarea este cea mai 
teribilă demonstraţie a 
inteligenţei poporului nostru 
care a ştiut să îmbine atât de 
frumos munca cu distracţia, 
efortul cu destinderea, 
suprapunând timpul muncii 
cu timpul necesar revigorării 
sufleteşti, de care omul are 
nevoie. 
Respectând tradiţia, am 
organizat această activitate, 
impresionând prin costumele 
populare pe care le-au purtat 
copiii, prin dansul lor, voia 
bună, cântecele alese, 
decorul prezentat. 
Pornind de la ideea că “Fără 
obiceiurile, portul şi limba ce-
o avem, nu mai putem fi 
români” ne-am desfăşurat 
activitatea de educare în 
spiritual valorificării tradiţiilor 
după o hartă a unui proiect 
educaţional, numită sugestiv 
“Moldova noastră-I colţ de 
rai”. Planificarea activităţilor 
desfăşurate în cadrul acestui 
proiect tematic au cuprins 
conţinuturi ce au urmărit: 
• Arta, cultura  şi 
tradiţiile din judeţul Neamţ: 

 descoperirea artei cu 
cele mai înalte valori morale: 
hărnicia, bunătatea, 
dragostea de locurile natale, 
a frumuseţii relaţiilor 
interumane; 

 cunoaşterea unor 
proverbe, zicători, strigături, 
cântece, colinde, dansuri 
specifice zonei; 

 cultivarea dragostei 
pentru frumuseţea şi armonia 
limbii române, pentru bogăţia 
folclorului, a obiceiurilor şi 
tradiţiilor poporului nostrum; 

 păstrarea tradiţiilor şi 
a obiceiurilor din această 
zonă. 
• Folclorul ocazional – 
datini şi obiceiuri de sarbatori 

 familiarizarea copiilor 
cu anumite evenimente 
sociale, sărbători religioase; 

 cunoaşterea 
semnificaţiei sărbătorilor 
religioase şi descrierea lor; 

 exersarea calităţilor 
artistice prin interpretarea de 
colinde. 
• Graiul şi cântecul 
popular: 

 cunoaşterea unor 
melodii îndrăgite; 

 interpretarea de 
cântece populare din zonă; 

 dezvoltarea simţului 
estetic; 

 dobândirea unor 
cunoştinţe despre 
frumuseţea şi bogăţia 
cântecului popular. 
• Tradiţii şi obiceiuri de 
primăvară: 

 cultivarea dragostei 
pentru frumuseţe şi armonia 
limbii române, pentru bogăţia 
obiceiurilor şi a tradiţiilor 
poporului nostru; 

 păstrarea tradiţiilor şi 
a obiceiurilor din zona 
Moldovei; 

 familiarizarea copiilor 
cu sărbătoarea religioasă a 
Învierii Domnului. 
• Folclorul neocazional 
– doina şi balada: 

 cunoaşterea unor 
doine şi balade româneşti; 

 cultivarea dragostei 
pentru frumuseţea folclorului 
neocazional; 

 identificarea cu 
personaje positive, negative 
în vederea trăirii unor 
sentimente de ataşament, 
aprobare – dezaprobare faţă 
de faptele lor. 
    Proiectele extracurriculare 
artistice le-am finalizat şi prin 
înfiinţarea unui grup vocal în 
şcoală ce a participat la 
activităţi şi competiţii artistice 
care să identifice în mod 
concret talentele şi să le 
promoveze. Toate acestea 
se pot realiza dacă 
pregătirea copilului se face 
temeinic şi modern, prin 
promovarea 
interdisciplinarităţii. Ne 
preocupă interesele fiecărui 
copil, acordăm fiecăruia 
atenţia necesară, îi ajutăm 
să reuşeacă în activităţi, 
găsind modalităţi de 
stimulare pentru fiecare. 
 Standardele 
curriculare de performanţă 
vor oferi un sistem comun de 
referinţe, încurajând 
dezvoltarea capacităţilor la 
nivel înalt: comunicarea, 
interacţiunea şi inserţia 
socială, gândirea critică şi 
creativă, formularea de opinii 
personale, structurarea unui 
univers afectiv ce duc la 
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formarea motivaţiilor pentru 
învăţarea continuă şi la 
structurarea capacităţii 
proprii învăţării prin acţiune. 
 În concluzie, prin 
activitatea tematică, 
proiectele extraşcolare 
solicită mobilitate în folosirea 
cunoştinţelor dobândite, 
oferă o învăţarea activă, 
capacităţi de exprimare şi de 
adaptare la situaţii noi, 
formarea unor inteligenţe 
flexibile şi a unor reacţii 

rapide impuse de civilizaţia 
modernă. 
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CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 
LIDER DE CONSORȚIU ERASMUS+ 

 

Prof. Ana-Maria Agape 
Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman, județul Neamț 

 
 

  
       Formarea continuă este 
un drept un drep și o 
obligație, în egală măsură, 
pentru cadrele didactice. Cel 
mai adesea, necesitatea 
acumulării celor 90 de 
credite transferabile, ridică 
destule semne de întrebare 
profesorilor. Obținerea 
gradelor didactice II și 
respectiv I, rezolvă în mare 
măsură problema acestor 
credite, dar formarea 
continuă presupune nu doar 
dezvoltarea profesio-nală, ci 
în egală măsură și o 
dimensiune personală. 
     Dificultățile întâmpinate în 
timpul epidemiei de COVID-
19, au presupus o 
reorientare în abordarea 
pedagogică de la clasă, în 
acest sens, experiența 
Turciei, una dintre statele 
puternic digitalizate la nivel 
școlar, fiind una relevantă. 
Includerea Colegiului Tehnic 
„Miron Costin” Roman în 
consorțiul ERASMUS + 
pentru educație școlară coor-
donat de CCD Neamț, a 
cărui perioadă de derulare 
este 2022-2027, s-a dovedit 
a fi extrem de utilă pentru 
cadrele didactice parti-
cipante în proiect. În cadrul 

proiectului au fost propuse 
cadrelor didactice cursuri de 
formare continuă și 
participări la activități de tip 
job-shadowing. O astfel de 
activi-tate s-a derulat în 
perioada 25-29 aprilie 2022, 
la Istanbul (Turcia), activitate 
la care au participat două 
cadre didactice de la 
Colegiul Tehnic „Miron 
Costin” Roman și de la 
Școala Gimnazială „Regina 
Maria” Bicaz, alături de 
colegi din Portugalia.  
     Activitățile au vizat 
întâlniri cu elevi și cadre 
didactice din instituții de 
învățământ din Istanbul, cu 
accent pe aspectele practice, 
constând în asistențe la ore 
de curs, mese rotunde și 
discuții cu directorii școlilor 
vizitate și cadrele didactice. 
Instituțiile vizitate au inclus: 
un liceu teoretic, 
specialitatea științe 
umaniste, care pregătește 
elevii pentru bacalaureatul 
internațional conform siste-
mului educațional american; 
un centru de performanță 
destinat elevilor de școală 
primară și gimnazială, unde 
admiterea se face în urma 
unui examen la mai multe 
discipline, elevii fiind orientați 

în funcție de interes spre 
diferite ateliere; un centru 
pentru activități extra-școlare 
unde elevii pot rezolva teme 
sau pot recupera noțiuni la 
materiile unde au dificultăți. 
În toate aceste unități 
școlare, profesorii care au 
beneficiat de programul oferit 
de partenerul turc, au 
interacționat direct cu elevii 
și cadrele didactice în cadrul 
orelor obișnuite.  
     Utilitatea activităților de 
tip job-shadowing rezidă 
tocmai în forma lor de 
manifestare care presupune 
participarea activă la orele 
de curs și implicarea în 
derularea lor în dubla calitate 
de profesor și de elev. 
Aceste activități permit 
contactul direct cu realitatea 
din școlile vizitate și au 
avantajul aplicării practice a 
noțiunilor teoretice dobândite 
în urma participării la cursuri 
de formare profesională, 
motiv pentru care acest tip 
de activități prezintă un 
interes ridicat pentru cadrele 
didactice. 
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PRIMA MEA EXPERIENȚĂ ERASMUS+ 
 

Prof. Oana Bordianu 
Liceul ”Mihail Sadoveanu”, Borca, județul Neamț 

 
  
        În perioada 29 august-3 
septembrie 2022 am fost 
plecată în prima mea 
călătorie legată de un proiect 
Erasmus. Toată aventura a 
început prin primăvară, 
odată cu selecția 
candidaților. Apoi a urmat 
înscrierea la cursuri, lucru 
care s-a dovedit a fi destul 
de dificil pentru că toate 
cursurile păreau foarte 
interesante iar orașele care 
le găzduiau te invitau, pur și 
simplu, să le vizitezi. Am 
ales cursul care se numea 
EPDM-European Project 
Design and Management, 
curs care avea loc in 
Soverato, un orășel turistic 
pe malul mării Ionice în Italia. 
Anul școlar și-a continuat 
cursul firesc, fără să-i pese 
că eram nerăbdătoare să 
plec la drum. Între timp am 
parcurs programul de 
pregătire culturală, 
pedagogică și lingvistică, 
program oferit de colegele 
mele responsabile cu acest 
aspect, mi-am cumpărat 
biletele de avion și am 
așteptat să vină ziua plecării. 
Aceasta a venit chiar la 
finalul vacanței de vară, într-
o dimineață nu foarte 
călduroasă de sfârșit de 
august. Călătoria a fost 
destul de lungă. Am zburat 
de pe aeroportul din 

Suceava până la Bergamo. 
După câteva ore-destul de 
multe-am zburat către 
Lamezia Terme, un aeroport 
din regiunea Calabria. Acolo 
am stat și am așteptat până 
ce a ajuns toată lumea din 
grup, adică cele cinci 
persoane din România. Am 
fost așteptate de microbuzul 
organizatorilor care ne-a dus 
in Soverato la locul în care 
am avut atât cazarea, cât și 
orele de curs.  
     Organizația care a oferit 
acest curs se numește 
Jump-Gioventu in riSalto, o 
organizație culturală care are 
in desfășurare, în diverse 
etape, mai multe proiecte în 
parteneriat cu diverse alte 
organizații din comunitatea 
europeana. O parte dintre 
aceste proiecte ne-au fost 
prezentate in cadrul cursului 
ca exemple pentru 
conceperea, scrierea, 
finanțarea și implementarea 
proiectelor europene. Cursul 
a fost ținut de Erica 
Gerardini, o persoana 
deosebită, de un 
profesionalism exemplar. 
Orele de curs au fost 
alternate cu prezentarea 
culturală a orașului și a 
zonei. Astfel, am aflat o 
sumedenie de aspecte 
interesante din istoria 
orașului Soverato și a 
regiunii Calabria, am vizitat 

locuri minunate, am văzut 
opere de artă cu care 
locuitorii se mândresc, am 
ascultat povești care fac 
parte din folclorul local și 
zonal și am mâncat 
preparate culinare 
tradiționale italiene si 
calabreze. La întoarcere am 
parcurs drumul în sens 
invers și am ajuns acasă 
exact la timp pentru 
deschiderea noului an 
școlar. 
     La un moment dat in 
timpul cursului, Erica 
Gerardini a spus că 
Erasmus+ înseamnă mai 
mult decât un curs. 
Înseamnă oameni 
necunoscuți cu care trebuie 
să interacționezi, locuri pe 
care trebuie să le descoperi, 
activități noi pe care trebuie 
să le desfășori.  
   Din punctul meu de 
vedere, am trăit o experiența 
Erasmus completă, și sunt 
gata să o repet oricând. 
repet oricând. 
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ERASMUS + “SCHIMBĂ VIEȚI ȘI DESCHIDE MINȚI”… 
 
 

prof. Carază Gheorghe  
Liceul “Mihail Sadoveanu” Borca, județul Neamț 

 
 
  

….așa aș începe 
povestea primei mobilități 
realizată la Liceul “Mihail 
Sadoveanu” din Borca în 
cadrul consorțiului Erasmus 
pentru mobilități Erasmus+ 
în domeniul „Educație 
școlară”, număr de 
referință: 2020-1-RO01-
KA120-SCH-095554, în 
care Casa Corpului Didactic 
Neamț  este lider. 

În perioada 16-21 mai 
2022, un grup de cadre 
didactice din școlile 
partenere Casei Corpului 
Didactic Neamț,  (Liceul 
„Mihail Sadoveanu” Borca, 
Colegiul Tehnic „Miron 
Costin” Roman, Liceul 
Tehnologic „Ion Creangă” 
Pipirig, Şcoala Gimnazială 
„Regina Maria”, oraşul Bicaz, 
Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă –Tîrgu 
Neamţ, , Liceul Teoretic 
„Vasile Alecsandri” 

Săbăoani) împreună cu un 
participant din partea CCD,  
au participat la programul de 
formare Conflict 
Management, Emotional 
Intelligence and Bullying 
Prevention, care s-a 
desfășurat la Barcelona 
în Spania. În acest grup m-
am aflat și eu ca „pionier” din 
partea liceului nostru.  
Pentru cine a fost creat 
acest curs? 
    Acest curs a fost creat 
pentru profesorii care doresc 
să înțeleagă dinamica 
grupurilor și modul în care 
această dinamică afectează 
sala de clasă. Tensiunile, 
alianțele și luptele relaționale 
dintre elevi pot interfera cu 
învățarea și pot crea un 
mediu școlar nefavorabil.  

Participând la acest 
curs, am învățat despre 
diferitele tipuri de conflict și 
cum să folosim aceste 
conflicte ca și oportunități de 
“creștere” și întărire a 
relațiilor dintre elevi, prin 
intermediul diferitelor 
activități practice,  care pot fi 
utilizate imediat în sala de 
clasă, am deprins 
capacitatea de a modela și 
de a încuraja ascultarea 
activă, empatia și 
alfabetizarea emoțională în 

rândul elevilor de azi și a 
cetățenilor activi de mâine cu 
scopul de a promova relații 
mai puternice la clasă și un 
climat mai pozitiv în școală - 
pentru elevi și profesori. 
Astfel, în prima zi de curs, 
am reușit prin activități de 
spargere a gheții, să facem 
cunoștință cu colegii 
participanți din alte țări 
(Grecia, Cipru, Italia, 
Polonia, Estonia, Insula 
Reunion), ne-am prezentat 
pe scurt școlile și sistemele 
educaționale din care venim, 
apoi, am făcut o introducere 
în problematica 
managementului conflictelor 
prin discuții despre dinamica 
grupului și diferitele roluri 
jucate de membrii grupului. A 
doua zi am abordat 
problematica importanței 
muncii în echipă ca element 
de coeziune a clasei, 
importanța formării unei 
echipe, despre conflict ca 
oportunitate de consolidare a 
relațiilor. În a treia zi am 
abordat tematici legate de 
empatie, ascultare activă și 
reformularea ca instrumente 
puternice în difuzarea și 
medierea conflictului.    

Următoarele zile au 
fost dedicate discuțiilor 
despre inteligența 
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emoțională, activităților in aer 
liber iar, în ultima zi, a avut 
loc evaluarea cursului: 
reuniunea competențelor 
dobândite, feedback și 
discuții, ne-au fost înmânate 
certificatele de participare la 
curs iar, pe lângă această 
activitatea de formare am 
avut parte și superb tur 
ghidat al orașului, tur în care 
am vizitat si cele mai 
importante creații ale 
celebrului arhitect Antoni 
Gaudí – Sagrada Familia, 
Casa Milà, Casa Batlló, 
Casa Vicens, Parcul Güell, 
Colina Montjuïc am hoinărit 
pe celebrul La Rambla și pe 
plajele însorite ale 
Barcelonei. 
Care au fost beneficiile 
participării la acest curs? 

După acest curs, mă 
bucur de o mai mare 
conștientizare a nevoilor și a 
comportamentului emoțional 
al elevilor mei, am dobândit 
abilități de a promova relații 
mai puternice în clasă și un 
climat mai pozitiv în școală – 
atât pentru elevii mei și de ce 
nu chiar pentru colegii 
profesori. Am învățat să aplic 
noi metode și tehnici în 
munca mea, să mă angajez 
în autoînvățare, să cooperez 

și să interacționez mai bine 
cu partenerii, mi-am 
dezvoltat vocabularul 
profesional și competențele 
lingvistice în limba engleză, 
îmbunătățindu-mi fluența 
limbii, m-am adaptat la noile 
tehnologii și echipamente IT, 
am lucrat într-o echipă 
internațională și am fost un 
partener util sper și cred, 
pentru alți cursanți. Mi-am 
dezvoltat abilitățile 
comunicare orală cu 
parteneri locali și străini în 
engleză/spaniolă/franceză.  

Această experiență 
Erasmus+ m-a îmbogățit 
profesional și cultural, am 
avut ocazia să cunosc 
oameni din mai multe țări, să 
ne împărtășim din culturile și 
experiența noastră, am 
învățat lucruri noi despre 
sistemele de învățământ din 
alte țări. A fost una dintre 
cele mai frumoase 
experiențe de formare în 

care am învățat și dobândit 
abilități pentru a înțelege mai 
bine dinamica grupurilor de 
tineri și cum îi pot ajuta să 
depășească inevitabilele 
probleme ce apar în cadrul  
grupurilor. 
Despre Erasmus? 

Erasmus+ oferă 
oportunități tuturor — 
profesorilor, studenților, 
personalului, stagiarilor, 
voluntarilor și nu numai. Nu 
este vorba doar despre 
Europa sau despre europeni 
– cu Erasmus+, oamenii din 
întreaga lume pot accesa 
oportunități. Programul pune 
accent puternic pe 
incluziunea socială, tranzițiile 
digitale și promovarea 
participării tinerilor la viața 
democratică. 
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EXPERIENȚA „ERASMUS+”- SURSA DE ÎNVĂȚARE TRAINICĂ ȘI 

ANCORATĂ ÎN REALITATE 
 
 

Prof. Ciubotă Nicoleta 
 Liceul „Mihail Sadoveanu”- Borca, județul Neamț 

 
 
  
       „Informația nu este 
cunoaștere. Singura sursă 
de cunoaștere este 
experiența.”  A. Einstein 

Fiecăruia dintre noi îi 
este cunoscut faptul că între 
„a deține informații” și 
„cunoaștere” nu există 
semnul egal, dar când o 
spune Albert Einstein, cel 
care la vârsta de numai 10 
ani era inițiat în domeniul 
cunoașterii iar la 12 ani 
învăța singur geometria 
euclidiană, acest lucru tinde 
să aibă o și mai mare 
greutate. Sursă trainică și 
mereu actuală de învățare, 
formare și colaborare a fost 
și rămâne experiența, în 
general, experiența 
Erasmus+, în special. O 
experiență Erasmus+ de 
învățare poate fi pe parcursul 
devenirii profesionale, un 
nou punct de plecare pentru 
idei, activități și proiecte 
viitoare, cu o viziune 
adaptată realității, cu o 
motivație vie și având la 
îndemână exemple de 
practici utile și eficiente.  

Experiența mea 
Erasmus+ este participarea 
la cursul de formare 
„Strategies for Reducing 

Early School Leaving” în 
perioada 21-27 august 2022, 
în orașul Split, Croația.  

După mesajul de 
primire, adresat călduros și 
cu o dicție perfectă de către 
prof. Ana Mladina Puljak, 
după prezentarea geografică 
și culturală a țării gazde- 
Croația, a urmat prezentarea 
școlilor participante și a 
profesorilor, programul 
săptamânii iar la final am 
degustat din delicatesele 
tradiționale croate: soparnic, 
krafne și vin, așa ca într-o o 
zi de sărbătoare (fiind 
duminică). Luni, prof. Ana 
Paradžik, într-o prezentare 
de excepție, clară si bine 
susținută de exemple și 
cercetări, a inițiat trasarea 
particularităților educației, ale 
elevului și ale profesorului în 
secolul XXI, iar după amiaza, 
prof. Tamara Bošković, într-o 
atmosferă caldă, deschisă și 
prietenoasă a organizat 
atelierul „Bullying-ul ca una 
dintre cauzele importante ale 
abandonului școlar timpuriu” 
atelier în care fiecare și-a 
adus aportul său cu exemple 
din experiența sa. Seara,  
ghidul nostru-Suzi Bečić, cu 
calitățile unui actor bun, a 
făcut ca scurta introducere în 

moștenirea culturală dalmată 
să fie deosebit de 
consistentă și interesantă iar 
emoțiile și veselia să-i 
sporească trăinicia în mintea 
și sufletul nostru. Marți, joi și 
sâmbătă l-am avut „însoțitor” 
în călătoria noastră didactică 
pe prof. Dario Čaljkušić, un 
psiholog care ne-a antrenat 
în provocări interesante, 
exemple pe care le-am 
exersat deja în prima 
săptămână de școală cu 
elevii mei, energizându-mi 
elevii și având grijă ca 
interesul lor să fie menținut 
pe tot parcursul zilei. 
Miercuri și vineri ne-am 
petrecut zilele cu prof. 
Ružica Vorgić identificând 
practici utile pentru 
reducerea abandonului 
școlar timpuriu și dezvoltând 
idei în atelierul „Activități 
practice pentru întărirea 
încrederii în sine a elevilor”. 
Am făcut împreună și turul 
scolii gazdă vizitând 
atelierele și spațiile de 
învățare. Vineri, o întâlnire 
„de suflet” aș numi-o eu, 
coordonată de artistul Duška 
Boban, întâlnire cu o temă, 
pe cât de generală, pe atât 
de interesantă- „Fotografia 
terapeutică” o minunată 
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conștientizare a modului în 
care trăim și ne percepem 
împrejurimile interioare sau 
exterioare, emoțiile și 
sentimentele atât de 
importante în întreaga 
activitate de învățare. 

Am ținut neapărat să 
amintesc numele fiecărui 
profesor întrucât au fost 
exemplari, atât în pregătire 
cât și în comunicare, 

făcându-ne experiența atât 
de minunată! Pentru toate 
acestea țin să le mulțumesc. 

Am împărtășit aici 
numai câteva aspecte din 
experiența mea și îi 
încurajez pe toți colegii să 
aplice cu încredere și să 
participe la programele 
Erasmus+ întrucât toate 
activitățile, vizitele,  

 

workshop- urile, 
colaborarea în grupurile de 
lucru cu colegii din alte țări 
participante sau cu 
formatorii, te transformă, te 
energizează și-ți sporește 
încrederea în reușită. 
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SCHIMBĂ CEVA! 
 
 

Prof. Ciprian Ciubotă 
Liceul „Mihail Sadoveanu” din  comuna  Borca, județul Neamț 

 
 
  

Dacă îți dorești să 
schimbi ceva și consideri că 
orice experiență este o lecție 
de viață atunci trebuie să 
accepți provocarea și vei 
avea parte de o experiență 
de neuitat, ce îți va lărgi 
orizonturile nu doar în plan 
profesional, ci și în cel 
personal. 

A participa la 
activităţile unui proiect 
european reprezintă pentru 
oricine o şansă, o experienţă 
benefică, o modalitate ideală 
de a-şi îmbogăţi cunoştinţele, 
de a descoperi, de a învăţa, 
de a se perfecţiona. O astfel 
de experiență am avut și eu, 
în perioada 23-28 mai 2022, 
atunci când am participat la 
cursul „Leadership and 
Management in Schools” 
găzduit de Institute for 
Training, Employability and 
Mobile Learning din 
Valencia, Spania.  

La acest curs am 
participat 14 persoane, 6 din 
România (de la șase școli 
din județul Neamț) și 8 din 
Italia. Formatorul a fost 
Iacopo, un italian simpatic 
care a creat contexte pentru 
prezentarea și utilizarea unor 
platforme digitale, precum 
Trello, Moodle, G-Suite etc., 
care să sprijine procesul 

educațional. Totodată, 
programul de formare a oferit 
posibilitatea folosirii unor 
aplicații specifice învățării 
digitale (TedEd, Quizlet, 
Edpuzzle etc.). Activitățile de 
formare destinate dezvoltării 
competențelor de învățare 
prin intermediul tehnologiei 
au fost dublate de activități 
de cunoaștere și de 
înțelegere a diferitelor 
sisteme de educație 
europene, dar și de 
descoperire a patrimoniului 
cultural local. 

Ne-am dezvoltat 
competențele de conducere 
și management prin 
abordarea mai multor 
subiecte:  conducerea cu 
conștientizarea rolului, roluri 
de conducere și stiluri de 
conducere, leadership 
adecvat bazat pe valori, 
comunicare productivă și 
integrată în rol, descoperirea 
nevoilor proprii și ale altora, 
explorarea stilurilor de 
personalitate, de la 
management reactiv la 
management proactiv, 
managementul conflictelor, 
feedback și delegare, 
delegarea de sarcini și 
proiecte, moderarea 
întâlnirilor eficiente și 
eficiente, personalitate și 
leadership, etc.. 

Am desfășurat multe 
activități practice legate de 
subiectele abordate iar 
experiența culturală a fost 
deosebită. Am vizitat multe 
obiective din Valencia iar 
ghidul (Adela) a fost 
extraordinară. Ne-a povestit 
în detaliu istoria Valenciei și 
a oferit foarte multe informații 
despre obiectivele vizitate.  

Am remarcat în mod 
special calitatea şi 
profesionalismul formatorului 
și ghidului, în special în 
momentele în care li se 
adresau întrebări, la care 
aveau întotdeauna răspuns 
prompt, documentat şi 
ofereau explicaţii detaliate şi 
foarte clare. 

Experiența Erasmus+ 
este definitorie pentru 
cunoaștere, intercunoaștere 
și auto cunoaștere, pentru 
dezvoltarea inteligenței 
emoționale și sociale, dar și 
pentru formarea abilitătilor 
lingvistice în noul cadru de 
referință european. 

Oportunitatea formării 
profesionale într-un cadru de 
nivel european a fost o 
reuşită experiență 
profesională. Cursul a creat 
contextul pentru dezvoltarea 
competențelor de conducere 
și management. Valoarea și 
efectul transformațional pe 
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care îl au proiectele de 
mobilitate asupra 
participanților este de 
netăgăduit. 

Astfel de ocazii de 
învățare nu trebuie să fie 
ratate nici de profesorii care 
sunt dornici să oprească 
puțin firul cursului activității 
lor de zi cu zi și care, ieșind 

din aceste granițe, 
descoperă lucruri noi despre 
ei atât profesional cât și 
personal.  
 Când te întorci dintr-o 
astfel de călătorie și ai 
impresia că acasă nimic nu 
s-a schimbat, că arată la fel 
ca atunci când ai plecat, 

realizezi că tu ești cel care s-
a schimbat. 
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REZULTATELE FORMĂRII PRIN ACREDITAREA OBȚINUTĂ DE 
CCD NEAMȚ A CADRELOR DIDACTICE DE LA C.S.E.I. TG. 

NEAMȚ 
 

Prof. Grigoriu Ștefan 
Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă, Tg. Neamț 

 
 
  

Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă (C.S.E.I.) 
Târgu Neamț, partener în 
cadrul consorțiului inițiat de 
către CCD Neamț, a 
beneficiat în anul 2022 de 7 
mobilități Erasmus+ pentru 
cadre didactice. Astfel, șase 
cadre didactice au participat 
la mobilitatea „Empowering 
people with disabilities: 
communication and active 
engagement” și un profesor 
a participat la mobilitatea 
„Leadership and 
management in schools”. 

Primul curs, 
„Empowering people with 
disabilities: communication 
and active engagement” 
(Sprijirea persoanelor cu 
dizabilități: comunicare și 
implicare activă), s-a 
desfășurat în perioada 16 – 

21 mai în Grecia, la Salonic. 

Cele șase colege profesoare 
care au luat parte la acest 
curs, au desfășurat activități 
de învățare a unor tehnici de 
comunicare verbală și non-
verbală care le vor permite 
să lucreze cu succes pentru 
sprijinirea și consilierea 
persoanelor cu dizabilități, 
dându-le acestora din urmă 
puterea de a-și autogestiona 
alegerile în viață, acesta fiind 
și obiectivul principal al 
cursului. Formarea a avut la 
bază metode de educație 
non-formală precum: 
dezbateri, ateliere practice, 
jocuri de rol prin intermediul 
psihodramei, prezentări, 
studii de caz, discuții libere, 
lucru în echipă, rolul 
metaforei terapeutice în 
lucrul cu copiii cu dizabilități,  
întâlniri cu profesori din alte 
școli, seri interculturale etc.  

La 
mobilitate
a 
„Leadersh
ip and 
Managem
ent in 
Schools”, 
care s-a 
desfășura
t la 
Valencia, 

în Spania, C.S.E.I. Tg. 

Neamț a fost reprezentat de 
către doamna profesor 
doctor Mihăileasa Loredana, 
membru al consiliului de 

administrație a școlii. Cursul 
a abordat teme specifice de 
management școlar, în cele 
cinci zile oferindu-se multe 
informații utile pentru 
conducerea unei unități de 
învățământ preuniversitar. 

Derularea  acestui 
proiect aduce o contribuție 
importantă la dezvoltarea 
dimensiunii europene în 
cadrul C.S.E.I. Tg. Neamț, 
pregătind profesorii pentru a 
deveni profesioniști activi și 
implicați în lucrul cu 
persoanele cu dizabilități, dar 
și la formarea abilităților 
lingvistice în noul cadru de 
referință European. 
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ICT IN EDUCATION – CURSUL CE MI-A SCHIMBAT 
PERSPECTIVA PREDĂRII 

 
 

Prof.  Maria-Andreea Țăranu 
Liceul Mihail Sadoveanu, Borca județul Neamț 

 
 
 Mă numesc Maria-
Andreea Țăranu și sunt 
profesor de Limba engleză la 
Liceul Mihail Sadoveanu din 
localitatea Borca, județul 
Neamț de 14 ani. În tot acest 
timp am fost ghidată de un 
singur gând, acela că trebuie 
să fiu un profesor deschis, 
un profesor care ascultă, un 
profesor modern care 
reușește să vadă în orice 
lucru și acțiune șansa de a 
învăța ceva.  
 În această toamnă, în 
perioada 19-23 septembrie 
am avut extraordinara șansă 
de a participa prin 
intermediul Erasmus+ la 
cursul ICT in Education 
susținut de ITC 
INTERNATIONAL în Praga, 
Republica Cehă.  
 Acest curs mi-a oferit 
posibilitatea de a-mi 
îmbunătăți abilitățile și de a 
învăța lucruri noi în materie 
de tehnologie și comunicare 
care se dovedesc a fi foarte 
utile în activitatea mea la 
clasă. Am avut posibilitatea 
de a crea și implementa 
platforme e-learning și de a 
incorpora tehnologiiile 
digitale în lecții din 
perspectivă interdisciplinară, 
ca de exemplu 

LearningApps.Org și 
ClassDojo. De asemenea am 
dobîndit abilitatea de a 
genera materiale ready-to-
use, idei practice și aplicații 
online ce susțin activitățile 
educaționale în domeniul ICT 
și  promovează accesul la 
educație, precum 
GOOSECHASE, 
plickers.com 
EDUPUZZLE.COM, 
LIVEWORKSHEETS.COM,    
Pentru categoriile 
dezavantajate ori vulnerabile 
de elevi am creat resurse 
educaționale și medii de 
învățare  deschise care 
adoptă colaborarea folosind 
pixlr.com, slideshare.com și 
weebly.com. Mi-am dezvoltat 
și competențe cheie precum 
gândirea critică în instrucția 
media și digitală, 
promovarea folosirii 
mijloacelor ICT pentru a 
spori calitatea și relevanța 
educației de masă la toate 
nivelurile. Cu această ocazie 
mi-am revizuit și dezvoltat 
competențele personale și 
profesionale, am câștigat 
încredere în promovarea 
folosirii mijloacelor ICT în 
educație și am aflat 
nenumărate lucruri 
inovatoare în materie de 

pedagogie din punct de 
vedere al diversității culturale 
și sociale. Am dobândit o mai 
bună înțelegere a practicilor, 
politicilor și sistemelor de 
educație a diferitelor țări, 
cultivând respectul mutual, 
conștientizarea interculturală 
și incorporarea unor valori 
educaționale comune. Am 
întâlnit colegi de diferite 
naționalități din Comunitatea 
Europeană având astfel 
parte de experiențe de 
învățare interculturale, 
făcând schimb de idei, 
creând astfel o rețea pentru 
o viitoare colaborare 
internațională.  
 Toate aceste lucruri 
minunate ce mi-au îmbogățit 
iremediabil stilul profesional, 
dar și personal s-au petrecut 
într-un cadru de basm, 
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nemaipomenita capitală - 
Praga. Cuvintele sunt de 
prisos în a descrie peisajele, 
clădirile, impresiile de 

călătorie, Praga fiind de-a 
dreptul o stare. Însă, ceea ce 
am învățat va rămâne 
permanent întipărit în mintea 

 mea: Stay fit in Tech! 
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DEPENDENȚA DE GADGETURI LA COPII, ADOLESCENȚI ȘI 
ADULȚI 

                                                             

                                                           Carmen Tudor 
Profesor psihologie generală-psihologie medicală, 

Șoala Postliceală Sanitară Piatra Neamț 
psiholog clinician specialist 

 
 
  
       Numărul dependenților 
de telefoanele mobile crește 
alarmant, mai ales în rândul 
elevilor  și al studenților. Un 
astfel de dependent va folosi 
diverse aplicații mai mult de 
60 de ori pe zi, de 6 ori mai 
mult decât un utilizator 
obișnuit. Numărul 
dependenților de telefoane 
mobile a crescut cu 123% 
față de anul trecut1. 
Kimberly Young a fost printre 
primii cercetători care au 
studiat acest fenomen. Ea 
consideră că utilizarea 
patologică implică 5 sau mai 
multe dintre cele 8 simptome 
caracteristice care se întind 
pe o perioadă de 6 luni: 
1. Preocupare excesivă 
legată de utilizarea 
computerelor, gândurile 
privind activitățile on line 
trecute / anticiparea 
viitoarelor sesiuni de 
utilizare; 
2. Nevoia de a petrece 
tot mai mult timp la 
computer; 
3. Demersuri eșuate și 
repetate de a reduce timpul 
petrecut în fața computerului; 
4. Iritabilitate și 
manifestări depresive; 

5. Periclitarea relațiilor 
semnificative, a slujbei, a 
carierei sau a educației; 
6. Ascunderea 
magnitudinii problemei față 
de familie și prieteni; 
7. Petrecerea unei 
perioade mai mari în fața 
computerului decât 
planificase; 
8. Utilizarea 
computerului ca mod de a 
scăpa de diferite probleme 
emoționale.  
     Conform unui studiu 
efectuat de Pew Research 
Center în anul 2012, 46% 
dintre americanii adulți aveau 
smartphone, față de 25% în 
2011. Leslie Perlow, profesor 
la Harvard Business School, 
a descoperit că dintre acești 
subiecți: 
• 70% își verifică 
telefonul în maxim o oră 
după ce s-au trezit; 
• 56% își verifică 
telefonul cu cel puțin o oră 
înainte de culcare; 
• 48% îl verifică și în 
serile de week-end; 
• 51% îl verifică 
permanent în timpul 
vacanțelor; 
• 44% recunosc că ar 
deveni anxioși dacă și-ar 
pierde telefonul și nu l-ar 

putea înlocui cu un altul într-
o săptămână2. 
Conform unui alt studiu 
științific din 2011, publicat în 
jurnalul științific „Personal 
and Ubiquitous Computing”, 
oamenii nu sunt dependenți 
de telefon ci de gesturile 
care apar odată cu folosirea 
acestuia: verificarea rapidă și 
repetată a știrilor, email-
urilor, update-urilor sau a 
conturilor pe rețelele de 
socializare. Unii cercetători 
văd aceste lucruri ca pe niște 
semne ale disfuncției sociale, 
alții ca pe o adicție. 
Fran Smith, autoare de texte 
medicale relatează că în 
2016, pe când conducea  
Serviciul de Sănătate Publică 
american Vivek a observat 
că „adicția este o boală nu o 
slăbiciune. O caracterizează 
nu neapărat dependența sau 
sevrajul, ci repetarea 
compulsivă a unei activități în 
ciuda consecințelor potențial 
mortale.” Perspectiva 
aceasta i-a determinat pe 
mulți cercetători să accepte 
că poți fi dependent și fără 
droguri.3 
        Noi cercetări sugerează 
că sistemul de recompensă 
al creierului are mecanisme 
diferite pentru pofte și pentru 
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plăcere. Poftele sunt 
impulsionate de 
neurotransmițătorul 
dopamină. Plăcerea este 
stimulată de alți 
neutransmițători în „focare 
hedoniste ”. Atunci când 
circuitul poftelor este mai 
puternic decât zonele 
hedoniste, se instalează 
dependența care determină 
oamenii să caute mai 
departe un anumit 
comportament sau drog, în 
ciuda consecințelor. 
Până în prezent nu există 
definiții universal acceptate 
pentru conceptul de 
dependență de gadget-uri, 
însă majoritatea 
cercetătorilor sunt de acord 
că această dependență 
implică utilizarea excesivă cu 
consecințe grave în plan fizic 
și psihic. Acest exces 
cauzează distres, cu efecte 
difuncționale în toate sferele 
existenței sale. 
Iată care sunt, de fapt, 
nevoile satisfăcute prin 
intermediul gadgeturilor: 
1. Nevoia de comunicare 
la persoanele timide  care ar 
putea să-și exprime mai liber 
opiniile; 
2. Nevoia de 
recunoaștere, autoafirmare și 
putere la persoanele cu o 
imagine de sine 
preponderent negativă care 
din anonimi devin 
atotputernici în spațiul virtual; 
3. Nevoia de a exprima 
trăsături de personalitate 
reprimate (de ex. 
agresivitatea); 

4. Nevoia de suport 
social, internetul oferind 
iluzia unei relații de prietenie. 
În 2019, Frédéric Tordo4 
remarcă faptul că 
tehnologiile generează 
nașterea unor noi funcții 
psihice și chiar a unei noi 
identități, Eu-l Cyborg ca 
extensie a Eu-lui dincolo de 
limitele biologice. Pentru a 
înțelege mai bine referirea, 
încercați să vă amintiți 
disconfortul pe care îl simțiți 
atunci când uitați telefonul 
acasă și sunteți nevoiți 
pentru mai multe ore să 
funcționați fără acesta. 
Ce este de făcut? 
        Din experiența mea 
profesională am observat că 
măsurile luate pentru 
prevenirea dependenței la 
copii ar trebui să înceapă cu 
un exercițiu de introspecție al 
adultului față de propriul 
comportament în relația cu 
gadgeturile (timp alocat 
pentru utilizarea lor vs timp 
alocat pentru petrecerea 
timpului liber cu copilul). E 
foarte posibil ca „pacientul” la 
psiholog să fiți de fapt 
dumneavoastră, deși sunteți 
nemulțumiți de 
comportamentul copilului (de 
timpul alocat prea mult pe 
gadgeturi, timp diminuat 
pentru realizarea temelor, 
deficit de atenție și 
concentrare la teme sau, de 
exemplu când au de citit o 
carte, nerăbdare, nervozitate 
și/sau tristețe, insomnii). 
       Evaluare psihologică 
clinică a persoanei 
dependente, consilierea 

psihologică a familiei și 
psihoterapia persoanei 
dependente și/sau a familiei 
sunt pârghii de real ajutor în 
ameliorare sau recuperare și 
nu vizează tratarea 
dependenței în mod direct, 
așa cum este de așteptat, ci 
identificarea nevoilor 
nesatisfăcute, mai sus 
amintite,  pentru 
îmbunătățirea comunicării 
interpersonale între membrii 
de familie, creșterea imaginii 
și stimei de sine a copilului, 
dezvoltarea unui 
comportament asertiv în 
comunicarea adult-copil, 
crearea de relații reale și 
autentice de prietenie cu alți 
copii. 
             Este importantă 
implicarea tuturor părinților în 
luarea măsurilor de precauție 
în folosirea gadgeturilor de 
către copiii lor. Ședințele cu 
părinții de la școală pot fi 
oportunități de dezbatere a 
acestei probleme și de a lua 
măsuri comune astfel încât 
un copil să nu se simtă 
stigmatizat de către alți copii 
care stau nesupravegheați 
de către părinții lor. 
Informarea la orele de 
dirigenție de către un 
psiholog (clinician sau 
școlar), un cadru medical 
(medic sau asistent medical) 
asupra consecințelor utilizării 
îndelungate a gadgeturilor 
poate persuada micii 
utilizatori. 
       Utilizarea computerului 
cu precauție în timpul școlii, 
la clasă sau în timpul 
efectuării temelor, în funcție 
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de vârstă este o măsură care 
ar trebui luată la nivel de 
ministere ( al Sănătății, al 
Educației). 
     În încheiere atrag atenția 
că problematica dependenței 
de gadgeturi este una de 
sănătate publică care ar 
trebui să ne preocupe serios 
dacă nu dorim ca ai noștri 
copiii să devină pacienți de 
lungă durată la psiholog 
și/sau psihiatru! 
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BENEFICIILE COMUNICĂRII ASERTIVE LA COPII 
 
 

P.P.Î.P- Cobzaru Luminița 
Școala Gimnazială ”Sf. Andrei„- Mangalia- G.P.P.Nr. 5 Neptun 

 
 
 Vârsta peşcolară este 
perioada descoperirii, copilul 
învaţă că există o lume 
interesantă dincolo de spaţiul 
casei, o lume a copilăriei 
alături de alți copii de seama 
lui, urmată apoi de o lume 
reală în care el mai târziu se 
va implica. 
Încă de la vârsta preșcolară 
copiii trebuie să 
dobândească capacitatea  
de  a comunica cu cei din jur, 
de a-și exprima în mod 
inteligibil gândurile, ideile, 
ceea ce va constitui o bază 
în activitatea și viața socială. 
Ea le creează o gamă întinsă 
de relaţii noi cu copiii de 
aceeaşi vârstă și cu adulţii, 
toţi necunoscuţi. Ea îi aşează 
într-un cadru nou prin 
dimensiunile şi conţinuturile 
ei, le propune activităţi pe 
care ei se forţează să le 
adapteze cât mai bine la 
nevoile lor. 
Comunicarea asertivă este 
considerată cea mai eficientă 
și echilibrată formă de a 
comunica. Ea presupune 
exprimarea clară și fermă a 
dorințelor, emoțiilor, părerilor 
și intereselor, fără a-i leza în 
vreun fel pe ceilalți, adică 
fără a arăta dezinteres, 
dispreț, ostilitate și fără a 
jigni. Dacă această formă de 
comunicare va fi utilizată în 

relația copil- adult încă de la 
vârsta timpurie, copilul va 
deveni mai încrezăzător în 
el, mai dezinvolt, sociabil, 
empatic, cu o stimă de sine 
ridicată. Cu atât mai mult cu 
cât ea este utilizată și în 
grădiniță. Dacă educatoarea 
abordează comunicarea 
asertivă în relația cu copiii 
aceștia vor fi mult mai atrași 
de mediul grădiniței și implicit 
de educatoare iar 
interrelaționarea dintre copii 
va fi mult mai eficientă. 
Comunicarea dintre copii 
devine mult mai eficientă și 
desinhibată. Comunicarea 
asertivă este fie insuflată, fie 
inhibată de către familie și 
școală, prin educație.  
Copilul va reuși să comunice 
asertiv dacă educația îi este 
facută printr-o comunicare 
asertivă atât în mediul 
familial cât și în cel 
instituționalizat. 
Comunicarea asertivă are 
numeroase beneficii asupra 
copilului. Cum putem utiliza 
comunicarea asertivă în 
relația cu copilul: 
• Să-l încurajăm să 
vorbească și să explice cât 
mai bine ce simte, ce îi 
place, problemele pe care le 
întâmpină și împărtășește-i și 
tu aceleași lucruri, 

explicându-i la un nivel la 
care poate înțelege. 
• Să discutăm cu el de 
la egal la egal, ca și cu un 
bun prieten, nu cu 
superioritate și autoritate. 
• Să-i explicăm legile, 
regulile, drepturile și 
responsabilitățile de care 
trebuie să țină cont. 
• Când apare o 
problemă, să trecem cu 
răbdare prin pașii care duc 
spre soluție, explicând la 
fiecare pas motivele și 
consecințele, ca micuțul să 
înțeleagă cum gândești. 
• Să-l implicăm în 
rezolvarea problemelor 
cerându-i părerea pe cât 
posibil. Copilul are nevoie să 
știe că opinia lui e luată în 
considerare și că e capabil 
să se implice în luarea 
deciziilor, pentru a-și construi 
încrederea în sine. 
• Să știe că în orice 
situație, există mai multe 
variante, mai multe 
perspective și că el trebuie 
să aleagă în funcție de 
gusturi, priorități, valori, scop. 
El trebuie să știe faptul că 
alții aleg diferit și că, o 
alegere, dacă nu încalcă 
drepturile altora,  nu trebuie 
blamată sau ridiculizată. 
• Să nu se simtă 
vinovați  atunci când refuză, 
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când se răzgândesc  sau 
când recunosc că nu știu 
anumite lucruri. Implică-te și 
implică-l pe copil în activități 
de echipă, cooperarea e 
importantă. 
• Să vorbească 
deschis, ferm, clar concis, 
fără bâlbâieli, rețineri, 
amânări, fără să se ascundă 
și să mintă. 
• Să nu acaparăm 
conversațiile și să-i lăsăm pe 
toți cei implicați să se 
exprime. În timpul 
conversațiilor, trebuie să 
folosim formule de salut și de 
politețe, un ton cald, o 
postură încrezătoare și 
relaxată, zâmbește și 
gesticulează calm. 
     În concluzie succesul 
viitorului copilului,  stima lui 
de sine și felul în care va fi 
perceput depind, în mare 
măsură, de felul în care te 
porți și de modul în care 
comunici cu el. 
 
Surse bibliografice: 

 https://www.studocu.c
om/ro/document/universitate
a-din-pitesti/robert-browning-
poetry/abillitatea-de-
comunicare-la-
prescolari/20553245  

 https://tikaboo.ro/tehni
ci-prin-care-copilul-invata-sa-
comunice-asertiv/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-din-pitesti/robert-browning-poetry/abillitatea-de-comunicare-la-prescolari/20553245
https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-din-pitesti/robert-browning-poetry/abillitatea-de-comunicare-la-prescolari/20553245
https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-din-pitesti/robert-browning-poetry/abillitatea-de-comunicare-la-prescolari/20553245
https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-din-pitesti/robert-browning-poetry/abillitatea-de-comunicare-la-prescolari/20553245
https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-din-pitesti/robert-browning-poetry/abillitatea-de-comunicare-la-prescolari/20553245
https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-din-pitesti/robert-browning-poetry/abillitatea-de-comunicare-la-prescolari/20553245
https://tikaboo.ro/tehnici-prin-care-copilul-invata-sa-comunice-asertiv/
https://tikaboo.ro/tehnici-prin-care-copilul-invata-sa-comunice-asertiv/
https://tikaboo.ro/tehnici-prin-care-copilul-invata-sa-comunice-asertiv/


Şcoala modernă — nr. 3 /2022                                                                      Psihopedagogie 
 

31 

 

STRATEGII DE GESIONARE A CONFLICTELOR 
ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

 

Prof.  Dobrin Valentina Cristina 
Casa Corpului Didactic Neamț 

  
           

Un subiect care se 
impune în atenția societății 
contemporane este violența 
școlară. Ea poate îmbrăca 
diferite forme (între elevi, 
între cadre didactice și  elevi, 
intre parinti si cadre didactice  
între colegi ) și reprezintă 
expresia vizibilă a unui stil de 
relaționare și a unui 
comportament antisocial ce 
trebuie combătut prin 
strategii de gestionare și 
rezolvare a conflictelor. 
Aceste situații pot fi generate  
de convingeri, interese, 
sentimente, experiențe sau 
sisteme de valori diferite și 
au la bază o comunicare 
negativă între două sau mai 
multe persoane .                  
        Dintre cele mai 
frecvente acțiuni care pot 
genera un conflict între 
profesori – elevi sau 
profesori- profesori amintim: 

- Aplicarea unor 
sancțiuni/recompense pe 
criterii subiective 

- Folosirea unor critici 
defăimătoare și a unor 
atitudini excesiv de autoritare 

- Suspectarea cuiva de 
intenții negative sau 
manifestarea nejustificată a 
neîncrederii 

- Întreruperea 
interlocutorului pentru 
expunerea ideilor proprii 

- Lipsa aprecierii 
efortului depus pentru 
încercarea rezolvării unei 
sarcini de lucru 

- Încălcarea spațiului 
fizic sau personal 

- Ignorarea dorinței 
celuilalt de a discuta, în 
încercarea de a rezolva o 
situație conflictuală 

- Încălcarea eticii 
profesionale 
                   Dintre autorii ce 
s-au preocupat de acest 
subiect amintim pe Kenneth 
Thomas și Ralph Kilman 
care au descries împreună 
un model de rezolvare a 
conflictelor cunoscut ulterior 
cu numele de Modelul 
Thomas-Kilman, bazat pe 
cele două dimensiuni ale 
managementului unui 
conflict: asertivitatea si 
empatia. Între aceste două 
dimensiuni sunt cuprinse 5 
strategii de rezolvare:  
 - competiția 
 - evitarea 
 - acomodarea 
  - colaborarea 
  - compromisul 
 Acestea reprezintă nuanțe 
diferite ale celor 2 dimensiuni 
amintite mai sus : 

1. Competiția este o 
modalitate de rezolvare a 
unui conflict folosind lupta 
sau concurența. În cadrul 
acestei strategii putem 

deveni agresivi și 
necooperanți cu adversarii, 
dar în schimb funcționează 
bine când suntem în poziție 
de conducere și avem 
resurse limitate pentru a 
rezolva conflictul.Deși ne 
poate ajuta să ne atingem 
obiectivele, concurența are și 
unele dezavantaje 
conducând la emoții negative 
precum frustrarea, furia, 
ostilitatea, putând distruge 
relația cu "celălalt". 

2. Evitarea e a doua 
strategie de abordare a 
conflictului ce presupune 
ocolirea problemei, 
retragerea sau păstrarea 
tăcerii. Este folosită atunci 
când una din părți cedează, 
cand nu există suficientă 
autoritate sau când miza 
este prea mare.  

3. Acomodarea are la 
bază idea de a face concesii. 
Este o modalitate eficientă 
de a rezolva un conflict 
atunci când te aflii într-o 
poziție în care îți lipsește 
puterea, dar cu timpul duce 
la pierderea autorității. În 
realitate are loc o amânare a 
conflictului și poate duce la  
crearea premizelor unui nou 
conflict. 

4. Colaborarea este cea 
mai bună abordare pentru 
rezolvarea problemelor și 
presupune încercarea de a 
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echilibra puterea și de a găsi 
un teren comun pentru a 
lucra împreună în scopul 
atingerii obiectivului. Este 
posibilă atunci când 
persoanele implicate au 
încredere unele în celelalte și 
conduce la obținerea unei 
înțelegeri mulțumitoare 
pentru ambele părți. 

5. Compromisul este 
cea mai recomandată 
strategie care presupune a fi 
de acord cu anumite condiții 
și a renunța la anumite 
elemente, dând dovadă de 
flexibilitate. Prin această 
strategie ambele părți simt 
că au câștigat ceva din 
conflict, existând chiar o 
negociere pentru un schimb 
de beneficii. 
Ca și modalități de evitare a 
situațiilor conflictuale 
specialiștii propun 
următoarele abordări: 

 Concentrează-te pe  
problemă, fără să învinuiești 
persoana; când o ceartă 
devine insultă personală și 
se ridică tonul, conversația 
nu mai este productivă 

 Folosește ascultarea 
reflexivă în timpul unei 
dispute ne focusăm pe a 
explica punctul nostru de 
vedere fără a-l asculta și pe 
al celuilalt. Înainte de a 
răspunde, gândește-te bine 
la ce ți-a transmis, în 
cuvintele tale. 

 Schimbați soluții; 
transmite clar mesajul tău 
astfel încât interlocutorul să 
poată reflecta la ideile tale în 
cuvintele lui. Acest mod va 
ajuta ambii parteneri să 

ajungă la un consens chiar 
dacă au păreri diferite. 

 Începe propoziția cu 
“…eu ma simt supărat când 
tu …"; astfel arătăm că ne 
luăm responsabilitatea 
asupra emoțiilor noastre fără 
a acuza. 

 Ia o pauză ; când 
conversația degenerează și 
începeți să vă vorbiți urât e 
mai bine să stați separate. 
Petreceți ceva timp făcând 
ceva singur, ce te relaxează 
pentru a te întoarce atunci 
când poți rezolva problema. 
Concluzionând, pentru 
rezolvarea unui conflict 
trebuie să trecem peste 
emoțiile negative pe care el 
ni le provoacă, iar dacă s-a 
ajuns la o situație tensionată 
să încercăm mai întâi să 
transformăm "adversarul" în  
"colaborator", oferind timp, 
înțelegere și încredere 
pentru a putea beneficia de o 
disponibilitate de rezolvare. 
 

 
Bibliografie: 

1. Păun, E, Şcoala- 
abordare psihopedagogică, 
Ed.  Polirom, Iaşi, 1999 

2. Roşan, A., Violenţa 
juvenilă şcolară. Teorie, 
prevenţie şi intervenţie 
integrativă, Ed. Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2006 
 
 
 



Şcoala modernă — nr. 3 /2022                                                                         
 

 

 

 
 
                        

STIMAȚI CITITORI, 
 
 
 

            Următorul număr al revistei ŞCOALA MODERNĂ va apărea în luna decembrie    2022.  
 Revista poate cuprinde lucrări din diferite domenii, cum ar fi: management educaţional; 
metodologii instructiv-educative; parteneriate şi proiecte; alternative educaţionale; 
şcoală, cultură şi tradiţie; sprijin, suport şi asistenţă educaţională şi psihologică; 
cercetări, studii etc. 
 
 
Materialele vor fi trimise până la data de 20 noiembrie 2022, pe adresa 
alfa.ccdnt@gmail.com 

 
 
 
 
Cerinţe de tehnoredactare: 
 

 Se trimit doar documente WORD, de maximum 3 pagini, denumite cu titlul lucrării; 
 Font Arial nr. 12 
 Spaţierea paragrafelor va fi de 1.0 rânduri 
 Textul trebuie să fie redactat obligatoriu cu diacritice şi să conţină la final numele 

şi titlul didactic al autorului, şcoala şi localitatea la care predă acesta 
 În cazul în care au fost folosite surse bibliografice, în mod obligatoriu acestea 

trebuie precizate la finalul materialului  
 
 
Număr realizat de :  
 
Prof. metodist Valentina–Cristina Dobrin - valentina.dobrin.ccdnt@gmail.com 
Prof. metodist Irina Elena – Roxana - irina.roxana@ccdneamt.ro  
Informatician Ovidiu Mâță – ovidiu.mata@ccdneamt.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alfa.ccdnt@gmail.com
mailto:valentina.dobrin.ccdnt@gmail.com
mailto:irina.roxana@ccdnt.ro


 

 

 

ŞCOALA MODERNĂ - publicaţie trimestrială editată de C.C.D. Neamţ 

                                          Director: Gabriela Banu  

                                          banu.gabriela@ccdneamt.ro 
 
 

 

 

         Colectivul de redacţie:  

✓ profesor director Gabriela Banu 

✓ prof. metodist Elena - Roxana Irina - irina.roxana@ccdneamt.ro 
✓ prof. metodist Lăcrămioara Tincă - tinca.lacramioara@ccdneamt.ro  
✓ prof. metodist Gabriela Livia Curpănaru - curpanaru.gabriela@ccdneamt.ro  
✓ prof. metodist Valentina Dobrin - valentina.dobrin.ccdnt@gmail.com  
✓ bibliotecar Ana Macovei - ana.macovei.ccdnt@gmail.com  
✓ informatician Ovidiu Mâţă - ovidiu.mata@ccdneamt.ro 

 
 
Adresa redacţiei: Piatra-Neamţ, str. Petru Rareş, nr. 24, tel. 0333-408174 
E-mail: alfa.ccdnt@gmail.com 
 

ISSN 2069 - 4504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate revine exclusiv 

autorilor. 

 


