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MENTORAT ȘI MANAGEMENT EDUCAȚIONAL  

 

PROFESOR-METODIST GABRIELA-LIVIA CURPĂNARU 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

 

 

 Diagnoza şi analiza 

nevoilor educaţionale şi de 

formare.  

Analiza nevoilor de 

formare trebuie făcută obiectiv 

și asumat. Este foarte 

important, în acest demers, ca 

toți cei implicați să 

conștientizeze importanța 

rolului pe care îl au.  

Cei care fac diagnoza și 

analiza să aibă o abordare 

deschisă și să aplice 

chestionare profesionist 

realizate, cei care răspund să 

fie sinceri și conștienți de 

propriile nevoi de formare;    

să fie interesați de propria 

dezvoltare într-un mod real și 

nu doar formal.  

La nivelul școlii un 

prim  mijloc de identificare a 

nevoilor de formare este 

analiza fişei postului. 

Un al doilea mijloc ar 

putea fi analiza scopurilor 

organizaţionale şi apoi 

identificarea obiectivelor de 

dezvoltare personală corelate 

cu aceste scopuri.  

 

 

Obiectivele de 

dezvoltare personală pot să fie 

anticipative pentru evoluția 

mediului soci-economic și 

informațional.  

Uneori dezvoltarea 

personală profesională poate 

determina dezvoltarea 

instituțională. Aceasta este o 

relație biunivocă. Un alt mijloc 

ar putea să fie analiza mediului 

și a contextului în care își 

desfășoară activitatea cadrul 

didactic. 

 Cea mai frecvent utilizată 

metodă în identificarea 

nevoilor (inclusiv de formare) 

este analiza SWOT ( de la 

Strengths - Weaknesses - 

Opportunities - Threats, adică 

puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi şi ameninţări). 

 Indiferent de metoda sau 

procedeul utilizat, mijloacele 

concrete de colectare a 

informaţiilor sunt:  

documentele scrise; interviurile 

nestructurate, semistructurate şi 

structurate - mai ales cu 

persoanele cheie din domeniu;  

 

 

Workshop-uri şi alte forme 

structurate de dezbatere; 

Chestionarele. 

 Strategiile de realizare 

şi dezvoltare a „ecosistemului” 

organizaţiei şcolare sunt extrem 

de diverse şi specifice 

condiţiilor concrete de 

realizare, mai ales pe fundalul 

deschiderii şcolii la influenţa 

comunitară.  

Valorile care 

fundamentează definirea 

calităţii în educaţie pot fi 

grupate în trei concepţii 

despre scoală (după David 

Aspin şi Judith Chapman): 

 Educaţia comunică sau 

transmite cultura 

dominantă. 

 Educaţia urmăreşte 

satisfacerea nevoilor şi 

intereselor imediate ale 

educabililor. 

 Educaţia răspunde nevoilor 

sociale/ comunitare. 

Evaluarea trebuie să 

răspundă la următoarele 

întrebări: 
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 Ceea ce s-a făcut a fost şi 

ceea ce s-a intenţionat a 

se face (rezultatele 

corespund scopurilor) ? 

 Ceea ce s-a făcut s-a făcut 

în mod eficient şi efectiv 

? 

 Ceea ce s-a făcut are 

valoare pentru 

participanţi ? 

  Stilul managerial este 

definit de mai mulți autori 

peaceste două dimensiuni: 

centrarea pe sarcină, şi 

centrarea pe „relaţiile umane”, 

pe motivaţia şi „angajamentul” 

(commitment) subordonaţilor.  

  Ca exemplu, folosim 

tipologia creată de P. Hersey, şi 

K. Blanchard: 

1.Stilul „directiv” („Teii”) 

pentru subordonaţii care nu pot 

şi nu vor să realizeze activităţile 

cerute; managerul „spune” ce 

trebuie să facă subordonaţii şi 

controlează (pe cât posibil) 

fiecare acţiune, fiind centrat pe 

sarcină; 

2.Stilul „tutorial” („Sell”) 

pentru subordonaţii care nu pot, 

dar vor să realizeze activităţile 

solicitate; managerul „vinde” 

sugestii, decizii, încercând sa 

convingă, fiind centrat atât pe 

sarcină, cât şi pe relaţii umane; 

3.Stilul „mentorial” 

(„Participate”) pentru 

subordonaţii care pot şi vor, dar 

nu în suficientă măsură, şi ale 

căror capacităţi şi motivaţie mai  

 

trebuie dezvoltate; managerul 

„participă” cu sugestii, sfaturi, 

ajutor; 

4.Stilul „delegator” 

(„Delegate”) pentru 

subordonaţii care şi pot şi vor în 

suficientă măsură; managerul 

deleagă subordonaţilor 

autoritatea de luare a deciziilor, 

„decentrându-se” şi faţă de 

sarcină şi faţă de relaţiile umane. 

Linii strategice în 

mentorat 

 Principalele orientări de 

politică educaţională din 

domeniul formării 

profesionale a profesorilor. 

 Concepţia educaţională, 

pedagogică şi didactică 

generală a perioadei 

respective, principalele teorii 

pedagogice, orientări din 

didactica generală şi din 

didactica specialităţii, 

precum şi concepţia 

educaţională personală a 

mentorului de inserţie 

profesională, cristalizată ca 

rezultat al experienţei 

didactice şi de mentorat 

proprii. 

 Obiectivele activităţii de 

mentorat stabilite de comun 

acord, de mentor şi de 

debutant, ca urmare a 

analizei de nevoi şi a 

convorbirilor purtate; 

strategiile activităţilor de 

mentorat trebuie să se 

coreleze şi să se armonizeze  

 

cu aceste obiective. Ele vor 

urmări rezultatele aşteptate 

(şi prevăzute în obiective) 

ale activităţii de mentorat. 

 Profilul profesional şi 

personal al debutantului: 

- tipul de personalitate 

- experienţa didactică 

şi de cercetare/ 

educaţională 

- stilul său didactic 

- competenţele 

didactice şi 

transversale deţinute 

şi gradul de 

dezvoltare a acestora 

- tipurile de inteligenţe 

dezvoltate 

- nivelul său 

motivaţional pentru 

activitatea de 

(auto)formare 

- disponibilitatea de a 

se (auto)forma 

- sistemul de aşteptări, 

de interese şi de 

aspiraţii profesionale 

 Caracteristicile mediului 

curricular al şcolii şi ale 

unor medii curriculare 

exterioare şcolii, care pot 

influenţa demersurile 

specifice procesului inserţiei 

profesionale. 

 Versatilitatea strategiei şi a 

metodelor componente, 

efectul sinergetic al acestora 

din punct de vedere formativ 

şi informativ în procesul  
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asistării debutantului în 

inserţia sa profesională. 

 Timpul disponibil pentru 

realizarea anumitor activităţi 

de mentorat, componente ale 

procesului inserţiei 

profesionale  reprezintă o  

variabilă care influenţează, 

în bună măsură, alegerea 

strategiilor şi modalităţile 

efective de combinare a 

elementelor lor componente. 

 Standardele etice ale 

comunicării educaţionale şi 

ale comunicării interumane, 

care, orientează şi dirijează 

modalităţile de relaţionare 

reciprocă mentor – debutant. 

 Subiectivitatea mentorului 

de inserţie profesională, 

personalitatea şi competenţa 

sa ştiinţifică, 

psihopedagogică şi 

metodică, stilul său de 

activitate didactică, 

ingeniozitatea şi creativitatea 

sa în realizarea activităţilor 

de mentorat (dimensiunea 

axiologica şi subiectiv-

expresivă a activităţi 

mentorului de inserţie 

profesională). 
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ERASMUS +  

 NOI EXPERIENȚE PENTRU „PROFESORI ȘI ELEVI ÎN STARE DE BINE‘‘ 

 

PROFESOR  ANDREI VALENTINA 

LICEUL DE ARTE „VICTOR BRAUNER‘‘ PIATRA-NEAMȚ  

 

 

Liceul de Arte „Victor 

Brauner‘‘ Piatra Neamț a 

participat la  Programul 

Erasmus+ „Profesori și elevi în 

stare de bine‘‘, Acțiunea-cheie 1, 

Mobilitatea persoanelor în 

scopul învățării, nr. 2021-1-

RO01-KA122-SCH000021582. 

Proiectul, cofinanţat de Comisia 

Europeană prin Agenţia 

Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul 

Educației și Formării 

Profesionale, s-a derulat în 

perioada 31.12.2021-30.12.2022 

și a avut 10 mobilități în 4 fluxuri 

în Croația, Spania, Grecia, 

Slovenia. 

La prima mobilitate, ce a 

avut loc între 16 și 22 aprilie 

2022, centrul de formare fiind 

Erasmus + Courses Croatia, 

patru profesori: Stanciu Alina, 

Andrei Valentina, Greșanu 

Camelia și Hanganu Constantin 

au participat la Programul 

Erasmus +, cu titlul „Developing 

21st century skills in the 

classroom: CRITICAL 

THINKING‘‘, în Split, Croația. 

 

 

 

Cadrele didactice 

participante și-au însușit noi 

competențe pe care le-au și 

aplicat elevilor artiști prin 

intermediul unor aplicații și 

jocuri. Învățarea bazată pe 

proiecte moderne este necesară la 

dezvoltarea gândirii critice a 

copiilor, abilitate esențială a 

vieții în secolul digitalizării. 

Deprinderea de a rezolva 

probleme interesante, de a avea o 

gândire critică le dezvoltă 

elevilor și alte abilități precum un 

nivel ridicat de concentrare, 

implicare, memorare, lucrul în 

echipă, socializare, atenție 

sporită, reușind astfel să aplice în 

mod real concepte studiate în 

cadrul diverselor materii. 

Profesorii le pot dezvolta 

gândirea critică adolescenților, 

prin a le cere elevilor să caute 

modele și conexiuni; prin 

interpretarea unor imagini vagi 

pentru a-i determina să se 

gândească la propriile 

presupuneri (se poate pleca de la 

presupuneri, puzzle-uri); le pot 

pune întrebări deschise și să fie 

lăsați suficient timp pentru a se  

 

 

gândi la răspunsuri, 

pentru a face conexiuni și pentru 

a găsi modele; le pot aminti 

elevilor să fie deschiși la opinii 

contradictorii (nu părtinitoare); 

le pot cere să evalueze un site, 

pornind de la anumite criterii; îi 

pot încuraja să pună la îndoială 

sursele informațiilor lor și îi pot 

învăța să facă diferențe între 

opinii și afirmații faptice. 

 

 



Şcoala modernă — Nr. 4 / 2022                                       Domeniul Management de proiect 
 

5 

 

 

Gamificarea reprezintă 

folosirea jocurilor în activitățile 

de învățare atât la școală, cât și în 

online. Profesorii pot realiza în 

clasă gamificare prin: plusuri sau 

puncte pentru anumite obiective 

pe care elevul le-a realizat sau 

competiții în clasă, individual 

sau pe grupe. 

 

 

Aplicații și jocuri la care 

profesorii pot apela ca să le 

capteze atenția elevilor secolului 

digitalizării pe care echipa le-a 

asimilat în cadrul programului și 

pe care le-a implementat la clase 

la LAVB, pot fi regăsite în lista 

următoare: 

 Aplicația VITA este una 

simplă și ușoară de 

editare video, cu toate 

funcțiile de care e 

nevoie pentru video; se pot crea 

videoclipuri cu toate funcțiile de 

înaltă calitate  

(https://play.google.com/store/a

pps/details?id=com.snowcorp.vi

ta&hl=ro&gl=US&pli=1) 

 

 

 

 

La disciplina limba și literatura 

română, a fost folosită în cadrul 

orelor și copiii din clasele V-VIII 

au fost extrem de încântați. S-au 

format echipe de 3-4 elevi și au 

trebuit să creeze un video, despre 

un scriitor preferat, român sau 

străin, apelând la text, sunet și 

imagini.  

Extrem de creativi, ei au creat 

produse audio și video, 

materialele lor având titluri 

precum: Curentele literare în 

secolele al XVII-lea și al XVIII-

lea, Latinitate și dacism, Limba 

română literară, Formarea 

conștiinței istorice realizate de 

echipe de la clasa a XI-a .  

Această aplicație poate fi 

utilizată la toate disciplinele. 

 Realitatea augmentată e 

combinația dintre lumea reală și 

virtuală, fiind benefică mai ales 

pentru a face conexiuni între 

materiale educaționale obținute/ 

utilizate în experiențe de învățare 

din universul spațial fizic, 

precum și din diverse medii 

virtuale (web, realitatea virtuală 

3D). Mai mult, realitatea mixtă 

nu numai suprapune, ci și 

ancorează obiectele virtuale în 

lumea reală. 

 La clasele a X-a  și a XI-

a, la nivelul liceului nostru, s-a 

realizat un joc de recunoaștere a 

imaginilor pe tema Fake/ real. 

 

 

 

 

 JeopardyLabs: 

https://jeopardylabs.co

m/  vă permite să creați 

un șablon personalizat 

fără PowerPoint. Jocurile create 

pot fi jucate online de oriunde în 

lume.  

 La anumite clase, s-a 

aplicat acest joc, având titlul: 

Scriitori, personaje, opere. 

 Goosechase/ vânătoare 

de comori 

(https://www.goosechase

.com/) 

 E foarte interesant jocul, 

iar elevii și-ar putea astfel 

îmbogăți cunoștințele, observând 

și cât de bine cunosc engleza, 

deoarece aplicația folosește doar 

această limbă. 

 Clasele a VIII-a au dat 

răspunsuri, pe echipe, și cu 

ajutorul aplicației Kahoot, în 

cadrul unui Joc gramatical: 

Categorii semnatice. 

 A doua mobilitate a avut 

loc în perioada 4-10 iulie 2022, 

în Barcelona, Spania, titlul fiind 

„Video and photography tech 

for education‘‘, furnizorul 

formării fiind Europass Teacher 

Academy, iar cei doi profesori 

participanți, Corina Dănilă și 

Luca Nicu, au învățat să 

folosească și să adapteze 

resursele audiovizuale existente, 

dar și să creeze propriile lor lecții 

pentru a îmbunătăți și stimula  

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snowcorp.vita&hl=ro&gl=US&pli=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snowcorp.vita&hl=ro&gl=US&pli=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snowcorp.vita&hl=ro&gl=US&pli=1
https://jeopardylabs.com/
https://jeopardylabs.com/
https://www.goosechase.com/
https://www.goosechase.com/
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învățarea elevilor artiști, prin 

programe și aplicații precum: 

Canva.com, Nearpod.com, 

whiteboard, pixlr.com, snapseed. 

La baza tuturor informațiilor noi 

primite în cadrul cursului 

desfășurat, a stat sintagma 

„Authentic learning 

experiences‘‘. Fotografia și 

filmarea sunt două unelte extrem 

de actuale și generoase ce pot fi 

utilizate pentru generația copiilor 

ancorați în era digitală. 

  În cadrul mobilității din 

Barcelona,  s-au prezentat multe 

aplicații și moduri interesante de 

a le folosi în cadrul orelor de 

curs. Utilizând fotografia și 

videografia, elevii pot realiza 

proiecte animate, atrăgătoare și 

creative, precum proiecte de 

documentare ce se pot desfășura 

pe parcursul unui an școlar întreg 

sau a unui modul.  

 Referindu-ne la 

implementare, elevii liceeni ai 

LAVB au putut realiza materiale 

video, conștientizând etapele de 

lucru în obținerea unui portret 

desenat corect, academic. 

Proiectele lor îi vor ajuta chiar și 

pe elevii din gimnaziu, 

dezvoltându-le creativitatea și 

abilitățile digitale.  

 

 Elevii au folosit  și 

aplicația Stop motion studio ce 

poate fi de asemenea extrem de 

interactivă. Stop motion 

(cunoscut și sub numele de "stop 

cadru") este o tehnică de 

animație care face ca obiectele 

din jurul nostru să pară a se 

deplasa de unele singure.  

 Devine o aplicație utilă 

atunci când elevii sunt angrenați 

intr-o activitate practică sau 

artistică. Folosind această 

aplicație, elevii artiști au surprins 

etapele de lucru în realizarea unei 

lucrări tridimensionale modelate 

în lut sau sculptate în lemn.  

 

 Elevii din gimnaziu își 

creează, pe parcursul vacanței de 

vară, un jurnal cu imagini și 

desene unde vor lipi și colora 

toate activitățile preferate, 

deoarece necesită mult timp.  

 Cei din clasele IX-XII, în 

schimb, au realizat prezentări cu 

hobbyuri-le lor, cu ajutorul 

aplicației Canva.   

 Implementarea a fost 

benefică pentru elevii din clasa a 

XII-a, deoarece ei își  pot crea 

singuri portofoliile de prezentare  

 

 

ce vor conține fotografii cu 

lucrările lor, cât și prezentări 

video pe care le vor folosi la 

proba de interviu din cadrul 

admiterii la Facultățile de Arte.  

 De asemenea, profesorii 

i-au încurajat pe adolescenți să se 

exprime fără a folosi cuvintele, 

prin proiecte simple și rapide. De 

pildă, să nareze o întâmplare 

scurtă doar prezentând diverse 

imagini. 

 

 

 A treia mobilitate s-a 

desfășurat în Kalamata, Grecia, 

furnizorul formării fiind 

Areadne, în perioada 3-9 iulie 

2022. Cei  doi profesori 

participanți, Moscalu Luminița și 

Cozma Daniela, și-au însușit noi 

competențe privind caracterul 

incluziv din fiecare clasă și 

reintegrarea elevilor care 

necesită mult sprijin în cadrul 

proiectului cu titlul „Towards 

the inclusive classroom: best 

practice‘‘.  

 În cadrul acestui 

program, echipa a învățat 

strategii de incluziune care pot fi 

utilizate la clasă, metode 

eficiente de monitorizare a  
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elevilor cu probleme sau care 

provin din etnii minoritare, 

metode de predare colaborativă 

și individualizată, exemple de 

bune practici, metode moderne 

de lucru cu elevii cu nevoi 

speciale prin diverse aplicații 

precum: 

• Scratch – se pot crea jocuri 

educative, simulări, experimente, 

povești animate; pentru elevii cu 

CES e atractiv pentru că 

folosește sunete, imagini, text, 

promovând colaborarea și 

interacțiunea între elevi. 

• BITSBOARD – aplicație 

formată din flashcards cu care se 

pot realiza minijocuri pe diverse 

teme, iar elevii pot juca jocuri 

între ei. 

 Cele două cadre didactice 

participante, au implementat la 

nivelul instituției școlare, metode 

de lucru pe care și le-au însușit în 

cadrul cursului. Au aplicat o serie 

de teste și chestionare înainte și 

după ce au lucrat cu elevii pentru 

a observa progresul acestora și 

eficiența utilizării metodelor 

abordate. Însă, fiind vorba despre 

copii cu cerințe educaționale 

speciale, fiecare test și chestionar 

a fost realizat în funcție de  

 

problemele personale, medicale 

ale educabililor. 

 A patra mobilitate s-a 

desfășurat în perioada 1-6 august 

2022, în Slovenia, furnizorul 

formării fiind Primera. Titlul a 

fost „Managementul stresului 

în școli‘‘, iar echipa participantă 

a fost constituită din profesorii 

Corlățeanu Carmen-Elena – 

coordonatorul proiectului și 

Șulea Cătălina. Aceștia au 

descoperit noi jocuri, aplicații, 

activități practice pentru a reduce 

consecințele stresului elevilor.  

 

 
  

 Dintre activitățile 

practice, jocuri, exerciții ce pot fi 

aplicate elevilor, amintim: 

Controlul traficului; Atenție la 

lupă!; Prieteni de respirație; 

Mersul conștient; Meditație cu 

conștientizarea emoțiilor; 

Numărătoarea inversă; Fumul 

negru; Desenul antistres; 

Rucsacul vieții; Meditația 

ciocolatei; Metoda jurnalului. 

 Implementarea 

proiectului a fost realizată la  

 

nivelul ciclului primar, 

participanții având vârste 

cuprinse între 6 și 11 ani. Scopul 

a fost detectarea factorilor 

stresori, recunoașterea și 

înțelegerea emoțiilor, 

gestionarea stresului într-un mod 

constructiv, folosind tehnici de 

respirație, relaxare și 

conștientizare, de tip 

mindfulness.  

 Au fost administrate două 

chestionare care au urmărit 

identificarea nivelulului de stres 

în rândul elevilor de vârstă 

școlară mică, înainte și după 

perioada de implementare. S-a 

observat o îmbunătățire a 

atenției, motivației, precum și a 

concentrării. A crescut reziliența 

înaintea testelor sau a 

concursurilor școlare,  energia 

pozitivă și interacțiunea cu 

colegii din clasă.  

  

 A fost creată o zonă 

specială de relaxare în fiecare 

spațiu de clasă,  numită „Colțul 

calm‘‘ ce încurajează adoptarea 

unui comportament adecvat 

pentru activitățile de învățare, 

recreere și socializare.  
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 Prin exerciții de respirație 

conștientă, desenare conștientă, 

mers conștient, meditație 

ghidată, jocuri de interacțiune, 

elevii au învățat să se relaxeze,  

să fie conștienți de reacțiile în 

corp și să devină mai calmi.  

 Pentru a diversifica 

modurile de gestionare, 

diminuare și combatere a 

stresului în rândul elevilor, s-a 

elaborat un ghid metodologic, 

intitulat Cum să scapi de stres în 

școală?.  

 Acesta oferă atât 

profesorilor, părinților și copiilor 

idei, jocuri, tehnici și activități de 

sprijin pentru controlul 

emoțiilor, respirație, meditație, 

concentrare și relaxare: 

Controlul traficului, Atenție de 

lupă, Prieteni de respirație, 

Fumul cel negru, Rucsacul vieții, 

Meditația muntelui etc.  

 

 
 

 

 

 

 

La finalul activităților, s-a 

realizat un site al  acestui Proiect 

Erasmus + ce poate fi găsit 

accesând  

https://www.erasmusplus.liceulb

rauner.ro/.  

 Aici se regăsesc resurse și  

exemple de bune practici care pot 

fi folosite de orice cadru didactic, 

de la  ciclul primar până la cel 

liceal superior și constituie o 

resursă educațională deschisă. 

 

 

 

https://www.erasmusplus.liceulbrauner.ro/
https://www.erasmusplus.liceulbrauner.ro/
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PROIECTUL STEFAN  

 Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în județul Neamț POCU/74/6/18/107380 

REZULTATE MISIUNE DE VERIFICARE EX-POST  

 

MANAGER  PROIECT  

PROFESOR-METODIST GABRIELA LIVIA CURPĂNARU 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

 

 

Nu le spune oamenilor 

planurile tale, arată-le 

rezultatele. 

În data de 3 noiembrie 

2022, a avut loc vizita – misiune 

de verificare ex-post la sediul 

Casei Corpului Didactic Neamț, 

Corpul B,   în cadrul proiectului 

“STEFAN – Susținerea 

Transversală a Educației prin 

Acțiuni  în județul Neamț”, 

eveniment care a avut ca 

principal scop asigurarea 

sustenabilității proiectului, în 

conformitate cu prevederile 

contractului de finanțare și a 

cererii de finațare, în perioada 

03.06.2021 – 08.11.2022. 

Sustenabilitatea 

proiectului conform cererii de 

finanțare 

Sustenabiliatea 

proiectului a fost asigurată printr-

un set de măsuri din timpul și 

ulterioare implementării, menite 

să asigure continuarea efectelor 

proiectului și valorificarea 

rezultatelor sale după încetarea 

sursei de finanțare. 

 

Valorificarea 

rezultatelor și sustenabilitatea 

financiară a proiectului 

Proiectul presupune 

activități încă din faza de 

implementare a proiectului de 

natură să contribuie la 

sustenabilitatea acestuia, după 

cum urmează: 

Activitatea 2.1: 

„Elaborarea unei metodologii de 

îmbunătățire a programelor 

educaționale utilizând principiul 

grădiniță/școală prietenoasă și 

diseminarea acesteia la nivel 

regional” este o activitate ce 

contribuie la sustenabilitatea 

proiectului vizând ameliorarea 

programelor educaționale prin 

cresterea gradului de atractivitate 

al activităților educaționale și de 

constientizare al importanței 

mediului și programelor 

interactive pentru dezvoltarea 

personală a copiilor prin 

diseminarea principiilor 

gradiniței/școlii prietenoase la 

nivel regional.  

 

 

Efectele pozitive ale 

implementării metodologiei 

vor continua și după 

finalizarea proiectului, aceasta 

fiind în continuare utilizată în 

cadrul unității de învațamânt și 

după încetarea sursei de 

finanțare și totodată 

recomandată spre utilizare 

celorlalte unități de 

învațamânt la nivel regional în 

vederea asigurării 

sustenabilității îmbunătățirii 

serviciilor educaționale. 

Activități derulate: 

 

 Școala Gimnazială 

Comuna Văleni:  

1. Activitate 

extracurriculară privind 

Ziua Intenațională a 

Copilului; 

2. Activitate de Ziua 

Educației – 05.10.2021; 

3. Activitate de 1 

DECEMBRIE – Ziua 

României; 
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4. Activitate de Crăciun și 

Anul Nou; 

5. Activitate de 24 Ianuarie 

– Ziua Unirii 

Principatelor Române; 

6. Activitate de 8 Martie – 

Ziua Internațională a 

Femeii; 

7. Activitate de Paște; 

8. Activitate de Ziua Cărții 

și sfârșit de an școlar. 

 

 Școala Gimnazială 

Comuna Stănița:  

1. Ziua Internațională a 

Copilului – acxtivitate 

extracurriculară – 1 iunie; 

2. Zilele Comunei Stănița – 

20 iunie 2021; 

3. Ziua Educației –                                

5 octombrie 2021; 

4. Ziua Națională a 

României –                                          

1 decembrie 2021; 

5. Activitate de Crăciun – 

decembrie 2021; 

6. Ziua Unirii Principatelor 

Române –                                                  

24 ianuarie 2022; 

7. Activitate de Paște –                            

13 aprilie 2022; 

8. Ziua Francofoniei –                           

23 martie 2022; 

9. Ziua Lecturii –                              

15 februarie 2022; 

10. Excursie tematică –                                

iunie 2022; 

  

 

 

 

 Efectele pozitive ale 

implementării metodologiei 

continuă și după finalizarea 

proiectului, în perioada de 

sustenabilitate, aceasta fiind în 

continuare utilizată în cadrul 

unităților de învățământ, Școala 

Gimnazială Stănița și unitățile 

subordonate și Școala 

Gimnazială Văleni și unitățile 

subordonate.  

 Este recomandată spre 

utilizare celorlalte unități de 

învațamânt la nivel regional în 

vederea asigurării sustenabilității 

îmbunătățirii serviciilor 

educaționale.  Este promovată 

pe site-ul Casei Corpului 

Didactic Neamț (CCD Neamț),  

www.ccdneamt.ro, al 

Inspectoratului Școlar Județean 

Neamț (ISJ Neamț), 

www.isjneamt.ro,   și în cadrul 

activităților desfășurate de Casa 

Corpului Didactic Neamț, 

activități de formare continuă, 

activități metodice, științifice și 

culturale, în cadrul 

parteneriatelor 

interinstituționale.  

 Activitatea este realizată  

permanent, față-în-față și în 

format online, în cadrul 

programelor de formare continuă 

și activităților metodice, 

științifice și culturale desfășurate 

în filialele CCD Neamț, în CDI-

uri  și școlile arondate; în cadrul 

consilierii, monitorizării și 

realizării în instituțiile școlare a  

 

activităților de formare continuă; 

în cadrul întâlnirilor 

trimestriale/semestriale cu 

Responsabilii cu Formarea 

Continuă; în cadrul Cercurilor 

Pedagogice pentru responsabilii 

Centrelor de documentare și 

Informare/ profesorii 

documentaristi.  

 Metodologia de 

îmbunătățire a programelor 

educaționale, realizată prin 

utilizarea principiului 

„Grădiniță/Școală prietenoasă”, 

are ca efect crearea unui cadru 

atractiv de desfășurare a 

activităților educaționale, în 

vederea ameliorării riscului de 

părăsire timpurie a sistemului de 

învățământ.  

 Aplicarea metodologiei 

și a liniilor directoare pentru 

organizarea fiecărei activități 

dedicate copiilor, având la baza 

principiile „Grădiniței/Școlii 

prietenoase”, are ca efecte: 

Oferirea unor experiențe pozitive 

tuturor copiilor și promovarea 

respectului de sine și încrederii; 

Promovarea egalității, 

respectului, nondiscriminarii și 

incluziunii tuturor copiilor, prin 

oferirea de oportunități egale de 

dezvoltare personală și 

educațională; Încurajarea 

copiilor de a participa la 

activități menite să sprijine și să 

dezvolte comunitatea în care 

aceștia trăiesc (acțiuni civice, 

jocuri educaționale);  

http://www.ccdneamt.ro/
http://www.isjneamt.ro/
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Realizarea unui mediu propice 

de dezvoltare a copiilor, care 

reflectă o stare bună de sănătate, 

nutriție și igienă; Sprijinirea 

dialogului școală-părinți-copii, 

în vederea ameliorării barierelor 

de comunicare existente, 

identificării factorilor 

declanșatori ai riscului ridicat de 

abandon școlar și elaborarea, 

trasarea unor direcții de acțiune 

corespunzătoare, care să 

faciliteze dezvoltarea 

armonioasă a copiilor; 

Promovarea participării 

părinților în discuții și decizii 

privind politicile și activitățile 

scolii. 

 Activitatea 2.3: 

„Dezvoltarea de parteneriate cu 

actori locali pentru asigurarea 

unei dezvoltări sustenabile a 

programelor educaționale” este o 

activitate ce contribuie la 

sustenabilitatea proiectului, 

reducerea și prevenirea 

abandonului școlar vizând 

dezvoltarea de parteneriate cu 

organizații relevante pentru 

sprijinirea serviciilor 

educaționale prin intermediul 

expertizei sau asigurării 

finanțării (instituții publice, 

ONG-uri, agenți economici etc.). 

Această activitate dezvoltată în 

cadrul proiectului pune bazele 

extinderii calitative a serviciilor 

educaționale prin implicarea 

actorilor relevanți locali (inclusiv 

potențiali angajatori) care prin  

 

expertiză, asigurarea unor 

facilități educaționale pentru 

copii și părinți sau finanțarea 

unor programe educaționale 

complementare contribuie la 

dezvoltarea consolidată a 

sistemelor educaționale în 

regiune, contribuind la 

sustenabilitatea proiectului după 

finalizarea proiectului. 

 Parteneriate încheiate cu 

organizații relevante pentru 

sprijinirea serviciilor 

educaționale prin intermediul 

expertizei sau asigurării 

finanțării (instituții publice, 

ONG-uri, agenți economici etc.), 

în perioada 03.06.2021 – 

8.11.2022 

 

 Școala Gimnazială 

Comuna Văleni:  

1. Acord de parteneriat - Proiect 

educativ-social ”Împarte-Educă-

Donează” Asociația ”EM” 

2. Acord de parteneriat – Poeta 

sufletelor simple” Școala 

Gimnazială ”Carmen SYLVA” 

Horia 

3. Proiect de activitate 

extracurriculară ”Drogurile îți 

curmă visurile”  Poliția, Biserica, 

Consiliu Local Văleni 

4. Protocol de colaborare 

”Campanie educație ecologică ” 

Asociația ENVIRON 

5. Partenership Agreement 

”2022 – Internațional Year of 

Fundamental Sciences for 

Sustainable Development –                                       

 

STE (A) M eTwining project” 

Mashar eh Military School 

Ibbid/Jordan 

6. Proiect Educațional Școală-

Poliție-Familie ”Siguranța 

Copilului – Prioritate a școlii, 

familiei, poliției” Poliția 

Comunei Văleni. 

 

 Școala Gimnazială 

Comuna Stănița:  

 Parteneriate încheiate cu 

organizații relevante pentru 

sprijinirea serviciilor 

educaționale prin intermediul 

expertizei sau asigurării 

finanțării (instituții publice, 

ONG-uri, agenți economici etc.), 

în perioada 03.06.2021 – 

8.11.2022 

1.”Mâncare sănătoasa și 

echilibrată” – parteneriat cu 

medicul de familie din comună; 

2. “Micul voluntar” - parteneriat 

Educational Eco-Natura; 

3.”Impreună pentru un viitor mai 

bun” - parteneriat Educational 

realizat cu Scoala Primara 

Stănița; 

4. “Prieteni prin corespondență” 

– parteneriat Școala “Antonie 

Mureșianu” Bîra ; 

5. “Spune NU drogurilor” – 

parteneriat cu Postul de poliție 

Stănița ; 

6. “Lasați copiii să vină la mine” 

– parteneriar educațional școală-

biserică; 

7. “Sânzienele” – parteneriat 

Școală – Biserica Todireni; 
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8. “Digital Skills Academy” – 

parteneriat Accenture; 

9. Dotarea bazei materaile a 

școlii – perteneriat Hope Rescue 

Center. 

 Întrucât una dintre 

prioritățile avute prin 

implementarea prezentului 

proiect este reprezentată de 

asigurarea unei dezvoltări 

sustenabile a programelor 

educaționale, care să faciliteze 

atât dezvoltarea personală a 

copiilor, cât și îmbunătățirea 

rezultatelor obținute de aceștia pe 

plan educațional, au fost  

realizate parteneriate, în fiecare 

unitate de învățământ,  cu actori 

locali relevanți, care au adus 

valoare adaugată în dezvoltarea 

elitistă a învățământului la nivel 

local, contribuind de asemenea 

la perpetuarea rezultatelor 

pozitive obținute în cadrul 

proiectului. Astfel, la nivelul 

fiecărei unități de învățământ, 

există parteneriate încheiate atât 

între părinți și unitatea de 

învățământ, având forma unui 

consiliu al părinților, cât și 

parteneriate cu actori precum: 

Grădinițe și școli din localitatile 

învecinate în vederea facilitării 

transferului de bune practici, 

diseminării rezultatelor pozitive 

obținute ca urmare a 

implementarii activităților 

proiectului și derulării unor 

activități de sprijin al tranziției 

copiilor către un ciclu  

 

educațional superior; ONG-uri 

relevante pentru susținerea 

educației prin activități extra-

curriculare si interculturale; 

Unități de cult pentru 

promovarea în rândul copiilor a 

toleranței și valorilor necesare 

unei dezvoltări personale 

armonioase; Cluburi sportive în 

vederea promovării în rândul 

copiilor a unui stil de viață 

sănătos prin intermediul 

sportului; Poliția locală pentru 

desfășurarea de activități de 

educație rutieră sau activități de 

diminuare a delicvenței juvenile; 

Agenți economici din regiune 

pentru asigurarea 

sustenabilității financiare în 

vederea derulării de activități 

extra-curriculare (sponsorizări 

pentru cercuri, ateliere, 

competiții, excursii etc.); 

Autorități publice locale și 

instituții publice locale, 

regionale și naționale relevante 

pentru domeniul educațional, în 

vederea implementării unor 

proiecte educaționale viitoare. 

Parteneriatele încheiate se 

regăsesc la fiecare unitate de 

învățământ, Școala Gimnazială 

Stănița și unitățile subordonate 

și Școala Gimnazială Văleni și 

unitățile subordonate. 

 Activitatea 2.5: 

„Organizarea unui workshop 

pentru diseminarea, transferul și 

valorificarea bunelor practici 

dezvoltate în cadrul proiectului la  

 

nivel local și regional” este o 

activitate ce contribuie la 

sustenabilitatea proiectului 

vizând scalarea rezultatelor 

obținute în cadrul proiectului 

către stakeholderii interesați de 

aplicarea metodologiilor și 

principiilor care au asigurat 

succesul proiectului.  

 De asemenea, se 

urmărește replicarea efectelor 

pozitive și în cadrul altor unități 

de învățământ regionale, 

proiectul fiind orientat spre a 

reprezenta un etalon de bune 

practici în îmbunătățirea 

sistemului de învățământ, 

prevenirea riscului de abandon 

școlar și incluziunea socială a 

copiilor provenind din grupuri 

vulnerabile în vederea asigurării 

echitabile a accesului la servicii 

educaționale calitative. 

 În cadrul Activității A2.5 

s-a  organizat un workshop ce a 

avut  ca principal scop asigurarea 

diseminării, transferului și 

valorificării bunelor practici 

dezvoltate în cadrul proiectului, 

fiind astfel adusă o contributie 

substanțială atât la asigurarea 

sustenabilității măsurilor 

implementate în cadrul 

proiectului, cât și scalării și 

perpetuării rezultatelor pozitive 

obținute. Workshop-ul a fost 

realizat în ultima lună de 

implementare a proiectului (L36) 

și a fost destinat destinat 

participării unui număr de 30 de  
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stakeholderi și a abordat 

următoarele componente:  

 1.Prezentarea 

comparativă a situațiilor pre-

implementare și post-

implementare precum și a 

metodologiei educaționale 

utilizate în cadrul proiectului 

care a fost  distribuită 

participanților;  

 2.Prezentarea 

principalelor bariere ce se opun 

integrării sau reintegrării în 

sistemul educațional de masă al 

copiilor care nu sunt înscriși la 

scoală sau al celor care au părăsit 

timpuriu școala precum și 

prezentarea soluțiilor ce pot fi 

adresate în vederea reducerii și 

prevenirii riscului de abandon 

școlar;  

 3.Prezentarea 

principalelor direcții de acțiune 

care au fost abordate în perioada 

post-implementare în vederea 

asigurării sustenabilității 

măsurilor implementate în cadrul 

proiectului și asigurării 

valorificării și scalării la nivel 

regional a rezultatelor obținute; 

 4.Prezentarea 

principalelor recomandări de 

bune practici și a principiilor ce 

pot fi transpuse în replicarea 

modelului educațional de succes 

în alte unități de învățământ din 

regiune.  

 La data derulării vizitei 

ex-post: 

 

 

 1. Au fost prezentate 

toate datele și documnetele care 

pun în evidență activitățile 

referitoare la sustenabilitatea 

proiectului; 

 2. S-a constat că toate 

măsurile de sustenabilitate au 

fost implementate conform 

datelor din Cererea de finanțare. 

 3. La avizier – sala 

proiectului sunt prezente afișe în 

care se pot distinge elementele de 

identitate vizuală specifice 

proiectului implementat. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: 

Proiect STEFAN 

ID: 107380, POCU, 

34052/16.05.2018, 

17.05.2018 –  02.06.2021,  

OIPOCU MEC 
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ATELIERE DE LUCRU PENTRU MENTORAT DIDACTIC ÎN CADRUL PROIECTULUI 

„PROF – PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE,  ID 146587” 

 

PROFESOR-METODIST GABRIELA LIVIA CURPĂNARU 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

 

 

În perioada 14-16 

decembrie 2022, Partenerul 

P6_Casa Corpului Didactic 

„Grigore Tabacaru” Bacău a 

organizat și desfășurat o serie de 

ateliere de lucru pentru mentorat 

didactic în cadrul Proiectului 

„PROF – Profesionalizarea 

carierei didactice”.  

În calitate de expert, 

Responsabil Programe Formare 

P6, m-am implicat și, am susținut 

în cadrul Sesiunii de lucru 4, 

Temele: 2.3.7. Structura 

portofoliului pentru dezvoltare 

profesională continuă pentru 

programele PROF III și PROF 

IV ȘI 2.3.8. Resurse strategice.  

 

 

 

De asemenea am pregătit 

Sesiunea de lucru 6, Tema 3. 

Operaționalizarea strategiei de 

formare pentru programele 

PROF III și PROF IV și 

particularizarea activităților de 

formare la nivelul BPP: 

 

3.1. Proiectarea 

etapizată a formării, 

corespunzător categoriilor de 

grup țintă; 

3.2. Proiectarea și 

planificarea sesiunilor 

interactive de instruire a 

formatorilor; 

 

3.3. Elaborarea 

proiectului graficului 

activităților de formare. 

Atelierele de lucru au 

avut drept scop asigurarea 

cadrului operaţional privind 

profesionalizarea în cariera 

didactică, prin mentorat, ca 

urmare a 

transformărilor/modificărilor 

normative, naționale şi 

internaţionale, privind procesul 

educaţional, cariera didactică şi 

activitatea didactică. 

Tematicile atelierelor au 

abordat modelul colaborării 

pedagogice și au  promovat  

exemplele  de bună practică în 

cadrul comunităților de învățare, 

cu privire la  stagiile de practică 

pedagogică, la incluziunea în 

educație, învățarea în context 

blended-learning. 

Sesiunile de formare și 

activitățile din cadrul atelierelor 

de lucru au fost  susținute atât de 

experți – membri ai echipei ME-

P0 și ai partenerilor (universitari 

și preuniversitari) - cât și de 

cadre didactice din cadrul 

Bazelor de practică pedagogică  
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(BPP), profesori care 

predau discipline 

psihopedagogice și/sau metodice 

în cadrul liceelor cu profil 

pedagogic. 

Atelierele au fost 

organizate, in situ și în format 

blended learning/online, în 

rețeaua bazelor de practică 

pedagogică – BPP si  se 

încadrează în categoria de 

programe de abilitare 

funcțională, conform OME nr. 

4224/2022 și au o durată de 15 de 

ore și 7 credite profesionale 

transferabile. 

Activitățile s-au 

desfășuart după următorul 

program: miercuri 14.12.2022, 

interval orar 14.00-18.00; joi 

15.12.2022, interval orar 9.00-

18.30; vineri 16.12.2022 interval 

orar 9.00-13.00. 

A fost o experiență 

constructivă privind viitorul 

mentoratului de carieră didactică 

la nivelul sistemului de 

învățământ preuniversitar pentru 

o racordare predictibilă la 

dinamica actuală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate informațiile despre 

Proiectul „Prof – 

Profesionalizarea Carierei 

Didactice,  Id 146587” se găsesc 

pe site-ul Ministerului Educației 

accesând link-ul: 

https://www.edu.ro/PROF  

 

și pe site-ul Casa 

Corpului Didactic „Grigore 

Tabacaru” Bacău _Partener 6,  

https://www.ccdbacau.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.ro/PROF
https://www.ccdbacau.ro/
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TINERI MUNTENI MESERIAȘI AI VĂII BISTRIȚEI 

 

ÎNV. SPĂTĂRESCU RAMONA, PROF. MIHAI VASILICA 

LICEUL ”MIHAIL SADOVEANU” BORCA 

 

 

CDI- Biblioteca școlară a 

Liceului ”Mihail Sadoveanu” 

Borca împreună cu  înv. 

Spătărescu Ramona, prof. Mihai 

Vasilica, înv. Alămâie 

Dumitrela, bibl. Gheorghiu 

Despina, prof. Radu Cătălina, 

prof. Bondar Marcela, bibl. 

Lupescu Iolanda, Bordianu 

Petrișor, foto. Sebastian Bălan, 

editare video Fedeleș Alexandru 

(echipa de proiect), în colaborare 

cu stud. Precub Georgiana, a 

derulat un proiect comunitar 

intitulat ”Clubul meseriilor 

rurale” . 

Proiectul a încurajat 

copiii și tinerii să investigheze, să 

cerceteze, și să descopere în ritm 

propriu cum se poate rezolva o 

problemă/ provocare. Concret, 

tinerii au avut de realizat un 

GHID DE CULTURĂ. 

Copiii au fost provocați 

să identifice și să facă o listă de 

valori culturale locale și apoi să 

realizeze o ofertă turistică 

documentată adresată turiștilor 

iubitori de ecoturism. Aceste 

provocări au devenit un maraton 

de cercetare și dinamizare a 

comunității. Am întâlnit oameni  

 

valoroși, povești 

uimitoare, peisaje care îți taie 

răsuflarea, case-bijuterii ale 

arhitecturii țărănești locale, 

meserii pe cale de a fi uitate , dar, 

mai ales, am găsit brațe deschise! 

Tinerii sunt schimbarea!  

Tinerii au înțeles că 

termenul comunitate nu este 

neapărat o delimitare geografică, 

ci un spațiu al interacțiunii. 

O comunitate locală este 

puternică dacă locuitorilor le 

pasă de problemele acesteia și se 

simt responsabili pentru viața lor 

în comunitate. 

Prin participarea la 

activitățile din Clubul Meseriilor 

Rurale, copiii și tinerii: 

 sunt reconectați la 

comunitate (vorbesc cu 

oamenii din sat, vizitează 

locuri vechi, dar cu 

”ochelari” noi) 

 sunt provocați constant la 

o experiență în trei pași - 

Învață, Acționează, și 

(se) Transformă 

 „Lucrează” pentru binele 

comunității, în timp ce se 

redescoperă și se 

dezvoltă pe ei înșiși. 

 

Învățarea se extinde 

dincolo de zidurile școlii, în viața 

de zi cu zi, cu accent pe abilități, 

cunoștințe și experiență pentru 

viitor. Elevii rețin 75% atunci 

când fac, comparativ cu 5% din 

ceea ce aud sau 10% din ceea ce 

citesc. Învățarea este în cele din 

urmă mai autentică, mai 

motivantă, mai durabilă! 

Proiectul de Service-Learning 

propus de echipa noastră: 

 Sprijină învățarea conectată 

la curriculum 

 Lecțiile predate sunt folosite în 

scopul proiectului, iar elevii sunt 

ajutați să facă legătura între cele 

învățate și modul lor de aplicare 

în context comunitar. În cazurile 

cele mai fericite, învățarea și 

serviciul se capacitează și se 

întăresc una pe cealaltă, 

curriculumul fiind cel care 

ghidează proiectul, iar proiectul 

sprijină aprofundarea 

competențelor din curriculum.  

 Este ancorat în nevoile 

reale ale comunității.                              

Proiectul permite elevilor să se 

implice direct și personal în 

rezolvarea unor probleme 

relevante pentru comunitatea lor.  
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Elevii identifică nevoile 

comunității în urma unui 

demers investigativ care 

include metode precum 

observația directă, interviuri, 

chestionare. Aceste date sunt 

folosite de elevi pentru a realiza 

un plan care se va concretiza în 

acțiuni cât se poate de reale și 

folositoare comunității.  

 Include timp 

pentru reflecție. Pe tot parcursul 

proiectului, elevii sunt ghidați în 

mod sistematic să reflecteze 

asupra efectelor propriilor acțiuni 

în comunitate, dar și asupra 

schimbărilor interne – cum 

gândesc, ce simt, cum 

reacționează, ce învață, cum învață 

etc. Momentele AHA, dezvoltarea 

gândirii critice și a metacogniției 

elevilor, presupun ca profesorul să 

aloce timp suficient pentru 

reflecția asupra experiențelor trăite 

de elevi.  

 Este ghidat de 

vocile elevilor Elevii au nevoie 

de contexte în care să își exprime 

ideile și opiniile și să ia decizii 

urmate de consecințe în contexte 

autentice. Proiectele de Service - 

Learning permit elevilor să aibă 

inițiative, să ia decizii, să 

interacționeze cu membrii 

comunității, să învețe despre cum 

funcționează (sau nu) societatea 

și să își vadă ideile transpuse în 

realitate. La final, tot ei sunt cei                           

 

care reflectează și evaluează 

succesul și extrag învățăminte. 

 Se realizează în 

parteneriat cu comunitatea .  

Cele două obiective de 

bază ale proiectelor de Service - 

Learning sunt schimbarea 

abordărilor didactice și a culturii 

învățării în școală, precum și 

consolidarea participării 

comunitare. Pentru ca ambele 

obiective să reușească, proiectul 

are loc în afara școlii și în 

colaborare cu parteneri din 

cartier sau comunitate. Acest 

lucru aduce beneficii elevilor, 

care descoperă noi locuri de 

învățare, oferă avantaje școlilor 

care se deschid, precum și 

comunității și partenerilor 

implicați. 

 Progresul este monitorizat  

„Proiectul nostru a contat?”, „A 

făcut vreo diferență?”.  

Toate proiectele de Service-

Learning au nevoie să urmărească 

și să evalueze măsura în care 

acțiunile comunitare ale elevilor 

au avut un impact (pozitiv), dar și 

să faciliteze extragerea unor lecții 

pentru viitor. Elevii sunt ghidați să 

observe, să raporteze, să calculeze 

efectele produse de acțiunile lor, 

având grijă să includă feedbackul 

comunității în întregul demers. 

Sprint-uri* săptămânale 

și provocarea obligatorie (Open 

Learning) 

 

În fiecare săptămână se 

parcurge fiecare etapa pe Open 

Learning împreună cu elevii 

pentru a se familiariza cu 

subiectul și provocarea 

obligatorie. Pentru fiecare sprint 

este alocată o săptămână în care 

o anumită activitate trebuie 

finalizată. 

 La fiecare etapă sunt 3 

elemente: 

-Descoperă – un video scurt 

pentru a înțelege etapa 

-Aplică – un exercițiu în grup 

unde elevii vor lucra în echipă 

Provocarea obligatorie 

 Sesiune 1: realizarea 

interviurilor empatice în 

comunitate & profilul 

clientului țintă 

 Sesiune 2: identificarea 

problemei în comunitate și 

alegerea unei soluții viabile 

pentru a răspunde la nevoile 

clienților & prezentarea 

prototipului 

 Sesiune 3: completarea 

planului de proiect (Project 

Canvas) 

 Sesiune 4: realizarea unui 

video de 2-3 minute pentru a 

prezenta planul (Pitch –    

Discursul de prezentare) 

 Sesiune 5: revizuirea / 

adaptarea / modificarea 

Project Canvas pentru a 

aplica pentru finanțare. 

Completarea formularului 

de finanțare. 
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Valori culturale în Borca 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonatori proiect:  

Clubul Meseriilor Rurale 2022, 

înv. Spătărescu Ramona,  

prof. Mihai Vasilica 
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IDENTITATE CULTURALĂ ROMÂNEASCĂ  

 

 PROFESOR-METODIST GABRIELA-LIVIA CURPĂNARU 

PROFESOR-METODIST LĂCRĂMIOARA TINCĂ 

BIBLIOTECAR ANA MACOVEI 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

 

  

 “Fără obiceiurile și 

tradițiile noastre, fără portul și 

limba noastră, nu am putea să 

ne numim români.” 

 Casa Corpului Didactic 

Neamț a organizat, Evenimentul 

regional Identitate culturală 

românească, Activități științifice 

și cultural-religioase, în data de 

14 decembrie 2022, la Corpul B 

situate în strada Petru Movilă, 

nr. 67. 

 Crăciunul este o perioadă 

puternic încărcată emoțional, 

când sufletul oamenilor devine 

mai bun, când între oameni este 

mai multă pace și bunăvoință. 

Toate traditiile, obiceiurile, 

datinile și decorațiunile de 

Crăciun au un simbol si o 

semnificatie aparte.  

 

  

 

 Crăciunul mai este numit 

și sărbătoarea familiei. 

Amintirea copilăriei ce ne revine 

puternic, în suflet și în minte, 

zăpezile bogate și prevestitoare  

de rod îmbelsugat, colindele și 

clinchetele de clopoței, mirosul 

proaspăt de brad și de cozonaci, 

nerăbdarea așteptării darurilor 

sub pomul de iarna, toate 

creează în sânul familiei o 

atmosferă de liniste și iubire.  

 

 De la Crăciun și până 

după Anul Nou, sărbătorile și 

obiceiurile se țin lant. Colindatul  

deschide de obicei ciclul celor 

12 zile ale Sărbătorilor de Anul 

Nou.  

 

 Colindele creează o 

atmosfera plină de optimism în 

care se formulează dorințe ale 

oamenilor, uneori acestea 

atingând limitele fabulosului. 

 Darul oferit de gazde 

colindătorilor, în forma 

tradițională a obiceiului, este 

colacul, el însuși semn de belșug 

și roade bogate. 

 

 Activitățile desfășurate 

au vizat: 

    Conştientizarea 

semnificaţiilor şi 

simbolurilor de la 

Crăciun și până după 

Anul Nou; 

    Promovarea valorilor 

culturale naţionale; 
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    Valorificarea creativităţii 

elevilor, profesorilor, 

implicarea acestora în 

activităţi de învăţare 

formale, nonformale şi 

informale. 

   

  La eveniment au 

 participat:   

 personal din 

sistemul de învățământ 

preuniversitar; 

 elevi însoțiți de 

cadre didactice și părinți. 

   

 Activitățile din 

 cadrul  evenimentului s-

 au  desfășurat în 

 format  asincron și 

 sincron, cu 

 participare directă și 

 indirectă, pe parcursul a 

 5 secțiuni: 

 

 Secțiunea I. 

Activități științifice 

 Secținea II. 

Activități cultural-

religioase 

 Secținea III. 

Expoziție de carte veche 

 Secțiunea IV. 

Expoziție cu lucrări ale 

elevilor  

 Secțiunea V. 

Daruri de la Moș 

Crăciun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Participanții au 

trimis lucrări si prezenări 

care vor apărea în cartea 

online cu ISBN,                        

cu titlul: Identitate 

Culturală Românească. 

 

 Evenimentul a 

avut loc în parteneriat cu 

unități de învățământ, 

dar și cu ajutorul 

sponsorilor, după cum 

urmează: 

 

1. Parohia "Buna Vestire" 

Sarata, Piatra Neamț, 

Strada Verii, Nr. 5, 

Piatra Neamț, jud. Neamț 

2. Agentia pentru 

Dezvoltare Regională 

Nord-Est prin Centrul 

Regional de Studii Nord-

Est, jud. Neamț  

3. Primăria Borca, Comuna 

Borca, jud. Neamț 

 

4. Pegasus Artgraf,  

Municipiul Piatra-

Neamţ, jud. Neamț 

5. Fabrica de Pâine Lucia, 

Municipiul Piatra Neamț, 

jud. Neamț 

6. Pop Up Consignatie 

Rochii by Petal, 

Municipiul Piatra Neamț, 

jud. Neamț 

7. Liceul "Mihail 

Sadoveanu", Comuna 

Borca, jud. Neamț 

8. Şcoala Gimnazială 

„Regina Maria”, Oraşul 

Bicaz, jud. Neamț 

9. Liceul "Carol I", Oraşul 

Bicaz, jud. Neamț 

10. Colegiul Tehnologic 

"Spiru Haret", 

Municipiul Piatra-

Neamţ, jud. Neamț 

11. Şcoala Gimnazială, 

Comuna Hangu, jud. 

Neamț 

12. Şcoala Gimnazială 

"Iustin Pîrvu", Comuna 

Poiana Teiului, jud. 

Neamț 

13. Liceul "Gh. Ruset 

Roznovanu", Oraşul 

Roznov, jud. Neamț 

14. Şcoala Gimnazială Nr. 1, 

Comuna Bicaz-Chei, jud. 

Neamț 

15. Şcoala Gimnazială Nr. 2, 

Municipiul Piatra-

Neamţ, jud. Neamț 
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16. Liceul Particular Nr. 1, 

Sat Bistrița, Comuna 

Alexandru Cel Bun, jud. 

Neamț 

17. Liceul Teoretic "Dr. I. C. 

Parhon", Municipiul 

Piatra-Neamț, jud. 

Neamț 

 

 În deschiderea 

activităților au luat 

cuvântul:  doamna prof. 

Gabriela BANU, 

directorul Casei Corpului 

Didactic Neamț;  

Părintele Paroh 

Constantin CAPȘA;  

Părintele profesor Mihai 

CAPȘA-TOGAN;  

Invitat special:  

Părintele Paroh  

Gabriel-Florin ONEL  

din Basarabia. 

 

  

 Spiritul Crăciunului a 

fost adus, în atmosfera de mare 

sărbătoare și, de un grup de elevi 

de la Liceul Teologic Ortodox                   

"Sfinţii Împăraţi Constantin și 

Elena", Municipiul Piatra-

Neamţ care au interpretat 

colinde creștine  tradiționale.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Împreună cu colegele 

mele, implicate în  organizarea 

evenimentului,  am oferit daruri 

tuturor celor prezenți, de la mic  

la mare, daruri care au adus 

bucurie în suflete și zâmbete pe 

chipurile de copii. 

  

  

 Anul acesta, fiind prima 

ediție de un real succes și de 

impact major, am hotărât, să 

continuăm și următorii ani, să 

ducem mai departe, prin 

acțiunile noastre,  identitatea 

culturală românească încărcată 

de credință și spiritualitate. 
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IULIU PRODAN -Promotor al Florei României (1875-1959) 

 

Prof. SASU ELENA-CRISTINA 

Școala Gimnazială ”Regina Maria” Bicaz 

 

 

 
(1875-1959) 

 

 Iuliu Prodan s-a născut la 

29 septembrie 1875 la Chioduș, 

Jud. Bistrița-Năsăud. Din 

fragedă copilărie a adunat și 

iubit frumusețile naturii. Școala 

primară începe în satul natal, 

unde a avut ca învățător pe 

fratele tatălui său, țăran iubitor 

de carte. Chiar din clasa I de 

liceu, agerimea spiritului său 

iscoditor față de fenomenele 

naturii, atrage atenția 

profesorului de științe naturale 

Màrtonffy, autorul unei ample 

monografii privind Câmpia 

Transilvaniei.  

 Începând din clasa a 

doua, el este singurul elev pe 

care Màrtonffy îl invită 

consecvent pe teren în excursiile 

sale științifice.Timp de 4 ani, cât 

a urmat cursurile de la Gherla, 

profesorul său favorit insistă în 

a-l introduce cu deosebire în  

 

lumea insectelor, deși pentru  

elevul de atunci, plantele erau 

parcă mai ispititoare. Adeseori 

în diminețile de primăvară și 

vară, atras de frumusețile 

naturii, venea cu întârziere la 

prima oră, fapt pentru care 

profesorii îl certau, cu excepția 

lui Martonffy care-l primea 

întotdeauna cu un zâmbet de 

bunăvoință exclamând: 

 ”Ia spune micul meu prieten, ce 

ai mai văzut și ce ai mai adus de 

data asta?” 

            Pasiunea și dăruirea 

pentru studierea naturii, a 

plantelor în special, era să-l 

coste eliminarea de la examenul 

de absolvire a cursului inferior 

de liceu: se crease tradiția ca 

elevii să vină îmbrăcați în haine 

de sărbătoare împreună cu 

părinții lor. Elevul Prodan, atras 

de coloritul estival al câmpiei 

someșene, uită să-și anunțe tatăl 

de ziua examenului și ceva mai 

mult, în dimineața respectivă se 

furișa pe câmp înainte de 

răsăritul soarelui, pentru a 

colecta plante. 

 Când își dă seama de 

importanța zilei, soarele era de 

mult sus pe cer și examenul 

începuse. Atunci îmbrăcat în 

haine de teren, pline de noroi, 

căci noaptea plouase, se îndreptă 

maratonic spre școală și intră 

grăbit în sala de examen, cu 

brațul încărcat cu plante, pe care  

 

ar fi riscat să nu le mai găsească 

dacă le-ar fi lăsat pe coridor. În 

sală se lasă o tăcere adânca, 

lumea se uită la dânsul cu 

nedumerire și curiozitate. Atunci 

directorul școlii îl invită 

autoritar să părăsească sala de 

examen.  

 Iuliu Prodan pleacă de la 

Gherla să-și continue liceul la 

Năsăud, păstrând însă o 

corespondență permanentă cu 

Màrtonffy pe care îl informa cu 

regularitate despre cercetările 

lui. Astfel se continuă amiciția 

din primii patru ani de liceu 

dintre profesor și elev. 

 La Năsăud, chiar din 

primele săptămâni, Iuliu Prodan 

atrage atenția profesorului de 

științe naturale doctor Artemiu 

Publiu Alessi care, vede în noul 

elev un mare pasionat al 

științelor naturale. Sub 

îndrumarea acestuia, Iuliu 

Prodan este antrenat în studiul 

unor fenomene biologice mai 

complexe.  

 Artemiu Publiu Alessi 

este primul botanist care 

cercetează Dobrogea, publicând 

în 1883 o lungă listă de plante 

găsite acolo. Cu 9 ani mai târziu 

dă la tipar, în nemțește ”Flora 

izvoarelor minerale de la 

Sângiora-Băi” și construiește în 

Munții Rodnei o cabană pentru 

cercetări botanice și pune bazele 

unei grădini botanice la Năsăud. 
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  La 11 ani de la 

terminarea facultății Iuliu 

Prodan nu uită dorința sa veche 

și explorează Dobrogea. Tot 

datorită profesorului său, ia 

legătura cu eruditul botanist 

Florian Porcius. Întâlnirea cu 

acest patriarh al botanicii 

românești l-a determinat să se 

consacre, pentru todeauna 

studiilor și cercetărilor de 

botanică.  

 La terminarea liceului 

părinții îl silesc să se înscrie la 

teologie, pe care o părăsește din 

primul an scriindu-i lui Porcius: 

”…vă promit că încât îmi voi 

concede debilele-mi puteri, mă 

voi năzui ca să contribuiesc și 

eu cu o pietricea la edificiul 

pompos al științei botanice pe a 

cărui frontierar e gravat numele 

ilustru al D-voastră.” 

             Modestul și 

reverențiosul student nu și-a 

putut da seama atunci că 

”debitele lui puteri” au însemnat 

o impresionantă încordare de 

voință, care nu a slăbit șase 

decenii și jumătate, 

iar”pietriceana” făgăduită avea 

să ajungă până la propoziția unui 

important moment al științei 

românești. Se hotărăște să 

urmeze științe naturale, 

înscriindu-se la Universitatea 

din Cluj, în 1895.  

 Porcius îi dă o scrisoare 

de recomandare către prietenul 

lui și al botaniștilor români, 

profesorul de botanică Augustin 

Kamitz – autor al unei 

compilații privind sinteza florei 

României, membru 

corespondent al Academiei 

Române. Încă din primele zile, 

Prodan dovedește că a meritat pe  

 

deplin protecția lui Porcius și 

buna primire din partea lui 

Kamitz. Acesta descoperă în 

noul său student nu numai un 

elev dornic de învățătură, dar și 

botanist începător, care s-a 

angajat numaidecât la sarcini 

științifice pline de răspundere, 

privind aranjarea ierbarului de la 

catedră și completarea unor date 

floristice.  

 Acest ajutor competent a 

fost consemnat elogios în revista 

muzeului ardelean în anii 1895-

1896. Serviciile aduse de Prodan 

muzeului botanic ca și inițierea 

lui în ale botanicii îl făcuseră 

atât de cunoscut și de apreciat, 

încât și urmașii lui Kamitz (I. 

Istvanffy și A. Richter) după 

moartea acestuia au continuat 

să-i ceară colaborarea, onorând-

o cu deplină recunoaștere în 

dările de seamă ale muzeului. 

Între timp, își îmbogățește 

propriul său ierbar prin colectari 

în jurul Clujului și Câmpia 

Transilvană. 

              După 1900 intră în 

învățământul secundar. Nu 

reușește să profeseze decât timp 

scurt în plaiurile someșene 

dorite la Gherla și Năsăud. Este 

nevoit să primească posturi la 

licee de stat, la Eger (Ungaria), 

la poalele muntelui Matra – 

vestit pentru flora sa, apoi la 

Sombor (azi în Iugoslavia) în 

provincia Bacica, situată între 

curbura Dunării și Tisa. 

 În acest timp călătorește 

mereu, cercetând flora 

ținuturilor străbătute. El studiază 

temeinic flora din împrejurimile 

orașului Eger și din Bacica. De 

la Sombor are prilejul să facă 

excursii în Bosnia și  

 

Herțegovina, făcând observații 

originale asupra florei, încă 

relativ puțin cunoscută. Prodan 

trebuie considerat ca al doilea 

român care după Constantin 

Manolesco, explorează pe teren 

florile din Peninsula Balcanică. 

Dar o voce lăuntrică îl îndeamnă 

să își extindă cercetările în țară, 

dincoace de Carpați.  

 Botanizând prin Carpați, 

trece în 1906 apoi în 1909 în 

Oltenia și Muntenia, studiind 

mereu flora și închegând 

legături prietenești cu botaniștii 

din București. 

 În 1910, i se îndeplinește 

”o altă dorință ce de ani de zile 

îl stăpânea – Dobrogea!”. Vreme 

de o lună o cutreieră într-adevăr 

în lung și în lat întorcându-se de 

acolo cu o bogată recoltă de 

plante  și de note floristice. 

 Toate aceste peregrinări 

ni-l consacră drept primul 

botanist român care dobândește 

pe teren viziunea concretă a 

florei și vegetației de pe întreg 

teritoriul României. 

Rezultatele acestor cercetări 

înfăptuite între 1900-1918, sunt 

materializate în 28 de lucrări 

publicate. Făurirea Statului 

Național Unitar Român, în 1918 

schimbă viața și misiunea 

științifică de până atunci a 

botanistului Prodan.  

 În 1919 este chemat 

profesor de botanică și 

fitopatologie la Academia de 

Agricultură – actualul Institut 

agronomic ”doctor Petru Groza” 

din Cluj, unde funcționează până 

la pensionarea sa din 1940.  
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Una din primele îndatoriri pe 

care si le-a impus în noul său 

post a fost redactarea  unui 

determinator de plante. 

           Flora bogată a României 

cuprinde peste 3500 de plante 

superioare foarte variate ca 

origine, ca adaptări ecologice, 

ca poziție sistematică.  
 Prodan a dat dovadă 

astfel nu numai de competență 

profesională ci și de un profund 

patriotism editând în 1923, cu 

jertfe materiale proprii ,”Flora 

pentru determinarea și 

descrierea plantelor ce cresc în 

România”- în 2 volume- întâiul 

determinator al plantelor din 

România.  

 Experiența lui floristică 

și taxonomică într-adevăr 

uimitoare i-a permis să 

prelucreze monografic mai 

multe genuri vegetale bogate și 

dificile din țară, cum este: 

Centaurea, Rosa - specii 

spontane și cultivate, Achillea, 

Iris. 

 Concomitent apar din 

pana lui Prodan numeroase 

contribuții floristice mai mici, 

alături de monografii mai mari 

cum sunt: 

 ”Flora nisipurilor din 

România”(1925) 

 ”Flora câmpiei 

Ardelene”(1931) 

 ”Conspectul Florei 

Dobrogei”(1934) 

 ”Fânețe și pășuni din 

Nordul 

Transilvaniei”(1948),ope

re voluminoase, în care 

competența floristică și 

sistematică a 

neobositului botanist  

 

clujean e însoțită de 

inițierea lui în doctrina 

ecologică. 

         Iuliu Prodan a prelucrat 

96 de lucrări care însumează 

7700 pagini o realizare într-

adevăr impresionantă pentru un 

singur om și într-un domeniu 

care are, pas cu pas o 

documentare exactă. 

 În cursul studiilor sale 

Prodan, a creat numeroase 

specii, varietăți și forme noi de 

plante care îi poartă numele și 

vestesc în lumea largă puterea 

lui de muncă și de discernământ, 

iar altele numite după el de către 

străini, vădesc înalta apreciere și 

venerație cu care era înconjurat 

din ce în ce mai mult.  

 Bătrânețea nu l-a 

înduplecat pe Prodan să-și 

înceteze limitele, strădania de a 

se ține cu sfințenie de 

legământul său din tinerețe, 

continuând cercetările pe teren 

și în ierbare. Ajunsese să i se 

zică ”Moș Prodan” tot așa cum 

zicea el în generația lui cu multe 

decenii în urmă ”Moș Procius”. 

Dar ca și acesta cultiva mai 

departe netulburat ”scenția 

amabilis”. 

 Este semnificativă în 

privința aceasta o întâmplare din 

adânca bătrânețe a lui Prodan. 

Se apropia de 80 de ani de când 

plecase neînsoțit de nimeni, 

decât de nelipsitul lui geamantan 

să revadă flora din Maramureș. 

În gara Vișeu a căzut din vagon 

între șine, iar vagonul a trecut 

peste el.  

 A fost o minune că a 

scăpat doar cu o zdravănă      

contuzie, care nu la împiedicat 

să plece imediat spre țintă, cu  

 

pasul măreț al omului bătrân; 

dar cu nepotolita ardoare de 

explorator al florei așa cum se 

știa din frageda lui tinerețe. În 

ultimii 2-3 ani ai vieții când 

inevitabilul deznodământ se 

apropia din ce în ce mai vădit, a 

sistat cercetările pe teren, dar 

răsfoia mereu ierbarul său 

îndrăgit ale cărui foi i se furișau 

pe masa de lucru câmpiile 

înierbate, munții păduroși și 

plaiurile înflorite ale țării. 

 Legământul din tinerețe 

era ținut mai departe cu puterile 

ce i-au mai rămas și el a fost 

încheiat abia cu săvârșirea în 27 

februarie 1959 a celui ce îl 

semnase cu 64 de ani în urmă. 

 

 

 

 

Bibliografie: 
-”Din viața și opera marilor 

biologi” I. Ceaușescu, Ghe. 

Mohan 

-”Figuri de botaniști români” 

Emil Pop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 



Şcoala modernă — Nr. 4 / 2022                                          Domeniul Considerații metodice 

 

25 

 

 

 

 

MINUNĂȚII DIN AȚĂ – CUSĂTURI PE ETAMINĂ 

 

PROFESOR JAPALELA TAMARA-VERONICA 

LICEUL "GH. RUSET ROZNOVANU"   

 

 

În mitologiile lumii, 

zeițele, adesea, stăpâneau 

meșteșugurile torsului, cusutului 

și țesutului. Acest lucru se datora 

faptul că firele și ițele aveau o 

semnificație profundă, legată de 

structura lumii.  

Erau folosite, de 

asemenea, în ritualuri, datorită 

puterilor magice ale simbolurilor 

cusute pe pânză. 

În ultimul timp, din ce în 

ce mai multe persoane au devenit 

interesate de realizarea manuală 

a iei și de cusut.  

Aceasta este o activitate 

plăcută pe care o practică cei care 

doresc să își petreacă timpul liber 

punându-și în aplicare ideile 

creative. Există o mulțime de 

modele de cusături care pun în 

valoare tezaurul național.  

Pentru a găsi un mod 

plăcut de a ne petrece timpul 

liber, mi-am propus ca în timpul 

activităților extrașcolare, ca 

diriginte al clasei, să îndrept  

elevii către tradiție, frumos și 

plăcut. 

 

 

 

 

În acest fel am organizat 

prima mini șezătoare în care am  

pornit în lumea etaminelor, 

pânzelor, acelor și firelor 

colorate. 

Mai întâi am studiat 

materialele. Etamina seamănă 

puțin cu caietul de matematică. 

Are multe pătrățele, destul de 

mici. Acul este ascuțit și poate fi 

periculos, dar am folosit ace fără 

vârf, care sunt mai prietenoase. 

 

 

 

 

 

Am studiat și copiat pe 

foaia de matematică modelele, și 

am ales firele corespunzătoare. 

 

 

 

Punctul de cusut este un 

element esențial al oricărei 

cusături. Din îmbinarea mai 

multor astfel de componente, fie 

că sunt drepte, verticale sau 

oblice, se formează motivul, 

conform unei scheme.  
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Mai multe motive 

formează o compoziție 

ornamentală, care presupune 

îmbinarea originală și echilibrată 

a acestora. 

Există mai multe tipuri de 

puncte de cusut esențiale pentru 

oricine dorește să realizeze 

propriile cusături pe pânză. 

Stăpânirea acestora permite 

flexibilitate în alegerea și crearea 

modelelor. 

Am început să coasem 

folosind punctul oblic care stă la 

baza punctului în cruce. 

 

Acesta este un procedeu 

străvechi pentru decorarea iilor, 

care stă la baza punctului în 

cruce.  

 

Există cruci drepte, 

duble, pe o față sau două fețe, 

ultima dintre ele împrumutată de 

oltenii din Transilvania, pentru 

obiectele care cer ornamentație 

cu fața dublă. 

 

 

 

 

 

 

 

Punctul în cruce poate fi 

realizat numai pe un material cu 

distanța egală între fire, pentru că 

e necesară numărarea acestora. 

 

Încetul cu încetul, din 

mâinile - la început stângace, au 

început să apară, pe mica 

etamină, semnele asemănătoare 

celor de pe foaia de matematică. 

 

A început să le placă 

activitatea elevilor, ar fi vrut să 

stea tipul în loc. 

La început erau triști, 

pentru că părea ceva imposibil de 

realizat, apoi au apărut zâmbete 

de bucurie, de mândrie că reușesc 

să realizeze ceea ce și-au propus. 

 

Unii elevi și-au luat 

materialele acasă, pentru a 

continua lucrul început la mini 

șezătoare sau ca să încerce 

nesupravegheați. 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Motive tradiționale din Țara 

Bârsei și împrejurimi- Facebook 

 

2. Cusătură pe etamină – ce 

înseamnă motivele tradiționale 

de pe iile românești și cum se 

realizează acestea – Blog – IE 

Națională 

https://www.facebook.com/MotiveTraditionale.TaraBarseiSiImprejurimi/
https://www.facebook.com/MotiveTraditionale.TaraBarseiSiImprejurimi/
https://www.ienationala.ro/blog/index.php/2021/06/22/cusatura-pe-etamina-ce-inseamna-motivele-traditionale-de-pe-iile-romanesti-si-cum-se-realizeaza-acestea/
https://www.ienationala.ro/blog/index.php/2021/06/22/cusatura-pe-etamina-ce-inseamna-motivele-traditionale-de-pe-iile-romanesti-si-cum-se-realizeaza-acestea/
https://www.ienationala.ro/blog/index.php/2021/06/22/cusatura-pe-etamina-ce-inseamna-motivele-traditionale-de-pe-iile-romanesti-si-cum-se-realizeaza-acestea/
https://www.ienationala.ro/blog/index.php/2021/06/22/cusatura-pe-etamina-ce-inseamna-motivele-traditionale-de-pe-iile-romanesti-si-cum-se-realizeaza-acestea/
https://www.ienationala.ro/blog/index.php/2021/06/22/cusatura-pe-etamina-ce-inseamna-motivele-traditionale-de-pe-iile-romanesti-si-cum-se-realizeaza-acestea/
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LUNA INTERNAŢIONALĂ A BIBLIOTECILOR ŞCOLARE  

- OCTOMBRIE 2022 .LECTURA ÎN VIAȚA MEA  

 

BIBLIOTECAR  ANA MACOVEI 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

 

  

 În timpul pandemiei 

de COVID, insuflarea ideii că 

toate cunoștințele din lume sunt 

online, la îndemână, a condus la 

susținerea faptului  că 

bibliotecile vor fi concepte  

învechite, pe măsură ce 

impactul Internetului a crescut 

în ultimii ani.  

 În ciuda acestui lucru, 

bibliotecile comunitare au 

continuat să prospere, devenind 

mai populare ca niciodată, 

deoarece Internetul are multe  

puncte slabe: 

- Foarte multe informații nu 

prezintă încredere.  (fake news)  

- Legea dreptului de autor este 

foarte strictă în multe țări, cu 

pedepse soldate chiar cu 

privarea libertății 

- utilizarea excesiva a 

computerului atrage apariția 

unor probleme grave de 

sănătate 

 Importanța unei 

biblioteci este incontestabilă. 

Bibliotecile sunt bastioane ale 

cunoașterii și culturii. Ele oferă 

spații de învățare și permit  

 

 

utilizatorilor să învețe despre 

trecut în timp ce sunt deschise 

noilor perspective. 

 Lectura în viața mea  

este un concept ce poate fi 

privit de un bibliotecar  școlar 

din două perspective: una 

personală iar cealaltă 

profesională. 

  Privită din perspectiva 

personală, pentru mine, lectura  

reprezintă : 

-consultarea albumelor de artă  

pentru îmbunătățirea abilităților 

de desen artistic, cercetarea 

revistelor illustrate pentru copii  

- citirea cărților ce conțin rețete 

naturiste pentru menținerea 

organismului sănătos 

- căutarea de rețete culinare 

 Privită din perspectiva 

profesională, pentru mine, 

lectura  reprezintă: 

- Studierea legislației de 

bibliotecă 

- Studierea ghidurilor 

educaționale ce conțin  

metode de formare  și 

dezvoltare a gustului 

pentru lectură la elevi 

 

 

- Cercetarea documentară 

pentru realizarea cărților  

în format online, cu 

sprijinul bibliotecarilor 

școlari 

http://www.ccdneamt.ro

/new/wp-

content/uploads/2021/04

/ACTIVITATI-

EXTRACURRICULAR

E-ONLINE.-GHID-DE-

BUNE-PRACTICI-

PENTRU-

BIBLIOTECI-

SCOLARE-SI-CDI-

URI.pdf 

- Selectarea celor mai 

interesante modele de 

activități ce pot fi 

derulate cu elevii.  

- Căutarea de ediții 

diferite ale aceluiași titlu 

de carte. Promovarea 

Editurii Alfa a CCD 

Neamț 

 Pentru ca biblioteca să 

fie vie, trebuie ținut cont de cele 

trei elemente ale unei biblioteci: 

cărțile, cititorii și bibliotecarii 

școlari, care fac posibile 

27 
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http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
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derularea activităților din 

bibliotecă. 

 De ce iubim luna 

internațională a bibliotecilor 

școlare ? 

 Toată lumea este 

binevenită la  bibliotecă (se 

încheie parteneriate  

educaționale între biblioteca 

școlară (unitatea școlară în 

care funcționează) și alte 

instituții (ONG-uri, asociații, 

muzee, etc) 

 Toată lumea poate folosi 

biblioteca și există ceva 

interesant pentru fiecare tip de 

cititor. Nu există loc mai bun 

pentru a învăța despre 

diversitate într-o epocă în care 

individualitatea este celebrată, 

decât într-o bibliotecă. 

 Bibliotecile sunt mai 

mult decât cărți: sunt locurile 

unde  elevii primesc aprecieri, 

sunt încurajați să își dezvolte 

hobby-urile, viitoare profesii, 

pot gândi liber, locul unde li 

se oferă idei verificate de 

înaintași. 

 Bibliotecile prezintă 

credibilitate pentru că au o 

istorie lungă și dețin o 

mulțime de informații despre 

trecut.  

 Înainte de apariția 

internetului, oamenii obișnuiau 

să meargă la bibliotecile lor 

locale, cele mai rapide surse pe 

care le cunoșteau. Pentru a găsi 

răspunsul la o  întrebare  

 

solicitau sprijinul 

bibliotecarului  de referință care 

răspundea la întrebare sau 

direcționa către o carte cu  

informațiile necesare.   

 

 
 

 Conceptul de bibliotecă  

datează de mii de ani. În secolul 

al VII-lea î.Hr., conducătorul 

asirian Asurbanipal a fondat 

prima bibliotecă organizată 

sistematic în Ninive, Irak, din 

Orientul Mijlociu antic. În mod 

similar, se crede că Marea 

Bibliotecă din Alexandria din 

Egipt a găzduit până la 700.000 

de documente din diferite 

regiuni.  

 Obiectivul bibliotecilor 

antice era simplu - aduna 

informații, extrăgea 

cunoștințe și îmbunătățea 

viața comunității.  

 Oamenii au început să 

vadă din ce în ce mai mult 

valoarea de a avea centre de 

informare disponibile public, iar 

bibliotecile au devenit 

omniprezente în orașe din 

întreaga lume. 

 

 

 

Sub genericul Luna 

Internaţională a Bibliotecilor 

Şcolare - octombrie 2022, s-au 

derulat o mulțime de activități 

în toate bibliotecile școlare. In 

acest sens, Casa Corpului 

Didactic Neamț a organizat, în 

format fizic, în data de 7   

octombrie 2022, ora 10, corp B 

al CCD Sarata, activitatea în 

care fiecare bibliotecar 

participant a prezentat pe scurt 

o acțiune pe care a  derulat-o  

cu elevii în luna octombrie, 

având cartea în centrul atenției. 
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INCURSIUNE  ÎN  ISTORIA  GASTRONOMIEI 
 

PROFESOR DE INSTRUIRE PRACTICĂ 

POPA ELENA CRISTINA 

LICEUL ECONOMIC ALEXANDRU IOAN CUZA PIATRA NEAMŢ 

 

  

     Motto:                                        

„ A invita pe cineva la masă 

înseamnă a-ţi lua 

responsabilitatea fericirii sale                                                                               

pentru tot timpul cat stă sub                                                                                     

acoperişul tău.” Brillat-Savarin-

„Fiziologia gustului” 

            Gastronomia  = 

artă culinară, este ştiinţa 

care studiază şi 

experimentează noţiunile 

de alimentaţie , studiul 

alimentelor, sortimentele 

de preparate culinare, de 

către specialişti în 

domeniu, astfel încât 

acestea să ofere omului o 

alimentaţie sănătoasă. 

             Bucătăritul este 

una din cele mai vechi 

meserii din lume. Ea 

reflectă deopotrivă 

tradiţiile, cultura, 

obiceiurile şi modul de 

viaţă al unui popor 

conferind mândria de a 

aparţine respectivei naţii.  

           Prin această meserie 

se poate afirma, ca într-o 

artă, talentul, fantezia şi 

spiritul celor ce o practică.   

 

 Cu generozitate, 

mama natură ne-a oferit 

numeroase posibilităţi de 

hrană, practic de 

supravieţuire.  

          Primul pas pe care l-

a făcut omul pe drumul 

cunoaşterii gastronomice a 

fost când a descoperit că 

gustul cărnii este mai bun 

dacă aceasta este friptă, 

fapt care coincide, 

probabil, cu începerea 

folosirii focului.   O dată cu 

evoluţia s-a perfecţionat şi 

modul de pregătire a 

alimentelor, ajungând cu 

timpul, ca această 

operaţiune să devină ştiinţă 

şi artă culinară, şi să se 

transmită mai apoi, din 

generaţie în generaţie şi să 

fie îmbunătăţită mereu.  

        Pentru a satisface 

nevoile de hrană, dar şi 

pentru a face ca mâncarea 

să fie consumată cu 

plăcere, s-au descoperit 

diverse modalităţi de a o 

prezenta cu un aspect cat 

mai atrăgător şi în acelaşi  

 

timp să fie asociate felurite 

preparate , în aşa fel încât 

să nu dăuneze sănătăţii.  

          Specificul bucătăriei 

fiecărui popor a depins 

însă, în mare măsură, de 

alimentele pe care le-a avut 

la dispoziţie, precum şi de 

influenţele survenite în 

urma marilor migraţii, a 

ocupaţiilor, şi nu în ultimul 

rând a vecinătăţilor. 

 Fiind situată 

geografic la punctul de 

întâlnire dintre Europa 

Centrală şi cea de Sud- Est, 

ţara noastră se 

caracterizează din punct de 

vedere gastronomic prin 

faptul că aici s-a realizat 

sinteza între bucătăria 

balcanică (bizantină şi 

otomană) şi cea central - 

europeană (ungurească şi 

germană).  

           Astfel, din sud ne-au 

venit mâncărurile de 

legume, în care intră 

vinete, roşii, ceapă, ardei, 

gutui, prune, etc., din care 
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se prepară ghiveciul, 

musacaua, ciorbele de tot 

felul, drobul de miel, 

prăjiturile din foi, şerbetul 

şi cafeaua.  

         Cu Europa Centrală 

avem în comun 

mâncărurile de toamnă şi 

de iarnă bazate pe varză 

dulce şi murată, cartofi, 

afumăturile de tot felul din 

carne de porc, salamul, 

şunca, prăjiturile cu frişcă, 

ciocolata şi cacao.  

           Românii au dat însă 

dovadă de inventivitate şi 

originalitate, preluând şi 

adaptând toate aceste 

preparate în conformitate 

cu necesităţile şi 

posibilităţile proprii. 

Spaţiul gastronomic 

românesc este astfel 

ancorat în două lumi 

diferite, componenta sudică 

fiind predominantă, ceea ce 

face ca aceasta să se 

situeze alături de celelalte 

două mari tradiţii culinare 

mondiale, şi anume,  cea 

franceză şi cea chineză. 

            Prima consemnare 

a preparatelor culinare pe 

care le consumau dacii le 

avem de la Tiberius 

Flavius, care scrie că a fost 

ospătat „ cu carne de viţel 

friptă pe jăratic, cu 

porumbei sălbatici 

rumeniţi, cu carne la  

 

ţepuşă, cu vinuri aromate, 

tari şi tămâioase, cu pere  

zemoase păstrate în fan, cu 

struguri cu bobul alb, roz şi 

negru, cu mere roşii şi 

aurii”.  

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paul de Alep, în 

călătoria sa prin Principate, 

consemnează in anul 1653 

că la ospăţul de la Curtea 

Domnească a fost servit în 

talere, cu linguri şi 

furculiţe din aur şi argint 

bucatele fiind extrem de 

variate.  

Pentru mesele domneşti 

erau importate 

untdelemnul, măslinele, 

lămâile şi mazărea, în 

mânăstiri mâncându-se în 

principal fasole fiartă, linte 

prăjită în ulei şi legume  

 

fierte in apă cu sare, în 

locul vinului fiind 

consumat cidrul. 

           Una dintre primele 

cărţi de bucate se pare că 

este lucrarea lui Gaster, 

tipărită in 1749, în care 

apar o serie de reţete pentru 

prepararea mâncărurilor 

din peşte, raci, stridii şi 

legume. 

           Alte informaţii 

despre bucătăria 

românească apar în 1841, 

într-o carte de bucate scrisa 

de C. Negruzzi şi M. 

Kogălniceanu.        

  Diferite cronici 

gastronomice sunt 

publicate, mai apoi, de 

către O. Teodoreanu în  

„ Adevărul Literar ”. 

            La sfârşitul 

secolului al XIX – lea, se 

observă o puternică 

influenţă în bucătăria 

românească a gastronomiei 

franceze, când în marile 

restaurante încep să fie 

preparate mâncăruri din de 

în ce mai rafinate, 

ajungându-se ca intre cele 

două războaie mondiale, 

bucătăria românească să fie 

recunoscută şi pe plan 

internaţional, prin 

mâncărurile ajunse 

tradiţionale prin adaptare. 
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REGINA MARIA CELEBRATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIN BICAZ 

 

 

PROF. ROXANA DUMITRAȘCU, PROF. MARINELA HUMĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,REGINA MARIA” BICAZ 

 

  

Orice localitate are o 

istorie a ei, o întindere în timp 

şi spaţiu, oameni, momente și 

fapte cu care se poate mândri. 

Orice școală are o poveste și 

prin elevi și profesori devine un 

loc de viață, de descoperire și 

de afirmare a sinelui, de 

interacțiune autentică, de intuire 

și de cunoaștere a multiplelor 

ipostaze ale existenței.  

 

Sunt zile în care nu doar 

oamenii, ci și școala, se îmbracă 

în straie de sărbătoare. Un astfel 

de moment a fost ziua de 11 

noiembrie 2022 la Școala 

Gimnazială ,,Regina Maria” 

din Bicaz când, pentru a celebra 

importanța școlii și educației, 

precum și figura luminoasă a  

 

celei al cărei nume îl 

poartă cu mândrie de trei ani, 

instituția școlară în parteneriat 

cu Primăria Bicaz și Consiliul 

local a organizat Ziua Școlii.  

Schimbarea recentă a 

denumirii școlii nu a fost doar 

un gest de apreciere față de 

rolul deosebit al Reginei Maria 

în dezvoltarea societății 

românești, ci și o necesitate a 

școlii de a se raporta continuu la 

un sistem de valori din 

patrimoniul spiritualității 

românești.  

 

 

 

 

A crea punți între 

generații a fost dintotdeauna o 

provocare pentru că cei tineri, 

captivați de nou, au tendința de 

a respinge sau de a ignora 

trecutul.  Școala, ca factor 

central de educație, are 

responsabilitatea de a crea 

contexte diversificate și 

atractive de învățare și de 

conștientizare a valorilor 

morale, sociale, culturale și 

naționale. De aceea, la 

împlinirea a 147 de ani de la 

nașterea Reginei Maria, școala 

cu nume regal de la Bicaz a 

oferit elevilor oportunități de 

exprimare în diverse moduri a 

abilităților și talentelor lor. 

În cadrul  proiectul 

extrașcolar inter- și 

transdisciplinar ,,Școala – punte 

între trecut și viitor”, la nivelul 

întregii instituții, preșcolari și 

elevi din ciclurile primar și 

gimnazial au desfășurat o 

varietate de activități cultural-

artistice menite descoperirii și  
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promovării valorilor 

naționale și  construirii unei 

identități sociale.  

 

Proiectul dedicat Zilei 

Școlii a facilitat contactul cu 

alte tipuri de informații în 

vederea dezvoltării de 

competențe și formării de 

atitudini, a diversificării 

educației copiilor, deoarece 

rolul dascălilor este și acela de 

a-i apropia de concret, de 

trecutul istoric, de valorile 

locale, astfel încât să-i facă să le 

conştientizeze însemnătatea, să 

fie interesaţi şi mândri de 

comunitatea lor. Sentimentul 

aparteneţei la o identitate nu 

doar națională, ci și valorică, 

este un factor de 

responsabilizare a elevilor și de 

orientare în lumea 

contemporană.  

Simbolistica 

evenimentului încoronării 

Regelui Ferdinand și a Reginei 

Maria la Alba Iulia, săvârșit în 

urmă cu o sută de ani în orașul 

Marii Uniri de la 1 Decembrie 

1918, a fost prezentată prin  

 

 

intermediul expoziției 

de panouri fotografice 

,,Încoronarea Suveranilor  

României de la Alba 

Iulia.1922”  de către                               

dr. Beatrice Todireanu de la 

Alianța Națională pentru 

Restaurarea Monarhiei.  

 

După vizitarea școlii și a 

expoziției, invitații - 

reprezentanți ai Inspectoratului 

Școlar Județean Neamț, Casei 

Corpului Didactic Neamț, 

Complexului Muzeal Național 

Neamț, Alianței Naționale 

pentru Restaurarea Monarhiei, 

Poliției Bicaz, Bibliotecii 

,,Mihai Eminescu” Bicaz, foști 

profesori ai școlii, preotul 

paroh, primarul orașului, 

membri ai Consiliului local și 

părinți – au asistat la un 

program cultural-artistic.  

 

Discursurile distinșilor 

invitați au evidențiat faptul că 

istoria poate transforma o 

persoană într-o personalitate, 

așa cum școala este mai mult 

decât o perioadă, o instituție, o 

clădire sau o obligație. Școala 

reprezentată de  elevi, profesori, 

comunitate este un loc în care 

se construiesc identități, 

destine, povești de succes.  

 

 

Destinul excepțional al 

Reginei Maria a fost pentru 

comunitate nu doar o lecție de 

istorie în perioada celor trei luni 

de refugiu a familiei regale la 

Bicaz, în timpul Primului 

Război Mondial, dar și de viață, 

amintindu-ne și astăzi că trebuie 

să ne raportăm la valori 

autentice, să fim responsabili și 

mereu implicați în realizarea 

unui ideal, să ne iubim țara și, 

de ce nu, să învățăm să fim 

români. 
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COMPETENȚE DIGITALE PENTRU O EDUCAȚIE DE CALITATE, 
PRIVIND  UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ȘI DE 

COMUNICAȚIE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-
EVALUARE 

 

PROFESOR  GABRIELA MACSIM 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VĂLENI 

Educația reprezintă 

principalul mecanism prin 

care societatea poate 

răspunde schimbărilor rapide 

și fără precedent înregistrate 

la nivel social, economic, 

tehnologic. Școala, conform 

noilor politici educaționale, 

are dificila misiune de a 

pregăti nu numai tânăra 

generație, ci și pe cea adultă 

pentru lumea muncii și o viață 

activă. În majoritatea țărilor 

europene, folosirea 

instrumentelor TIC în 

sistemele de învățare pe 

parcursul  întregii vieți este 

considerată crucială în 

vederea modernizării 

serviciilor și aducerii la zi a 

competențelor cadrelor 

didactice. Schimbările în ceea 

ce privește folosirea 

instrumentelor TIC în educație 

și societate sunt atât de 

rapide, încât studiile  abia pot 

tine pasul cu dezvoltarea 

tehnologică. Astfel , mare 

parte din literatura și 

rapoartele referitoare la TIC 

datează din primii ani ai 

secolului al XXl-lea, când 

erau utilizate tehnologii le  

Web 1.0.  Acestea 

cuprindeau în principal 

pachete de orientare asistată 

de calculator și site-uri care 

ofereau resurse de informare. 

De atunci s-au dezvoltat 

foarte mult aplicațiile Web 2.0 

(termen folosit pentru a 

descrie tehnologii care pun 

accentul pe conținutul generat 

de utilizator și pe eforturile 

comune).  Acestea cuprind  

rețele sociale, blog-uri, 

videocasting,  podcasting, 

site-uri favorite, wiki-uri,  

forumuri pe Internet, care 

oferă oportunități, dar 

generează și o serie de 

dificultăți în ceea ce privește 

furnizarea de educație, 

informații și orientare în 

mediul virtual. 

 

La nivelul sistemului 

de învățământ 

preuniversitar, cei doi actori 

cheie ai procesului didactic, 

profesorul ș i  grupul  de  

elevi, își împart  deopotrivă  

33 

 



Şcoala modernă — Nr. 4 / 2022                                          Domeniul Considerații metodice  
 

 

 

 

responsabilitățile ș i 

beneficiile aduse  de  

folosirea  noilor  tehnologii. 

În demersul de    învățare și  

efortul  de  a ține  pasul cu 

acestea, cooperarea și 

comunicarea sunt condiții 

esențiale pentru a reuși. De 

aceea, termenii în care se 

configurează astăzi relația 

dintre profesor și elevi sunt 

mult diferiți de ceea ce se 

întâmpla în urma cu mai 

bine de un deceniu. Pentru 

a-și putea asuma noile 

roluri, profesorul are nevoie, 

pe lângă alfabetizarea 

digitală  și  de dezvoltarea 

competențelor de utilizare 

avansată a tehnologiei 

informației și comunicării. Din 

acest  motiv, țintele, 

structura și conținutul 

programelor de formare sunt 

în continuă schimbare: 

instituțiile furnizoare de 

programe de formare în TIC 

a personalului didactic 

trebuie să se adreseze 

nevoilor de familiarizare cu 

tehnologia, dar și  să  

 

dezvolte abilități de 

tip socio-uman și 

conceptual, abilități ce 

necesită un timp mai 

îndelungat și contexte de 

învățare specializate. Astfel , 

TIC nu mai este privit ca un 

simplu instrument, devenind 

un mediu de învățare care 

necesită corelarea 

strategiilor de predare cu cele 

de învățare interdependentă, 

încurajarea integrării învățării 

formale cu cea nonformală și 

informală. 

Prin intermediul noilor 
tehnologii ale informației și 
comunicării, sistemul de 
învățământ poate contribui 
la atingerea celor patru 
elemente de bază ale 
societății bazate pe 
cunoaștere: 
- Know-what (a ști ce) – 
reprezentând informații, 
cunoștințe punctuale, 
factuale, despre realitate, ce 
contribuie la explicarea 
acesteia; 

- Know-why (a ști de ce) – 
înțelegerea realității pe baza 
cunoașterii științifice a legilor 
și principiilor naturii, a legilor 
sociale etc.; 

- Know-how (a ști cum) – 
dezvoltarea competențelor 
și abilităților de a aplica în 
practică diferite cunoștințe,  

 

informații, principii de 
funcționare; 

- Know-who (a ști cine) – 
informații despre cine și ce 
știe să facă.  

 Cadrul de referință 
european pentru 
competențe cheie pe 
parcursul întregii vieți 
prezintă contextul 
globalizării și necesitatea 
unui set de competențe care 
să permită fiecărui cetățean 
să se adapteze în mod 
flexibil la o lume extrem de 
dinamică.  

 
Evoluția  sistemelor 

educationale în ultimii ani 
este marcată de  trei  tendințe 
declarate: 

a) asigurarea 

integrării individului în 

societate:  pregatirea inițială 

a competențelor , educația 

pe tot parcursul vieții, 

formarea pentru noile 

meserii ale societatii cu 

noașterii; 
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b) asigurarea  accesului 
la educatie și instruire pentru  
toti; 

c) deschiderea  către  
sistemele similare  din 
întreaga lume. 

 

Aflate sub presiunea 

acestor provocări sociale și 

economice, susținute și de 

ritmul accelerat al 

progreselor în  domeniul 

TIC,  sistemele educaționale 

au nevoie (prin natura lor) de 

un interval temporal sensibil 

pentru a reprofesionaliza 

cadrele didactice. Acest 

interval este cu atât mai mare 

cu cât sistemul educațional 

suportă schimbări profunde, 

mergând până la 

schimbarea viziunii asupra 

finalităților urmărite și a 

modului în care se produce 

interacțiunea dintre elev și 

conținutul disciplinar, asupra 

rolului profesorului în acest 

proces. Programele de 

instruire în acest context se 

diversifică,  dobândesc un 

caracter mai degrabă 

orientativ și se definesc prin 

pluralism, sensibilitate, 

creșterea ș i  d iversificarea 

ofertei de învățare, 

prioritatea obiectivelor cu 

caracter transdisciplinar, 

abordările constructiviste 

centrate pe proiecte  

 

semnificative pentru 

viața cotidiană. Acestea 

sunt preponderent 

interactive, se bazează pe 

dispoziția naturală către joc 

și urmăresc dezvoltarea 

spiritului critic și crearea 

unor viziuni cognitive 

diferențiate apelând la 

metode didactice 

caracterizate de pluralism, 

contextualism, interpretare .  

 

În  prezent  se conturează  
patru  tendințe  cheie pentru  
dezvoltarea instrumentelor  
TIC: 
  
 abundența resurselor 

educaționale disponibile 

online ș i  nivelul ridicat de 

participare a elevilor în 

mediile online; 

 accesul tot mai 

crescut la Internet asigurat 

inclusiv prin telefoanele 

mobile care creează o 

așteptare și mai mare de 

acces, iar oamenii doresc sa  

 

poată munci,  învăța sau 

studia oricând și oriunde 

doresc; 

 dezvoltarea unei 

piețe globale; 

 ponderea tot mai 

mare a tehnologiilor de tip 

cloud (stocate pe un server 

central și accesibile de 

oriunde).   

Accesul tot mai crescut 

prin dispozitivele mobile 

susține mișcarea de 

transferare a conținuturilor și 

serviciilor în cloud, însă 

provocările care țin de 

protejarea și controlul  

datelor încetinesc procesul 

de adoptare. 

 

În timp ce Web 1  a 
demonstrat capacitatea de  a 
pune în legătură  persoane și 
resurse, Web 2  permite  prin  
deschiderea,  ușurința  
accesării  și facilitarea 
relațiilor sociale o creștere 
deosebită a capacității de 
conectare prin Internet.   

 
Toate acestea se 

caracterizează prin 
promovarea relațiilor sociale 
și de comunicare între 
utilizatori, î ntr-un mod cu 
totul inedit și  sunt dedicate 
unei  varietăți de scopuri 
precum: 
 dezvoltarea de  
resurse în colaborare;  
 managementul unor 
procese;  
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 utilizarea crescută a 
sitte-urilor sociale; 
 împărtășirea facilă a 
resurselor digitale;  
 descoperirea rapidă 
de informații  și  activități ;  
 extinderea relaționării 
sociale; 
 personalizarea 
propriului mediu social; 
 beneficiul calității  de 
membru  î n cadrul rețelelor,  
grupurilor sau comunităților. 

 

 

În prezent se 

vorbește deja de Web 3.0 

sau web-ul semantic, care 

reprezintă în egală măsură o 

continuare firească a 

aplicațiilor Web 2.0.  

 

 

 

 

 

Această noua 

paradigmă vede lnternetul ca 

un organism unitar, în care 

principiul de bază este 

interconectarea și 

compatibilizarea tuturor 

conținuturilor și a 

dispozitivelor de acces. 

Astfel de aplicații includ 

versiunile pentru accesarea 

prin dispozitive mobile a 

unor servicii web, 

dezvoltarea de dispozitive 

mobile cu capacități crescute 

de accesare a conținuturilor 

web, serviciile de traducere 

automatizată a conținuturilor 

disponibile în  diferite limbi și  

creșterea pertinenței 

rezultatelor oferite în urma 

interogării bazelor de date. 
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TRADIȚIA PRELUCRĂRII LEMNULUI PE VALEA TARCĂULUI 

 PROFESOR GABRIELA CEHAN 

LICEUL CAROL I BICAZ 

 

  

 Tarcău - este o comună 

în județul Neamț, formată din 

satele Ardeluța, Brateș, Cazaci, 

Schitu Tarcău, Straja și Tarcău 

cu un număr de aproximativ 

3.474 locuitori. 

 Munții Tarcău sunt o 

grupă muntoasă a Carpaților 

Moldo-Transilvani aparținând 

de lanțul muntos al Carpaților 

Orientali, având cel mai înalt 

vârf cu înălțimea de 1 664 

metri.  Acest teritoriu moldav a 

fost o sursă de inspirație pentru 

mai multe scrieri dintre care 

amintim Baltagul de Mihail 

Sadoveanu în care personajele 

Vitoria, Nechifor și Gheorgiță 

erau născuți aici, Calistrat 

Hogaș care a povestit plimbarea 

făcută pe culmea muntelui 

Goșman în cartea În munții 

Neamțului. 

 Pădurile de foioase și 

conifere care îmbracă munții și 

dealurile Tarcăului au fost 

principalul furnizor de lemn 

pentru dezvoltarea pe scară 

largă a multor activități de 

obținere și prelucrare a 

lemnului.  

  

 Lemnul a constituit 

principala materie primă a 

muntenilor, fiind folosit pentru 

construcțiile gospodărești sau la 

confecționarea uneltelor, 

obiectelor și ustensilelor 

casnice, a pieselor de mobilier. 

  

 
 

 În arta prelucrării 

lemnului, meșterul popular 

pune îndemânare, dibăcie, simț 

artistic, încât unii specialiști 

vorbesc despre „arta 

românească a lemnului”.  

 În această zonă de-a 

lungul timpului s-au specializat 

dulgherii, de la construirea 

primelor case țărănești cu stâlpi, 

uși, porți, pridvoare și altele 

necesare în gospodării și 

creșterea animalelor (oi, capre, 

vaci, porci, etc.). dogarii care 

confecționau doage, cofe,  

 

poloboace, fedeleșe, ciubere și 

până la tâmplarii din ziua de 

azi. 

 Aceste meșteșuguri s-au 

transmis din generație în 

generație iar prin utilizarea unor 

unelte simple cum ar fi securea, 

scoaba, dalta, cuțitul, ferăstrăul, 

tesla, mai apoi compasul, 

tiparul de pirogravat au dat 

naștere unor obiecte, de la cele 

mai mici de uz personal, 

casnice, obiecte de cult, până la 

piese mari de interior și cele din 

construcții. Din acestea amintim 

fântâna, primordială pentru 

existența omului pe acest 

pământ, gardurile, pârleazele și 

podețele de trecere peste pârâuri 

atât de prezente în satele 

noastre care dau un farmec 

aparte, pitoresc. O altă categorie 

aparte de produse artistice o 

reprezintă mesele, dulapurile, 

scaunele, leagănele, păretarele, 

colțarele, cuierele pentru 

ulcioare, blidare, furcile de tors, 

etc. 
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 Tehnica de prelucrare a 

lemnului a fost în general 

rudimentară, cu unelte de lucru  

nelipsite din casa țăranului care 

a reușit să realizeze cu 

îndemânare îmbinări pe canturi 

în lambă și uluc, îmbinări în 

cepuri drepte, îmbinări pe 

lățime, consolidări prin pene și 

colțare, rame cu tăblii, etc. 

 În construcția caselor 

materialul de construcție era 

aproape în exclusivitate lemnul 

folosit sub formă de bârne lungi 

așezate în cununi orizontale 

îmbinate în coadă de rândunică, 

iar acoperișul era din 

șindrilă(draniță). 

 Construcțiile țărănești se 

caracterizează prin factura sa 

stilizată și viguros reliefată 

datorită tehnicii folosite, 

cioplirea și dăltuirea în lemn a 

unor obiecte cum ar fi: 

consolele ferestrelor, ramele 

ușilor și a ferestrelor, porțile, 

intrările în grajduri, toate 

ornamente cu motive scoase 

puternic în relief, cruci cu o 

simbolistică specială dar 

încadrate perfect stilului 

arhitecturii tradiționale. 

 
 

 

 Grija pentru cei ce 

pleacă dintre noi, de a asigura 

un monument funerar conform 

cu respectul și dragostea pentru 

cei dispăruți a dus la 

specializarea meșterilor și 

executarea unor biserici, 

adevărate opere de artă, 

iconostase, cruci și troițe 

împodobite cu simboluri ale 

credinței creștine. 

 

 
 

 În arta prelucrării 

lemnului de pe meleagurile 

Tarcăului stilul ornamental 

predominant este cel geometric, 

ce pot fi găsite încă la stâlpii 

caselor bătrânești orânduite 

după regulile decorative ale 

simetriei, repetiției, alternanței 

și ritmului.  

 Decorul obiectelor din 

lemn sunt răspândite,  motivele 

inspirate din regnul vegetal: 

frunza și ghinda de stejar, 

frunza viței de vie, strugurii și 

din regnul animal, șarpele, solzi 

de pește, etc. scopul sculpturii 

fiind cel estetic de împodobire. 

  

 

 

 

Finisarea s-a făcut în general 

prin ceruire sau prin ardere 

superficială a suprafețelor mai 

cu seamă a obiectelor din lemn 

de brad obținându-se astfel un 

aspect interesant cu linii și 

planuri mai închise lângă altele 

mai deschise la culoare, care 

pun mai bine în evidență 

structura lemnului și 

ornamentația crestată pe 

suprafața obiectelor uneori fiind 

băițuite(colorant în apă aplicată 

pe suprafața lemnului) înainte 

de ceruire. 

 Toate aceste obiecte 

pline de farmec și mister, în 

care se punea mult suflet, 

dragoste, realizate de meșterii 

noștri cu multă migală și 

măiestrie au fost înlocuite în 

viața de zi cu zi, de altele mult 

mai arătoase și practice, dar 

impersonale.  

 Prin tehnologizare s-a 

ajuns la realizarea mobilierului 

în serie, la înlocuirea omului cu 

linii de fabricație în care acesta 

este un simplu executant, partea 

de creație rămânând pe seama 

proiectantului și rar mai 

întâlnești pe alocuri obiecte 

executate manual. 
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UN PROFESOR MODERN ÎNTR-O SOCIETATE MODERNĂ 

 

PROF. ALEXANDRA MISĂILĂ 

LICEUL TEORETIC "DR. I.C. PARHON" PIATRA NEAMȚ 

 

"Profesorul cu adevărat 

înțelept nu te invită să intri în 

casa înțelepciunii sale ci, mai 

curând, te călăuzește către pragul 

minții tale." Khalil Gibran-poet 

Zilele pe care le 

traversăm astăzi ne cer să fim 

într-o continuă schimbare, 

deschiși la nou și să ne menținem 

mereu actuali.  

Dintotdeauna profesorul 

a avut, are și va avea mereu un rol 

fundamental în formarea, 

dezvoltarea și perfecționarea 

caracterului elevului, a noii 

generații. Dar, totuși, care este 

diferența dintre profesorul "de 

atunci" și profesorul "de acum"? 

Poate unii ar avea tendința să 

răspundă, în grabă, că nu există 

nicio diferență, că rolul cadrului 

didactic nu s-a schimbat de-a 

lungul timpului și că cel de la  

 

catedră este în continuare 

un formator de personalități și un 

călăuzitor pe cărarea nebănuită a 

vieții.  

Cu toate acestea, 

îndrăznesc să spun că există o 

diferență între profesorul 

tradițional și cel modern. Cadrul 

didactic modern este cel care 

preia baza profesorului 

tradițional și îi atribuie o 

perspectivă modernă.  

Într-o societate în 

continuă schimbare, plină de 

provocări la fiecare pas, educația 

este obligată să găsească calea 

comună pentru a oferi elevilor 

valorile necesare pentru a-i 

transforma în tineri responsabili 

și bine pregătiți.  

Paradigma tradițională 

presupunea ca profesorul să fie 

emițătorul de informații, iar  

 

elevii să fie asemenea 

unui burete gata să absoarbă 

întreaga informație, fără a avea 

ocazia unei confruntări cu 

propria judecată.  

Lucrurile au căpătat o 

nouă direcție în ultimii ani. 

Astăzi, una dintre menirile 

principale ale educatorului este 

aceea de a-i încuraja pe elevi să 

fie curajoși, să gândească și să 

analizeze singuri, având ca punct 

de plecare, bineînțeles, anumite 

valori esențiale precum: 

toleranța, echitabilitatea, 

democrația, spiritul civic, 

integritatea, spiritul critic, și lista 

poate continua. 

Dacă în mod tradițional 

accentul se punea pe memorarea 

și reproducerea cunoștințelor 

primite de la profesor, elevul 

modern ne demonstrează  
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permanent că el nu este o 

mașinărie pregătită pentru 

reproducerea de mesaje, ci un 

individ cu propriile-i 

particularități care știe cât de 

important este să se orienteze la 

ceea ce îi este familiar pentru a 

putea face o paralelă cu ceea ce îi 

este, încă, necunoscut. 

Rolul profesorului 

modern nu este doar acela de a 

dirija procesul de învățare, ci mai 

degrabă cel care știe cum să îi 

stimuleze și să îi motiveze pe 

elevi să devină din ce în ce mai 

buni. Acesta trebuie să se apropie 

de ei, să îi cunoască, să îi 

înțeleagă, să îi provoace și să fie 

mereu dornic de comunicare 

deschisă și autentică.  

Educatorul este cel care 

trebuie să deschidă calea spre 

succes celor din fața lui.  

Astfel, marea provocare a 

cadrului didactic modern este 

aceea de a muta accentul de la 

transmiterea informației la 

antrenarea elevului în procesul 

educativ ajutându-l să-și formeze 

singur abilități de învățare și 

punere în practică, folosind, de  

 

asemenea, și metode 

actuale zilelor noastre.  

Phil Beadle în cartea 

"Cum să predai. Strategii 

didactice" vine în ajutorul 

profesorului debutant, dar nu 

numai cu câteva "ponturi", după 

cum le numește acesta, pentru a 

ajunge un "profesor de top". 

Autorul abordează problematica 

transmiterii eficiente a 

cunoștințelor și stârnirea 

interesului elevilor evidențiind 

faptul că este mult mai benefic 

pentru elevi să le transmiți o 

cantitate informațională cât mai 

redusă la început, astfel încât să 

le stârnești lor interesul și să îi 

faci dornici să se afirme și să își 

exprime punctul de vedere.  

De asemenea, Beadle a 

observat faptul că o lecție, 

indiferent de materia predată, 

este cu mult mai eficientă atunci 

când profesorul îmbină 

informația cu imagini, deoarece 

acestea pot stârni și mai tare 

curiozitatea elevului, reușind 

astfel să-l facă pe elev mai dornic 

de a formula cât mai multe  

 

 

întrebări și de a găsi și 

răspunsurile la acestea.   

"Asta reprezintă pentru 

mine arte predării. Să te joci cu 

așteptările copiilor. Să menții 

misterul. Să îi lași să ghicească și 

să greșească." (Phil Beadle) 
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UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN CADRUL LECȚIEI  

 

PROFESOR  IOANA NICOLETA ANTONOVICI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA CUZA” PIATRA NEAMȚ 

 

  

Lecțiile în care sunt 

folosite noile tehnologii sunt în 

mod evident mult mai atractive, 

sunt lecții “vii”, colorate, 

interesante, iar în cadrul 

acestora procesul de 

predare/învățare devine mai 

ușor și mai rapid.  

Accesul la internet, 

platformele e-learning sau 

prezentările electronice sunt 

mijloace moderne și eficiente 

care prezintă avantaje evidente 

în ceea ce privește instruirea 

elevilor.  

Astfel, computerul, 

videoproiectorul, tableta sau 

tabla interactivă sunt 

instrumente care se regăsesc din 

ce în ce mai mult în instituțiile 

de învățământ și care sunt 

folosite pentru a face din 

procesul  instructiv- educativ 

unul interactiv și  inovator.  

Printre disciplinele 

opționale care se regăsesc în 

programul elevilor din ciclul 

primar sau gimnazial, sunt cele 

care vizează învățarea jocului 

de șah, iar  în cadrul acestora 

folosirea noilor tehnologii este 

esențială.  

 

Prin folosirea 

computerului sau a tablei  

interactive cu acces la internet 

se poate atinge un nivel înalt de 

individualizare a procesului 

instructiv-educativ, iar acestea 

pot fi folosite astfel încât să-și 

dovedească utilitatea în crearea 

unor situații educaționale 

diferite ținându-se cont de  

nevoile copiilor și de vârsta 

acestora.  

 

În cadrul orelor de șah, 

noile tehnologii dau 

posibilitatea realizării unui șir 

de operații didactice foarte 

importante care conduc la 

dezvoltarea creativității 

elevilor, dar care privesc și 

evaluarea formativă.  

 

 

De asemenea prin 

folosirea acestor mijloace 

moderne de predare este 

stimulat interesul elevilor față 

de nou, eliminând riscul ca 

elevul să se plictisească sau ca 

activitatea să intre în rutină.  

Prin prezentările cu 

ajutorul ecranului, procesul de 

predare poate fi optimizat prin 

folosirea unei largi varietăți de 

exemple sau modele asociate 

unei secvențe de lecție.   

  

Computerul în lecția de 

șah oferă posibilitatea simulării 

unor situații de joc prin imagini 

animate și suplinirea în felul 

acesta a unor demonstrații 

experimentale pe table de șah 

mici.   
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Cu ajutorul 

computerului și a 

videoproiectorului sau a tablei 

interactive, lecțiile de șah pot 

deveni extrem de interesante și 

atractive.  

Noua tehnologie are un 

rol esențial pentru cunoașterea 

și înțelegerea conceptelor, a 

terminologiei și a procedurilor 

specifice jocului de șah, pentru 

stimularea gândirii logice și a 

interesului pentru lărgirea 

orizontului în însușirea celor 

mai eficiente moduri de a 

începe o partidă și nu în ultimul 

rând pentru dezvoltarea 

capacităților de 

explorare/investigare și 

rezolvare a situațiilor întâlnite 

pe tabla de șah.  

Cu ajutorul 

computerului sau a tablei 

interactive profesorul poate 

lucra frontal, astfel încât toții 

elevii pot urmări în același timp 

diverse  situații pe tabla de șah 

proiectată cu ajutorul 

videoproiectorului sau situată 

pe tabla interactivă.  

Noile tehnologii sunt 

deosebit de eficiente și pentru 

însușirea părților teoretice. 

Elevii învață cu mai multă 

ușurință noțiunile teoretice 

despre jocul de șah predate cu 

ajutorul ecranelor mari 

(videoproiector/ tabla 

interactivă).  

 

 

Diagramele colorate 

redau conținuturile într-un mod 

plăcut și în același timp eficient. 

Pentru elevii din ciclul primar, 

avantajul folosirii acestor 

tehnologii înseamnă practic 

lecții care pot fi urmărite de mai 

multe ori (repetiția e mama 

învățăturii), reluarea unor 

secvențe dintr-o lecție ori de 

câte ori este necesar, 

posibilitatea de a pune întrebări 

și de a vedea răspunsuri și 

rezolvări ale exercițiilor în 

același timp de către toți elevii. 

Cu ajutorul noilor tehnologii, 

partea teoretică poate deveni la 

fel de atractivă și interesantă ca 

cea practică, iar imaginile pe 

care elevii le pot urmări în 

timpul predării noțiunilor 

teoretice îi determină să fie 

atenți și implicați și îi ajută să 

rețină mult mai ușor.   

Pe de altă parte trebuie 

amintit că dacă şahul este încă 

un sport viu, în care inovaţia 

este încă posibilă, iar jocuri 

spectaculoase, surprinzătoare 

mai au loc, este pentru că 

numărul de posibilităţi 

combinative reale (numărul de 

mutări posibile) este enorm, 

imposibil de cuprins cu 

gândirea umană. 

Astăzi pregătirea 

jucătorilor de şah se poate face 

în bună măsură pe computer.  

 

                              

 

Deşi principiile şahului 

se învaţă, probabil, cel mai bine 

pe tabla clasică, cizelarea 

jocului se poate face foarte bine 

online. Un site ca chess.com are 

15 mii de jucători online, mulţi 

dintre ei profesioniști, în orice 

moment al zilei. Un site ca 

chesstempo.com permite 

formarea aptitudinilor tactice 

prin rezolvarea a milioane de 

situaţii tactice, adaptate 

nivelului jucătorului. 
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CONȚINUTUL EVALUĂRII LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT  

PENTRU CLASA A IX A DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL  

 

PROFESOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT  SOCOL VALERIU 

LICEUL ,,GH. RUSET ROZNOVANU” ROZNOV 

 

 

La nivelul 

învățământului liceal, disciplina 

Educație fizică continuă să 

contribuie la creșterea nivelului 

de conștientizare a elevilor în 

legătură cu importanța 

practicării sistematice a 

exercițiilor fizice pentru 

formarea unui stil de viață activ, 

sănătos.  

Dominanta acestei 

finalități formativ educaționale 

interdisciplinare devine direcție 

prioritară de acțiune, pe fondul 

unor modificări de natură 

somato-funcțională și psiho-

comportamentală specifice 

perioadei de tranziţie de la 

vârsta adolescenţei spre cea a 

tânărului adult, prezentând și o 

serie de influențe de natură 

imunologică, manifestate în 

condițiile perioadei post-

pandemie.  

Starea de bine a elevilor, 

pe planurile fizic, mental și 

socio-afectiv, reprezintă una 

dintre prioritățile procesului 

instructiv-educativ și din 

perspectiva disciplinei Educație 

fizică.  

Prin urmare, în predarea 

acestei discipline de învățământ, 

se va avea în vedere relația 

dintre competențele generale - 

competențele specifice – 

activitățile de învățare, prin 

abordarea simultană a  

 

domeniilor de 

competență – cunoștințe, 

aptitudini/capacități/deprinderi 

și atitudini. Subliniem relația de 

inferență a acestor competențe 

cu cele opt competenţe cheie 

europene, reieșite din 

Recomandarea Parlamentului 

European și a Consiliului din 

anul 2006, privind competențele 

cheie pentru învățarea pe 

parcursul întregii vieți, stabilite 

ca finalităţi ale sistemelor 

educaţionale şi de formare 

profesională din ţările Uniunii 

Europene. Astfel, disciplina 

Educație fizică își aduce o serie 

de contribuţii specifice, la 

realizarea acestora.  

Programa școlară 

exprimă identitatea disciplinei 

Educație fizică, fundamentează 

și reglează activitatea cadrului 

didactic și oferă repere esențiale 

pentru proiectarea și 

desfășurarea procesului de 

predare-învățare.  

În același timp, 

programa școlară reprezintă 

instrumentul curricular în care 

se reflectă relația dintre 

competențele generale, 

competențele specifice, 

conținuturi, activități de învățare 

și standarde curriculare de 

performanță. 

Pentru clasele a IX-a, 

competențele generale și  

 

specifice disciplinei 

Educației fizice sunt obligatorii, 

în timp ce conținuturile vor fi 

selectate de fiecare profesor, în 

funcție de condițiile materiale 

ale școlii, nivelul de pregătire al 

elevilor, tradiția școlii și oferta 

educațională a acesteia. 

Ca și la învățământul 

liceal, pentru a identifica nevoile 

de învățare ale elevilor, în anul 

școlar 2022-2023, profesorul 

trebuie să pornească de la 

evaluarea inițială (predictivă) a 

achizițiilor dobândite pe durata 

lecțiilor de educație fizică și 

sport din anul școlar precedent.  

Acest demers de 

evaluare va lua în considerare 

toate componentele 

competențelor, respectiv 

cunoștințele elevilor, abilitățile 

(aptitudinile, deprinderile, 

capacitățile) și atitudinile 

acestora, care vor fi analizate în 

raport cu prevederile programei 

de educație fizică pentru 

învățământul profesional.  

Pentru evaluarea inițială, 

predictivă, cadrul didactic va 

utiliza probele de control 

destinate evaluării nivelului de 

dezvoltare a vitezei, forței și 

rezistenței descrise în programa 

școlară în vigoare, pentru ciclul 

gimnazial (anexa nr.2 la ordinul 

ministrului educației naționale 

nr.3393/28.02.2017).  
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În același timp, 

profesorul va utiliza instrumente 

de evaluare alternative, care să îi 

permită o apreciere cât mai 

realistă a nivelului de dobândire 

a competențelor specifice. 

Procesul de evaluare va 

îmbina formele tradiţionale cu 

cele alternative (proiectul, 

portofoliul, autoevaluarea, 

evaluarea în perechi, observarea 

sistematică a activităţii şi 

comportamentului elevului) şi 

va pune accent pe:  

- corelarea directă a 

rezultatelor învățării cu 

competenţele specifice vizate de 

programa şcolară;  

- valorizarea rezultatelor 

învăţării, prin raportarea la 

progresul şcolar al fiecărui elev;  

- utilizarea unor metode variate 

de comunicare a rezultatelor 

şcolare; 

- recunoaşterea, la 

nivelul evaluării, a experienţelor 

de învăţare şi a competenţelor 

dobândite în contexte non-

formale sau informale. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN UTILIZAREA APLICAŢIEI  

ÎN EVALUAREA ELEVILOR 

 

 

PROFESOR ECONOMIST CARMEN CONSTANTIN 

LICEUL „CAROL I” BICAZ 

 

 

Prezentarea aplicaţiei digitale kahoot.it 

 

Kahoot! este o 

platformă gratuită de 

învățare bazată pe joc și 

tehnologie educatională, 

cu ajutorul cărora se pot 

crea teste de evaluare  

interactive şi obiective, 

favorizând astfel 

premisele unui mediu 

activ de învăţare. Lansat în 

august 2013 în Norvegia, 

Kahoot! este acum folosită 

de peste 50 milioane de 

oameni din 180 de țări. A 

fost proiectat pentru a fi 

accesibil la clasă în 

întreaga lume. Jocurile de 

învățare Kahoot! pot fi 

create de oricine, pe orice 

                                                 
1 

https://ro.wikipedia.org/w

iki/Kahoot! 
2 Esther Ortiz-Martínez, 

Jose-Manuel Santos-Jaen, 

Mercedes Palacios-

subiect și pentru elevi de 

toate vârstele. A câștigat 

rapid popularitate datorită 

faptului că se poate accesa 

folosind orice dispozitiv, 

calculator sau laptop care 

dispune de un browser 

web.1 

Kahoot! este o 

platformă de învățare 

gratuită bazată pe jocuri 

digitale care permite 

profesorilor să creeze teste 

interactive și elevilor să 

interacționeze prin 

cunoștințe competitive 

Conține puncte, un 

clasament, feedback 

Manzano, (2022),  Games 

in the classroom? Analysis 

of their effects on financial 

accounting marks in 

higher education,  

Department of Accounting 

instantaneu și o 

recompensă.2 

Kahoot-urile se 

joacă cel mai bine în 

grup, la nivelul unei clase. 

Este considerat un brand 

educaţional global on line. 

 Elevii răspund 

întrebărilor de pe propriile 

dispozitive, în timp ce 

răspunsurile lor sunt 

afişate pe un ecran comun. 

Jocul  creează un 

,,moment-foc de tabără", 

încurajând elevii  să 

interacţioneze. 

În ultimii ani am 

încercat tot mai des să 

răspundem la  întrebările 

and Finance, Faculty of 

Business and Economics, 

University of Murcia, 

Campus de Espinardo, 

Murcia, Spain 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Joc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Norvegia
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“De ce” și “Cum” să 

folosim dispozitivele 

mobile în educație, în 

activitatea proprie cu 

copiii, la clasă. 

Printre motivele 

utilizării dispozitivelor 

mobile în lecții se numără: 

larga răspândire a acestora 

în rândul elevilor (aproape 

fiecare elev are deja un 

smartphone sau/și o 

tabletă), obișnuința 

elevilor de a le folosi 

(elevii folosesc curent 

diferite aplicații pe 

smartphone-uri) și, nu în 

ultimul rând, dezvoltarea 

foarte mare a aplicațiilor 

educaționale. 

Unul dintre cele mai 

importante motive ale 

utilizării acestor 

dispozitive este legat 

tocmai de mobilitatea 

acestora, ele putând fi 

folosite în orice sală de 

clasă, nu numai în 

laboratorul de informatică, 

sau pot fi folosite și pentru 

activități în afara școlii. 

Ele permit elevilor să fie 

mai activi și mai autonomi 

în procesul de învățare, 

favorizând 

individualizarea și 

diferențierea învățării. 

Printre provocările 

folosirii dispozitivelor 

mobile în școli se numără 

și dificultatea de a 

convinge elevii să le 

utilizeze în timpul orei 

numai în scop educațional. 

De aceea profesorii trebuie 

să formuleze reguli foarte 

clare și să observe cu 

atenție și vigilență cum 

folosesc elevii aceste 

dispozitive în timpul orei. 

Cadrele didactice trebuie 

să pregătească foarte bine 

aceste activități, să 

atribuie elevilor sarcini 

clare și feed-back, să îi 

determine pe elevi să 

devină activi și mai 

angajați în procesul 

învățării. 

Aplicația KAHOOT 

poate fi folosită cu succes 

în activitatea cu elevii, la 

majoritatea disciplinelor, 

în orice moment al 

activității: în recapitularea 

cunoștințelor, în fixarea 

cunoștințelor, în etapa de 

predare, ca evaluare 

formativă sau chiar ca 

evaluare sumativă. Este o 

aplicație ușor de utilizat, 

îndrăgită mult de către 

elevi. Este accesată de 

către aceștia de pe 

dispozitivul mobil sau 

intrând pe site-

ul kahoot.it, în acest caz 

putând fi folosit și 

calculatorul sau laptopul. 

Importanța utilizării 

aplicației kahoot: 

 Obiectivitatea evaluării 

rezultatelor: factorul 

uman implicat în evaluare 

este, prin natura sa, 

subiectivă, de aceea și 

actul evaluativ este 

influențat de subiectivism. 

Printr-o evaluare asistată 

de calculator elevul nu va 

mai avea senzația că a fost 

defavorizat într-un fel sau 

altul. 

 Feed-back imediat 

pentru elev și profesor: 

folosirea acestor aplicații 

asigură corectarea 

imediată a răspunsurilor, 

elevul dându-și astfel 

seama ce parte a materiei 

stăpânește mai puțin, iar 

profesorul își poate 

proiecta  mult mai rapid 

activitățile de reglare. 

 Reducerea factorului 

stres: utilizarea acestor 

aplicații în evaluare 

încurajează crearea unui 

climat de învăţare plăcut, 

relaxat. 

 Centralizarea și stocarea 

rezultatelor: stocarea 

rezultatelor elevilor la 

diferite teste și 

interpretarea grafică a 

acestora permite crearea 

unei baze on-line cu 

informații referitoare la 

nivelul lor de cunoștințe, 

dobândite la nivelul 

evaluărilor și oferă o 

perspectivă de ansamblu 

asupra activităţii elevilor 

pe o perioadă mai lungă de 

timp. 

 Diversificarea 

modalităților de 

evaluare: folosirea 

acestor aplicații 

îmbogățesc practica 

evitând rutina şi 

monotonia. 
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 Interactivitate: 

dezvoltarea 

perspicacității, atenţiei, 

distributivității şi 

creativității, 

Este foarte 

important faptul că elevii 

percep utilizarea acestei 

aplicații ca pe un joc, ei nu 

simt că sunt evaluați, sunt 

relaxați și dornici de a 

interacționa și mai mult cu 

tehnologia digitală în 

mediul școlar, în educație 

și, de ce nu, în 

autoeducație3 

Tehnologia este din 

ce în ce mai integrată în 

mediile de predare  

sporirea angajamentului și 

a motivației elevilor.  

Implicarea elevilor 

se referă la nivel de 

atenție, curiozitate, 

concentrare și interes. 

 

 

Descrierea modalităţii de realizare a unui test de evaluare în aplicaţia Kahoot.it 

la Modulul I Etică şi comunicare profesională, clasa a X- a 

 

Pentru crearea unui 

cont se accesează 

pagina http://create.Kahoo

t!it, se alege opțiunea Sign 

up! , apoi opţiunea 

Teacher şi se creează un 

cont de acces. 

 

 
 

Fig. nr. 1 Interfaţa- creare cont Kahoot 

 

După ce am creat 

contul pe aplicaţia 

Kahoot.it! avem 

posibilitatea să realizăm 

teste de evaluare, care pot 

fi disponibile public. 

Pentru acest lucru vom 

alege opţiunea Settings 

unde vom scrie tema 

testului, în acest caz 

,,Mijloace de 

comunicare”. (v.fig.nr.2 

respectiv nr.3) 

 

 
Fig. nr. 2  Interfaţa -  Kahoot Settings 

                                                 
3 

https://revista.newprojects.org 
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Fig. nr. 3  Interfaţa- Kahoot summary 

 

După generarea 

titlului şi adăugarea unei 

imagini edificatoare 

conţinuturilor evaluate, se 

trece la crearea itemilor 

corespunzători testului. 

Pentru crearea unui 

test se alege 

comanda Quiz, care 

deschide pagina unde se 

vor înregistra datele 

testului. Prin opțiunea Ok, 

go! se trece la scrierea 

întrebărilor, apăsând, 

pentru fiecare întrebare 

nouă opțiunea Add 

question. Varianta corectă 

de răspuns, este marcată 

cu bifă. Butonul Next, 

trimite către scrierea unei 

alte întrebări. Prin 

accesarea 

opțiunii Save, întregul test 

este salvat și publicat, iar 

cu opțiunea I’m done se 

ajunge pe pagina unde 

testul poate fi accesat cu 

ajutorul opțiunii Play. 

(v.fig.nr.4 respectiv nr.5) 
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Fig. nr. 4  Interfaţa- Create kahoot test evaluare 

 

Se alege comanda 

Upload image, de unde se 

pot încărca materiale 

vizuale sau audio, care au 

legătură cu itemul. În 

captura ataşată se poate 

identifica modalitatea de 

generare a unei imagini în 

cadrul unei întrebări. 

 

 

 

 

 

  

Fig. nr. 5 Interfaţa- crearea unui item cu alegere multiplă 

 

Aplicația permite, 

de asemenea, să includă 

imagini sau fotografii. Un 

alt avantaj important al 

aplicației este că timpul 

standard pentru a răspunde 

la fiecare întrebare este de 

20 s. Apoi profesorul îl 

poate extinde, de exemplu, 

dacă este necesar să 

calculeze ceva. Se pot 

aduce modificări testului, 

pe pagina de început, unde 

apar toate testele, cu 

ajutorul opțiunii Edit. 
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(v.fig.nr.6, fig. nr.7, 

respectiv fig.nr.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 6 Interfaţa- setare timpul de răspuns, Varianta single şi Modul Standard 

 

 
 

Fig. nr. 7 Interfaţa- Kahoot fluxul sesiunii 
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Fig. nr. 8 Interfaţa- Kahoot Previzualizare 

 

Pentru a începe 

testul se deschide prima 

pagină a testului, unde se 

alege 

comanda Classic, pentru a 

oferi acces tuturor 

elevilor. După încărcarea 

testului se va genera un 

cod (pin), format din 6-7 

cifre. Elevii pot intra în 

aplicația Kahoot, 

introducând acest cod. 

După opțiunea Enter, 

fiecare elev își va scrie 

propriul 

nume (Nickname), iar 

după opțiunea Ok, 

go! fiecare elev va fi 

înregistrat în joc și își va 

vedea numele la 

videoproiector. Cadrul 

didactic verifică dacă toți 

elevii sunt înscriși și 

pornește testul prin 

opțiunea Start. Apare 

întrebarea și apoi 

variantele de răspuns, 

cărora le sunt atribuite 

forme geometrice 

colorate. Aceleași forme 

geometrice apar și pe 

dispozitivele lor, de unde 

vor alege și vor atinge 

varianta corectă. După 

terminarea timpului sau 

după ce au răspuns toți 

elevii, va apărea situația cu 

răspunsurile tuturor. Prin 

comanda Next se va trece 

la întrebarea următoare. Pe 

dispozitivele copiilor va 

apărea, în timp real, 

culoarea verde, dacă au dat 

un răspuns corect sau 

culoarea roșie, dacă 

răspunsul a fost incorect. 

La sfârșitul jocului 

apare podiumul. Prin 

opțiunea Get results se 

văd punctajele tuturor 

elevilor. Rezultatele pot fi 

salvate în calculator prin 

opțiunea Save 

results  unde se vor vedea 

elevi care au răspuns 

corect și la care întrebări 

au fost și răspunsuri 

incorecte. (v.fig.nr.9 

respectiv nr.10) 
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Fig. nr.9 Interfaţa testului Classic Mode 

 

 

 
Fig. nr. 10  Generarea codului PIN al testului 

 

 

Influenţa Kahoot! asupra elevilor 

 

Kahoot! a îmbogățit 

calitatea învățării elevilor 

la clasă, stârnind motivația 

și interesul pentru  

cunoaştere. Utilizarea 

jocurilor educaționale în 

sala de clasă dinamizează 

învăţarea, îmbunătățind 

astfel calitatea predării și 

învățării dincolo de ceea 

ce este prevăzut în sălile 

de clasă convenționale. 

Elevii sunt dornici să 

experimenteze diferite 

tehnologii pentru a le 

susține învățarea, în mare 

parte pentru că sunt 

calificați în utilizarea 

tehnologie mobilă. 

Implicarea elevilor se 

referă la nivel de atenție, 

curiozitate, concentrare și 

interes pe care  le 

manifestă pe parcursul 

cursului. Este foarte 

important faptul că elevii 

percep utilizarea acestei 

aplicații ca pe un joc, ei nu 

simt că sunt evaluați, sunt 

relaxați și dornici de a 

interacționa și mai mult cu 

tehnologia digitală în 

mediul școlar, în educație 

și, de ce nu, în 

autoeducație.4 

 

 

 

                                                 
4 Sherlock A. Licorish , Helen 

E. Owen, Ben Daniel and Jade 

Li George1, (2018),  Students’ 

perception of Kahoot!’s 

influence on teaching and 

learning, Licorish et al. 

Research and Practice in 

Technology Enhanced Learning 
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Analiza SWOT a utilizării aplicaţiei kahoot.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

â 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr.11 Analiza SWOT aplicaţia Kahoot! 

 

 

S 
 Este uşor de utilizat, folosind orice 

dispozitiv conectat la internet, 

necesită abilităţi digitale; 

 Obiectivitate în evaluare; 

 Feedback rapid pentru elevi şi 

profesori; 

 Reduce stresul, climat de învăţare 

plăcut; 

 Are o interfaţă prietenoasă şi 

aerisită; 

 Are o utilizare ridicată la nivel 

global; 

 Interactiv; 

 Centralizarea şi stocarea datelor; 

 Dezvoltarea încrederii  în sine. 

 

W 
 Versiunea gratuită este limitată la 

tipuri de întrebări cu răspuns închis, 

cum ar fi adevărat/fals, da/nu sau 

alegere multiplă, inclusiv la 10 

numărul de participanţi 

 

O 
 Oportunitatea de a lucra în 

echipă şi a interacţiona cu 

profesorul 

 Înţelegere reciprocă 

 Ridicarea standardelor la 

nivel de competenţe digitale 

  

T 
 Implicarea costurilor pentru 

varianta extinsă cu mai mulţi elevi 
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UTILIZAREA BALANCED SCORE CARD –  

ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII PRINCIPALELOR PROCESE DIN  

CADRUL UNEI INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 

PROFESOR – METODIST GABRIELA-LIVIA CURPĂNARU 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

 

 

       „Acolo unde performanţa 

este măsurată, performanţa se 

îmbunătăţeşte. Acolo unde 

performanţa este măsurată şi 

analizată, îmbunătăţirea 

performanţei se accelerează.”  

(Thomas S. Monson) 

 

 Modelul tabloului de 

bord echilibrat, Balanced 

Scorecard (BSC), constituie un 

sistem de management şi un 

instrument de planificare 

strategicǎ, care este utilizat în 

mediul de afaceri şi în industrie, 

în instituţiile publice de stat, 

precum şi în organizaţiile 

nonprofit. BSC se dovedeşte a fi 

un excelent instrument de 

management în implementarea 

managementului performanţei. 

Modelul tabloului de bord 

echilibrat transformă viziunea şi 

strategia organizaţiei în 

obiective concrete.  

 Utilizarea BSC Designer 

- un software de execuție a 

strategiei unei instituții 

reprezintă partea aplicativă a 

studiului.  

 

Strategia, planificarea anuală 

şi sistemul de management al 

calităţii şi al operaţiunilor în 

cadrul unei instituției școlare au 

fost create pe baza BSC  

Designer.  

 Software-ul BSC 

Designer constituie cadrul 

întregii evaluări a planificarii şi 

a calităţii. Prin acesta am putut 

realiza un model orientat pe 

practică, model adecvat unei 

instituţii de învăţământ.  

 Acesta are la bază 

valorificarea tuturor elementelor 

componente ale procesului de 

învățământ în strânsă 

concordanță cu integrarea 

tehnologiilor educaționale. 

 Modelul tabloului de 

bord echilibrat este util pentru 

managementul calității 

educației. Cu ajutorul acestuia, 

pot fi analizate componentele 

principale ale procesului de 

învățământ.  

 Elementele de bază ale 

intării sunt elevii, cadrele 

didactice, obiectivele stabilite, 

resursele financiare.  

 

 Sistemul de prelucrare 

este reprezentat de aspecte 

concrete, cum ar fi proiectarea 

activităților instructiv-educative, 

modalitățile de colaborare cu 

partenerii educaționali.  

 După parcurgerea 

acestor etape, se regăsesc la 

ieșiri rezultatele școlare, 

exprimate în cunoștințe, 

deprinderi, comportamente. 

Rezultatele sunt reflectate la 

nivelul promoțiilor de 

absolvenți. 

 BSC este un model 

eficient pentru analiza 

managementului performanței, 

deoarece poate fi aplicat în orice 

organizație. Avantajul modelului 

este redat de faptul că permite 

măsurarea rezultatelor din punct 

de vedere calitativ și cantitativ. 

 Managerii sunt încurajați 

să se concentreze pe măsuri pe 

termen scurt și lung, 

recompensând munca în echipă. 

 Implementarea 

modelului BSC generează 

creștere financiară la nivelul 

organizației.  



          Şcoala modernă — Nr. 4 / 2022                                     Domeniul Studii de specialitate  
 

57 

 

 

 Cu toate acestea, trebuie 

precizat că modelul trebuie 

adaptat la condiții specifice. 

 În concluzie, BSC se 

dovedeşte a fi un excelent 

instrument de management în 

implementarea managementului 

performanţei. Modelul tabloului 

de bord echilibrat transformă 

viziunea şi strategia organizaţiei 

în obiective concrete. 

 Software-ul BSC 

Designer constituie cadrul 

întregii evaluări a planificarii şi 

a calităţii. Prin acesta am putut 

realiza un model orientat pe 

practică, model adecvat unei 

instituţii de învăţământ.  

 Orice organizație are 

nevoie de o strategie 

câștigătoare. Orice strategie 

trebuie să fie corect executată și 

monitorizată cu KPI-uri 

(Indicatori de performanță). 

 Procesul de planificare 

strategică presupune: misiunea, 

prioritățile, obiectivele, KPI-uri, 

inițiativele.  

 O explicație detaliată, 

orientată spre acțiune, a 

procesului de planificare 

strategică, de la misiune, viziune 

și valori până la priorități 

strategice, obiective, KPI și 

inițiative. 

 În planificarea strategică, 

nivelul cel mai înalt de 

abstractizare este cel în care 

discutăm despre misiunea, 

viziunea și valorile. 

 

Valori fundamentale 

clasificate în BSC Designer 

Similar cu obiectivele tipice 

de afaceri, valorile de bază 

urmează, de asemenea, anumite 

modele: 

 Valori legate de 

client 

 Valori legate de 

echipă 

 Valori legate de 

produs 

 Valorile de 

conducere 

 Sustenabilitate și 

valori de creștere 

 Valori și calități 

personale 

Pentru a îmbunătăți 

performanța companiei, nu este 

suficient să alcătuiești o listă de 

valori. Valorile trebuie 

respectate. 

Software-ul BSC 

Designer - un model orientat pe 

practică 

Un aspect important este 

acela că nici modelul, nici 

elementele sale nu sunt copii 

directe, ci aplicaţii individuale 

generate în BSC Designer, astfel 

că folosind acest software, 

instituţia a învăţat şi a adoptat 

ideea fundamentală a modelului 

BSC, aplicativitatea BSC 

Designer şi justificarea 

rezultatelor estimate și a celor 

obținute.  

 

 

 

 

Metoda Balanced 

Scorecard cuprinde o analiză ce 

vizează relaţiile cauzale cu efect 

asupra obiectivelor strategice, 

fapt ce permite evaluarea la 

perioade de timp a factorilor 

critici de reuşită şi realizarea de 

ajustări acolo unde este necesar. 

Cunoscând în amănunt 

relaţiile cauzale, prin realizarea 

tabloului de bord leaderii 

observă deplasările de la ţintele 

stabilite in cel mai scurt timp 

cum acestea au loc şi au 

capacitatea să acţioneze de 

îndată asupra cauzelor care le-au 

produs. 

Folosind un soft dedicat, 

BSC Designer Light, 

concluzionăm că entităţile pot 

alege şi se pot adapta la nevoile 

informaţionale proprii plasate de 

conducere şi la cele de raportare 

a succesului.  

Folosirea se poate 

efectua în asociere cu noțiuni 

specifice altei situaţii, cu 

prevederea furnizării de 

răspunsuri prompte la aşteptările 

managerilor. 
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În final, Performanța 

globală a întregului model 

Balanced Scorecard asociat 

instituției de învățământ 

preuniversitar a fost determinată 

ca o medie ponderată a 

performanțelor celor patru 

perspective analizate.  

Putem realiza o ierarhie 

din punct de vedere al 

importanței, impactul celor patru 

perspective asupra performanței 

globale:  

I. Funcția suport 

73,89% 

II. Eficiența 67,5% 

III. Funcția de 

dezvoltare 63,1% 

IV. Funcția de bază 

38,77% 

Funcția suport a obținut 

cel mai ridicat scor de 

performanță, în timp ce Funcția 

de bază a înregistrat cel mai 

scăzut scor de performanță. 

Există 3 recomandări 

esenţiale pentru succes :  

1. Relevanţa şi 

activitatea sistematică a 

personalului de conducere cu 

privire la utilizarea modelului, 

 

 

2. Feedback continuu 

legat de progresul concret,  

3. realizare → motivaţie 

→ angajament al personalului. 

Aplicarea BSC în cadrul 

unei instituții de învățământ 

preuniversitar  este un 

instrument adecvat pentru a fi 

utilizat în managementul și 

asigurarea calității, precum și 

pentru  planificarea strategică. 
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PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ –  

ACŢIUNI ÎN SPRIJINUL ORFANILOR ROMÂNI AI MARELUI RĂZBOI. 

 ACTIVITATEA PRINŢESEI OLGA MAVROCORDAT STURDZA 

 

PROFESOR MIRELA CURCĂ  

LICEUL PARTICULAR NR. 1 AURORA OUATU , SAT BISTRIȚA,  

COMUNA ALEXANDRU CEL BUN 

 

 

       Concentrăm acest 

studiu asupra unei chestiuni de 

mare importanţă pentru 

România din timpul primului 

război mondial, din perioada în 

care armata română purta lupte 

lungul Carpaţilor, iar populaţia 

civilă încerca să sprijine frontul 

şi totodată să facă faţă 

problemelor economice, 

refugierilor, sprijinirii răniţilor: 

ocrotirea orfanilor de război.  

Un rol important în 

aceste demersuri l-a avut 

biserica ortodoxă, prin parohi 

sau mănăstiri, şi asociaţiile 

filantropice, multe dintre ele 

patronate de Regina Maria, în 

atenţia noastră fiind Societatea 

Ocrotirea Orfanilor de Război, 

creată în 1917. 

La 1916, când România 

a intrat în război, au sprijinit 

primele subscripţii publice 

pentru front şi pentru „frontul de 

acasă” mulţi dintre cei cu dare 

de mână: apar 80 de nume de 

donatori, printre ei şi cel al  

 

 

prinţesei Olga 

Mavrocordat-Sturdza, cu suma 

de 1.000 de lei, la fel ca 

Alexandrina Balş sau soţii 

Grigore Sturdza, iar în 

septembrie 1916, din iniţiativa ei 

şi sub patronajul reginei s-a 

edificat primul cămin pentru 

orfanii de război la Iaşi. 

 Regina Maria era 

impresionată de „gurile 

înfometate care aşteptau să fie 

salvate de la foamete prin efortul 

carităţii publice” şi Olga 

Mavrocordat-Sturdza credea și 

ea că „nu există chemare mai 

sfântă pentru noi şi mai 

mişcătoare decât glasul morţilor 

căzuţi. 

Societatea Ortodoxă 

Naţională a Femeilor din 

România era puternică în 

Moldova, sub conducerea Olgăi 

Mavrocordat-Sturdza, şi după 

cucerirea Bucureştiului a primit 

preşedinţia la nivel naţional şi va 

sprijini acţiunile reginei Maria  

 

 

 

împreună cu doamnele 

venite din Muntenia şi cu marii 

ierarhi pentru a ajuta pe copii, 

refugiaţi şi pe invalizi, 

deschizând mai multe centre în 

mănăstirile Neamţului şi în 

oraşele Moldovei, ca după 

război să le extindă la nivelul 

întregii ţări. 

În februarie 1917, 

principesa a înfiinţat în vechiul 

palat boieresc de la Miroslava o 

şcoală pentru orfanii ai căror 

părinţii au murit în război. 

Instituţia a devenit model pentru 

Societatea de Ocrotire a 

Orfanilor din Război. 

Regina Maria a făcut o 

donaţie de 50.000 de lei, iar 

filiala SONFR Iaşi a organizat 

mai multe colecte publice în 

centrele urbane.  

În atenţia reginei se aflau 

şi invalizii de război, fondând în 

ianuarie 1917 „Societatea 

„Invalizii de război”, care avea 

ca preşedinte de onoare pe 

prinţul Carol.  
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Cel mai important centru 

de primire invalizi era la Piatra-

Neamţ, în mănăstirile Neamţului 

fiind primiţi mulţi militari. 

Pentru activitatea ei, 

prinţesa a primit recunoaştere de 

la Crucea Roşie americană, după 

cum o arată o scrisoare primită 

de la preşedintele Societăţii de 

Cruce Roşie din SUA. 

Olga Mavrocordat 

Sturdza a continuat să fie maica 

răniţilor şi a orfanilor din 

Moldova şi în cel de-al doilea 

război mondial. 

Regimul comunist a 

însemnat pentru prinţesa Olga 

Mavrocordat-Sturdza pierderea 

proprietăţilor, închisoare şi apoi 

domiciliu forţat alături de nora 

sa Ileana. A părăsit România cu 

sprijinul rudelor sale influente 

din vestul Europei şi din Grecia. 

A ajuns din nou în Franţa, acolo 

unde studiase în tinereţe. 

Studiul nostru a 

confirmat un efort deosebit, bine 

coordonat de cele mai multe ori, 

o colaborare eficientă între stat, 

biserică şi instituţiile de caritate. 

 Rolul doamnelor române 

a fost important într-o perioadă 

grea de război pentru România 

şi a continuat în perioada de 

pace până ce ultimul orfan de 

război era pregătit pentru viaţă şi 

surprinde faptul că mari doamne 

precum Ana Conta-Kernbach, 

Olga Mavrocordat-Sturdza,  

 

 

Anastasia Filipescu 

Climescu, Maria Krupenschi, 

Aneta Cosmovici, Ana Racoviţă 

sau Alexandrina Cantacuzino, 

care au sprijinit-o pe regina 

Maria în marile ei fapte de 

binefacere din timpul războiului 

şi din anii de imediat după, nu 

şi-au primit obolul de 

recunoştinţă pe care-l  merită. 

Faptele lor trebuie ştiute, ele au 

fost generalii de pe „frontul de 

acasă”… 
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       MOLDOVA. 

            Bucătăria din 

Moldova se caracterizează prin 

mâncăruri fine, rafinate și 

gustoase . Această bucătărie 

poate fi definită ca un tot unitar . 

În ce privește structura 

mâncărurilor , al modului de 

preparare, al condimentării, vom 

constata că există particularități 

zonale, dar și regionale . Fiecare 

provincie istorică are un specific 

aparte care s-a menținut din 

punct de vedere sortimental și 

calitativ.  

        Întotdeauna gospodinele 

moldovene , indiferent în ce oraș 

locuiesc, își primesc oaspeții cu 

delicioasa ciorbă de pui, cu 

omleta cu jumări şi brânză, sau 

cu faimoasele plăcinte „ poale-n 

brâu”. 

 La prepararea 

mâncărurilor moldovenești se 

folosesc în special carnea de 

pasăre, și pește dar și carnea de 

porc, vacă, vânatul şi legumele, 

laptele, ouăle și brânzeturile. 

Ciorbele se acresc cu borș de 

putină , se îmbunătățesc cu 

smântână și ou.   

 

 

Bucătăria moldovenească nu 

este foarte aglomerată în 

condimente , se folosește 

mărarul, pătrunjelul, cimbrul, 

hasmaţuchi, usturoi, leuștean și 

altele.  

           În Moldova se 

mănâncă multe dulciuri de 

bucătărie realizate din aluaturi 

cu diferite umpluturi din 

legume, fructe, brânzeturi. Nu 

am putea vorbi de Moldova dacă 

nu amintim câteva preparate 

cum ar fi: alivenci, piftie de 

cucoș, piftie de purcel, sarmale , 

mămăliguța , tochitura 

moldovenească, cozonac, 

plăcinte poale-n brâu.  

 

            

 Moldova rămâne ținutul 

marilor cronicari, ale obosiților 

călători, a răzeșilor, dar și ținutul  

borșurilor, pârjoalelor și a 

sărmăluțelor cu mămăliguță. 

Moldova a fost și este patria 

neobosiților călători, ținutul 

târgurilor moleșite și a satelor 

vioaie , dar și patria puiului cu 

smântână, a perișoarelor cu 

mărar, a plăcintelor de tot felul. 

Moldova rămâne tărâmul 

vestitelor mănăstiri, a muzicii 

populare, dar și a vestitelor 

alivenci și învârtite.  

         Aceste delicioase 

preparate au încântat și încântă 

încă gustul oricărui muritor, 

oricât de pretențios ar fi el. De 

aceia marii scriitori, dar și 

gurmanzi ai vremii au oglindit în 

operele lor savoarea neântrecută  

a mâncărurilor moldovenești. 

Opera lui Mihail Sadoveanu, 

monumentală în evoluția sa 

istorică și în relațiile  cu spațiul 

geografic aduce nenumărate 

mărturii despre evoluția 

bucătăriei de-a lungul istoriei , 

atât la nivelul omului de rând cat 

și mai ales la casele boierești, în 

hanuri și curți domnești.  
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 În opera Frații Jderi, 

Mihail Sadoveanu ne descrie : 

„prepelița pe masa Domnului 

era la mare cinste. Prepelițele 

erau învelite în frunze de tei și 

apoi în slănină afumată . Se 

frigeau în tigaie la jăratic de fag. 

Nu lipseau nici colacii proaspeți 

și vinul”. 

  În zilele noastre, în multe 

localități ale Moldovei , tradițiile 

culinare străvechi sunt păstrate 

cu sfințenie . Masa rămâne 

pentru fiecare moldovean un 

timp respectat  cu prisosință și 

așteptat cu nerăbdare și plăcere 

de fiecare dată. 

      MUNTENIA. 

          Această provincie 

românească ce se întinde de-a 

lungul Dunării, peste Câmpia 

Română şi pană la Carpaţi , era 

faimoasă pentru petrecerile date 

de voievozii munteni în onoarea 

oaspeţilor lor străini. Bucătăria 

acestei zone este influenţată de 

gastronomia franceză. Astfel , în 

afară de felurile tradiţionale 

bazate pe legume şi carne, foarte 

cunoscut şi apreciat este şi 

borşul de leuştean, urzici, fasole, 

ciuperci sau pui.  

       

 

 

   În Muntenia se mănâncă de 

asemenea friptura cu prune 

uscate şi plăcinta cu brânză sau 

dovleac, mai ales iarna.  

    Friptura de pui cu gutui 

sau cu caise ori raţa cu măsline 

pot concura onorabil pentru un 

loc printre favorite. Piftia de 

cucoş sau de gâscă este preferată 

de munteni, deşi iarna se prepară 

şi piftie de porc.  

       Mesele zilnice ale 

muntenilor se compun din borş 

cu perişoare sau carne de vită, 

ciorbe de legume., omlete cu 

ceapă sau ochiuri cu brânză şi 

mămăliguţă. 

     OLTENIA. 

 Oltenia este cunoscută 

prin oamenii ei cinstiţi , harnici 

dar şi duri. Aceşti oameni de 

obicei foarte grăbiţi ţin foarte 

mult la mâncărurile lor specifice 

şi le plac mai ales felurile 

condimentate.  

 Mâncarea oltenească , de 

obicei simplă , este asezonată cu 

ridichi şi ardei iute.  

        Carnaţii olteneşti sunt 

faimoşi. Sunt pregătiţi din 

cantităţi egale de carne de vită şi 

porc , tocată şi amestecată cu 

usturoi , piper şi sare, iar cu 

această pastă sunt umplute 

intestine de oaie. Apoi carnaţii 

sunt afumaşi timp de două ore. 

Pentru cei care au un stomac 

sănătos,  carnaţii olteneşti sunt 

un deliciu.  

 

                

                                         

 BANAT. 

 Aşezată în vestul 

României, această provincie cu 

capitala la Timişoara a fost 

influenţată de bucătăria 

sârbească , dar are de asemenea 

şi o personalitate proprie. 

Mâncărurile preferate de 

bănăţeni sunt foarte picante, iar 

combinaţiile lor sunt chiar 

rafinate. În Banat, aperitivele 

sunt la loc de cinste, aşa că 

termenul a intrat în dialectul 

bănăţean. Dacă Seherezada ar 

trebui să vorbească despre 

bucătăria bănăţeană, ar avea 

nevoie de cel puţin 2000 de 

nopţi. 

       TRANSILVANIA. 

 Pentru ca un străin să 

înţeleagă ce îi place 

transilvăneanului să mănânce, ar 

trebui să-si închipuie gustul unei 

bucăţi de şuncă afumata, cu 

ceapă şi pâine proaspăt scoasă 

din cuptor, împreună cu un 

pahar de palincă. Oamenii care 

trăiesc în Transilvania, provincia 

din interiorul arcului carpatic, 

înconjurată de munţi precum o 

cetate de ziduri, sunt adevăraţi 

gurmanzi, deşi sunt moderaţi în 

ceea ce priveşte obiceiurile 

culinare. Supa transilvăneană, 

faimoasă în toată România, este 

preparată cu mazăre verde, felii 

subţiri de şuncă, usturoi verde, 

roşii şi pătrunjel.  
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 Această supa este de 

două ori mai gustoasă dacă este 

mâncată cu o lingură de lemn.  

 În această regiune borşul 

nu este foarte apreciat, aici 

oamenii preferă supele – de 

porc, de vita sau miel, asezonate 

cu oţet si condimentate cu 

tarhon. Specifice pentru această 

regiune sunt sosurile preparate 

din ardei iute, ceapa şi făina. 

Carnea de porc este de departe 

preferata în bucătăria 

transilvăneană. Localnicii nu 

prea mănâncă  peşte, în schimb 

legumele sunt folosite la fel de 

mult ca şi carnea. 

       Varza a la Cluj este un 

fel de mâncare la fel de faimos 

ca şi sarmalele moldoveneşti sau 

cârnaţii olteneşti. Varza tocată 

este alternată cu carnea tocată şi 

gătită în cuptor. Separat de 

prăjesc câteva felii de şuncă si 

ciuperci apoi se adaugă la carne. 

Se serveşte cu mămăligă şi 

smântână.  

 Nu poate exista o 

sărbătoare mai mare pentru un 

stomac sănătos. 

       DOBROGEA. 

 Este regiunea care se 

întinde intre Dunăre şi Marea 

Neagră şi unde gurmanzii sunt 

ispitiţi de o multitudine de 

arome şi gusturi aparţinând 

bucătăriei româneşti, cu 

influenţe greceşti, turceşti, tătare 

şi bulgare. 

                    

 

 

Turmele de oi şi cirezile de 

vite care pasc pe păşunile bogate 

ale Dobrogei, peştii din 

numeroasele ape care 

tranverseză regiunea, vânatul ca 

şi cerealele, legumele şi fructele 

oferite de acest pământ fertil 

locuitorilor săi asigură o materie 

primă forte variată inventivilor 

bucătari dobrogeni. Turiştii care 

vizitează această regiune şi 

petrec ceva timp pe coasta Mării 

Negre îşi vor aminti mult timp 

de delicioasa ciorbă de burtă, 

apreciata atât pentru valoarea ei 

nutritivă, cât şi pentru faptul că 

este un remediu împotriva 

mahmurelii.  DELTA 

DUNĂRII. 

       Delta Dunării este raiul 

păsărilor și a peștilor. Este 

faimoasă nu numai pentru 

frumusețea ei, unică în Europa și 

în lume, ci și pentru mâncărurile 

pe bază de pește care se prepară 

aici. Mulți străini care au vizitat 

Delta Dunării au fost uimiți de 

multitudinea de specii de pește 

de aici, dar mai ales de mărime 

sturionilor de aici și de caviarul 

românesc care se găsește din 

belșug. 

      Intr-un ceaun imens 

susţinut de pirostrii deasupra 

focului se fierbe apa cu legume, 

apoi se adaugă peşti de specii 

diferite. Lichidul este strecurat şi 

bucăţi mari de sturion, crap sau 

ştiucă sunt apoi fierte în această 

supă.  

                                                                                 

 

Ciorba de peşte se mănâncă 

separat, întâi se mănâncă supa 

cu o lingură de lemn, apoi 

bucăţile de peşte peste care se 

presară ardei iute sau usturoi. 
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VIAȚA MEA: UN ”JOC” SERIOS 

 

 PROF. ELENA-CRISTINA SASU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ”REGINA MARIA” BICAZ 

 

 

       Moto: 

”Eu sunt copilul. Tu ții în 

mâinile tale destinul meu. Tu 

determini în cea mai mare 

măsură, dacă voi reuși sau voi 

eșua în viață. Dă-mi, te rog, 

acele lucruri care mă vor 

îndrepta spre fericire. Educă-mă, 

te rog, ca să poți fi o 

binecuvântare pentru lume…” 

Child's Appeal, Mamie Gene 

Cole 

       Unul dintre obiectele de 

studiu în învățământul 

preuniversitar stabilit la nivelul 

unităților școlare ca tip de 

disciplină opțională este 

”Educația pentru sănătate”. 

Această formă de educație vine 

în completarea educației 

realizată acasă, de fiecare 

părinte în parte, permițând 

elevilor să-și cunoască mai bine 

organismul și să se apere în fața 

pericolelor care apar.  

 Acest lucru presupune ca 

fiecare elev să aibă respect față 

de propria persoană și față de 

ceilalți. Respectul se manifestă 

prin dezvoltarea unor atitudini, 

valori și comportamente 

sănătoase de  

 

 

viață, cât și prin capacitatea 

de a putea rezolva situațiile 

dificile.  

 Se vorbește din ce în ce 

mai mult despre atitudini și, mai 

ales, atunci când este vorba 

despre domenii majore ale vieții, 

carieră, familie, sănătate, timp 

liber. În ultima vreme, 

discursurile politice, campaniile 

sociale, dar și media, în general, 

abordează tot mai frecvent 

problema sănătății. Indiferent de 

sursa de informare, sănătatea 

este corelată cu stilul de viață și 

cu atitudinea față de viață. În 

acest fel stilul de viață și 

atitudinea apare ca mediator, o 

valoare supremă: VIAȚA însăși.  

           În cadrul orelor de 

educație pentru sănătate vorbim 

despre riscuri, adicții, dificultăți 

ca urmare a riscurilor sau ca o 

consecință a unor moșteniri 

genetice, ajungându-se astfel la 

ideea responsabilității 

individuale. Rațiunea unor 

eșecuri educaționale sau 

rezistența la schimbare, ori la 

formarea unor concepții 

sănătoase despre cum trăim  

 

 

rezidă, în privința 

preadolescenților și 

adolescenților, în ceea ce numim 

structura unei atitudini.  

 Orice atitudine are trei 

componente: 

• una cognitivă, care se 

referă la cunoștințe, deci la 

informația/informațiile de care 

dispunem; 

• o alta 

afectivă/emoțională, adică cum 

simțim, ce trăire avem față de 

acea informație; 

• și una comportamentală 

– actul propriu zis de a face 

ceva, comportamentul 

manifestat. 

Având în vedere că există 

componenta cognitivă – ”știm”, 

atunci ”de ce nu facem ceea ce 

trebuie?”, ceea ce ni se spune că 

este bine pentru noi, pentru 

sănătatea noastră, pentru 

VIAȚA noastră? 

De ce alegem comportamente 

de risc în care starea noastră 

psihică, fizică sau ambele – 

pentru că ele corelează – este 

prejudiciată?  
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 Până la urmă de ce 

riscăm și de ce riscăm orice, 

adică chiar și VIAȚA? VIAȚA o 

fi un ”Joc”? 

 Explicația pare să fie 

simplă. Chiar dacă există 

asigurată componenta cognitivă, 

facem ce nu trebuie, pentru că 

există o contradicție, o 

nepotrivire între această 

componentă și cea 

afectivă/emoțională. Cu alte 

cuvinte, știm că nu e bine, 

cunoaștem riscurile, dar ne 

place, ne dă trăiri cărora le dăm 

curs, iar, prin aceste trăiri, în 

mod firesc, apare și gestul, actul, 

comportamentul.  

          Dacă această 

componentă emoțională nu ar fi 

atracția, ci respingerea, ea nu ar 

fi pozitivă, ci negativă, 

comportamentul nu ar avea loc, 

ar fi absent din repertoriul 

obișnuințelor noastre. Altfel 

spus: știm că nu este bine să 

consumăm droguri, dar ne 

atrage, suntem curioși, vrem să 

încercăm măcar odată și atunci 

ajungem să facem acest lucru. 

Acesta este pur și simplu 

mecanismul atitudinii față de 

ceva, indiferent ce este acel 

ceva.  

         Stilul de viață este 

corelat cu valorile, iar valorile 

unui individ în formare, așa cum 

este copilul, preadolescentul și 

adolescentul, depind în mare  

 

 

măsură de context, de 

societate, de cultura locală.  

Atracția către risc, sporturi 

extreme, experiențe și aventuri 

în care primejdia există, iar 

confruntarea cu riscul, sunt 

frecvent invocate ca valori ale 

acestui segment de vârstă. Se 

vorbește despre teribilism, 

nevoie de afirmare, respingerea 

prescripțiilor date de adulți, 

graba de a gusta viața, etc; și la 

toate acestea este invocată mai 

ales curiozitatea față de 

necunoscut – droguri, aventuri - 

și urgența satisfacerii acestei 

curiozități, dincolo sau în pofida 

oricărui risc.  

           Programele 

educaționale care au în esența 

lor ideea de echilibru, de măsură 

sau de stil de viață sănătos 

insistă asupra dezvoltării 

gândirii critice, a deciziei 

informate, luând în seamă 

consecințele opțiunilor făcute de 

preadolescenți și adolescenți.  

 Este evident că lumea, 

așa cum arată ea în prezent, 

demonstrează mari 

imperfecțiuni:  

• clipa și valorizarea 

prezentului, universul 

emoționalității; 

• relativismul normelor și 

erodarea ideii de majoritate; 

• centrarea pe realități 

alternative; 

• evaluarea pozitivă a 

expresivității vestimentare,  

 

legate de folosirea corpului 

pentru afirmare și auto-

exprimare;  

• importanța toleranței, 

fără a defini intolerabilul; 

• deconstruirea regulilor și 

principiilor, inclusiv a științei și 

tehnologiei; 

• respingerea activismului 

civic în favoarea gregarismului 

în petrecerea timpului liber; 

• importanța principiului 

plăcerii concomitent cu 

interogația privind obligațiile, 

datoria, centrarea pe sine și 

indiferența față de altul.  

Trăim într-o lume în care nu 

mai există principii solide, care 

unifică și creează coeziune, ci 

dimpotrivă, una în care se 

atomizează societatea, 

globalismul câștigă prin 

marketing și consumerism, 

cuvântul pierde teren în favoarea 

imaginii. Este o lume ale cărei 

probleme, disfuncționalități, nu 

le poate rezolva numai școala, 

deci educația, și care îi 

confruntă pe educatori cu 

frustrări și neputințe.  

          Perioada adolescenței 

poate fi caracterizată ca ” sturm 

and drang”  - furtună și avânt, 

sau ”storm and stress” – freamăt 

și stres. Această perioadă are, în 

viziunea unora, trei caracteristici 

specifice: conflictul dintre 

adolescenți și părinți, 

irascibilitate/proastă dispoziție și 

comportamente de asumare a  
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riscului. Portretul stereotip 

care dăinuie ne prezintă un 

adolescent irascibil, emoțional și 

rebel.  

 Cercetările în domeniu 

arată totuși că aceste 

caracteristici nu trebuie văzute 

ca inevitabile și universale.  

 În ceea ce privește 

asumarea cu ușurință a 

riscurilor, trebuie precizat că 

majoritatea adolescenților admit 

să mai încalce câte o regulă, 

ajungând chiar să comită câte un 

act deviant, însă pentru cei mai 

mulți acestea sunt rare și nu 

devin comportamente delicvente 

grave.  

 Nu trebuie să uităm însă 

că astfel de comportamente sunt 

influențate de factori specifici de 

mediu, precum: mediul 

rezidențial, statutul socio-

economic și stilurile parentale.  

         Datoria profesorilor 

este de a nu sta cu mâinile în 

sân, ci de a-i pune pe copii, 

preadolescenți și adolescenți, să 

stea pe gânduri, atunci când aleg 

comportamente extreme sau de 

risc, pentru că VIAȚA este 

importantă și nu este ”un joc”, 

este fragilă și trebuie păzită de 

primejdii, de consecințe 

negative, adesea ireversibile.  

 Numai prin comunicare 

se poate realiza acest lucru, prin 

deschidere către lumea lor și a 

frământărilor pe care le trăiesc.  
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ABORDĂRI DIDACTICE CREATIVE ÎN ACTIVITĂȚI INTERDISCIPLINARE 

 

PROFESOR  ALTERESCU IULIA-CRISTINA-VANDANA 

LICEUL „GH. RUSET ROZNOVANU” ROZNOV  

 

 

“Educația este o cale în 

serviciul dezvoltării umane, un 

strigăt de dragoste către copii, 

către generația tânără.” 

Jaques Delors 

  

Savanții și cercetătorii în 

domeniul educației au ajuns, pe 

căi diferite, la aceeași concluzie 

cu Comisia Internațională pentru 

Educația secolului XXI, și 

anume aceea că, noul tip de 

educație se bazează pe patru 

competențe fundamentale, 

competențe de tip 

transdisciplinar: a învăța să 

cunoști, a învăța să faci, a învăța 

să trăiești împreună cu ceilalți, a 

învăța să fii. (1) 

Interdisciplinaritatea – 

presupune transferul metodelor 

dintr-o disciplină în alta, 

căutându-se teme comune mai 

multor discipline, care pot 

conduce la realizarea 

obiectivelor de învățare de 

nivel înalt, a competențelor 

transversale – luarea de decizii, 

rezolvarea de probleme, 

însușirea tehnicilor și metodelor 

de învățare eficientă, care 

indiferent de disciplină implică 

aceleași principii, prin utilizarea 

unor strategii de  predare – 

învățare bazate pe probleme.  

Transdisciplinaritatea – 

presupune abordarea integrată a 

curriculumului prin centrarea pe 

probleme ale vieții reale, pe 

problemele importante, așa cum 

apar ele în context cotidian, cu 

focalizare pe identificare de 

soluții, rezolvare de probleme ale 

lumii reale, în scopul 

dezvoltării competențelor pentru 

viață. Întrebarea care orientează 

demersul transdisciplinar 

este: Cum îi putem învăța pe 

elevi să devină cetățeni mai 

buni? Strategiile didactice 

utilizate în demersul 

transdisciplinar  sunt de predare 

– învățare bazate pe proiect. (2) 

Indiferent de tipul de 

integrare abordat în procesul de 

învățare, proiectarea integrată și 

organizarea învățării se centrează 

pe învățarea prin descoperire, pe 

învățarea prin cercetare, pe baza 

viziunii constructiviste și globale 

asupra lumii înconjurătoare. Cel 

mai puternic argument pentru 

integrarea disciplinelor este 

însuși faptul că viața nu este 

împărțită pe discipline. (J. 

Moffett). 

Managementul învăţării 

creative 

Profesorul poate deveni factorul 

esențial în stimularea creativității 

elevilor dacă abordează la clasă 

un management bazat pe anumite 

repere: 

• Pornește în demersul 

didactic de la o viziune 

pozitivă asupra naturii  

umane; 

• Consideră că este perfect 

normal ca cineva să se 

simtă implicat într-o 

decizie la formularea 

căreia a luat parte; 

• Crede în capacitatea de 

autorealizare a elevilor 

și îi încurajează în acest 

sens; 

• Apreciază 

individualitatea, 

personalitatea fiecăruia; 

• Încurajează, promovează 

și recompensează 

creativitatea; 
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• Este angajat într-un 

proces de 

schimbare permanentă și 

are competențe necesare 

pentru a gestiona 

schimbarea; 

• Pune accentul mai mult 

pe motivația internă decât 

pe cea externă; 

• Pune accentul pe proces 

și nu pe produs, pe ceea 

ce se întâmplă cu 

structurile psihice 

implicate în învățare și nu 

pe produsele obiectuale. 

(3) 

Creativitatea 

De-a lungul timpului 

psihologii au arătat că, atât în 

ştiinţă, tehnică, cât şi în artă, 

creativitatea nu se produce 

instantaneu, ci are o anumită 

dinamică, parcurge etape şi 

momente, presupune anumite 

mecanisme şi condiţii. 

După E. P. Torrance 

creativitatea reprezintă “procesul 

modelării unor idei sau ipoteze, 

al testării acestor idei şi al 

comunicării rezultatelor 

obţinute”. Nevoia de inovare este 

esenţială pentru bunul mers al 

şcolii, al vieţii, al vremurilor în 

care trăim. Creativitatea 

presupune oameni creativi, iar 

aceştia nu sunt chiar aşa de uşor 

de găsit. Doar 2% dintre oameni 

sunt foarte creativi şi, cu greu, 

atingem 15% pentru oamenii cu 

creativitate ceva mai mare decât 

media.  

 

Creativitatea a fost şi va 

rămâne o calitate superioară a 

omului, fiind identificată, în 

cazul elevilor, ca o capacitate de 

a realiza ceva şi altceva în raport  

cu realitatea existentă, de a 

înţelege şi a cunoaşte pe plan 

material şi spiritual ceva inedit, 

util şi valoros. Creativitatea este 

o caracteristică a personalităţii 

umane, aceasta fiind necesar a fi 

descoperită, cultivată şi modelată 

spre a deveni ceva unic. Şcoala 

este unul dintre cele mai 

importante medii în care elevul 

poate primi în mod organizat 

cunoştinţe de artă, un mediu în 

care poate fi educat prin acest 

limbaj al simţirii. 

Sistemul de învăţământ 

românesc nu este încă, în 

totalitate pregătit să răspundă 

nici noilor exigenţe impuse de 

lumea în care trăim şi nici 

schimbărilor de esenţă pe care le 

aduce noul secol pe întregul 

mapamond. Conservatorismul, 

depersonalizarea, elitismul si 

inegalitatea de şanse, segregarea 

şcolii de persoană, familie, 

comunitate şi societate sunt doar 

câteva dintre tarele care trebuie 

depăşite. (4) 
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ÎNVĂȚAREA PRIN DESCOPERIRE  

ÎN ORA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

 

Prof. dr. GHEORGHE BRÂNZEI 

 

Învăţarea prin 

descoperire, cunoscută şi sub 

numele de metodă a experienţei 

de încercare, antrenează elevul 

în selectarea informaţiei şi în 

ordonarea argumentelor. 

Învăţarea prin descoperire 

recompune traseul cunoaşterii 

ştiinţifice şi corespunde 

principalelor forme de 

raţionament: inductiv, deductiv 

şi analogic.  

Descoperirea inductivă 

presupune receptarea operei 

literare pe calea gradării de la 

concret la abstract, de la 

particular la general, de la 

informaţie la concept. În 

predarea limbii şi literaturii 

române, în gimnaziu, se 

utilizează, mai ales, în clasele a 

V-a și a VI-a în predarea 

noţiunilor de teorie literară şi a 

temelor studiate. Se poate folosi 

şi în lecţia de receptare a unei 

opere literare dar, în acest caz, 

descoperirea inductivă reclamă 

studiul aprofundat al textului 

care depăşeşte „comentariul” 

tradiţional.  

 

 

 

Structurată pe metoda 

învăţării prin descoperire, lecţia 

are următoarea succesiune de 

evenimente: crearea situaţiei-

problemă; analiza situaţiei-

problemă; elaborarea 

presupunerilor şi justificarea 

ipotezelor; demonstrarea 

ipotezei şi rezolvarea problemei; 

verificarea rezolvării şi 

analizarea procesului de 

rezolvare.  

În procesul de predare-

învăţare a limbii şi literaturii 

române, investigarea şi 

explorarea textului literar sunt 

modalități esenţiale. Explorarea 

s-a făcut şi în învăţământul 

tradiţional, mai ales sub forma 

exerciţiilor aplicative, dar nu a 

constituit principalul izvor de 

cunoaştere, nu a fost pusă la baza 

formării elevilor, nu a constituit 

faza preliminară de introducere a 

lor în lumea operei literare. 

 Descoperirea deductivă 

presupune receptarea operei 

literare în sens invers, de la 

general la particular, de la 

concept la informaţie.  

 

 

 

Această variantă a 

metodei se utilizează în fixarea 

noţiunilor. Exemplificăm la clasa 

a VIII-a la consolidarea 

noţiunilor de teorie literară 

referitoare la textul epic cult. Iată 

câteva exemple de configurare a 

unor situații de învățare: 

Care sunt caracteristicile 

unui text epic? (transmite idei, 

gânduri, sentimente în mod 

indirect, prin intermediul 

acțiunii la care iau parte 

personajele; de cele mai multe 

ori,  în cadrul acțiunii se pot 

identifica momente-cheieie 

denumite momente ale 

subiectului: expoziție, intrigă, 

desfășurarea acțiunii, punctul 

culminant și deznodământul; 

vocea din textul epic se numește 

narator, acesta putând relata 

întâmplările la persoana a III-a -  

obiectiv - sau la persoana I -

subiectiv; acțiunea relatată 

poate fi plasată în timp și spațiu, 

existând astfel în text indici 

temporali și spațiali; îmbină mai 

multe tipare textuale: narativ, 

dialogat/dialogal și descriptiv).  
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Descoperirea prin 

analogie se bazează pe 

comparaţie şi paralelism între 

fenomenele literare. Metoda 

poate fi folosită atât în receptarea 

textului literar, cât şi în lecţiile de 

sistematizare a cunoştinţelor. La 

clasa a VII-a se urmărește 

introducerea figurii de stil 

metafora.  

Lecţia poate fi organizată 

după următoarele situații de 

învățare: se exemplifică 

comparația – ca figură de stil – 

cu secvențe din operele studiate; 

se oferă definiția metaforei dată  

de Tudor Vianu: ,,Metafora este 

rezultatul exprimat al unei 

comparații subînțelese”; se 

elimină termenii: ,,ca”, 

,,asemenea”, ,,precum” din 

exemplele date; se solicită 

părerea elevilor dacă s-a obținut 

sau nu o exprimare mai 

expresivă, sugestivă, izvorâtoare 

de sensuri noi.  

Învăţarea prin 

descoperire este metoda care 

deprinde pe elevi cu tehnicile de 

cercetare a textului literar, le 

stimulează dorinţa de a studia 

independent şi le „exersează” 

imaginaţia creatoare. 
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METODE DIDACTICE ACTIV- PARTICIPATIVE ÎN PREDAREA FIZICII  

 

PROF.  FIZICA OSOIANU ELENA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU", 

COMUNA RĂZBOIENI,  JUD.NEAMȚ 

 

    FIZICA este o 

disciplină de învățământ la care 

se utilizează cu precădere metode 

active , participative, care 

determină elevii să lucreze 

independent, (în clasă, acasă, în 

grup sau individual), după 

modelul predat la tablă de către 

profesor sau fară model. Cu cât 

elevii lucrează mai mult 

independent, cu atât realizează o 

pregătire mai temeinică. 

   O lecție activă , 

indiferent de disciplină, se 

sprijină pe metode şi procedee 

active. Consecvenți ideii că o 

lecție modernă este o lecție 

activă, esențial în pregătirea 

lecției profesorul care trebuie să–

şi pună în joc toate cunoştințele, 

întreaga sa pricepere, pentru a 

imprima lecției un caracter activ, 

participativ.  

În acest sens profesorul 

trebuie să- şi propună să recurgă 

la acele metode şi procedee 

dintre cele mai active, mai 

angajante pentru elevi, în masură 

să insufle elevilor dorința de a 

dobândi cunoştințe, pe cât posibil  

 

 

prin ei înşişi, prin studiu 

activ, intensiv şi pasionat. În 

planul predării, profesorul are 

datoria de a creea un raport 

corect între aspirațiile şi 

posibilitățile intelectuale ale 

elevului, pe de o parte , şi dozarea 

sarcinii didactice , a problemei şi 

situației de învățare în care este 

implicat elevul.  

Dozarea incorectă poate 

conduce la surmenaj, neîncredere 

în sine sau, dimpotrivă, la lipsa 

de interes, indiferența , 

demotivarea. Realizarea unui 

învățământ individualizat şi 

particularizat al instruirii 

diferențiate este obiectiv dificil, 

dar benefic în promovarea unui 

învățământ al reuşitei pentru 

fiecare.  

Diferențierea reală a 

instruirii este realizată prin 

metode alternative de învățare 

activă. În atingerea obiectivelor, 

un rol important îl au şi 

mijloacele didactice datorită 

funcțiilor pe care acestea le pot 

îndeplini. 

 

 

 

Tehnici de selectare a 

mijloacelor şi de precizare a 

funcțiilor ce le pot îndeplini au 

fost elaborate de EDGAR DALE 

(1969) şi prezentate sub forma 

unei piramide numită                                                

”PIRAMIDA EXPERIENłEI 

EDUCAȚIONALE” sau 

“SCARA LUI DALE“ E. DALE, 

întrevede douăsprezece categorii 

de mijloace şi exerciții 

experimentale (activități) 

ordonate astfel: la baza piramidei 

se situează experiențele cele mai 

directe dirijate spre un anumit 

scop, adică, contactul fizic pe 

care copilul îl realizează cu 

obiectele şi ființele , folosind 

toate amintirile sale pentru a 

“învăța prin acțiune”, iar pe 

măsură ce urcăm spre vârful 

piramdei, substituenții preiau 

locul experiențelor directe , 

pentru ca în vârf să se ajungă la 

folosirea “simbolurilor verbale” 

care sugerează “învățarea prin 

receptare”.   
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Recurgerea la acestă 

piramidă degajă următoarea 

regulă:  

”Mergi pe scară în jos 

atât cât ai nevoie pentru a facilita 

întelegerea dar, pe cât posibil, 

mergi cât poți mai sus, pentru a 

dezvolta gândirea, abstractizarea 

şi esențializarea, 

conceptualizarea etc.“ În acest 

fel învățarea devine mult mai 

eficientă.  

O altă cerință ce decurge 

din acest principiu este şi 

realizarea intuiției prin cât mai 

multe simțuri, dând sens acestui 

dicton asiatic potrivit căruia :,, 

aud-uit; văd-rețin; fac-înțeleg". 
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PROIECTAREA DIDACTICĂ –  

STRUCTURI  DIDACTICE LA GRANIȚA DINTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN  

 

PROFESOR-METODIST GABRIELA-LIVIA CURPĂNARU 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

 

„Puțini sunt aceia care îşi 

orânduiesc viaţa şilucrurile după 

un plan; ceilalţi, la fel ca aceia 

care plutesc pe un fluviu, nu 

merg ci sunt purtaţi ... de aceea 

trebuie să stabilim ce voim şi să 

perseverăm în aceasta” 

SENECA 

 

O abordare teoretică a 

proiectării didactice  

 

1) Modelul de proiectare 

tradiţională, didacticist.  

Prezintă următoarele 

caracteristici: 

 în proiectare prioritară 

este acţiunea de 

predare;  

 proiectarea este centrată 

pe conţinuturi, care 

subordonează celelalte 

componente ale 

procesului de învăţământ 

(obiective, metodologie, 

evaluare didactică), într-o 

logică proprie 

învăţământului 

informativ, 

 relaţiile dintre elementele 

activităţii didactice se  

 

înscriu pe o coor-donată  

aleatorie, sunt 

întâmplătoare, disparate, 

nediferenţiate şi nede-

finite pedagogic; se 

stabilesc sub presiunea 

conţinutului; 

 sarcinile de predare sunt 

dependente aproape 

exclusiv de valorile 

implicate în predare; 

 predarea este concepută 

restrictiv, într-o manieră 

închisă, directivă, 

unilaterală; 

 influenţează negativ 

procesul de formare a 

cadrelor didactice 

întreţinând dezechilibre 

între pregătirea de 

specialitate şi pregătirea 

psihopedagogică. 

Fig. nr. 1. 

 

 

Modelul de proiectare 

 tradiţională; didacticist 

(după S. Cristea) 

 

2) Modelul curricular al 

proiectării pedagogice 

se deosebeşte de cel 

didacticist printr-o 

serie de elemente: 

 

 proiectarea este centrată 

pe obiective şi abordează 

activitatea didactică în 

mod complex, ca 

activitate de predare-

învăţare-evaluare; 

 în proiectare se valorifică 

rolul central al 

obiectivelor care sunt 

gândite în spiritul 

învăţământului formativ, 

bazat pe resursele de 

(auto) instruire, (auto) 

educaţie ale fiecărui elev; 

 evidenţiază raporturile de 

interdependenţă 

funcţională între 

componentele procesului 

de învăţământ, din 

perspectiva rolului 
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central atribuit 

obiectivelor; 

 determină o nouă calitate 

a procesului de formare a 

cadrelor didactice, în 

ideea realizării unui  

 

echilibru între pregătirea 

de specialitate şi 

pregătirea 

psihopedagogică. 

 

Fig. nr. 2.  

Modelul curricular  

al proiectării  

pedagogice  

(după S. Cristea) 

 

 Este necesar să facem 

distincţia dintre proiectarea 

tradiţională (centrată pe 

conţinuturile instruirii, pe 

predare, pe transmiterea de 

cunoştinţe, pe eşalonarea rigidă a 

timpului didactic) şi proiectarea 

curriculară (în care educabilul 

propriu-zis joacă un rol central, 

interacţiunea dintre elementele 

procesului de învăţământ fiind 

mereu gândită şi regândită în 

funcţie de acesta).  

 Dacă în „viziunea 

tradiţională, proiectarea 

presupunea împărţirea materiei 

sub forma planului calendaristic, 

a proiectului de lecţie în limita 

timpului disponibil, în viziunea 

modernă accentul cade pe 

crearea situaţiilor de învăţare 

efectivă, activitatea de proiectare 

focalizându-se pe anticiparea  

 

activităţii, în prefigurarea 

elementelor implicate şi mai ales 

a posibilelor moduri de 

interacţiune” (Craşovan, M., 

2004, p.298). 

 Sintagmei de proiectare 

didactică i se asociază termenii: 

scenariu didactic şi design 

intrucţional. Scenariul didactic 

poate fi definit ca „un instrument 

eficace de evitare a hazardului 

din activitatea didactică reală, 

concretă” (Jinga, I.; Negreţ-

Dobridor, I., 2007, p.380); un 

scenariu didactic bun trebuie să 

conţină o procedură inedită şi 

eficace de captare şi menţinere a 

atenţiei tuturor elevilor pe 

parcursul lecţiei.  

 Designul instrucţional 

reprezintă acţiunea de anticipare 

detaliată a procesului didactic în 

termeni concreţi care să faciliteze 

punerea sa în practică în condiţii 

de eficienţă crescute, luând în 

considerare specificul 

educabililor şi obiectivele 

educaţionale imediate, dar şi pe 

cele de perspectivă.  

 După cum remarcă R. 

Ausubel, proiectarea didactică 

constă în efectuarea unor operaţii 

de construcţie şi organizare 

anticipativă a obiectivelor, 

conţinutului, strategiilor de 

dirijare a învăţării, a probelor de 

evaluare şi, mai ales, a relaţiilor 

dintre acestea. Pentru a desemna 

această activitate în limba 

engleză se utilizează sintagma  

 

instructional design (design al 

instruirii), în timp ce alţi autori 

(G. de Landsheere), propun 

termenul de design pedagogic. 

 Considerarea cu 

precădere a implicaţiilor practice 

ale demersului anticipativ de 

proiectare şi a utilităţii acestuia 

din perspectiva cadrului didactic, 

ne permite etalarea următoarelor 

funcţii pentru proiectarea 

didactică (Craşovan, M., 2005, 

pp.299-300): 

 1. Funcţia de anticipare: 

prin proiectarea pedagogică se 

anticipează moduri de 

structurare, desfăşurare şi 

dezvoltare a activităţilor de 

predare-învăţare-evaluare; 

pentru a realiza o lecţie optimă 

trebuie să pornim în proiectarea 

activităţii didactice de la datele 

obţinute în urma diagnosticării 

stării existente, pe baza cărora 

vom elabora un nou program de 

instruire. 

 2. Funcţia de orientare: 

activitatea instructiv-educativă 

este orientată spre realizarea unor 

obiective cu grade diferite de 

generalitate; orice activitate de 

proiectare debutează cu stabilirea 

obiectivelor, astfel încât toate 

celelalte componente 
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(conţinuturile, strategiile 

didactice şi modalităţile de 

evaluare) sunt stabilite în funcţie 

de finalităţile urmărite. 

 3. Funcţia de 

organizare: activitatea de 

proiectare pedagogică presupune 

anumite operaţii, etape, acţiuni 

care se înlănţuie într-o logică a 

proiectării didactice, o structură 

raţională şi coerentă ce permite 

cadrului didactic să organizeze şi 

să aplice cele proiectate.  

 4. Funcţia de dirijare: 

proiectarea programelor de 

instruire se bazează pe analiza 

învăţării şi pe definirea 

evenimentelor instructive care 

asigură dirijarea învăţării; 

proiectarea pedagogică 

prefigurează elementele unui 

program de instruire (obiective, 

conţinuturi, strategii de dirijare a 

învăţării) astfel încât să se 

realizeze schimbările dorite.  

 5. Funcţia de 

autoreglare: o etapă importantă 

a proiectării este stabilirea 

instrumentelor şi modalităţilor de 

evaluare; prin raportarea 

rezultatelor obţinute la cele 

anticipate, prin obiective 

măsurăm şi apreciem eficienţa 

sau ineficienţa activităţilor 

respective, obţinând informaţii 

pentru o nouă activitate de 

proiectare sau de remediere a 

celei prezente. 

 6. Funcţia de decizie: 

cadrul didactic este adeseori pus 

în situaţia de a lua decizii, de a 

alege cele mai bune variante de 

acţiune din mai multe posibile; 

proiectarea didactică este astfel 

privită ca activitate de formulare 

şi luare a deciziilor în vederea 

definirii şi aplicării flexibile, 

creatoare a programelor de 

instruire. 

 7. Funcţia de inovare: 

proiectarea este o activitate ce se 

creează și se recreează în 

permanență,  contribuind la 

optimizarea procesului didactic 

şi la introducerea inovaţiei în 

activitatea cadrului didactic  

didactic; inovaţia înseamnă 

selecţie, organizare şi utilizarea 

creatoare a resurselor umane şi 

materiale ce permit atingerea 

unui nivel mai ridicat în 

realizarea obiectivelor propuse. 

 În funcţie de nivelul la 

care se realizează proiectarea 

pedagogică avem în vedere trei 

categorii de obiective: 

 1. obiective cadru 

(programa şcolară) 

 2. obiective de referinţă 

(planificarea anuală şi 

semestrială) 

 3. obiective operaţionale 

(planul de lecţie). 

 Resursele educaţionale 

se structurează în trei categorii 

(Jinga, I.; Negreţ-Dobridor, I., 

2004, pp.380): 

 1. conţinuturile învăţării 

(informaţii, deprinderi, abilităţi, 

exerciţii, probleme), categorie 

care va fi detaliată mai jos; 

 2.capacităţile psihologice 

ale subiecţilor instruirii 

(psihologia celui care învaţă, 

interesul, 

aptitudinile, motivaţia pentru 

învăţare etc.); 

 3. condiţiile materiale în 

care va avea loc activitatea 

didactică (de timp, de spaţiu, 

materialele şi aparatura necesară 

etc.). 

 Elaborarea strategiei 

optime de acţiune în 

conformitate cu obiectivele 

prestabilite şi presupune: 

 alegerea metodelor şi 

procedeelor didactice; 

 selectare materialelor 

didactice şi a mijloacelor 

tehnice de învăţământ; 

 stabilirea formelor de 

organizare: colectiv, pe 

grupe, individual; 

 stabilirea sarcinilor de 

învăţare; 

 alegerea modalităţilor 

optime de combinare a 

acestora în vederea 

realizării obiectivelor 

propuse. 

 Elaborarea strategiei de 

evaluare presupune stabilirea 

formelor, metodelor şi 

instrumentelor de evaluare a 

cunoştinţelor practice şi 

intelectuale ale elevilor, prin care 

profesorul va putea constata 

nivelul de realizare a obiectivelor 

propuse.  
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 Evaluarea trebuie să 

vizeze raportul dintre rezultatele 

obţinute şi rezultatele scontate 

(obiective). Pe baza rezultatelor 

obţinute, în urma aplicării 

strategiilor de evaluare, se va 

realiza autoreglarea şi 

optimizarea instruirii, întrucât 

scopul evaluării nu este acela de 

a eticheta şi ierarhiza elevii, ci de 

a perfecţiona necontenit procesul 

instructiv-educativ. 

 Modalităţi de 

eficientizare, optimizarea a 

activităţii didactice: 

 formularea problemelor 

în termeni clari; 

 pregătirea minuţioasă a 

implementării 

proiectului; 

 respectarea strictă a 

ordinii întrebărilor care 

compun algoritmul 

proiectării didactice; 

 formularea de răspunsuri 

clare şi precise la 

întrebările de mai sus; 

 stimularea permanentă a 

motivaţiei de învăţare a 

elevilor; 

 perceperea activităţii 

didactice ca un act de 

creaţie, nu ca un şir de 

operaţii rutiniere (Jinga, 

I., Negreţ-Dobridor, I., 

2007, pp.281-353). 

 Muşata Bocoş şi Sorin 

Cristea definesc proiectarea ca 

„activitatea de anticipare 

valorică a rezultatelor 

educaţiei/instruirii, organizată, 

planificată şi realizată prin 

optimizarea raporturilor dintre 

obiective-conţinuturi-

metodologie-evaluare în 

condiţiile unui context 

determinat la nivelul sistemului 

şi al procesului de învăţământ” 

(Cristea, S., Bocoş, M, 2008, 

p.363). 

 După criteriul perioadei 

de timp, luată ca referinţă, 

proiectarea poate fi: 

a. proiectare globală, sau 

macroproiectarea, realizată de 

organismele oficiale specializate 

la nivelul sistemului de 

învăţământ; 

b. proiectare eşalonată, sau 

microproiectarea, realizată de 

fiecare cadru didactic 

 Pentru a înţelege mai bine 

demersul de proiectare didactică 

, definit ca „procesul deliberativ, 

la nivel macro sau micro, de 

fixare mentală a paşilor ce vor fi 

parcurşi în realizarea instrucţiei 

şi educaţiei” (Cucoş, C., 2002, 

p.311), este necesar să 

diferenţiem corect 

macroproiectarea realizată la 

nivelul sistemului de învăţământ 

şi microproiectarea realizată de 

către fiecare cadru didactic în 

parte. 
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RELAȚIA DINTRE JOC-ÎNVĂȚARE-CREAȚIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MUNTEANU ANIŞOARA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA HANGU, JUD. NEAMȚ 

 

 Jocul   reprezinta un 

ansamblu de actiune și operații 

care, paralel cu destinderea, buna 

dispoziție și bucuria urmarește 

obiective de pregătire 

intelectuală, tehnică, morală, 

fizică a copilului.  

In anii copilăriei el este o 

activitate centrală, intrarea 

copiilor la școală îl propulsează 

pe locul al doilea, pentru ca, la 

tinerețe să devină o activitate de 

consum și de energie, iar mai 

târziu, o acivitate de 

reconfortare. 

 In timp ce pentru copii 

jocul este o conduită formativă, 

modelatoare, pentru adulti el are 

funcții complementare celor pe  

 

 

care le are munca, adică 

funcții de relaxare. 

 Explicarea jocului este 

deci raportată la modul de viață 

al omului, la formarea și evoluția 

proceselor psihice, a 

personalității, în general. 

In jurul jocului se 

desfășoară numeroase dispute în 

literatura psihlogică și 

pedagogică. 

Diferite teorii încearcă o 

explicație cât mai adecvată a 

comportamentului ludic și 

continuității sale, a 

comportamentelor de joc ce îi 

sunt specifice omului de diferite 

vârste. 

 

 

 

 

Ca o activitate complexă, 

care angajează resursele 

cognitive ale copilului, jocul 

devine terenul pe care se pot 

exercita cele mai importante  

influențe formative și 

informative. 

Accentuarea laturii 

formative  și  a celei aplicative 

procesului  instructiv-educativ se  

fundamentează pe conceptia  - 

verificată experimental potrivit 

căreia,  calea cea mai eficientă de 

pregătire a copilului constă în 

dezvoltarea limbajului și 

comunicării, formarea unor 

capacităti intelectuale implicate 

în actul cunoașterii și al învățării 

propriu-zise bazate  pe jocul 

didactic .  

Cunoștintele dobândite 

astfel sunt ușor și corect înțelese, 

temeinic asimilate, ordonate, 

sistematizate, corelate, 

constituind instrumente prețioase 

cu care gândirea copilului va 

opera ulterior . 
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In funcție de modul cum 

copilul participă la joc, din punct 

de vedere social, dupa etapele de 

vârsta, există șase categorii de 

comportamente : 

 comportamentul 

copilului care se plasează 

în "afara ocupației" ; 

  comportamentul sau 

jocul solitar, izolat ; 

 comportamentul 

copilului care observă 

jocul și poate comunica 

cu unii din partenerii 

jocului ; 

  comportamentul ludic 

paralel, în care un copil se 

joacă la fel ca ceilalți 

copii, dar fără să 

coopereze cu aceștia ; 

 comportamentul ludic de 

cooperare cu acțiuni bine 

organizate, în care 

copilul devine conștient 

de rolul pe care-l are în 

cadrul grupului . 

      Pentru copil, jocul 

presupune un anumit efort fizic, 

dar și un anumit consum nervos - 

chiar dacă este vorba de activități 

nesemnificative .   Efortul depus  

stabilește astfel o relație strânsă 

între joc și muncă, ambele fiind 

forme de activitate specific 

umane. 

      Jocul, deci, face 

legătura copilului cu munca, îl 

fortifică și îl abilitează cu 

numeroase însușiri, cu gustul 

performanțelor și mijloacelor de  

 

a le realiza și așa cum 

afirma J. Chateau în " Copilul și 

jocul " este " o punte aruncată 

între   copilărie și vârsta matură 

".  

        In același timp 

creează la copii deprinderi și 

obișnuințe pentru colaborarea de 

grup, pentru sincronizarea 

acțiunilor cu alți copii, pentru 

conjugarea efortului în vederea 

atingerii scopului propus .Jocul 

si munca sunt practic " două fețe 

ale activității umane " ,  dupa 

cum observa J.C. Petrescu . Jocul 

dezvoltă toate forțele omului și 

este prezent, după părerea lui 

Lucian Blaga "de-a lungul 

vieții". 

 

       Ceea ce definește cel 

mai bine jocul, este faptul ca el 

izvorăste  din trebuințele firești , 

de mișcare și de manifestare a 

calitaților ființei umane, este o 

activitate liberă, în care primează 

dorința și necesitatea omului de a 

se juca, o activitate spontană , 

atractivă, care determină stări 

afective, pozitive și multe  

 

satisfacții; o activitate 

totală care, angajează ființa 

umană cu toate funcțiile sale 

psihice, cognitive, afective, 

volitive, motrice. 

        De asemene, fiind 

considerat o activitate recreativă 

compensatoare, este apreciat 

pentru modul în care creează o 

stare de destindere și distracție . 

       Prin joc, în interiorul 

grupului preșcolar, se stabilesc 

multiple și variate interrelații 

capabile să influențeze 

comportamentul social al 

copilului .    Jocul reprezinta 

cadrul optim de formulare a 

sarcinilor complexe, prin el 

putând fi introduse norme mult 

mai dificile de comportament , 

insistand asupra unor elemente 

definitorii prielnice, 

colegialitate,  spirit de echipă , 

grijă față de cel de lângă tine, 

răspundere și disciplină. 

       In dinamica 

procesului de învățare, alături de 

activitate, jocul didactic 

constituie o modalitate valoroasă 

de acțiune pedagogică , menită să 

ducă la formarea convingerilor 

moral - civice . 
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In condițiile unor 

conduceri competente, jocul 

creează copilului condițiile unor 

relații de grup, de timp . 

 In unele jocuri copii 

acționează rând pe rând cu 

materialul demonstrativ . 

  La aceste jocuri am gasit 

anumite procedee prin care să 

mențin atenția și interesul 

copiilor, chiar dacă ei nu 

acționează direct la joc . 

  In acest fel am sporit 

ritmul desfășurarii jocului dând 

copiilor timizi,  retrași, 

materialul demonstrativ pentru a-

l mânui. 

   Am urmărit și tipurile 

de relații care se stabilesc între 

copii, lucru care mi-a permis o 

cunoaștere a particularităților 

copiilor, a personalității acestora. 

   Am lăsat, în schimb, 

libertatea copiilor de a-și 

exprima gândurile, ideile,  fără a 

face din  aceasta motiv de a 

transforma jocul didactic în haos. 

      " Dirijarea jocului 

trebuie să fie metodică, 

sistematică, dar în același timp 

plină de delicatețe și tact, fără 

intervenții brute .       

      Deși învățarea nu 

este un fenomen exclusiv uman, 

la nivelul oamenilor ea suportă o 

modelare socio-culturală, 

devenind o trasătură definitorie 

pentru ființele umane . 

     

 

 

 In sens larg, învățarea 

poate fi definită ca : " un proces 

evolutiv, de esență formativ-

informativ, constând în 

dobândirea ( recepționarea, 

stocarea și valorificarea internă ) 

de către ființa vie, într-o manieră 

activă, explorativă a experienței 

proprii și, pe această bază, în 

modificarea selectivă și 

sistematică a conduitei, în 

ameliorarea și perfecționarea 

controlată și continuă sub 

influena acțiunilor variabile ale 

mediului ambiant  

 

 

Accepțiunile date 

procesului de învățare sunt 

cunoscute în literatura de 

specialitate sub două 

denumiri:învățarea ca proces și 

învățarea ca produs: 

     Invățarea ca proces 

reprezintă o succesiune de 

operații, de acțiuni, stări și 

evenimente interne conștient 

finalizate în procesul de 

transformare a 

comportamentelor interne în 

structuri de cunoștinte mentale.    

 

 

O idee pentru reusita 

actului de învățare o reprezintă 

convingerea că o "cunoștință" nu 

este formativă prin ea însăți ci 

prin procesul prin care se ajunge 

la ea.  Deplina angajare a 

individului în actul învățării este 

totdeauna un alt factor 

determinant pentru producerea 

învățării . Orice experientă 

cognitivă, trăita cu interes 

generează la rândul sau nevoia 

unei noi experiențe de 

cunoaștere. 

        Invățarea ca proces 

solicită un activism susținut din 

partea celui care învață astfel 

încât , sarcina cadrului didactic 

este aceea de a organiza și dirija 

învățarea în sensul în care ea 

poate să implice, să angajeze, să 

determine participarea activaă a 

preșcolarului . 

     Învățarea ca produs 

apare ca un ansamblu de 

rezultate noi, produse de 

activitatea procesuală și se referă 

la cunoștințe, priceperi, noțiuni, 

modalitati de gândire, atitudini și 

comportamente.  
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Rezultatele reprezintă o 

materializare a schimbărilor 

cantitative și calitative , relativ 

stabile, de natură afectivă sau 

cognitivă și  corespund unor 

schimbari intervenite față de 

stadiul anterior. Fluctuația 

rezultatelor oferă măsura 

eficacității și a eficienței 

procesului de predare-învățare . 

   Creatia  Primul pas 

spre creație este făcut de către 

copii.Ei sunt entuziasmați să 

descopere fiecare lucru într-un 

mod cât mai autentic prin 

jocurile sale. 

   Creația este o acțiune de a crea 

opere artistice, științifice, este un 

produs al muncii creatoare. 

A crea înseamnă a face 

ceva ce nu există și pentru asta 

este nevoie să te joci cu lucruri 

care există pentru a descoperi 

ceva nou. Viitorul este al 

oamenilor care crează ceva de 

valoare.Acea creație care 

schimbă viețile celor din jur într-

un mod pozitiv .Creația este o 

dovadă de curaj, de a merge până 

în miezul lucrurilor. 

 

 

Aceasta este individuală 

ce ține de încrederea în resursele 

proprii. Ea ține de inspirație, 

preiei ceva și apoi prin prelucrare 

creezi . 

      In momentul în care creezi se 

presupune utilizarea resurselor si 

operelor existente, analizandu-le, 

prelucrandu-le pentru a obține 

altceva.. 

Creația este o strategie 

mentala de stări, un proces. Orice 

individ poate fi creativ deoarece 

creația nu este un har, poate fi 

învățată. 
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DEZVOLTAREA ABILITÃŢII DE COMUNICARE PRIN INTERMEDIUL JOCULUI 

 

PROFESOR GRAMA IOANA 

ŞCOALA GIMNAZIALÃ „DANIELA CUCIUC”, PIATRA NEAMŢ 

 

   Consider mima, 

dramatizarea, jocul de rol, 

cântecul nişte activitâţi ludice ce 

vor stimulamereu atenţia, 

memoria, competiţia dar şi 

concentrarea  elevilor.  

Activitãţile ludice 

prezintã poate situaţia cea mai 

„autenticã” de utilizare a limbii 

franceze în sala de clasã şi 

acestea permit elevilor sã 

traverseze un pas important în 

procesul de învãţare.  

Cu ajutorul jocului, elevii 

nu îşi dau seama cã învaţã. Prin 

joc, copilul capătă încredere în 

sine. Câștigă sau pierde,  este în 

joc, nu în viață. Un punct forte al 

activităților ludice îl reprezintă 

implicarea efectivă a tuturor 

elevilor, chiar și a celor cu nevoi 

educaționale speciale, care vor fi 

atrași de ideea jocului, uitând 

pentru câteva momente de 

lacunele lor și vor participa cu 

plăcere la activități.  

 Dezvoltarea competenţei 

de a  

 

produce un mesaj oral 

presupune existenţa unei relaţii 

permanente între emiţãtor şi 

destinatar, având ca şi scop 

exprimarea în situaţii de 

comunicare reale. Competența de 

comunicare orală poate să se 

dezvolte prin intermediul 

jocului, care trebuie să fie adaptat 

la nivelul elevilor şi, de 

asemenea, trebuie să respecte o 

condiție principală: a nu se juca 

doar în scop ludic şi recreativ, ci 

având întotdeauna un obiectiv 

care trebuie atins. 

 Potrivit dicționarului 

didactic, jocul este „un 

eveniment de comunicare 

interactiv cu doi sau mai mulți 

participanți pentru a dezvolta o 

competență”. 

Pentru a situa o 

activitate 

             Iatã un 

chestionar care vã va permite sã 

situaţi o activitate raportându-vã 

la „schema metodologicã” şi la 

propriile practici pedagogice;  

 

este vorba doar despre un 

instrument de muncã sau de 

reflexie. 

1. Care este obiectivul 

acestei activitãţi? 

2. La ce nivel de 

învãţare putem sã o 

introducem? 

3. Ce cunoştinţe 

lingvistice prealabile 

trebuie sã aibã 

elevul? 

4. Ce abilitãţi ale 

acestuia intrã în joc? 

5. Ce aduce aceastã 

activitate în ceea ce 

priveşte învãţarea? 

6. Aceastã activitate se 

poate realiza în mod 

individual sau pe 

grupe? 

7. Este o activitate: 

- convergentã ( 

producere ghidatã 

), 

- divergentã 

(producere 

deschisã ), 
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- care necesitã 

rezolvarea unor 

probleme noi ( 

producere liberã) 

? 

8. Unde se înscrie 

aceastã activitate la 

nivelul progresului? 

Aflãm de la François 

Weiss cum sã punem problema 

în ceea ce priveşte ” o situaţie de 

comunicare”. De ce? Trebuie sã 

luãm în considerare parametri 

diferiţi ai unei situaţii de 

comunicare. Aceşti parametri pot 

fi rezumaţi prin formula: 

QQQOCCP care corespunde 

urmãtoarelor întrebãri: 

Qui?(Cine?) Quoi?(Ce?) 

Quand?(Când?) Où?(Unde?) 

Combien? 

(Cât?)Comment?(Cum?) 

Pourquoi? (De ce?) 

Pentru a determina 

parametrii unei situaţii de 

comunicare, invitaţi elevii sã 

rãspundã la urmãtoarele 

întrebãri:  

Cine vorbeşte?  

Cui?  

În ce calitate? (identitate, 

profesie, meserie, vârstã),  

Despre ce sau cine este 

vorba (tema)?  

Când se întâmplã asta?  

Câte persoane sunt 

implicate în comunicare?  

Ce registru de limbã se 

foloseşte? (familiar, neutru, 

formal, îngriji 

De asemenea, trebuie sã 

determinãm relaţiile între 

interlocutori (prieteni, pãrinţi, 

rude, strãini, necunoscuţi ) cât şi  

starea lor psihologicã şi chiar 

fiziologicã (obosiţi, fericiţi, 

nervoşi, relaxaţi, trişti, în formã). 

Dintre metodele 

didactice folosite pentru a 

dezvolta competenţa de 

comunicare amintesc: 

conversaţia, expunerea, 

demonstraţia, problematizarea, 

învãţarea prin descoperire, 

dezbaterea, jocul didactic, 

brainstorming-ul, simularea. 

Potrivit Cadrului 

European Comun de Referinã 

pentru Limbi, comunicarea pune 

toatã fiinţa în joc. CECRL doar 

citează 3 mari grupe de jocuri cu 

câteva exemple fiecare și 

menționează de 7 ori jocul de rol 

ca activitate comunicativă pt 

utilizarea limbii în context 

educațional. 

Cum se clasifică 

jocurile? 

- dupã diverse 

taxinomii, după diferite criterii 

- după 

competențele lingvistice și 

comunicaționale vizate:  

1. jocuri lingvistice  

- jocuri fonetice 

- jocuri lexicale 

- jocuri gramaticale 

2. jocuri de 

comunicare orală 

3. jocuri de 

creativitate 

4. jocuri culturale 

În continuare, voi detalia 

un joc lingvistic, un joc 

cultural/literar şi un joc de rol , 

jocuri care vor putea ajuta elevii 

sã îşi dezvolte competenţa de 

comunicare. 

A. Jocuri lingvistice şi de 

societate 

1. Scrabble 

Scopul jocului: a gãsi cât 

mai multe cuvinte în limba 

francezã cu literele pe care le-am 

extras ; 

Obiectivul lingvistic : a 

distinge sunete, a comunica în 

limba francezã, a face adunãri şi 

înmulţiri în limba francezã. 

Competenţa urmãritã: 

producerea oralã/ producerea 

scrisã; 

Nivelul: A1 

Material: jocul 

“Scrabble”, hârtie, creion (pentru 

a nota punctele fiecãrui 

participant) 

Modul de organizare: 

mici grupe; 

Puncte forte : activitatea 

este indispensabilã pentru a 

activa vocabularul ; 

Puncte de ameliorat : 

elevii au gãsit dificultãţi în 

gãsirea unor cuvinte cu anumite 

litere ; 

B. Jocul de rol 

Obiectiv : A pune frazele 

intr-o ordine pentru a crea un 

dialog ; a interpreta dialogul 

creat ; 
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Nivel : A1 

Competenţe : PO/ CE/PE 

Durata : 45 minute 

Material : fişe cu dialogul 

în dezordine ; 

Forma de organizare : 

grupe 

Desfãşurare : Clasa este 

împãrţitã în 4 grupe. Elevii 

trebuie sã punã replicile în ordine 

pentru a forma dialogul, pornind 

de la o frazã scrisã cu verde. 

Puncte forte : Fiecare 

grupã a descoperit un dialog 

interesant. 

C. Jocul literar :  

Obiectiv : a practica 

vocabularul casei 

Nivel : A1 

Competenţe : PO/ CE/PE 

Durata : depinde de 

lungimea fragmentului ; 

Material : povestea în 

limba francezã;  

Forma de organizare : 

toatã clasa ; 

Desfãşurare : Profesorul 

citeşte povestea şi se opreşte la 

anumite cuvinte pentru ca elevii 

sã încerce sã ghiceascã cuvintele 

respective. 

Puncte forte : elevii au 

prilejul sã descopere textul 

« Conte n.4 », scris de Eugen 

Ionesco. 

În timpul jocului, elevii s-

au descurcat foarte bine. 

Pentru persoanele 

interesate, pun la dispoziţie şi 

varianta în limba francezã. 
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PLAGIATUL ÎN MEDIUL ACADEMIC 

 

 BIBLIOTECAR DESPINA-DUMITRELA GHEORGHIU  

LICEUL „MIHAIL SADOVEANU” BORCA-NEAMȚ 

 

 

   Însușirea integrală sau 

parțială a unui conținut și 

prezentarea acestuia drept1 

creație proprie se numește plagiat 

și încalcă prevederile Ordonanței 

de Urgență numărul 28 din 2011 

(pentru modificarea și 

completarea Legii numărul 

206/2004) privind buna conduită 

în cercetarea științifică, 

dezvoltarea tehnologică și 

inovare. În mediul academic, 

această acțiune se numește 

plagiat și este foarte răspândit.  

Cauzele plagiatului sunt 

multiple. Ar putea fi experiența 

precară a studenților/elevilor în 

realizarea proiectelor la diverse 

cursuri, neprezentarea aspectelor 

ce țin de plagiat, lenea și lipsa de 

interes, dar și „manifestarea 

acestuia acolo unde există interes 

comercial sau acolo unde sunt 

acordate titluri de merit, fiind  

                                                 
1 https://dexonline.ro/definitie/plagiat 

[accesat in data de 15.12.2020] 
2 Andrei Moisei, Plagiatul în contextul 

protecţiei drepturilor de autor, în 

Revista Intelectus, 1/2018, pp. 21-25 
3 

https://luju.ro/static/files/2012/iulie_20

 

axat în special pe 

lucrările de valoare în domeniul 

economiei, artei sau știinţei”2. 

Conform unor lucrări 

științifice, există două tipuri de 

plagiat: plagiatul integral (cuvânt 

cu cuvânt) și subtil3, adică 

folosirea mai multor cuvinte, 

fraze sau mici fragmente. Astfel 

plagiatul apare când un potențial 

autor copiază anumite secvențe 

din lucrarea unui alt autor sau din 

lucrările mai multor autori sau 

copierea integrală unui asemenea 

conținut fără utilizarea citării sau 

trimiterii la conținut prin 

cuvântul apud.  

Lucrarea poate fi 

excepțională, poate să conțină 

elemente de originalitate, dar 

dacă procentul de similitudine a 

depășit limita impusă de mediul 

academic, atunci ea nu mai are 

nicio valoare.  

12/22/Plagiatul._Scurte_consideraii.pd

f [accesat in data de 15.12.2020] 
4 

https://www.researchgate.net/profile/R

obert_Coravu/publication/295859327_

Ce_este_plagiatul_si_cum_poate_fi_pr

evenit_daca_se_doreste/links/56cedc4d

  

Prin urmare, autorul 

trebuie să îndeplinească două 

condiții pentru a nu fi acuzat de 

plagiat: „el are obligaţia de a 

delimita foarte precis propriile 

idei, interpretări şi formulări de 

cele care aparţin altor autori, ale 

căror opere le-a consultat în 

timpul procesului de 

documentare”4, respectiv 

condiția originalității care se 

referă la „rezultatul unui efort de 

sinteză şi reflecţie novatoare, nu 

doar o concatenare de formulări 

şi idei preluate din alte surse, 

chiar dacă acestea sunt citate 

corect”5.  

Lupta împotriva acestui 

fenomen s-a accentuat în ultimul 

timp, România având o legislație 

specifică, iar fiecare mediu 

academic se pliază pe aceasta, 

existând totuși și mici excepții.  

 

08ae85c8234166c3/Ce-este-

plagiatul-si-cum-poate-fi-

prevenit-daca-se-doreste.pdf 

[accesat in data de 15.12.2020] 
5 Ibidem 

https://dexonline.ro/definitie/plagiat
https://luju.ro/static/files/2012/iulie_2012/22/Plagiatul._Scurte_consideraii.pdf
https://luju.ro/static/files/2012/iulie_2012/22/Plagiatul._Scurte_consideraii.pdf
https://luju.ro/static/files/2012/iulie_2012/22/Plagiatul._Scurte_consideraii.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Coravu/publication/295859327_Ce_este_plagiatul_si_cum_poate_fi_prevenit_daca_se_doreste/links/56cedc4d08ae85c8234166c3/Ce-este-plagiatul-si-cum-poate-fi-prevenit-daca-se-doreste.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Coravu/publication/295859327_Ce_este_plagiatul_si_cum_poate_fi_prevenit_daca_se_doreste/links/56cedc4d08ae85c8234166c3/Ce-este-plagiatul-si-cum-poate-fi-prevenit-daca-se-doreste.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Coravu/publication/295859327_Ce_este_plagiatul_si_cum_poate_fi_prevenit_daca_se_doreste/links/56cedc4d08ae85c8234166c3/Ce-este-plagiatul-si-cum-poate-fi-prevenit-daca-se-doreste.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Coravu/publication/295859327_Ce_este_plagiatul_si_cum_poate_fi_prevenit_daca_se_doreste/links/56cedc4d08ae85c8234166c3/Ce-este-plagiatul-si-cum-poate-fi-prevenit-daca-se-doreste.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Coravu/publication/295859327_Ce_este_plagiatul_si_cum_poate_fi_prevenit_daca_se_doreste/links/56cedc4d08ae85c8234166c3/Ce-este-plagiatul-si-cum-poate-fi-prevenit-daca-se-doreste.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Coravu/publication/295859327_Ce_este_plagiatul_si_cum_poate_fi_prevenit_daca_se_doreste/links/56cedc4d08ae85c8234166c3/Ce-este-plagiatul-si-cum-poate-fi-prevenit-daca-se-doreste.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Coravu/publication/295859327_Ce_este_plagiatul_si_cum_poate_fi_prevenit_daca_se_doreste/links/56cedc4d08ae85c8234166c3/Ce-este-plagiatul-si-cum-poate-fi-prevenit-daca-se-doreste.pdf
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Excepțiile le putem 

observa la știrile de la televizor 

sau în mediul online în care se 

prezintă cum o anumită 

personalitate a fost descoperită 

cu o lucrare cu un procentaj 

ridicat de similitudine sau chiar 

cu mai multe lucrări.  

De asemenea, ultima 

bătălie împotriva acestui 

fenomen s-a încheiat recent între 

Ministerul Educației împreună 

cu Consiliul  de Etică și 

Management Universitar și 

Academia de Poliție „Alexandru 

Ioan Cuza” din București.  

În urma verificărilor s-a 

constatat că, în perioada 1995 și 

până la momentul inițierii 

anchetei, această Academie a 

acordat „683 de titluri de 

doctor”6. Toate acestea vor fi 

retrase în conformitate cu 

prevederile legale.   

În prezent, mediile 

academice utilizează diferite 

softuri pentru detecția 

similitudinii, afișând 

Există, totuși, câteva 

soluții pentru a nu plagia. O 

primă soluție, dar și cea mai 

importantă, este dată de educația 

din România. Elevii, studenții, 

dar și cadrele didactice trebuie să 

fie conștiente de ce înseamnă 

                                                 
6 

https://romania.europalibera.org/a/acad

emia-de-poli%C8%9Bie-

r%C4%83m%C3%A2ne-

f%C4%83r%C4%83-

%C8%99coal%C4%83-

plagiat și de consecințele 

acestuia.  

Așa ceva se poate realiza 

prin expunerea aspectelor 

plagiatului și celor ce fac 

trimitere la evitarea acestuia. 

Totodată, legea împreună cu 

forța ei coercitivă trebuie să 

acționeze just împotriva 

făptașilor, aplicându-le pedepse 

aspre, precum cazul de la 

Academia de Poliție.  

Prin acțiunea legii și 

sancționarea făptașilor se poate 

crea un sentiment de frică în 

rândul persoanelor și care, prin 

urmare, ar putea conduce la 

diminuarea plagiatului.  

Un ultim aspect pe care 

doresc să îl prezint este dat de 

metodele cele mai simple ce pot 

elimina căderea în capcana 

plagiatului.  

Un autor sau un potențial 

autor trebuie să țină cont de 

aspectele referitoare la 

întocmirea unei lucrări 

științifice, să „cunoască 

modalitățile adecvate de citare”7, 

să știe cum se realizează o 

parafrazare și cum se extrag și se 

prelucrează datele și informațiile 

din anumite surse. 

 

 

 

doctoral%C4%83-toate-tezele-vor-fi-

verificate-la-plagiat/30913737.html 

[accesat in data de 15.12.2020] 
7 

https://www.researchgate.net/profile/R

obert_Coravu/publication/295859327_

Prin urmare, plagiatul 

constituie o ilegalitate, este 

sancționat prin lege și poate ruina 

cariere, de aceea trebuie să existe 

norme adecvate în acest sens, o 

conduită morală a autorului, 

prezentări, ședințe, expuneri sau 

consultații cu privire la acest 

fenomen și despre cum poate fi 

evitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce_este_plagiatul_si_cum_poate_fi_pr

evenit_daca_se_doreste/links/56cedc4d

08ae85c8234166c3/Ce-este-plagiatul-

si-cum-poate-fi-prevenit-daca-se-

doreste.pdf [accesat in data de 

15.12.2020] 

https://romania.europalibera.org/a/academia-de-poli%C8%9Bie-r%C4%83m%C3%A2ne-f%C4%83r%C4%83-%C8%99coal%C4%83-doctoral%C4%83-toate-tezele-vor-fi-verificate-la-plagiat/30913737.html
https://romania.europalibera.org/a/academia-de-poli%C8%9Bie-r%C4%83m%C3%A2ne-f%C4%83r%C4%83-%C8%99coal%C4%83-doctoral%C4%83-toate-tezele-vor-fi-verificate-la-plagiat/30913737.html
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STIMAȚI ȘI DRAGI CITITORI, 

 

Următorul număr al revistei ŞCOALA MODERNĂ va apărea în luna martie 2022. 

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

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

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

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

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

 

Materialele vor fi trimise până la data de 10 martie 2022, pe adresa 

alfa.ccdnt@gmail.com 

 

Cerinţe de tehnoredactare: 

 

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

titlul lucrării; 

 Font Arial nr. 12; 

 Spaţierea paragrafelor va fi de 1.0 rânduri; 

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

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

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

trebuie precizate. 

 

 

 

 

Acest număr este realizat de: 

 

 Gabriela-Livia CURPĂNARU, profesor-metodist  

 Lăcrămioara TINCĂ, profesor-metodist 

 Ana MACOVEI, bibliotecar 

 Ovidiu MÂȚĂ, informatician 
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