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Cuvânt înainte 

 

Immanuel Kant afirma în lucrarea Despre pedagogie că „Omul poate deveni om numai 

prin educaţie. El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el.”  

 

În acest sens trebuie  să înțelegem devenirea individuală și socială drept o realitate nu 

doar a timpului nostru, ci a întregii evoluții umane.  

 

Nevoia de informare, de a crea și de a înțelege l-au făcut întotdeauna pe om să caute 

calea cea mai potrivită pentru a proiecta nevoile sale educaționale în context formal, dar și 

informal sau nonformal. Școala a răspuns astfel unor așteptări macrosociale, devenind leagăn 

al creației de oameni, în spirit academic și moral. 

 

Pentru spațiul românesc, Spiru Haret a fost o figură emblematică, un vizionar care a 

reușit într-un timp foarte scurt să schimbe destinul școlii modern românești.  

 

Reformele sale au depășit limitele învățământului de factură tradițională, impunând 

școala românească în matricea educativ-valorică a marilor sisteme educaționale europene.  

 

Dat fiind faptul că unitatea noastră de învățămînt poartă numele marelui om de 

cultură, și a faptului că anul acesta sărbătorim 100 de ani de la înființare, simpozionul a 

răspuns atât la nivel formativ, cât și informativ, realităților festive, de mare încărcatură 

emoțională pentru cei care, într-un fel sau altul, și-au legat destinul de școala românească 

modernă.  

 

Deschidem așadar calea către cunoaștere și recunoaștere printr-o activitate complexă, 

cu deschidere multiplă către societate și individ. 

 

Cinstim nu doar memoria celui care a fost Ministru al Instrucțiunii Publice, ci aducem 

un omagiu școlii moderne românești în esența ei, în tot ceea ce are mai pur și mai valoros! 
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Formarea capacității de explorare/investigare și rezolvare de probleme 

Profesor pentru învăţământul primar, Acsinte Alina Mariana 

Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamţ 

 

 În cadrul complexului de obiective pe care le implică predarea-învăţarea matematicii 

în ciclul primar, rezolvarea problemelor reprezintă o activitate de profunzime, cu caracter de 

analiză şi sinteză superioară. Ea îmbină eforturile mintale de înţelegere a celor învăţate şi 

aplicare a algoritmilor cu structurile conduitei creative, inventive, totul pe fondul stăpânirii 

unui repertoriu de cunoştinţe matematice solide (noţiuni, definiţii, reguli, tehnici de calcul), 

precum şi deprinderi de aplicare a acestora. 

Valoarea formativă a rezolvărilor de probleme sporeşte pentru că participarea şi 

mobilizarea intelectuală a elevilor la o astfel de activitate este superioară altor demersuri 

matematice, elevii fiind puşi în situaţia de a descoperi ei înşişi modalităţile de rezolvare şi 

soluţia, de a formula ipoteze şi apoi de a le verifica, de a face asociaţii de idei şi corelaţii 

inedite.  

  Prin rezolvarea problemelor de matematică, elevii îşi formează deprinderi eficiente de 

muncă intelectuală, care se vor reflecta pozitiv şi în studiul altor discipline de învăţământ, îşi 

educă şi cultivă calităţile moral-volitive. În acelaşi timp, activităţile matematice de rezolvare şi 

compunere a problemelor contribuie la îmbogăţirea orizontului de cultură generală al elevilor 

prin utilizarea în conţinutul problemelor a unor cunoştinţe pe care nu le studiază la alte 

discipline de învăţământ. Este cazul informaţiilor legate de distanţă, viteză, timp, preţ de cost, 

cantitate, dimensiune, greutate, arie, durata unui fenomen etc. 

Problemele de aritmetică, fiind legate cel mai adesea prin însuşi enunţul lor de viaţă, de 

practică, generează la elevi un simţ al realităţii de tip matematic, formându-le deprinderea de 

a rezolva şi alte probleme practice pe care viaţa le pune în faţa lor. Rezolvarea sistematică a 

problemelor de orice tip sau gen are drept efect dezvoltarea capacităţii de explorare – 

investigare, punând la încercare în cel mai înalt grad capacităţile intelectuale ale elevilor, 

solicitându-le acestora toate disponibilităţile psihice.  

Încă din primii ani de viaţă, copilul încearcă să-şi rezolve singur situaţiile „de viaţă”. A 

acţiona, a greşi, a ezita, a clasifica, a alege, a evalua efectele, a căuta modalităţi atunci când 

intră în impas, iată situaţiile în care este pus şi trebuie pus un copil spre a-l pregăti pentru 

viaţă. Ajuns la vârsta şcolarităţii, copilul trebuie să intuiască, să descopere, să cunoască 

situaţiile în care cunoştinţele lui dobândite la ora de matematică se pot aplica şi el trebuie să 
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convingă treptat că posibilităţile de a rezolva o problemă de viaţă sunt mult mai mari dacă 

gândeşte problema în termeni matematici. Pentru micul şcolar, situaţiile de viaţă prind sens 

matematic, iar lecţiile de matematică capătă sens în activităţile de cunoaştere a lumii. 

  „Intrarea în cetatea cunoaşterii se face pe podul matematicii” – pod ce, metaforic, 

înseamnă apropierea matematicii de înţelegere. Situaţiile de viaţă prind sens matematic, iar 

lecţiile de matematică capătă sens în activităţile de cunoaştere a lumii. Tocmai de aceea noile 

concepte pedagogice privind studiul matematicii în ciclul primar sunt axate pe o optică 

constructivă: „A face matematică înseamnă a rezolva probleme!” 

  Dar ce înseamnă a rezolva probleme? Ce este o problemă? Un răspuns ar fi cel dat de 

Paul Fraisse: „Orice situaţie în care răspunsul nu poate fi dat imediat constituie o problemă.” 

Altfel spus, o problemă este o situaţie nouă, necunoscută în faţa căreia rezolvitorul se află, şi 

pe care trebuie să o rezolve, să ia o decizie, să găsească soluţia. 

 „A găsi soluţia unei probleme este o performanţă specifică inteligenţei, iar inteligenţa 

este apanajul specific speciei umane.”, completează J.James. Se poate spune că, dintre toate 

îndeletnicirile omeneşti, cea de rezolvare a problemelor este cea mai caracteristică. 

Dar oare pentru a rezolva o problemă e suficientă doar inteligenţa? 

„Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli, ci o făclie pe care s-o aprinzi, astfel 

încât, mai târziu, să lumineze cu propria lumină” este îndemnul pe care l-a făcut Plutarh, acum 

mai bine de 2000 de ani. 

Învăţătorul care vrea să imprime elevilor săi o atitudine corectă în abordarea 

problemelor trebuie să-şi fi însuşit el însuşi o astfel de atitudine. Această atitudine este 

împinsă de rezultatele unor constatări făcute pe copilul şi învăţătorul sec. XXI: 

- copilul se mulţumeşte cu reproducerea într-o manieră mecanică a obiceiurilor achiziţionate 

în orele de „antrenament”; 

- majoritatea întrebărilor puse de învăţător nu pretind decât tehnici mecanice, stereotipuri 

repetate în numeroase reprize în clasă, memorizabile, fără a investi vreun sens, deci limitate 

la experienţa copilului; 

- în activitatea depusă la orele de matematică lipsesc exerciţiile „cu luare de iniţiativă”, 

destinate valorificării autonomiei şi reflexiei copilului; 

- învăţătorul nu are destul curaj de a apela la înţelegerea copilului în dauna singurei capacităţi 

recunoscute lui: de a repeta ceea ce a învăţat. Astfel de lucruri superficiale se întâmplă adesea 

în şcoală, dar şi în afara ei. Învăţătorul are datoria de a preîntâmpina producerea lor în clasă. 

„Acolo unde unii doar privesc, eu văd. Acolo unde unii doar văd, eu înţeleg.”, ar trebui să fie 

dictonul cu care să se mândrească fiecare dintre elevii dumneavoastră. 
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Să vrea să vadă (operaţia necesară), să poată să o vadă şi, în sfârşit, să ştie să o vadă 

sunt etape obligatorii în conştientizarea matematicii în ciclul primar. De aceea, prima şi cea 

mai importantă îndatorire a învăţătorului în predare matematicii, este de a acorda atenţia 

cuvenită metodologiei de rezolvare a problemelor, mai clar, să asigure experienţă de gândire 

în toate activităţile matematice. 

Învăţătorul nu-i „învaţă” matematică pe elevii mici, ci îi provoacă prin problemele 

propuse spre rezolvare să gândească matematic, punându-i frecvent în situaţia de a 

„matematiza” aspecte reale din viaţă. 

George Polya spune: „A şti să rezolvi problema este o îndemnare practică – o 

deprindere - cum este înotul, schiul sau cântatul la pian; care se poate învăţa numai prin 

imitare şi exerciţiu. Dacă vreţi să-i învăţaţi pe copii înotul, trebuie să-i băgaţi în apă, iar dacă 

vreţi să-i învăţaţi să rezolve probleme trebuie să-i puneţi să rezolve probleme”.Rezolvarea de 

probleme trebuie privită ca o „poetică” matematică – a învăţa matematica şi a face 

matematică, două situaţii, în parte, contradictorii. 

  Învăţătorul însuşi trebuie să rezolve probleme, chiar foarte multe probleme. Dar acest 

lucru nu se poate face numai din obligaţie profesională. Adevăratul dascăl are el însuşi 

plăcerea de a rezolva probleme, de a se entuziasma pentru cele frumoase, de a le păstra în 

atenţie şi de a le semnala şi altora. Acest aspect al „rezolvării de probleme” oferă câteva 

argumente în schimbările care ar trebui făcute în predare, şi anume, în trecerea de la ipostază 

de transmiţător de informaţii, la cea de organizator al unor activităţi variate de învăţare, 

pentru toţi copiii, în funcţie de nivelul şi ritmul propriu de învăţare al fiecăruia, căci: ,,A gândi 

matematic nu înseamnă a gândi doar cu numere sau cu cantităţi, ci a gândi riguros şi a şti ce 

întrebi, atunci când pui sau nu pui o întrebare.” (Grigore Moisil). 

Aptitudinea matematică a unui elev nu este un dar rezervat unora – cum se crede 

uneori – ci depinde aproape întotdeauna de calitatea începuturilor învăţării matematicii. 

„Foamea de matematică este provocată de harul învăţătorului.” (Ştefan Fătulescu).  Deschideţi 

copiilor pe care îi formaţi o uşă către lumea matematicii – o matematică pe care să nu o 

perceapă ca pe o corvoadă, ci ca pe o bucurie! 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Dăncilă, Eduard; Dăncilă, Ioan, Matematică pentru bunul învăţător, ERCPres, Bucureşti, 
2002  
2. Polya, George, Cum rezolvăm o problemă ? Un nou aspect al metodei matematice,  
Descoperirea în matematică . Euristica rezolvării problemelor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti , 
1971 .  
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How to change our passive learners into critical thinkers 

Prof. Andronache Elena Simona 

 Școala Gimnazială Vaduri, jud. Neamț 

 

English teachers generally believe that the reasons why their students are shy, 

reluctant to speak English in class and lacking the critical thinking skills might be their mainly 

teacher- centered instruction. No matter how reserved learners might be, teachers can 

employ numerous strategies to enhance classroom participation and critical thinking. One 

way to accomplish this is by using material development as an important tool especially for 

the EFL learners where the classroom is the only source of English and materials ”play a 

crucial role in exposing learners to the language” (Dudley-Evans and St. John 1998, 171). 

Another strategy that can benefit students is localizing materials. Bearing in mind that 

most of the materials come from English native countries which do not reflect the learning 

styles and cultural values of the EFL learners it is advisable to balance foreign and local 

cultural concepts by extra photocopied texts and illustrations so as to match students’ needs 

and their preferences. Conversely, English teachers should explain the cultural differences 

and the social rules which may cause inappropriate or offensive reactions. This is an 

opportunity for students to compare and contrast their culture with other global cultures. In 

short, according to Alptekin (2002,58)”learning a foreign becomes a kind of enculturation, 

where one acquires new cultural frames of reference and a new world view, reflecting  those 

of the target  language culture and its speakers.” 

Humanizing materials means, according to Tomlinson (2013, 13) “activities which help 

to  make the language learning process a more effective experience” and looking for “ways of 

helping the learners to connect what is in the book to what is in their minds”. Tomlinson 

identifies four constructs for developing humanized materials which fosters a more 

involvement from students and also a more likely desire to speak. 

1. Utilizing multidisciplinary teams to come up with various topics that relate the 

students’ numerous professional needs. 

2. Adopting a text-driven approach which imply finding materials from books, magazines, 

newspapers directly connected with the learners’ lives and experiences. 

3. Incorporating literature in the teaching materials allows students to make contact to 

all types of genres. Literature can be stimulating thanks to its plots, action and suspense. 

Literature can be selected not only for its beautiful language, but also for the empathy with 

characters, for the involvement it enhances. 
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4. Introducing informal discourse features that comprises redundancies, reduced forms, 

colloquial language in order to let learners experience a natural conversation resembling that 

one which regularly occurs in the natives ’everyday life. 

 Employing critical thinking 

According to Marshall and Rowland (1998), “critical thinking occurs when students 

question their own beliefs or what they are told. ”Other people consider critical thinking to be 

an ability which can tell the difference between facts and opinions, judgments and inferences. 

This is a very important feature in a highly technology-based world where the need to keep 

up with the current events and wide spread expansion is vital. Learners need to “uncover bias, 

prejudice, and misinformation.” Marshall and Rowland(1998, 34) show how “joy, release, 

relief, and exhilaration as we break through to new ways of looking at your personal, work, 

and political  worlds.” 

Techniques to foster critical thinking 

To boost critical thinking, teachers need ” not let questions and answers become only 

one-way activities: questions from teachers and answers from students.” (Talebinezahd 2003, 

47). So, instead of employing yes-no questions  there should be asked wh-questions which 

make learners reflect  and use complex language to answer. Teachers should send signals that 

students are allowed to disagree with the text and to pose questions as well. Richards and 

Rodgers (2001, 210) state that ” language learning is also believed to be motivating when 

students are focusing on something other than language,  such as ideas, issues, and opinions.” 

Paran (2003) distinguishes “fact from opinion, supported opinions from unsupported 

opinions, texts with factual mistakes in them, corroborating information from disconfirming 

information, and conflicting information within and between texts.” 

A possible technique is for the teacher to come up with two texts that present different 

views on the same subject and to enhance students’ discussion and debate on that issue. 

Teachers need to be sensitive to controversy, not offend them with the controversial subjects, 

yet, at the same time offer different or conflicting perspectives on a particular topic. 

Creating an interactive classroom environment 

Teachers need to focus on making their classes more interactive for various reasons. 

One of them was based on the idea expressed by Bruffe (1984) according to which, people are 

better thinkers if they are able to communicate and reason in their community. Thus, group 

work is the best solution to improve the discussion and collaborative skills. Young students 

are inexperienced group partners and need some strategies to help them properly collaborate 

with the others. For instance, teachers have to make their students aware of the fact that 
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while listening to their speaker they need to maintain eye- contact, nod, ask simple questions 

like “What do you think?” and answer ”I like your idea.”, whereas the more advanced speakers 

need to respond with:”You’ve got a point but,,” I can’t agree although I take your point” etc. 

To effectively participate in discussions teachers group the more outgoing learners 

with the quieter ones. In addition to this, teachers need to carefully select activities which can 

only be done with collaboration and conversation including comparing, contrasting 

information, making summaries, debates, and argumentative essays, composing biographies, 

conducting interviews or simply making presentations. 

It is widely considered, that this ability of critical thinking, is especially   important for 

learners who live in countries with political and socio-economic problems as it helps them 

identify different views of the same issues and become responsible citizens. To support this 

idea, teachers make use of Elbow’s believing and doubting game, where learners form pairs 

and take turn supporting and arguing against the same issue taking into consideration that 

this activity encourages students to empathise .  

Bearing in mind how indispensable the critical thinking is, all teachers face great 

challenges to neutralize passive learning and equip students with the required strategies to 

implement all these changes.  
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Rolul familiei în dezvoltarea intelectuală a copilului 

Profesor pentru învăţământul primar, Anton Cristina 

Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamţ 

 

Familia există din cele mai vechi timpuri, dar a cunoscut modificări  de la o societate la 

alta. Copilul a devenit treptat centrul familiei sale. Rolul educativ al părinţilor este legat de 

apariţia sentimentului familiei şi a sentimentului copilăriei. Cele două sentimente s-au 

constituit treptat, unul pe baza celuilalt, implicând asumarea unei funcţii afective atât în 

raporturile dintre soţi, cât şi în raportul dintre părinţi şi copii . 

A. S. Makarenko, fiind convins de rolul exemplului în educaţie, ca şi de înclinaţia 

copilului pentru imitaţie, se adresează părinţilor astfel : ,,Să nu credeţi că educaţi copilul 

numai atunci când vorbiţi cu el, când îl povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment 

al vieţii voastre chiar şi atunci când nu sunteţi acasă. Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum 

vă bucuraţi sau vă întristaţi, cum vă purtaţi cu prietenii şi duşmanii, felul cum râdeţi sau citiţi 

ziarul - toate au pentru copil mare însemnătate. Copilul vede sau simte cea mai mică 

schimbare în ton, orice subtilitate a gândurilor voastre ajunge la dânsul pe căi pe care voi nu 

le observaţi“.  

Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de 

la Komenschi, care, în prima carte de educaţie a copilului, considera că educaţia primită de 

acesta până la vârsta de şase ani, în primul rând de la mama, este determinantă pentru 

dezvoltarea sa ulterioară . 

Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea 

influenţează şi modelează persoana umană. Unii merg chiar mai departe şi susţin că acţiunea 

ei asupra persoanei e atât de mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte grupuri sociale. 

Familia este adevăratul laborator de formare a persoanei. 

Noi, adulţii, suntem  adesea  copleşiţi de grijile zilnice şi ne este tot mai greu să ne 

aducem aminte cum vedem lucrurile prin sufletul copilului care am fost. 

Începând din primii ani de viaţă, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, 

limbajul, exemplele de comportament. Prima relaţie a copilului cu lumea exterioară este cea 

cu familia. Aceasta îi oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele  

norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socioafectiv. Acest  tip  de  relaţie  este  

hotărâtoare  în  devenirea  personalităţii  nu  numai  prin  faptul  că  ea  este  primordială  şi  se  

menţine  pe  toată  durata  vieţii, dar  şi  prin  faptul  că  familia  mediază  şi  condiţionează  

comunicarea  şi  interacţiunea  cu  celelalte  componente  sociale, în  special  cu  şcoala . 
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Influenţele  educative  pe  care  familia  le  exercită  asupra  copiilor  se  pot  manifesta  

fie  direct, prin  acţiuni  mai  mult  sau  mai  puţin  dirijate, fie  indirect, prin  modele  de  

conduită  oferite  de  către  membrii  familiei, precum  şi  prin  climatul  psihosocial  existent  

în  familie. Modelele  de  conduită  oferite  de  părinţi – precum  şi  climatul  socioafectiv  în  

care  se  exercită  influenţele  educaţionale  constituie  primul  model  social  cu  o  influenţă  

hotărâtoare  asupra  copiilor  privind  formarea  concepţiei  lor  despre  viaţă, a modului  de  

comportare  şi  relaţionare  în  raport  cu  diferite  norme  şi  valori  sociale. Este  unanim  

recunoscut  faptul  că  strategiile  educative  la  care  se  face  apel  în  familie, mai  mult  sau  

mai  puţin  conştientizate, determină  în  mare  măsură  dezvoltarea  personalităţii, precum  şi  

rezultatele  şcolare  ale  copiilor, comportamentul  lor  sociomoral. 

   „Atâta  timp  cât  tatăl  şi  mama  nu-şi  vor  pleca  fruntea în  faţa  măreţiei  copilului, 

atâta  timp  cât  nu  vor  înţelege  că  vorba COPIL  nu  este  decât  o  altă  expresie  pentru  

ideea  de  MAIESTATE, atâta  timp  cât  nu  vor  simţi  că  în  braţele  lor  doarme  viitorul  

însuşi  sub  înfăţişarea  copilului, că  la  picioarele  lor  se  joacă  istoria, nu-şi  vor  da  seama  

că  au  tot  atât  de  puţin  dreptul  şi  puterea  de  a  dicta  legi  acestei  noi  fiinţe, pe  cât  n-au  

puterea  şi  nici  dreptul  de  a  impune  legi  în  mersul  aştrilor…” (Ellen Key). 

  Fiecare copil are un limbaj principal de iubire, o modalitate în care el înţelege cel mai 

bine afecţiunea părintelui. Iubirea este fundamentul unei copilării lipsite de griji. Fiecare copil 

are propria modalitate de a oferi şi de a primi iubire. Cînd copilul se simte iubit, este mai uşor 

de disciplinat şi de format decât atunci când simte că rezervorul său emoţional este gol. 

Iubirea adevărată este totdeauna necondiţionată. Iubirea necondiţionată este iubirea totală, 

este o lumină călăuzitoare care străluceşte în întuneric şi ajută părinţii să-şi dea seama ce 

trebuie să facă pentru  a-şi creşte copilul. Iubirea necondiţionată înseamnă a iubi copilul 

indiferent de cum arată, de ce talent manifestă, de cum ar vrea să fie, de ceea ce face. Familia 

trebuie să asigure adăpost, hrană, haine, să-şi asume şi răspunderea formării lor mentale şi 

sentimentale. Fără iubire, copilul va muri din punct de vedere emoţional şi va avea un 

handicap pe viaţă; baza emoţională se construieşte în primele 18 luni de viaţă. ,,Hrana” 

necesară sănătăţii emoţionale constă în mângâierile fizice, vorbele bune şi îngrijirea tandră. 

Fundamentul iubirii aşezat în primii ani de viaţă afectează capacitatea copilului de a învăţa şi 

determină în mare parte momentul în care va fi capabil să sesizeze şi un alt tip de informaţii. 

Copilul trebuie să atingă un nivel emoţional necesar de maturitate înainte de a fi capabil să 

înveţe în mod eficient la nivelul vârstei sale. Dacă iubirea va fi alimentată aşa cum se cuvine, 

copilul va înflori şi va binecuvânta lumea prin frumuseţea sa; fără iubire va deveni o floare 

veştejită, însetată . 
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Există cinci modalităţi în care copiii exprimă şi înţeleg iubirea: mângâierile fizice, 

cuvintele de încurajare, timpul acordat, darurile, serviciile. Mângâierile fizice sunt cea mai 

puternică voce a iubirii. Copiii care sunt ţinuţi în braţe, sunt îmbrăţişaţi, sărutaţi, se dezvoltă 

mai devreme din punct de vedere emoţional, decât cei care sunt lăsaţi multă vreme fără un 

contact fizic. Ţinutul în braţe în timp ce i se citeşte o poveste devine amintire pentru tot restul 

vieţii. 

Cuvintele de încurajare, ,,balsam pentru suflet”, hrănesc interiorul copilului, dându-i 

sentimentul valorii de sine şi al siguranţei, căci ,,în voia limbii este viaţa şi moartea” (proverb 

ebraic). Tonul vocii, blândeţea, atmosfera afectuoasă, toate comunică o căldură emoţională şi 

multă iubire. Cuvintele de laudă, de încurajare, cuvintele călăuzitoare, tonul agreabil şi o 

mânie stăpânită vor aduce oricând un câştig însutit. Un mesaj pozitiv transmis în mod negativ 

va aduce rezultate negative. 

Timpul acordat este darul pe care părintele îl oferă prin prezenţa sa copilului. În multe 

case, copiilor le este mai greu fără televizor decât fără taţi. Cu cât legătura emoţională dintre 

copil şi tată este mai puternică, cu atât scade posibilitatea de a se ajunge la un comportament 

ce presupune delicvenţă. Timpul acordat trebuie să presupună şi un contact vizual plăcut şi 

plin de afecţiune. A privi copilul în ochi este o modalitate foarte eficientă de a transmite iubire 

din toată inima către sufletul copilului. Nu trebuie lăsat copilul să creadă că i se oferă iubire 

pentru că a făcut ceva pe plac în momentul acela, trebuie să i se ofere iubire în mod 

consecvent, orice ar fi, indiferent de comportamentul lui sau de orice alte împrejurări . 

Timpul acordat înseamnă a desfăşura o activitate împreună, cunoscând astfel mai bine 

copilul, împărtăşind gândurile şi sentimentele. Tot ceea ce se face împreună cu copilul va 

conta întotdeauna. 

Darurile sunt o formă de recunoştinţă sau de stimulare. Adevăratul dar exprimă 

iubirea pentru orice persoană, gestul fiind făcut de bunăvoie. „Cel mai frumos dar pe care îl 

puteţi oferi copilului dumneavoastră este propria sănătate emoţională, fizică, spirituală şi 

intelectuală.” (Sherill şi Prudence Tippins). 

  Serviciile pline de iubire nu sunt sclavie, se fac de bunăvoie. Serviciile cu compasiune şi 

iubire sunt caracteristice părinţilor cu vocaţie. A fi părinte bun nu înseamnă a oferi copilului 

tot ce îşi doreşte. 

Pentru a fi un părinte bun trebuie : 

o să observaţi felul în care copilul îşi exprimă iubirea faţă de dumneavoastră ; 

o să observaţi felul în care copilul îşi exprimă iubirea faţă de ceilalţi; 

o să ascultaţi cu atenţie care sunt cele mai dese rugăminţi ale copilului dumneavoastră; 
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o să observaţi care sunt lucrurile de care se plânge cel mai adesea ; 

o să-i oferiţi copilului posibilitatea de a alege. 

 Părinţii au rol major în disciplinarea copilului, misiune dificilă care presupune 

înţelepciune, imaginaţie, răbdare şi multă dragoste. Disciplina presupune o misiune 

îndelungată şi foarte vigilentă, aceea de a călăuzi copilul de când este sugar şi până la vârsta 

adultă. Părinţii sunt cheia capacităţii copiilor de a învăţa şi de a reuşi în toate direcţiile .  
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Adaptarea preșcolarilor 

Profesor pentru învăţământul preșcolar, Apostoaie Raluca 

Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamţ 

  Adaptarea fiinţei umane are un caracter activ şi continuu ca modalitate de a-i asigura 

echilibrul necesar, în afara căreia el nu poate supravieţui.  

  Viitorul societăţii este reprezentat de copii, de dezvoltarea armonioasă a acestora 

depinzând evoluţia umanităţii. În acest sens, relevarea semnificaţiilor posibile pentru această 

etapă de vârstă, a modificărilor ce au loc sub influenţa condiţiilor de mediu, a educaţiei, a 

culturii şi a rolurilor sociale exercitate asupra copilului este mai indicată decât necunoaşterea 

acestora, necunoaştere ce se poate solda cu dezechilibru şi neadaptare a conduitei umane în 

relaţiile cu mediul social. 

Sociabilitatea faciliteaza adaptarea. Ea se dezvoltă prin unirea unor deprinderi 

specifice, cu aceeaşi semnificaţie adaptativă generală pentru persoană, asfel încât 

sociabilitatea se contureaza în funcţie de condiţiile mediului exterior. Copilul preșcolar se 

caracterizează prin sociabilitate, are o dorinţă imensă de contact social, dar el nu este sociabil 

încă, ci învaţă treptat să ajungă la un comportament adaptativ şi expresiv. 

Activităţile desfăşurate în cadrul grădiniţei influenţează sociabilitatea, îl ajută pe copil 

să fie capabil să trăiască în asociere permanentă cu ceilalţi, să lege prietenii şi să se implice cu 

plăcere în această antrenare şi căutare de contacte şi relaţii sociale. 

Adaptarea umană diferă de alte forme de adaptare prin câteva forme caracteristice. 

Astfel, ea are la bază mecanismele motivaţiei, specific umane, care-i conferă un înalt grad de 

impulsionare. Totodată, adaptarea umană este creatoare, fapt ce-i conferă omului statutul de 

fiinţă stăpână pe sine şi pe ambianţă, asimilând şi creând cultură;  iar dacă mecanismul 

creaţiei suferă diversitatea şi multitudinea de opinii descrise umanului, cel de-al treilea 

mecanism specific adaptării umane, acela al selecţiei, restrânge şi alege sfera acţiunii, ca 

expresie a aparatului  de organizare a sistemului bio-psiho-social. 

  Procesul de socializare este un proces social prin care individul uman, membru activ al 

societăţii, parcurge transformări succesive, un proces continuu de interacţiune, inegal ca 

intensitate, care dă unei fiinţe potenţial sociale posibilitatea să-şi dezvolte o identitate, un 

ansamblu de idei, o gamă de deprinderi.  Prin socializare, copilul este condus spre dobândirea 

regulilor vieţii, a obişnuinţelor, a modurilor de a gândi, a credinţelor şi a idealurilor conforme 

cu mediul social în care a crescut. Socializarea înseamnă asimilarea experienţei sociale 

(cunoştinţe, norme, idealuri, roluri), formarea capacităţilor acţionale, a concepţiilor, a 

trăsăturilor de personalitate, a inteligenţei sociale, dezvoltarea trebuinţelor, motivelor şi a 
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aspiraţiilor personale şi colective. Socializarea este o permanentă confruntare a copilului cu 

mediul său social în care el învaţă limba, ajungând astfel la socializarea gândurilor şi ideilor 

sale. În orice societate, familia constituie factorul primordial al formării şi socializării 

copilului, iar  în copilărie se realizează socializarea primară ce reprezintă tocmai acest proces 

de transformare a copiilor în adevărate fiinţe umane sociale, deprinderea regulilor de 

comportare, a normelor şi valorilor ce pot fi asimilate la vârste mici şi care constituie bagajul 

informaţional şi afectiv al oricărui individ. 

  În perioada copilăriei, socializarea are un puternic caracter matern, asociat, într-o 

anumită măsură, cu influenţa intensă a tatălui. Comportamentele sociale elementare sunt 

achiziţionate de catre copil prin simpla observare şi imitare a modelelor externe de conduită, 

imitaţia fiind la copil unul dintre cele mai importante mijloace de acumulare a experienţei 

sociale, de învăţare a modurilor de comportare şi adaptare la diferite acţiuni şi împrejurări ale 

vieţii. Tipurile de comportament parental şi calitatea potenţialului educaţional al familiei 

determină formarea la copii a capacităţii adaptative şi de integrare şcolară/socială. 

Rolul mamei este esenţial în dezvoltarea psihică a copilului, căci atitudinile mamei 

stimulează dezvoltarea şi adaptarea atunci când ea manifestă toleranţă, încredere în 

posibilităţile copilului şi respectă prezenţa lui. Familia este un mediu afectiv prin excelenţă, o 

şcoală a sentimentelor1, atitudinile părinţilor au adesea o consecintă mai îndepartată decât se 

crede: se pare că acceptarea socială a individului este pe măsura acceptarii familiale pe care a 

cunoscut-o. 

  În dezvoltarea socială şi a personalitaţii copilului, un rol deosebit revine şi tatălui, care 

transferă dragostea şi securitatea asigurată mamei şi asupra copilului. Tatăl înseamnă mai 

presus dragoste şi siguranţă pentru mamă şi prin aceasta, indirect, pentru copil. 

  Cele mai mari dificultăţi de adaptare se constată la acei copii care nu au cunoscut alte 

persoane decât membrii familiei. Aceştia trăiesc o intensă stare de teamă, un puternic 

sentiment al insecurităţii. Ei simt separarea de părinţi ca şi cum ar fi fost alungaţi din rândul 

familiei. Stresul separării de părinţi este puternic la acei copiii care trăiesc pentru prima oară 

situaţia absenţei părinţilor din viaţa lor. 

  Stilul educativ depinde de structura interna a familiei: familiile slab structurate 

prezintă copilului mai putine regulamente, normele fiind aproape absente, familii cu structura 

rigidă ce au tendinţa de a adopta un stil educativ bazat pe control parental şi supunerea 

copilului, punându-l în faţa unor reguli a căror aplicare nu admite excepţie şi familiile cu 

                                                           
1
 Osterrieth, P., 1973,Copilul şi familia, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, p.134 
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structura suplă, ce furnizează norme flexibile, lăsând copilului posibilitatea de a-şi manifesta 

iniţiativa şi de a se exprima. 

    Carmen Ciofu2 sintetizează greşelile pe care le pot comite părinţii în încercarea de a 

oferi condiţii optime de dezvoltare dar obligându-l, inconştient, să plătească iubirea lor: 

- autoritarismul excesiv al părinţilor care ignoră posibilitatea ca şi copilul trebuie să-şi 

însuşească principiile etice şi morale necesare convieţuirii în societate. Această atitudine a 

părintelui nu face decât să-l înveţe un comportament inacceptabil social iar copilul nu va 

învăţa să se autostăpânească şi să nu răspundă la frustrare prin agresiune. 

- hiperprotecţionismul ce apare în cazul unui contact excesiv, fizic şi social, între mamă şi 

copil, la vârsta la care ar fi trebuit să se instaleze relativa lui independenţă. Mamele acestor 

copii sunt restrictive şi, dintr-un excesiv simţ de proprietate, limitează tendinţele copilului de 

a capăta autonomie. Efectele pe termen lung ale acestui tip de dominare asupra copilului sunt 

reprezentate, în primul rând, de lipsa de autonomie, de anxietate şi de conduite de tip infantil. 

- indulgenţa, caracterizată de un control neadecvat al activităţii copilului, acceptare şi 

supunere fără discernământ cererilor copilului. Această atitudine favorizează dezvoltarea 

agresivităţii cu cele două tipuri de manifestare majoră: crizele de mânie (tulburări de 

comportament apărute ca urmare a conflictului dintre personalitatea copilului, în plină 

afirmare şi atitudinea permisivă a părinţilor) şi opoziţionismul/negativismul (atitudine 

nejustificată de refuz, rezistenţă sau ostilitate faţă de orice fel de ofertă) şi influenţează 

performanţele şcolare de mai târziu. 

- agresivitatea părinţilor, a cărei cauză principală a fost stabilită de studiile 

psihologice şi sociale ca fiind reprezentată de experienţa personală dezastruoasă din timpul 

propriei copilării. Prima zi de grădiniţă este pentru copilul preşcolar un eveniment social 

important iar procesul adaptării la noua situaţie nu este foarte uşor. Primul fenomen care se 

produce este o stare de tensiune, generată de efortul stocării de către copil a unei cantităţi 

excesive de informaţii noi. Grădiniţa nu este un cadru la fel de intim ca si familia, afecţiunea nu 

este aceeași cu cea din familie, se solicita o anumita autonomie pentru propria igiena şi modul 

de a mânca astfel încat toate acestea solicită eforturi de adaptare. 

   Pedagogia acestei vârste nu se poate baza decât pe ceea ce îl interesează pe copil, pe 

ceea ce îi stârneşte curiozitatea, îi încurajează elanul şi îi oferă satisfacţie. Metoda principală 

de educaţie a ,,micului faun” este, în principal, jocul, ca mod de activitate natural. Modalităţile 

de organizare a activităţilor în spaţiul gradinitei ţin cont de faptul că preşcolarului trebuie să-i 

                                                           
2
 Ciofu,C., 1998,  Interacţiunea părinţi-copii,  Editura Medicală Amalteea, Bucureşti p.122-133 
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fie satisfăcute trebuinţele fizice, sociale, intelectuale şi dezvoltarea personalitatii. În grădiniţă 

sarcinile instructive se îmbină armonios cu latura distractiva. 

   Activităţile desfăşurate în grădiniţă cu copii care se încadreaza în nivelul 3-5 ani sunt 

gândite şi organizate din perspectiva orientării spre socializare, pe când pentru nivelul   5-7 

ani se vizează perspectiva pregătirii pentru şcoală, ambele categorii de activităţi având drept 

scop comun pregătirea copilului pentru viaţa socială viitoare. 

   Pregătirea pentru intrarea în viaţa adultă, anterior realizată de familie, va fi continuată, 

în perioada preşcolarităţii, de către gradinita. Preşcolaritatea cuprinde cea mai importantă 

experienţă socio-educaţionala din viaţa unei persoane, potenţialul formativ al acestei vârste 

poate fi valorificat cu succes în procesul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Socializarea 

din grădiniţă este diferită în conţinut şi ca modalitate de cea din familie (deşi grădiniţa nu 

diminuează importanţa educaţiei oferite până acum): se trece de la interacţiunea directă 

copil-părinti la integrarea copilului în raporturi umane şi sociale. Este o socializare de tip 

adaptativ sau integrativ, conducând la formarea acelor capacităţi personale ce facilitează 

integrarea, participarea şi realizarea sociala a unor activităţi în cadrul grădiniţei. Integrarea, 

care se realizeaza prin interacţiunile dintre copil şi mediul gradinitei, se desfăşoara în mai 

multe faze: acomodare, adaptare,  participarea. 

   Rolul învăţământului preşcolar în socializarea copiilor are în vedere, mai ales, latura de 

integrare sociala, care constituie expresia fundamentala a naturii umane, iar grădiniţa, ca 

primă treaptă de învăţământ, este implicată activ în această acţiune de formare a copilului din 

perspectiva socială. Astfel, integrarea socială devine o finalitate a educaţiei, în urma căreia 

copilul va realiza o adaptare sociala bună la relaţii inedite, va dobândi o bună percepţie de 

sine, o percepţie corespunzatoare a relaţiilor sociale şi un comportament sociabil, participând 

activ la activităţi comune, toti aceştia fiind factori socio-afectivi necesari pentru integrarea 

ulterioara.  

  La debutul preşcolaritatii se observa o colaborare mai săracă cu toţi ceilalţi la toate 

etapele jocului pentru că realitatea lui subiectiva este mult dilatată predominand încă 

egocentrismul. În preşcolaritatea mijlocie, copilul cunoaşte şi aplică regulile, dar nu se poate 

vorbi încă de o integrare sociala în joc pentru că socializarea regulilor jocului este în curs de 

desfăşurare  În preşcolaritatea mare se poate vorbi despre respectarea regulilor ca fiind un 

indicator de maturizare intelectuala şi afectivă a copiilor . 

  Pe tot parcursul preşcolarităţii socializarea copilului se înfăţişează ca un proces 

continuu de structurări, restructurări şi interiorizari ale conduitelor şi relaţiilor socio-afective 

adult-copil şi copil-copil.  
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Abordări moderne în învățământul primar 

Profesor pentru învăţământul primar, Baboi Elisabeta 

Liceul Tehnologic ,, Ion Creangă”, Pipirig, jud. Neamţ 

 

„Nu există artă mai frumoasă, decât arta educaţiei.Pictorul şi sculptorul fac doar figuri 

fără viaţă, dar educatorul crează un chip viu, uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucura şi 

Dumnezeu” 

Sf. Ioan Gură de Aur 

Încă de pe vremea lui Platon, Aristotel, Sf. Pavel şi Aquinas există informaţii despre 

existenţa strategiilor de învăţare. O strategie de predare reprezintă un set particular de paşi 

pentru evocarea unui set de comportamente dorite de la persoanele care învaţă (,,learners”). 

Acestea sunt eforturi deliberate din partea profesorului de a varia modul de prezentare către 

o reprezentare mai adecvată a funcţiilor cognitive şi afective necesare pentru obiectivele 

învăţării. Strategiile sunt moduri de a evoca răspunsuri într-un mediu de învăţare particular, 

pertinent cu natura conţinutului ce urmează a fi învăţat.  

Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării 

personale,a creativităţii încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care 

favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Activizează toţi copiii şi 

formează capacităţi, spiritul critic constructiv, independenţa în gândire şi acţiune, găsirea 

unor idei creativede rezolvare a sarcinilor. Căutarea de idei prin metodele interactive conferă 

activităţii „mister didactic”, se constituie ca o „aventură a cunoaşterii”, în care copilul e 

participant activ pentru că el întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de 

copil, dar în grup, prin analize descoperă răspunsurile la toate întrebările, rezolvă sarcini de 

învăţare, se simte responsabil şi mulţumit la finalul activităţii. 

 Folosirea metodelor interactive dezvoltă valori educative deosebite şi necesare în 

acelaşi timp. Ele fiind atractive, dezvoltă la copii interesul pentru cunoaştere, pentru aflarea 

adevărurilor ştiinţifice, stimulează cooperarea, nu competiţia- calităţi necesare pentru a lucra 

în grup în viitoarele locuri de muncă, valorifică şi stimulează potenţialul creativ, originalitatea 

copiilor. De asemenea, determină copiii să se comporte cu toleranţă, afectivitate, sensibilitate, 

corectitudine cu cei din jur şi devin totodată responsabili în rezolvarea cerinţelor şi 

comunicativi pentru a duce la bun sfârşit sarcinile primite. Îi ajută pe elevi să-şi exprime 

opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, putând deveni coparticipanţi la 

propria educaţie.Oferă copiilor o încărcătură emoţională deosebită. Cei timizi capătă curaj şi 
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încredere în forţele proprii. Pentru că sunt prezentate sub forma unor jocuri de învăţare şi de 

cooperare, aceste metode devin şi distractive pentru elevi. 

Metodele activ- participative au menirea de a lega trup şi suflet elevul de ceea ce face, 

până la identificarea lui cu sarcina de învăţare. 

Utilizând aceste metode, profesorul devine un partener care poate modifica „scenariul” 

lecţiei dacă e necesar, este animator care iniţiază metode, explică copiilor, prezintă scopurile 

învăţării şi pregăteşte materialele didactice necesare. Profesorul poate fi mediator- care 

rezolvă potenţialele conflicte ce pot apărea, şi consilier- care îşi ajută copiii în rezolvarea 

problemelor. Toate aceste competenţe ale profesorului crează, în cele din urmă, o legătură 

afectivă între elevi şi profesori, o simpatie pentru activităţile desfăşurate prin utilizarea 

metodelor interactive de grup. 

În  funcţie de momentul în care se folosesc în lecţie, metodele interactive pot fi de 

predare-învăţare, de fixare şi sistematizare, de rezolvare de probleme şi de cercetare. 

În cele ce urmează, voi prezenta modul în care am utilizat o serie de metode didactice 

moderne în scopul activizării elevilor în cadrul procesului de predare-învăţare-evaluare. 

Metoda cubului este o modalitate de lucru care poate fi aplicată individual, în perechi 

sau în grupuri pentru o abordare a unei situaţii problematice, prin solicitarea gândirii 

elevului. Profesorul le cere elevilor să scrie despre un anumit concept sau temă prin 

parcurgerea feţelor cubului. Este preferabil să se respecte ordinea prezentată pentru că 

aceasta îi conduce pe elevi în mod treptat spre o gândire complexă. 

Etapele acestei metode corespund celor 6 feţe ale unui cub: 

Descrie! – explică/defineşte o noţiune un concept 

Compară! – stabileşte asemănări şi deosebiri 

Asociază! – la ce te face să te gândeşti? 

Aplică! – ce aplicabilitate practică poate avea? 

Analizează! – analizează conceptual din diferite puncte de vedere 

Argumentează pro sau contra! – este bine/rău, util/nefolositor? 

Profilul unui membru al echipei de lucru, rolul care i se potriveşte cel mai bine, poate fi 

stabilit pe baza următoarelor caracteristici: 

• relaţionarea cu ceilalţi membri; 

• modul în care participă la luarea deciziilor; 

• căile prin care obţine informaţiile şi utilizarea lor. 
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  Metoda cubului este folosită când se doreşte explorarea unui subiect, a unei situaţii din 

mai multe perspective, oferind elevilor posibilitatea dezvoltării competenţelor complexe şi 

integratoare. 

Etape: 

- se realizează un cub care are feţele numerotate de la 1 la 6; 

- se anunţă subiectul pus în studiu; 

- se împarte clasa în 6 grupe care examinează tema din perspectiva cerinţei de pe una din 

feţele cubului; 

Aspecte concrete din desfăşurarea unei lecţii la clasa a II-a. 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Subiectul: „Legenda ghiocelului”, de Eugen Jianu 

Procedeul cubul: activitate pe 6 grupe 

Grupul 1 descrie (formă, culoare) ghiocelul; 

Grupul 2 compară vorbele blânde ale ghiocelului cu exprimarea dură a Iernii; 

Grupul 3 înlocuieşte cuvintele firav, blânde, s-a supărat  din enunţurile date, cu altele cu 

acelaşi înţeles, folosite în text; 

Grupul 4 selectează pronumele personal din ultimul alineat al textului şi le analizează; 

Grupul 5 argumentează de ce ghiocelul este vestitorul primăverii; 

Grupul 6 argumentează de ce textul are titlul „Legenda ghiocelului”. 

Metoda ciorchinelui este folosită individual sau în grup şi constă în evidenţierea de 

către elevi a legăturilor dintre idei, pe baza găsirii altor sensuri ale acestora şi a relevării unor 

noi asociaţii de idei. Are o multitudine de efecte formative: 

 la nivel cognitiv:  

- stimulează valorificarea cunoştinţelor şi convingerilor personale; 

- captează atenţia elevilor; 

- dezvoltă gândirea liberă; 

- stimulează creativitatea. 

 la nivel atitudinal: 

 - stimulează o atmosferă de emulaţie între participanţi; 

- stimulează motivaţia elevilor pentru a participa la activitate; 

- contribuie la formarea capacităţii de autocunoaştere şi 

- autoevaluare, prin comparaţia cu ceilalţi participanţi. 
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Aplicatie: Scrieţi rezultatul operaţiilor 

 

Masă rotundă 

Se formează grupe de 3 elevi.  

Fiecare elev descrie câte o floare de primăvară la alegere, apoi o desenează. 

Jocuri de rol „Iarna la taifas cu ghiocelul” 

Pălăriile gânditoare 

Solicit elevilor sa fie foarte atenţi ca vor lucra pe grupe de 2 elevi, fiecare grupa 

reprezentând câte o pălărie gânditoare şi vor primi sarcini bine definite, astfel: 

- pălăria albă va reda pe scurt conţinutul textului; 

- pălăria roşie va prezenta ideile principale; 

- pălăria neagră va puncta ce este rău şi va continua povestirea cu un sfârşit tragic, exprimă 

sentimente negative; 

- pălăria galbenă va prezenta ideile optimiste, pozitive, pline de speranţe; 

- pălăria verde va gândi la factorii de mediu, la natura din jur care ar trebui să-l ajute pe 

ghiocel; 

- pălăria albastră este responsabilă cu controlul demersurilor desfăşurate. 

Explozia stelară  

Este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a copiilor care se 

bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme şi noi descoperiri. 

Exemplu: 

Convorbire: Menţinerea sănătăţii 

Obiectiv: evidenţierea a cât mai multe soluţii de menţinere a sănătăţii ca răspuns la întrebările 

adresate. 

Desfăşurare: 

1. Se citeşte o ghicitoare. Se discută iar elevii extrag ideea centrală „menţinerea sănătăţii” şi se 

expune pe steaua mare. 

7 4 

5 3 1 
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2. Cinci copii aleg câte o steluţă pe care este scrisă întrebarea, apoi fiecare din ei, printr-un joc 

numărătoare îşi formează grupul preferenţial:  Unu, doi, trei, patru, cinci/Vă grupaţi cu toţii 

aici/Împreună vă jucaţi şi învăţaţi/Întrebări vă adresaţi! 

3. Se citeşte întrebarea de pe steluţă şi timp de 5 minute, copiii analizează imaginile, 

formulează întrebări în concordanţă cu situaţiile problemă descoperite de grup. 

4. După expirarea timpului, elevii revin în semicerc şi adresează întrebările belaborate în grup 

celorlalte grupuri care răspund întrebărilor sau adresează noi întrebări de acelaşi tip, 

completând eforturile acestora. 

5. Întrebările interesante se scriu pe câte o steluţă care se fixează pe o imagine sugestivă 

(poster) 

 

Aplicatie: ,,La cireşe” 

 

 

Diagrama Venn este o metodă grafică care se realizează cu ajutorul a două elipse 

suprapuse parţial. În partea comună sunt redate asemănările dintre personaje, iar în restul 

cercurilor sunt evidenţiate deosebirile.  

Am utilizat această metodă la clasa a IV-a, după predarea lecţiei „Amintiri din 

copilărie”, de Ion Creangă. 
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Metoda R.A.I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a comunica 

prin întrebări şi răspunsuri ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele 

cuvintele Răspunde – Aruncă – Interoghează. Metoda R.A.I. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei, 

pe parcursul ei sau la începutul activităţii, înaintea începerii noului demers didactic, în scopul 

descoperirii, de către profesorul ce asistă la joc a eventualelor lacune în cunoştinţele 

cursanților şi a reactualizării ideilor-ancoră. 

Pot fi sugerate următoarele întrebări: 

- Ce ştii despre ............ (o anumită temă)? 

- Despre ce ai învăţat în acest curs ? 

- Care este importanţa faptului că..? 

- Cum justifici faptul că......? 

- Care sunt consecinţele faptului ....? 

- Ce ai vrea să mai afli în legătură cu tema studiată..? 

- Ce întrebări ai în legătură cu subiectul propus...? 

- Ce ţi-a părut mai dificil..? 

- Ce ţi s-a părut mai interesant..? 

- De ce alte experienţe sau cunoştinţe poţi lega ceea ce tocmai ai învăţat? 

Este o metodă de a realiza un feedback rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai 

puţin stresant decât metodele clasice de evaluare. Elevii sunt încântaţi de această metodă – joc 
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de constatare reciprocă a rezultatele obţinute, modalitate care se constituie în acelaşi timp şi 

ca o strategie de învăţare ce îmbină cooperarea cu competiţia. chiar şi cei mai timizi elevi se 

simt încurajaţi şi participă cu plăcere la activitate. 

Concluzii: 

Profesorul are nevoie de „competenţă relaţională, capacitate de a promova relaţii de 

cooperare şi competiţie, un stil de lucru cooperant pentru a asigura unitatea clasei, pentru a 

obţine un înalt grad de coeziune al acesteia, pentru a stimula tendinţele centripete în locul 

celor centrifuge, pentru a forma conştiinţa comunitară (de grup) a elevilor de care se ocupă” 

(Cerghit, 2008, p. 183). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie 
 
1. Cerghit,I,, Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti,1983; 
2. Dumitru,I.A., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timişoara, 

2001  



Lucrările SIMPOZIONULUI JUDEȚEAN ,,SPIRU HARET - PROMOTORUL ȘCOLII MODERNE ROMÂNEȘTI”, ISSN 2501-5826 
 

Ediția I – 10 mai 2016, LTSH – Piatra-Neamț Page 22 

Relaţia stiluri de predare – stiluri de învăţare 

Prof. Baroi Anca-Roxana 

Liceul Tehnologic ,,Spiru Haret”, Piatra-Neamț 

 

 Conceptul desemnează o constelaţie de trăsături care definesc comportamentul 

profesorului în relaţiile sale cu elevii.  

 Este de fapt ,,nota sa personală”, deoarece, chiar dacă stilul dascălilor se constituie 

relativ din aceleaşi elemente, ponderea şi modul în care se corelează diferă de la unul la altul. 

 Ideea de ,,stil de predare” constituie o cucerire relativ recentă în teoria instruirii. Ea s-a 

impus şi a căpătat amploare şi profunzime în ultimele decenii, datorită multiplelor 

semnificaţii teoretice şi practice pe care stilurile le reprezintă, şi anume (Cerghit, I. Sisteme de 

instruire alternative si complementare): 

 reprezintă o formă de manifestare a originalităţii în activitatea didactică; 

 au o valoare strategică, inspirând alegerea şi utilizarea preferenţială a unor strategii. În 

cadrul unui stil se pot pune în acţiune mai multe tipuri de strategii facilitând astfel 

adaptarea instruirii la stilurile cognitive dominante la elevi, abordate ulterior în acest 

capitol. În caz contrar, pot apărea dizarmonii menite să creeze dificultăţi în învăţare, 

perturbări şi chiar unele blocaje; 

 îmbogăţesc practica şcolară, introduc variaţie, favorizând o activitate mai vie, mai 

nuanţată la clasă; 

 este o modalitate în plus de diminuare a unei tentaţii de uniformizare şi standardizare; 

 sugerează interpretarea predării drept abilitatea profesorului de a se comporta utilizând 

diferite stiluri educaţionale în vederea atingerii obiectivelor.  

 Toate aceste stiluri de predare au avantaje şi dezavantaje, virtuţi şi servituţi, ele 

trebuie de fapt, pentru a fi eficiente în cea mai mare parte, să se muleze pe stilul de învăţare al 

elevilor. Acesta este criteriul pe care dascălul trebuie să îl aibă în vedere, indiferent spre care 

stil de predare se simte mai atras, în funcţie de personalitatea sa.  

 În acest sens, după datele sintetizate în Encyclopedia of Psychology din 1994, putem 

distinge următoarele stiluri cognitive, convertibile în stiluri de învăţare: 

■   auditiv ⁄  vizual ⁄  kinestezic sau mixt; 

■ dependent (de câmpul perceptiv, dependent în gândire de surse, dogmatic, convergent, 

adaptativ, cumulativ) ⁄ independent (de câmpul perceptiv, inhdependent în gândire de surse, 

dogmatic, divergent, explorator, analitic, comparativ, critic); 

■ înclinat spre imagine generală ⁄ imagine focalizată; 
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■ înclinat spre nivelare (a percepţiilor proprii) ⁄ accentuare, chiar exagerare a diferenţelor, a 

contradicţiilor; 

■ de categorizare (conceptualizare) largă ⁄ de categorizare îngustă; 

■ interpretare simplificată ⁄ multidimensională; 

■ gânditor ⁄ implicat în real; 

■ orientat reproductiv (conformist, preluator, imitativ, consumator) ⁄ orientat productiv 

(creativ); 

■ holist (tinde să creeze generalizări şi să stabilească legături între domenii) ⁄ serialist, 

analitic, caută detalii; 

■ teoretic ⁄ practic (orientat spre acţiune, de aceea concepe, proiectează, produce, 

construieşte); 

■ rigid (dogmatic, nedispus să facă investigaţii atunci când consideră că a obţinut deja 

răspunsul corect) ⁄ flexibil; 

■ reflexiv (puşi în faţa unei probleme, o examinează mai întâi pe toate feţele şi abia apoi 

formulează răspunsurile; amânarea soluţiilor are ca rezultat înregistrarea unui număr mai 

mic de greşeli)⁄ impulsiv; 

■ tolerant ⁄ intolerant (pentru experienţe neconcludente, nerealiste).  

 O altă tipologie interesantă a stilurilor de învăţare e propusă de Butler, în 1987, şi 

redate rezumativ de I. Dumitru în Dezvoltarea gândirii criticeşi învăţarea eficientă, 

denumindu-le stilul A, stilul B, C, şi D, cu următoarele caracteristici: 

Stilul A: 

- munceşte bine singur; 

- îşi planifică activitatea în mod eficient; 

- îşi termină munca la termenul stabilit; 

- citeşte instrucţiunile cu atenţie; 

- este circumspect la sarcinile cu final deschis; 

- ia notiţe bune; 

- nu este foarte interesat de alte moduri de lucru; 

- poate fi preocupat de detalii, de aceea se poate întâmpla să piardă imaginea de 

ansamblu; 

- nu este întotdeauna capabil să lucreze bine cu alţii. 

Stilul B: 

- îşi organizează bine materialul; 

- îi place să rezolve probleme; 

- rezolvă sarcinile mai bine în scris; 

- este precis şi meticulos; 
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- caută legături între idei; 

- vrea multă (uneori în exces) informaţie înainte de a începe lucrul; 

- poate fi precaut; 

- nu e neapărat un gânditor creativ; 

- învaţă bine din prelegeri formale. 

Stilul C: 

- poate oferi soluţii creative; 

- vede imaginea de ansamblu şi poate ignora detaliile în mod intenţionat; 

- pune întrebări precise, la obiect; 

- poate fi foarte tolerant faţă de anumite idei; 

- i se pare dificilă categorizarea; 

- lucrează cu frenezie; 

- este cu uşurinţă distras de la activitate; 

- reacţionează la stimuli variaţi: imagini video, muzică etc. 

Stilul D: 

- lucrează bine cu ceilalţi; 

- este dornic să încerce idei noi; 

- e intuitiv, neputând explica întotdeauna de ce iubeşte varietatea şi schimbarea; 

- preferă să citească ,,în diagonală”; 

- nu obişnuieşte să-şi planifice din timp munca; 

- lasă lucrurile pe ultimul moment; 

- nu e întotdeauna atent la detalii; 

- poate avea probleme de organizare a timpului; 

- este un gânditor divergent. 

 În general nu putem aprecia care din aceste stiluri de învăţare este mai indicat şi mai 

eficient. Principalul pentru noi, profesorii, este să ştim că fiecare elev îşi formează cu timpul 

un stil propriu de învăţare şi la care va apela constant, deoarece îl va situa într-o postură 

confortabilă. Datoria noastră e aceea de a evalua corect aceste stiluri de învăţare în cazul 

elevilor cu care lucrăm pentru a elabora lecţii care să se adreseze tuturor, permiţând astfel 

fiecăruia să înveţe folosind stilul său specific. De aceea, de exemplu, un elev reflexiv nu trebuie 

să fie făcut să se simtă prost faţă de colegul său, care este un impulsiv şi care poate greşi 

soluţiile date tocmai acestui mod de manifestare (Cerghit, I.,Sisteme de instruire alternative si 

complementare).  

 De asemenea, trebuie să cunoaştem faptul că, în privinţa posibilităţii de schimbare a 

stilului, cercetările (Davitz, J. R., Ball, S., Psihologia procesului educaţional) au relevat faptul că 

încercările în acest sens au eşuat. Singura noastră soluţie e să găsim un tipar potrivit 

posibilităţilor de învăţare a fiecăruia.  
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 Ca un corolar la tot ceea ce am prezentat în privinţa stilurilor, specialiştii ne oferă, 

pentru a fi eficienţi, şapte trepte spre reuşită (Dumitru Copilu, Violeta Copil, Ioan 

Dărăbăneanu, Predarea pe bază de obiective curriculare de formare.) care pot fi comunicate şi 

elevilor: 

 1. Fii activ – productiv: este important să ai preocupări, să gândeşti pozitiv, să fii 

întreprinzător, cooperant, responsabil, optimist, realist, creativ, să-ţi respecţi angajamentele, 

să te dărui, să te autodepăşeşti, să fii deschis spre nou.  

Pentru aceasta trebuie să ne ghidăm activitatea după principiile: Pot să încerc şi altfel; Sunt 

stăpân pe mine; Mi-ar face plăcere să…., Eu optez pentru…., respingând formulări de tipul: Nu 

e treaba mea, Acesta sunt şi nu mă interesează; Mă scoate din fire, Sunt obligat, deci trebuie să 

fac;Nu sunt în stare, Dacă aş avea toate condiţiile…. 

 2. Începe cu gândul la final – trebuie să vezi cu ochii minţii drumul proiectat, să 

conştientizezi procesul de devenire;să fii eficient şi să faci totul în mod optim; să te adaptezi la 

schimbări; să ai centre alternative de interes; 

3. Să planifici în funcţie de importanţă: aceasta înseamnă să ştii să ierarhizezi 

priorităţile, să pui accent pe rezultate şi pe estimări după standarde de performanţe; 

4. Să gândeşti numai în câştig: se referă la deprinderea de a refuza viziunea criticistă şi 

negativistă. 

5. Caută mai întâi să înţelegi şi apoi să fii înţeles: învaţă să asculţi ca să înţelegi şi apoi 

să comunici eficient, mai întâi pune diagnostic şi abia apoi prescrie recomandări, încearcă să 

vezi aspectele şi din punctul de vedere al celuilalt,  

6. Cooperează creativ: presupune încredere, valorificarea diferenţelor, care trebuie 

înţelese ca un avantaj, deoarece unitatea se naşte din complementaritate, nu din similaritate. 

7. Fii pregătit mereu pentru reînnoire. 
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Cadrul legal – elemente teoretice privind sistemul de management al 

calităţii în învăţământul preuniversitar 

prof. Chilă Alina-Mihaela 

Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamţ 

1.1. Introducere 

Evoluţiile recente de la nivelul naţional şi internaţional au scos în evidenţă necesitatea 

construirii unui sistem naţional de management şi asigurare a calităţii. Simpla creştere 

cantitativă, a ofertei educaţionale nu mai poate satisface nevoile unei societăţi a cunoaşterii. 

Oamenii cer tot mai insistent calitatea – indiferent dacă este vorba de produse sau servicii 

publice- educaţia fiind unul dintre acestea. 

Pentru ca dezvoltarea sistemului educaţional să devină “ intensivă” şi orientativă spre 

calitate, este nevoie ca toate elementele legate de asigurarea calităţii – fie că este vorba de 

criterii, de indicatori, de standarde sau descriptori – să fie înţelese şi utilizate în mod unitar. 

 Însă, chiar dacă se discută foarte mult despre calitate, inclusiv în documente oficiale, 

chiar şi o analiză sumativă relevă faptul că nu există, încă, un concept unitar al calităţii. 

Această lipsă de unitate este cauzată de faptul că nu se poate vorbi de o calitate a educaţiei „în 

sine ci în funcţie de: 

valorile promovate în societate şi la nivelul organizaţiei şcolare; 

 soluţia existentă, definită de factorii contextuali şi situaţionali; 

 politicile şi strategiile educaţionale, existente la nivel naţional, regional şi local; 

 evoluţia conceptului de calitate; 

 La nivelul Uniunii Europene, în absenţa unui aquis comunitar, în domeniul educaţiei, se 

încearcă definirea unor principii, standarde şi indicatori de calitate. 

Procesul este lent şi dificil tocmai datorită diferenţelor existente între ţările membre 

privind: 

 definirea acestui concept; 

 politicile educaţionale şi accentele strategice în dezvoltarea educaţiei; 

 situaţia şi contextele în care funcţionează sistemele europene de învăţământ. 

 În România s-a încercat realizarea unui proces de unificare conceptuală şi 

metodologică prin realizarea unor serii de ghiduri, metodologii şi anexe metodologice de către 

specialiştii Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi ai 

Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. 
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1.2.Definiţii şi explicaţii 

 În dicţionarele generale, calitatea este definită drept: 

“Un nivel sau grad de excelenţă, valoare sau merit, asociat unui obiect, produs, serviciu 

sau persoană. “ 

 Prima definiţie economică larg împărtăşită a calităţii s-a referit la “conformarea la 

anumite specificaţii”. Abaterea de al aceste caracteristici prestabile ale produsului a fost 

considerată “defect” ce trebuia eliminată. 

 În sistemul educaţional, examenele de absolvire sau admitere reprezintă modalităţile 

de “eliminare” a absolvenţilor, repectiv candidaţilor care nu respectă “specificaţiile” privind 

competenţele, cunoştinţele, deprinderile. 

 Activitatea asociată “eliminării produselor defecte” se numeşte în literatura de 

specialitate,  “inspecţia calităţii”. 

 Acestă abordare este, în mod evident neeconomică şi ineficientă întrucât aceste 

“produse” neconforme specificaţiilor sunt realizate deja iar pentru realizarea lor s-au 

consumat resurse. Ca urmare, a devenit evident că, pentru a avea calitate dar şi pentru  a nu 

consuma în mod inutil resurse este necesar ca “eliminarea” produselor cu defecte să fie 

însoţită de luarea unor măsuri pentru ca aceste defecte să nu mai apară. 

 Activitatea asociată detecţiei şi eliminării produselor cu defecte precum şi luării 

măsurilor corective se numeşte “ controlul calităţii”. 

 În sistemul românesc de învăţământ preuniversitar, inspecţia şcolară este sistemul 

tipic de “control al calităţii”. În funcţie de o anumită tematică şi anumite obiective, inspectorul 

identifică aspecte bune dar şi mai ales, ce anume nu merge cum ar trebui în şcoală, semnalând 

aceste aspecte şi propunând măsuri corective. 

 Introducerea sistemelor de “control al calităţii” nu duce întodeauna la rezultatele 

aşteptate întrucât intervenţiile sunt oricum tardive şi ulterioare apariţiei deficienţelor. De 

aceea cei interesaţi de calitate trebuie să se intereseze trebuie  în primul rând de prevenirea 

apariţiei produselor cu defecte. Lumea a început să înţeleagă un fapt esenţial, calitatea nu 

trebuie doar urmărită ci produsă, creată, generată – deci asigurată în şi prin procesele de 

“producţie” respective. 

 Activitatea prin care calitatea se produce, generează, se creează, prevenind prin acest 

fapt, apariţia produselor cu “defecte” se numeşte “asigurarea calităţii”. 

 Asigurarea calităţii este indisolubil legată de încredere, asigurarea calităţii cuprinde 

toate acţiunile planificate şi sistematic realizate care generează încrederea că un anumit 

produs sau serviciu va satisface cerinţele de calitate. 
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 Conceptul de “asigurarea calităţii” s-a aplicat în primul rând în economie, deci în 

organizaţii care aveau ca prim scop profitul, să producă şi să vândă cât mai mult, funcţionând 

într-un mediu puternic concurenţial. 

 A devenit evident faptul că a avea produse care respectă specificaţiile sau care nu au 

defecte nu este suficient pentru a le vinde, produsele respective trebuie să satisfacă anumite 

nevoi, bine definite, deci produsul trebuie să placă, să fie atractiv pentru client. 

“Calitatea reprezintă totalitatea trăsăturilor şi caracteristicilor unui produs sau 

serviciu care determină capacitatea acestuia de a satisface nevoi afirmate sau implicite.” 

 Pe baza acestei definiţii (propusă de Organizaţia Internaţională pentru Standardizare – 

ISO), calitatea începe să fie definită drept măsura standardizată a excelenţei stabilită de către 

client pentru categoria respectivă de produse sau servicii. 

 Calitatea este produsă de cel care oferă pe piaţă respectivul produs sau serviciu dar ea 

este definită de către client şi nu de producător. 

Putem astfel defini doi poli ai calităţii (şi, implicit, ai asigurării calităţii): 

 un pol obiectiv – care reprezintă respectarea de către produsul respectiv a setului de 

specificaţii exprimat tot mai des prin standarde; 

 un pol subiectiv – care reprezintă atractivitatea respectivului produs pentru client, 

atractivitate determinată de capacitatea produsului de a satisface anumite nevoi ale clientului 

faţă de produsul sau serviciul respectiv. 

 Acest lucru este extrem de important pentru sistemul nostru de învăţământ, la noi, încă 

se consideră calitatea ca fiind produsă şi definită exclusiv de şcoală ca ofertant de servicii 

educaţionale. Ca urmare beneficiarii şi clienţii nu sunt decât în rare ocazii şi doar în extremis 

consultaţi iar satisfacţia lor nu este un motiv de preocupare pentru instituţiile publice de 

educaţie, care nu funcţionează într-un sistem concurenţial. 

 O altă consecinţă a acestei orientări spre client a conceptului  de calitate este 

constatarea că oamenii înţeleg lucruri diferite prin calitate. 

 Este evident faptul că “educaţia de calitate” înseamnă ceva într-o societate democratică 

şi altceva într-una totalitară. În acest sens, exemplul notoriu este cel al societăţilor islamice 

fundamentaliste unde dreptul la educaţie este garantat doar băieţilor, iar fetele trebuie să se 

mulţumească, cel mult, cu o educaţie de bază. În plus, definirea calităţii educaţiei este strâns 

corelată cu respectarea unor principii religioase. La fel “educaţia comunistă” impunea 

orientarea sistemului de învăţământ pe baza unei doctrine şi ideologii unice. Un astfel de 

concept nu poate fi acceptat şi de o societate democratică şi pluralistă. 
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 Conceptul de calitate are o puternică componentă culturală, fiind dependent de valorile 

promovate de indivizi, grupuri, societăţi.  

 Ca urmare, trebuie, în primul rând, să se clarifice valorile care fundamentează în mod 

specific conceptul românesc al calităţii în educaţie, să se compare cu cele promovate în 

sistemele educaţionale cu care se doreşte să se armonizeze şi apoi să se înterprindă acţiunile 

necesare în vederea construirii sistemului de calitate. 

 Pentru a dezvolta şi a ne dezvolta trebuie să  clarificăm ce este bine, valoros, util pentru 

noi şi pentru copii noştri. Numai după aceea putem decide ce trebuie schimbat şi ce trebuie 

păstrat în sistemul educaţional, ce însemnă o “şcoală bună”, “un profesor bun” sau “un elev 

bun”. 

 De aceea, dezbaterea este esenţială tocmai pentru că, din cercetările noastre rezultă o 

diversitate extremă  a modului în care este înţeleasă calitatea. 

 De exemplu, la una din şcolile investigate, la 14 de cadre didactice am putut identifica 

nu mai puţin de 12 note definitorii ale conceptului de calitate.  

 Pe lângă valori şi principii un concept de calitate cuprinde şi indicatori, în funcţie de 

care se urmăreşte creşterea calităţii. 

 Aceşti indicatori pot fi grupaţi în trei categorii: 

1. Indicatori interni – se referă la resursele educaţionale (umane şi materiale), la procesele 

de educaţie şi viaţă şcolară, la curriculum, etc. 

2. Indicatori de interfaţă – se referă la nivelul de satisfacţie a beneficiarilor direcţi şi indirecţi 

ai educaţiei, la vizibilitatea şcolii în comunitate şi la parteneriatul dintre şcoală şi 

comunitate. 

3. Indicatori de relevanţă ai educaţiei – se referă la utilitatea şi relevenţa educaţiei oferite de 

şcoală pentru nevoile prezente şi mai ales viitoare ale indivizilor şi ale comunităţilor. Este 

evident faptul că urmărirea constantă a tuturor acestor categorii de indicatori este foarte 

dificilă. Există indicatori specifici, determinaţi de condiţiile concrete în care funcţionează 

şcoala. De exemplu unele şcoli au nevoie să crească participarea la educaţie a unor grupuri 

dezavantajate, alte şcoli au probleme de asigurare a unui nivel optim de materiale şi 

mijloace didactice, foarte multe şcoli au probleme de calificare a cadrelor didactice, unele 

licee au probleme cu angajarea absolvenţilor etc.. De aceea şcoala, împreună cu partenerii 

ei din comunitate, trebuie să selecteze şi să definească acei indicatori care sunt consideraţi 

relevanţi şi care nu pot fi regăsiţi în sistemul naţional de indicatori. 

Totalitatea metodelor şi instrumentelor grupate într-un sistem coerent, utilizate 

pentru menţinerea şi ridicarea calităţii educaţiei oferite de către şcoală constituie 
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sistemul de management al calităţii. Sistemul de management şi de asigurare a calităţii 

are ca funcţie principală orientarea dezvoltării unităţii şcolare în direcţia creşterii 

calităţii educaţiei oferită membrilor comunităţii şi comunităţii în ansamblul ei. 

Toate aceste zone sunt susceptibile de îmbunătăţiri, deci se pot constitui în ţinte 

strategice de dezvoltarea ulterioară a şcolii.  

Astfel, evaluarea şi asigurarea calităţii devine parte integrantă a ciclului de proiectare a 

dezvoltării instituţionale. Un anumit proiect de dezvoltare şcolară împreună cu planurile 

actuale asociate determină  anumite schimbări în şcoală şi comunitate. Aceste schimbări, 

evaluate, ne arată modul în care creşte calitatea educaţiei oferite dar şi ariile în care este 

necesară o mai mare dezvoltare. Aceste zone se pot constiui în ţinte strategice pentru noile 

proiecte şi planuri de dezvoltare instituţională. 

Construirea sistemului de management al calităţii în instituţia de învăţământ va trebui 

să pornească de la o serie de principii directoare care vor fundamenta criterii, standarde, 

indicatori şi proceduri specifice. Există, deja, astfel de seturi de principii elaborate la nivel 

internaţional (cum ar fi cele propuse de Organizaţia Internaţională pentru Standardizare sau 

de Fundaţia Europeană pentru Învăţământul Preuniversitar. Acestea sunt: 

 Educaţia de calitate este centrată pe clienţii şi beneficiarii serviciilor 

educaţionale. Toate organizaţiile depind de clienţii lor şi, ca atare, trebuie să le înţeleagă 

nevoile curente. 

 Educaţia de calitate este oferită de instiuţii responsabile. Responsabilitatea 

socială devine fundamentul managementului calităţii la nivelul organizaţiei şcolare. Toate 

instituţiile din educaţie, indiferent de statutul lor juridic, vor fi răspunzătoare, în mod public, 

pentru calitatea serviciilor educaţionale oferite, iar statul, prin instituţiile sale abilitate de lege 

este garantul calităţii educaţiei oferite de sistemul naţional de învăţământ. 

 Educaţia de calitate este orientată pe rezultate. Rezultatele, înţelese în 

termeni de “valoare adăugată” şi de “valoare creată” sunt cele ce definesc, cel mai bine, 

calitatea şi excelenţa. 

 Educaţia de calitate respectă autonomia individuală şi are la bază 

autonomia instuţională. Educaţia, la tote nivelurile şi prin toate formele, va urmări 

dezvoltarea autonomiei individuale, a capacităţii de a lua decizii pertinente. Instiuţiile de 

educaţie se vor bucura de o autonomie corespunzătoare creşterii răspunderii acestor instituţii 

pentru calitatea ofertei educaţionale. 

 Educaţia de calitate asigură participarea actorilor educaţionali şi 

valorizarea resursei umane. Oamenii sunt esenţa oricărei organizaţii. De implicarea lor şi de 
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dezvoltarea lor profesională depinde modul în care îşi folosesc competenţele în beneficiul 

organizaţiei. 

 Educaţia de calitate se realizează în dialog şi prin parteneriat cu instiuţii, 

organizaţii, cu beneficiarii direcţi şi indirecţi din educaţie. Sistemul de asigurare a calităţii nu 

este doar apanajul şcolii, întreaga comunitate educaţională fiind implicată în acest proces. Ca 

urmare, dialogul cu toţi actorii educaţionali va fundamenta dezvoltarea educaţiei la nivel 

naţional şi local. 

 Educaţia de calitate se bazează pe inovaţie şi pe diversificare. În interiorul 

cadrului legal existent, vor fi stimulate abordările educaţionale inovative, originale, creative, 

aplicarea celor mai noi rezultate ale cercetării în educaţie şi a noilor tehnologii de informare şi 

comunicare. 

 Educaţia de calitate abordează procesul educaţional unitar, în mod 

sestemic. Un rezultat dorit nu poate fi atins decât dacă activităţile şi resursele necesare sunt 

abordate în mod unitar iar procesele derulate sunt gândite şi manageriate în mod sistemic. 

Totodată, decizia educaţională de calitate are la bază un sistem pertinent, credibil şi 

transparent de indicatori. 

 Educaţia de calitate are ca obiectiv învăţarea permanentă şi 

îmbunătăţirea continuă a performanţelor. Având în vedere ritmul schimbărilor sociale, 

învăţarea permanentă şi dezvoltarea continuă devin principii fundamentale ale funcţionării şi 

dezvoltării instituţiilor şcolare. Asigurarea calităţii va fi privită ca un proces de învăţare 

individuală şi instituţională, ea având ca scop identificarea ariilor de dezvoltare şi orientarea 

dezvoltării personale şi instituţionale în direcţii benefice pentru fiecare individ în parte, 

pentru comunitate, pentru societate în ansamblul ei. 

 Educaţia de calitate înţelege interdependenţa între furnizorii şi 

beneficiarii implicaţi în oferta de educaţie. O organizaţie şi furnizorii ei sunt 

interdependenţi iar avantajul reciproc întăreşte capacitatea instituţională de a crea valoare. 

În concluzie: 

 

Calitatea este: 

 

Calitatea nu este: 

 Valoarea pe care indivizii, comunităţile şi 

societatea o acordă produselor şi serviciilor 

educaţionale precum şi educaţiei în 

ansamblul ei. 

 Asigurarea funcţionării şcolii. Putem 

vorbi de calitate numei după asigurarea 

unei funcţionări corespunzătoare. 
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 Definită în primul rând, de clienţii sau 

beneficiarii serviciilor educaţionale. 

 Responabilitatea exclusivă a şcolii. 

 Construită pe valori  împărtăşite.  Produsă „la comandă” prin efectul unei 

legi sau a unui act normativ. 

 Produsă în primul rând de oameni.  Condiţionată numai de bani şi resurse 

materiale. 

 Asigurată printr-un sistem explicit de 

principii, criterii, standarde şi indicatori. 

 Implicită şi un produs firesc al unei 

“funcţionări” normale. 

 Definită prin negociere între şcoală şi 

comunitate şi asumată în parteneriat. 

 Impusă pe cale ierarhică. 

 În permanentă evoluţie şi transformare, 

în funcţie de nevoile, şi ele în evoluţie, ale 

indivizilor, comunităţii şi societăţii. 

 Un set de proceduri, imuabile, date o dată 

pentru todeauna. 

 Iniţiată prin autoevaluare şi inter-

evaluare. 

 Asigurată exclusiv prin evaluare externă. 

 

1.3. Calitate şi dezvoltare 

Dezvoltarea oricărei organizaţii şcolare se realizează pe baza unui proiect. 

Proiectarea reprezintă stabilirea, prefigurarea unui drum de la “ceea ce este”, 

adică starea actuală a organizaţiei şcolare, la “ceea ce trebuie să fie”, adică starea dorită 

şi anticipată în care se va găsi după parcurgerea drumului stabilit. 

Există, în literatura managerială, multe metode de proiectare. În situaţia prezentată nu 

au relevanţă decât acele elemente care facilitează asigurarea calităţii. Proiectul de dezvoltare 

instituţională se referă  la realizarea unor schimbări şi nu cuprinde programe şi activităţi care 

ţin de funcţionarea normală a şcolii şi de respectarea actelor normative. 

În esenţă proiectul, indiferent de forma lui, trebuie să răspundă la întrebările: 

 De ce? – motivaţia 

 Ce? – scopuri, obiective 

 Cum? – strategii, planuri şi acţiuni, căi de realizare 

 Cine? – responsabilităţi 

 Cu ce? – resurse umane şi finanaciare 

 Când? – termene 
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Există un proiect numai dacă apar nemulţumiri faţă de o anumită situaţie curentă, dacă 

există ţinte pentru dezvoltare conturate în mod conştient, precum şi forţe şi resurse suficiente 

pentru schimbare şi pentru atingerea acestor ţinte. 

De aceea, dacă legăm calitatea de satisfacţia exprimată de grupurile de interes faţă de 

educaţia primită, putem spune că, principala cauză a unui proiect este percepţia calităţii 

insuficiente sau nesatisfăcătoare a unor aspecte ale vieţii şcolare. 

Ca urmare, întregul proiect de dezvoltare instituţională poate fi şi trebuie să fie 

considerat drept mijloc esenţial de creştere a calităţii. 

Importantă este conştientizarea faptului că procesul de dezvoltare instituţională 

trebuie legat implicit şi explicit de procesul de asigurare a calităţii. 

Proiectul de dezvoltare instituţională trebuie să aibă în structura sa următoarele 

componente: 

 misiunea 

 diagnoza 

 ţinte şi abordări strategice 

 planuri operaţionale 

 acţiuni şi procese efective. 

Misiunea – reprezintă raţiune a de a fi, fundamentul pentru care există şcoala. Ea are o 

parte generală, definită statutar (în şcoală se face educaţie) dar şi o parte specifică, definită de 

cultura, tradiţiile, situaţia concretă şi viziunea asupra educaţiei a principaleleor grupuri de 

interes.  

Ca atare, ea exprimă:  

 Ceea ce şcoala consideră bun, util, valoros, deci valorile fundamentale care 

trebuie să fundamenteze tot ce se întâmplă în şcoală, inclusiv modul în care este înţeles 

conceptul propriu de calitate. 

 Vizunea comună a şcolii şi a comunităţii în legătură cu ceea ce înseamnă şcoală, 

viziune care fundamentează politica de dezvoltare instituţională, şi care prefigurează, deci, 

modalităţile de creştere a calităţii. 

Deci, creşterea calităţii raportată la misiunea şcolii înseamnă: 

- progres în manifestarea valorilor fundamentale ale şcolii 

- progres în realizarea viziunii comune asupra educaţiei, împărtăşită de membrii 

comunităţii educaţionale 

- un răspuns mai bun la nevoile exprimate de membrii comunităţii, de clienţii 

şcolii. 
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Diagnoza sau analiza de nevoi – reprezintă baza de plecare în elaborarea proiectului de 

dezvoltre instituţională. Este important ca analiza nevoilor educaţionale să fie făcută din 

perspectiva calităţii, pornind de la definiţia acesteia. 

Ţintele strategice – sau scopurile proiectului sunt ţintele care vor fi atinse sau ţintele 

majore care vor fi  realizate prin proiect. Ţintele trebuie să răspundă nevoilor, intereselor şi 

aşteptărilor, din această perspectivă stabilirea scopurilor trebuie legată în mod explicit de 

creşterea calităţii. 

Programele şi planurile operaţionale – contribuie la atingerea ţintelor strategice şi 

cuprind acţiuni concrete. Planurile operaţionale şi acţiunile concrete prevăzute trebuie 

concepute, realizate şi evaluate din perspectiva contribuţiei acestora la craşterea calităţii 

educaţiei oferite de unitatea şcolară respectivă. 

Conform legii, la nivelul unităţilor şcolare este constituită Comisia de evaluare şi de 

asigurare a calităţii care, conform legii, nu va trebui să reia întreg procesul de proiectare şi 

planificare ci va trebui să: 

-  definească în mod explicit valorile, principiile şi indicatorii calităţii, 

-  construiască, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor membrilor 

comunităţii (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi) 

în privinţa valorilor, principiilor şi indicatorilor de calitate, 

-  urmărească respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi 

dezvoltare, a valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi, 

-  evalueze impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de 

învăţământ) şi al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi să 

raporteze în faţa autorităţilor şi a comunităţii asupra modului în care a fost asigurată calitatea, 

-  producă măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite 

de unitatea şcolară – la nivelul conceptelor, principiilor, indicatorilor, standardelor privind 

calitatea dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii. 

Cadrul legal care asigură aplicarea principiilor calităţii în învăţământul preuniversitare 

este dat de următoarele legi: 

1.O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii;  

2.Legea nr.87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005; 

3.Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat prin O.M.Ed.C. nr.4925/2005;  

4.Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum 

în Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005.  
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5.H.G. nr.1258 din 18. oct. 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare ARACIP; 

6.H.G. nr.252 din 22 febr. 2006 pentru modificarea H.G. nr.1258. 

7.H.G. 822 din 08.dec.2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi indicatori de 

performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. 

În concluzie, creşterea calităţii educaţiei trebuie să devină, în mod explicit, baza 

întregului proces de proiectare-planificare realizat la nivelul unităţii şcolare, iar ciclul 

dezvoltării unităţii şcolare trebuie considerat ca un ciclu al calităţii.  
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Rolul instrumentelor TIC în predarea geografiei. Consideraţii practice 

prof. Chilă Alina-Mihaela 

Liceul Tehnologic ,,Spiru Haret”, Piatra-Neamţ 

  

1. Instruirea cu ajutorul calculatorului 

Instruirea asistată de calculator este considerată de către unii autori de studii didactice 

ca o metodă  ce valorifică principiile de modelare şi de analiză cibernetică în instruire, în 

contextul noilor tehnologii ale informaticii şi comunicaţiei. 

Computerul, cu auxiliarele sale, ar trebui considerat un mijloc didactic prin intermediul 

căruia se facilitează documentarea, organizarea şi prelucrarea informaţiilor, simularea unor 

procese, motivarea şi organizarea evaluării şi autoevaluării, etc.. 

2. Software-ul educaţional  în predarea geografiei 

Potrivit nevoilor educaţiei, obiectivelor instruirii, ale particularităţilor procesului de 

învăţământ, sistemele informatice evoluează în diferite configuraţii hardware şi permit 

elaborarea de soft-uri educaţionale (programe informatice special create pentru învăţământ), 

adecvate scopurilor, conţinutului, timpului, modului de integrare în lecţii, modurilor de 

transmitere a mesajelor, numărului de utilizatori, discipline şcolare, etc.. 

Acest lucru este în beneficiul direct şi indirect al celor care învaţă. Din punct de vedere 

al procesului de predare-învăţare-evaluare, toate aceste instrumente îndeplinesc rolurile: 

- resursă pentru activităţi de predare-învăţare; 

- suport în administrarea resurselor şi a timpului; 

- ajutor în activitatea celor care învaţă. 

În aprecierea importanţei pe care o au resursele informatice în procesul de predare a 

geografiei, trebuie avut în vedere specificul acesteia ca obiect de învăţământ, pentru că 

geografia se ocupă de obiecte şi fenomene pe care practic elevii nu au întodeauna posibilitatea 

să le observe în mod direct. În acest caz se apelează la materiale didactice în care prezentarea 

se face global şi static (hărţi, planşe, diagrame, ş.a.), pe când calculatorul este capabil să 

prezinte obiectele şi fenomenele geografice în forme mai variate şi să le dezvăluie în acelaşi 

timp structura şi modul de manifestare. 

Deocamdată în ţara noastră realizarea de soft-uri educaţionale performante este la 

început de drum. Din 2003 a intrat, în judeţele pilot, apoi în toată ţara, o platformă integrată 

complexă de instruire asistată de calculator, numită AeL (Advanced e Learning), în cadrul 

programului SEI (Sistem Educaţional Informatizat). Acesta conţine şi resurse pentru lecţiile 
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de geografie, care sunt completate an de an (Hazarde naturale, Problema apei în lume, 

Circuitul apei în natură). 

În lecţia de geografie pot fi introduse şi date din reţeaua mondială de calculatoare-

Internet-ul. Acesta oferă resurse deosebit de variate de informare, prin motoarele de căutare 

(Google Image Search, Google Maps, Google Earth) sau website-uri specializate 

(www.geo.edu.ro, www geomagazin.fr., www. geo-net.org. şi multe altele). 

3. Utilizarea slide-show-rilor în activitatea didactică 

Slide-show-ul cuprinde un ansamblu de mai multe slide-uri (diapozitive), cu un anumit 

conţinut tematic, care se proiectează pe un ecran. 

În predarea aspectelor privind geografie orizontului local, slide-show-rile sunt cele mai 

potrivite, din toată gama materialelor didactice informative. Profesorul poate alege imaginile 

şi informaţiile cele mai potrivite, pe care trebuie să le realizeze singur şi să le folosească atunci 

când este necesar, în cadrul lecţiei. 

Este o variantă facilă de prezentare a orizontului local, deoarece nu întotdeauna este 

posibilă realizarea unor drumeţii sau excursii pentru studierea acestuia. 

În practica didactică am folosit şi multe imagini furnizate de elevi, mai ales la nivel 

liceal. Pasiunea lor pentru fotografie s-a îmbinat în mod fericit cu geografia, contribuind la o 

mai bună cunoaştere a împrejurimilor şi din punct de vedere geografic. 

Utilizarea unei prezentări Power Point în lecţie 

Subiectul: Hidrosfera. Elemente de hidrografie a orizontului local. 

Tipul lecţiei: de dobândire de cunoştinţe. 

Resurse procedurale: conversaţia, expunerea, activitatea individuală, analiza hărţii, 

analiza imaginilor prezentate. 

Resurse materiale: calculatorul, Harta judeţului Neamţ. 

Competențe generale: 

• să utilizeze corect conceptele: orizont local, lac de baraj, influenţa asupra 

mediului, regularizarea cursului unui râu, colmatare; 

• să caracterizeze elementele componente ale hidrografiei orizontului local; 

• să analizeze modul de amenajare a cursului râului Bistriţa; 

• să reprezinte într-un organizator grafic de tip ciorchine influenţa lacurilor 

asupra mediului. 

Secvenţa de învăţare nr.1: 

Activitate de învăţare: pe parcursul acestei secvenţe de învăţare elevii vor fi capabili să 

definească conceptul de orizont local. 
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Evocare: scrieţi în mod individual timp de un minut ce credeţi că este orizontul local 

(răspunsuri aşteptate: zona cartierului, oraşul Piatra Neamţ, zona înconjurătoare a oraşului, 

judeţul Neamţ). 

Realizarea sensului (expunere slide 1): Transcrieţi informaţiile de pe slide în caietul de 

notiţe. 

SLIDE I 

Orizontul local: 

- teritoriul în care se află localitatea natală şi zonele învecinate; 

- componente: localitatea natală, zona imediat învecinată, hidrografia, vegetaţia şi 

fauna ei, alte zone din judeţ, cunoscute sau mai puţin cunoscute. 

Secvenţa de învăţare nr.2: 

Activitate de învăţare:  pe parcursul acestei secvenţe de învăţare elevii vor fi capabili să 

completeze elementele hidrografice din orizontul local folosind   harta proiectată. 

Sarcină de lucru: identificaţi pe harta prezentată râurile şi lacurile din judeţul Neamţ şi 

notaţi-le pe caiete. 

SLIDE II 

Hidrografia judeţului Neamţ se caracterizează prin prezenţa râurilor Siret, Bistriţa, 

Moldova, Cracău şi a lacurilor: 

- de baraj natural: Cuejdel; 

- de baraj artificial: Izvorul Muntelui,  Pângăraţi, Vaduri, Bâtca Doamnei, Reconstrucţia. 

Secvenţa de învăţare nr.3 

Activitate de învăţare: pe parcursul acestei secvenţe de învăţare elevii vor fi capabili să 

analizeze modul de amenajare a cursului râului Bistriţei. 

SLIDE III 

 Harta judeţului din 1929 în comparaţie cu harta actuală. 

Conversaţia frontală pe baza imaginilor: 

Observaţi cele două hărţi. Ce diferenţe există între ele? Care sunt lacurile apărute pe 

cursul Bistriţei? Care baraj credeţi că s-a construit primul? Pe baza celor observate şi 

cunoscute care credeţi că sunt obiectivele acestor construcţii? 

Secvenţa de învăţare nr.4 

Activitate de învăţare: pe parcursul acestei secvenţe de învăţare elevii vor fi capabili să 

reprezinte grafic într-un organizator de tip ciorchine influenţa lacurilor asupra lacurilor şi a 

mediului asupra lacurilor. 
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Sarcină de lucru: elevii vor fi rugaţi să urmărească cu atenţie un număr de şase slide-

uri cu imagini ale lacurilor (imagini cu amenajări turistice în zona lacurilor, cu forme de 

poluare, cu imagini ale unor animale şi plante lacustre, imagini cu nivelul minim al apei în lac). 

Pentru a înţelege cerinţa, pe un nou slide se va prezenta aspectul schemei grafice cerute. 

Conversaţia pe baza cerinţei: 

- Cum influenţează lacurile mediul încojurător? 

- Ce influenţe negative asupra lacurilor aţi trecut în schemă? 

- Cum pot fi evitate? 

- Ce aspecte pozitive aţi observat? 

Folosirea calculatorului în procesul didactic este un element pedagogig care produce 

schimbări esenţiale în practica învăţământului. Pătrunderea calculatorului şi în acest domeniu 

a generat opinii contradictorii: - fie că este văzut ca un remediu universal, care să-l înlocuiască 

pe profesor, fie este întâmpinat cu rezervă, cu dezinteres sau refuz. 

Nu se pune problema înlocuirii profesorului cu calculatorul, ci doar se face apel la acesta 

pentru optimizarea procesului didactic în anumite secvenţe, în individualizarea instruirii. 

Rezultă necesitatea abordării unei atitudini raţionale, caracterizată prin utilizarea prudentă a 

calculatorului, conform criteriilor pedagogice şi metodice, introducerea resurselor 

informatice progresiv atât în lecţii, cât şi în munca independentă.  
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Educația ecologică 

Profesor pentru învăţământul preșcolar, Cimpoeşu Gabriela Maria  

Școala Gimnazială Slobozia, Roznov,  jud. Neamț     

 

Etimologic, cuvântul ,,educaţie” provine din latinescul ,,educo, educere”, termen care în 

limbajul uzual are deopotrivă, două semnificaţii. În primul rând, el desemnează acţiunea de ,,a 

scoate din”, ,,a ridica”, ,,a înalţa”, de unde semnificaţia actului educaţional ca modificare, 

transformare, susţinere a trecerii de la o stare (primară, ereditară sau dobandită pe parcurs), 

la alta nou-formată, în lanţul dezvoltării; imprimarea unei direcţii de acţiune dinspre interior 

în vederea armonizării conduitei individuale cu normele sociale ale comunităţii. În planul al 

doilea, acelaşi termen indică acţiunea de ,,a creşte”, ,,a îngriji”, ,,a hrăni” (plante, animale, 

oameni), iar de aici educaţia a fost înţeleasă ca activitate de creare a condiţiilor necesare 

creşterii (fizice, biologice), dar şi ingrijirii, dezvoltării psihice, morale şi spirituale. 

În „Dicţionar de pedagogie”, Ed.Didactică şi Pedagogică, 1979, educaţia era definită 

astfel ,,proces prin care se formează, se dezvoltă şi se maturizează laturile fundamentale ale 

fiinţei umane: fizicul, psihicul, moralul, esteticul; cognitivul, afectivul, volitivul; o trăsătură, o 

funcţiune. Proces de devenire a omului ,,fiinţa-în-sine” (fiinţa umană doar ca posibilitate) , 

,,pentru sine”(fiinţa umană ca realitate), care îşi dă seama de ceea ce este, ce nevoi are şi cum 

să acţioneze eficient.  

Educaţia ecologică trebuie să fie un proces care să înceapă de la vârsta preşcolară, 

având drept scop prezentarea datelor, a corelaţiilor valorilor, problemelor şi soluţiilor, toate 

acestea fiind raportate la ecologie, la relaţia om-mediu. 

Astfel, grădiniţa face primii paşi în formarea unor conduite ecologice adecvate ocrotirii 

şi îngrijirii naturii. Pentru realizarea acestora, tot mai mult se pune accent pe organizarea de 

activităţi, care să-i pună pe copii în contact direct cu natura, spre a-i cunoaşte tainele şi 

frumuseţile. 

Preşcolarii trebuie să realizeze că problemele mediului înconjurător sunt ale lumii 

întregi, ale fieăaruia dintre noi, iar fiecare acţiune negativă a noastră, oricât de insignificantă 

ar fi, poate să afecteze în mod distructiv natura. Semnalele de alarmă lansate de specialişti, 

explicaţiile şi statisticile întocmite de aceştia au un rol incontestabil, dar pentru implicarea şi 

actiunea eficientă de formare în sens ecologic se ajunge prin sensibilizare şi prin antrenarea 

componentelor afective şi volitive ale copiilor. De aceea, activităţile de educaţie ecologică se 

desfăşoară într-o atmosferă relaxantă, unde interesul şi comunicarea să încurajeze initiaţivele, 

dar şi optiunile fiecăruia. 
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Abordarea educaţiei ecologice în grădiniţă prezintă anumite particularităţi 

metodologice, scopul final al acestui demers fiind formarea unui comportament ecologic 

adecvat şi derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător. Schema logică 

de abordare a educaţiei ecologice prezintă câteva etape care descriu un traseu formativ ce 

poate fi urmat de către orice cadru didactic, prin valorificarea atentă a conţinutului şi 

metodologiei specifice disciplinei. 

Perceperea şi observarea naturii. Această primă etapă poate fi realizată cel mai bine 

prin ieşirile în natură, excursii, tabere. Este primul pas de contact nemijlocit cu elementele 

mediului şi constituie premisele etapelor urmaăoare. 

Determinarea trăirii unor senzaţii şi sentimente şi conştientizarea copiilor asupra 

acestora. În urma perceperii aspectelor din mediul înconjurător, copiilor li se atrage atenţia 

asupra plăcerii de a privi cerul senin, de a trage în piept aerul curat al unei păduri, de a asculta 

susurul unui pârâu  etc. În această etapă, educatoarei îi revine rolul de a discuta şi a atrage 

atenţia asupra acestor aspecte şi de a sublinia beneficiile unui mediu curat, sănătos, precum şi 

apartenenţa noastră la sistemele naturale de viaţă şi comunicarea existentă între noi şi mediul 

natural.  

Implicarea personală. Prin discuţii, în urma stabilirii locului şi rolului fiecăruia în 

spaţiu şi timp, în cadrul social pot fi relevate modalităţi de implicare individuală, felul în care 

putem fi de folos.    

  Asumarea responsabilităţii. Această etapă este esenţială în formarea unei structuri 

comportamentale adecvate. Existând implicare, trebuie să existe şi responsabilitate. Etapele 

menţionate, de desfăşurare a educaţiei ecologice asigură, potrivit nivelului acestei vârste, 

adoptarea comportamentului ecologic. Este implicit faptul că informaţia motivează, însoţeşte 

şi susţine percepţia senzorială, analiza senzaţiilor, încadrarea în sistemul natural de viaţă, 

definirea rolului personal, respectiv, implicarea individuală şi asumarea responsabilităţii. 

Alcătuirea unei strategii de acţiune. Această etapă reprezintă trecerea spre acţiunea 

concretă.  Faptul că în calitate de cadre didactice, organizăm acţiuni diverse împreună cu 

copiii, nu este suficient. Realizarea, într-adevăr importantă, ar fi să forăm copiilor acel interes 

şi acele abilităţi care să le permită să înţeleagă cum se organizează astfel de acţuni şi să 

acţioneze din imbold propriu. 

Pentru a le forma copiilor o conduită ecologică putem porni de la o idee simplă, dar 

destul de eficientă în planul emoţiilor şi sentimentelor: transpunerea copilului în locul 

elementului din natură care a suferit o agresiune din partea omului. Pus în postura celui 

agresat şi care nu se poate apăra singur, copilul va realiza că trebuie să acorde ,,drept la 
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existenţă” tuturor elementelor mediului din jurul său. Treptat va înţelege că orice acţiune de 

distrugere sau exterminarea de orice fel este cât  se poate de dăunătoare pentru că strică 

echilibrul naturii. 

Tot mai mult se implementează programe naţionale şi internaţionale pe teme 

ecologice, o serie de proiecte educaţionale ecologice, dintre care ,,Grădina verde de la grădi”. 

Există o multitudine de modalităţi de realizare a educaţiei ecologice la nivel preşcolar, 

însă trebuie să existe o motivaţie a cadrelor didactice, o conştientizare a acestora că ocrotirea, 

protecţia şi conservarea mediului sunt probleme foarte importante care trebuie cunoscute de 

la o vârstă fragedă , că lumea se confruntă cu grave probleme ecologice . 

Educaţia ecologică se poate desfăşura fie prin proiecte educaţionale, cât  şi prin 

activităţi extracurriculare (vizite, plimbări, excursii, tabere), prin activităţi optionale, activităţi 

frontale dirijate (observări, lecturi după imagini, jocuri didactice, povestiri , memorizări 

convorbiri etc) şi prin intermediul jocurilor şi activităţilor alese (jocuri de rol, jocuri de masă, 

jocuri de perspicacitate, jocuri de construcţii etc. 

Ocaziile prin intermediul cărora  se pot forma copiilor o educaţie ecologică sunt 

multiple. În toate activităţile de observare a unor plante şi animale, pe lângă  sistmatizarea 

cunoştinţelor despre părţile componente, se va orienta activitatea spre sensibilizarea copiilor 

în a le îngriji şi ocroti pentru că şi acestea sunt fiinţe fragile, sensibile şi lipsite de orice mijloc 

de apărare. 

Prin observări ale florilor, legumelor etc. copiii văd şi înţeleg că aceste plante au nevoie 

de aer, apă, caldură şi lumină, pentru a se menţine în viaţă, că rădăcina absoarbe apa şi 

sărurile minerale, iar frunza prepară hrana plantei. 

Se pot realiza anumite teme cum ar fi: observări ale deşeurilor în natură, observarea 

locurilor special amenajate pentru colectarea deşeurilor reciclabile sau refolosibile, vizite la 

tipografie, prin povestiri ale educatoarei “Bai,,eţelul de hârtie”, lectura ,,Povestea brazilor şi a 

hârtiei”, povestiri ale copiilor după un şir de ilustraţii, memorizări ,,Oraşul meu”, joc didactic 

,,Fiecare deşeu în coşul său”, jocuri de creaţie ,,Pe stradă”, ,,De-a micii ecologişti”, acţiuni 

practice de colectare şi sortare a deşeurilor, activităţi practice cu materiale refolosibile, prin 

dansuri tematice ,,Natura suferă. S.O.S.Natura!”. 

  Temele despre stările de agregare a apei şi precipitaţiile atmosferice, evidenţiază rolul 

apei în natură şi societate. 

 

Convorbirile libere:          „De ce trebuie curăţaţi pomii?” 

                                                „Ce s-ar întâmpla dacă n-am avea aer, apă sau lumină?” 
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                                          „Cum să îngrijim natura?” 

                                          ,,Cum sunt pedepsiti cei care o distrug?” - sunt întrebări pe care copiii le 

adresează, iar răspunsurile oferite de educatoare sau date de ei arată dorinţa acestora de a 

cunoaşte obiectele şi fenomenele ce se produc în natură şi  explicarea lor corectă este o 

pârghie de percepere a legăturii între fenomene şi interdependenţa lor. 

Cele mai frumoase activităţi sunt povestirile create de copii. Aceste povestiri 

reprezintă un real suport de verificare a cunoştinţelor, a modului în care copiii percep şi 

interpretează realitatea înconjurătoare. Conţinutul lor este în concordanţă cu gradul de 

dezvoltare al  imaginaţiei şi volumului de cunoştinte acumulat. 

Natura are nevoie de prieteni. Nu mila de vieţuitoare,  ci respectul este necesar unei 

adevărate prietenii cu natura. De aceea este nevoie de o practizare cu întreaga natură, apoi 

este necesară integrarea armonioasă a noastră, a oamenilor în natură, fără a provoca daune 

care de mute ori, sunt ireversibile. Natura trebuie ocrotită ca un tot întreg.  

Orice copil poate deveni un prieten al naturii, cu condiţia să respecte natura. Aceasta 

înseamnă azi, mai mult ca oricând,  să o privească în calitate de adevărat ecolog-cetăţean, cu 

gândul refacerii ei. Uneori cuvintele, expresiile copiilor ni se par ,,trăsnite”, dar dincolo de 

partea hazlie, educatorul descoperă modul de gândire original, alimentat de o curiozitate şi o 

imaginaţie ieşite din comun. Avalanşa de întrebări cum ar fi: ,,Ce e luna?”, ,,Ce-i soarele?” , 

,,Cum apar plantele, oamenii?”, ,,De ce nu se simte când pământul se învârte în jurul Soarelui?” 

, ,,De ce sunt războaiele?”, ,,De ce sunt răi oamenii?”, “,,De ce se ceartă mama cu tata?”, ,,De ce, 

de ce, de ce …”. Din lipsa de timp sau alte motive, adulţii se mulţumesc să răspundă în glumă 

sau să amâne răspunsurile până când vor creşte mai mari, ignorând faptul că acum e terenul 

fertil pentru a semăna sămânţa cunoaşterii,  pentru că acum gândirea e mai creativă, memoria 

mai plastică, mintea mai iscoditoare. 

 Lumea care ne înconjoară a fost şi mai este o taină. Existenţa umană s-a schimbat în 

cursul timpului ca rezultat al curiozităţii şi gândirii omului precum şi  ca o consecinţă a nevoii 

de a-şi face din natură un prieten. 

   În concluzie,  putem spune că nu există activităţi anume pentru o educaţie ecologică ci 

prin toate activităţile şi acţiunile ce le desfăţurăm în grădiniţe , copiii îşi pot însuşi numeroase 

noţiuni şi cunoştinte despre problematica ecologiei. Să luăm ca motto al activităţii noaste, 

afirmaţia lui Piaget: „Copilul trebuie lăsat să descopere el însuşi adevărul acţionând în mod 

practic, deoarece scopul şcolii este de a forma creatori, inventatori, şi nu de a forma indivizi 

care să repete ceea ce au învăţat generaţiile precedente.” 
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Scopul final al educaţiei ecologice este acela de a-l face pe copil să cunoască, să-şi 

însuşească, să respecte  normele şi regulile de prevenire şi combatere a efectelor nedorite 

cauzate de unele fenomene naturale, de protejare a mediului înconjurător, de menţinere a 

sănătăţii individuale şi colective şi să înţeleagă necesitatea cultivării comportamentelor şi 

atudinilor de protecţie şi autoprotecţie în raport cu natura. 
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Consilierea educațională la vârsta preșcolară 

Profesor pentru învăţământul preșcolar, Corbu Maria Magdalena  

Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamţ 

 

Educatoarea reprezintă prima verigă socială cu răspundere formativă a viitorilor 

cetăţeni, având o misiune de maximă importanţă: educarea copilului preşcolar. Consilierea 

educaţională la vârsta preşcolară este un proces complex ce cuprinde o arie  largă de 

intervenţii ale educatoarei asupra copiilor, dezvoltându-le personalitatea. 

Nici o perioadă a dezvoltării psihice umane nu are sarcini atât de numeroase, explozive 

şi neprevăzute pe perioada preşcolară, cu etapele ei. Pentru fiecare etapă există două 

coordonate fundamentale ce stau la baza constituirii reperelor psihologice de bază: tipul de 

activitate care dezvoltă procesele psihice şi tipul de relaţie care dezvoltă conduitele. 

În evoluţia şi dezvoltarea psiho-fizică, copilul este supus unor condiţionări tot mai 

complexe care se  finalizează, pe de o parte, cu îmbogăţirea vieţii anterioare, iar pe de altă 

parte, cu elaborarea de conduite prin care se exprimă personalitatea umană. Atât vârsta 

psihologică, cât şi vârsta cronologică, fără să coincidă în totalitate, se constituie ca repere din 

punctul de vedere al maturizării psihologice şi sociale. Vârsta cronologică are un caracter mai 

constant, fiind relativ egală pentru toţi cei născuţi în perioada respectivă, cu raportări la 

complexul biologic, care sunt deosebit de active, pe când vârsta psihologică facilitează o 

diferenţiere mai fermă între diferitele personae cu specificarea unui avans sau a unui retard în 

dezvoltare. Prin urmare, sunt o serie de factori sau condiţii care favorizează dezvoltarea 

biologică şi psihică a copilului, grăbesc procesul de achiziţie a experienţelor şi informaţiilor, 

proiectează o personalitate viguroasă şi armonioasă, aşa cum sunt şi situaţii care frâneză 

evoluţia normală sau contribuie la fragilizarea subiectului, cu efecte negative nu numai pentru 

vârstele copilăriei ci şi pentru perioade de vârstă  ulterioare. Cele din urmă, frânele, trebuie 

cunoscute de educatoare şi învăţătoare deopotrivă, pentru a le putea preveni sau pentru a 

crea un alt context educaţional, care să anihileze factorii de fragilizare printr-o dezvoltare 

compensatorie a palierelor psihice ce corespund particularităţilor psihoindividuale ale 

copilului. 

Toate aceste fenomene pot fi stăpânite de educator, copiii pot fi ajutaţi să le depăşească 

şi se poate ajunge la un confort psihic favorabil copilului, dacă acesta este cunoscut şi evaluat 

sub toate aspectele, pentru a putea şti ce modalităţi de intervenţie psihoeducaţională trebuie 

adaptate la nivel individual sau la nivel de colectivitate. 
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Acest lucru o îndeamnă pe cea care a îmbrăţişat misiunea de educatoare să fie la 

înălţimea chemării. ,,În profesia de educatoare se îmbină mai mult ca oriunde ştiinţa cu arta, 

tehnica de lucru cu talentul, experienţa cu iniţiativa, tactul cu măiestria, calmul cu 

entuziasmul, căutările cu siguranţă” (Dumitru Salade, Didactica, Editura didactică şi 

pedagogică1982). Educatoarea este ,,arhitect al sufletului de copil”, oferind dragoste, fără de 

care nu poate exista nici o legătură de viitor, nici colaborare, nici învăţare cu copiii. 

Educatoarea oferă iubire necondiţionată, prin tot ce întreprinde, prin exemplul personal, prin 

căutare şi dăruire contribuie la modelarea personalităţii copilului, în stadiul cel mai hotărâtor 

al devenirii sale - preşcolaritatea. Educatoarea trebuie să aibă tact, răbdare, mobilizare, 

creativitate, dăruire, colaborare, unitate de cerinţe cu familia şi şcoala. 

Orice activitate în grădiniţă se întemeiază pe cunoaşterea copiilor şi observarea 

comportamentului zilnic al acestora. Observaţia asupra copilului furnizează cele mai bogate 

date despre copil privind deprinderile, obişnuinţele, conduita pe care o are faţă de colegi şi 

adulţii din grădiniţă. 

Pentru a-şi forma atitudini corecte faţă de sine (construirea imaginii pozitive despre 

sine) şi faţă de alţii, copilul trebuie să fie în contact  cu alţii şi cu mediul înconjurător, 

răspunsul lui manifestat prin comportament fiind pe măsura atitudinii celor din jur. Fiecare 

copil va fi tratat în funcţie de temperamentul său, dar va fi trebui să respecte cerinţele grupei 

din care face parte, să se supună regulilor acesteia, învăţând că va avea datorii faţă de sine şi 

faţă de colegi şi educatoare şi că va trebui să-şi modeleze comportamentul şi atitudinea. 

În munca fiecărei educatoare se întâlnesc două realităţi: trăsăturile comune copilăriei 

şi unicitatea fiecărui copil. A cunoaşte, a descifra, a identifica, a intui, a descoperi ceea ce 

caracterizează profilul psihologic al fiecărui copil sunt sarcini delicate care le poate îndeplini 

cu experienţă, intuiţie şi tact pedagogic. 

Cunoscând toate acestea, educatoarea nu numai că poate depăşi situaţiile dificile, dar 

poate să parcurgă, împreună cu copiii, noi etape de activitate şi de învăţare, creând astfel 

posibilităţi multiple de transfer şi aplicabilitate, în diferite activităţi care se vor remarca prin 

performanţă şi competenţe, constituind un indiciu al structurilor evolutive în planul 

personalităţii mature cu note dominante ale tipologiei armonioase. În evoluţia psihică a 

copilului cu tendinţa sa de adaptare, ca proces dublu de asimilare şi acomodare, pot apare 

perioade de inadaptare când intervin elemente puternice de frustrare şi stres. Situaţiile 

frustrante generează un anumit curs al comportamentului şi al organizării personalităţii 

copilului. Dacă educatorul nu este capabil să orienteze copilul spre depăşirea acestor factori 
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fragilizanţi, atunci îşi va dezvolta o personalitate capricioasă, egoistă, instabilă, negativistă, 

neadaptată la normele de convieţuire socială.  

Este foarte important ca, în calitate de educatoare, să ţinem cont de diferenţele 

existente în individualitaea copiilor. Fiecare copil are o anumită personalitate şi propriul său 

potenţial intelectual în construirea unei atitudini pozitive despre sine, copilul trebuie supus la 

cât mai multe experienţe pozitive, pentru că aşa cum sublinia Vasile Nedelcu ,,în activitatea cu 

altul, alături de altul şi uneori împotriva altuia, se desăvârşeşte cunoaşterea de sine” (Vasile 

Nedelcu- Invitaţie la cunoaşterea de sine, Editura ştiinţifică, 1970). 

Copilul trebuie tratat în funcţie de vârsta lui, ajutat să străbată unele treceri grele, 

luminându-i calea pe care se angajează şi mergând chiar puţin dincolo de posibilităţile sale, 

numai puţin, căci mult ar fi inutil, ba chiar periculos uneori, căci maturaţia lentă a sistemului 

său nervos şi a creierului nu-i permite să sară peste etape. 

Trebuie să ştim să profităm nici prea devreme, nici prea târziu de fazele sensibile ale 

creşterii sale. Nu putem realiza aceasta decât urmărindu-i evoluţia cu mare grijă şi 

respectând-o, fiecare etapă reprezentând o succesiune de transformări neîncetate în cursul 

cărora creierul se construieşte, se perfecţionează. 

Responsabilitatea educatoarei faţă de copil începe odată cu intrarea acestuia în 

grădiniţă, felul în care este tratat, determinând modul lui de comportare. Pentru unii copii, 

grădiniţa reprezintă prima experienţă în afara casei, de aceea copilul trebuie să se simtă în 

grădiniţă în siguranţă, ocrotit şi iubit, apt să accepte şi să se bucure de mediul grădiniţei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 
 
1. Băban, Adriana, (coord.),(2001), Consiliere educaţională, Ed. Imprimeria Ardealului, Cluj 
Napoca 
2. Dumitrana, Magdalena,  Didactica preşcolară, Editura V& Integral, Bucureşti, 1998 
3. Ezechil, Liliana, Laborator preşcolar , Editura V& Integral, Bucureşti, 2004  



Lucrările SIMPOZIONULUI JUDEȚEAN ,,SPIRU HARET - PROMOTORUL ȘCOLII MODERNE ROMÂNEȘTI”, ISSN 2501-5826 
 

Ediția I – 10 mai 2016, LTSH – Piatra-Neamț Page 48 

Dezvoltarea afectiv-emoţională a copilului cu tulburări de limbaj 

Profesor pentru învăţământul primar, Cozma Mona- Elena 

Liceul Tehnologic ,,Spiru Haret”, Piatra- Neamț 

 

Personalitatea copilului se formează în timp, datorită interacţiunii continue între 

factorii interni şi cei externi, iar maturizarea fiecărei funcţii se face treptat şi depinde, pe de o 

parte, de maturizarea sistemului nervos, care stă la baza tuturor proceselor psihologice, iar pe 

de altă parte, de mediul în care trăieşte şi interacţionează. Dezvoltarea psihică a copilului este 

un proces complex, cu rădacini adânci în mediul social, familial şi cultural, căci fiecare vârstă 

are particularităţile şi ritmurile ei de dezvoltare, de asimilare şi de adaptare la lumea 

înconjurătoare. Copilul parcurge diferite stadia, care înseamnă tot atâtea etape de dezvoltare 

a personalităţii şi comportamentului, a posibilităţilor de răspuns la condiţiile externe. Pe 

măsură ce copilul creşte, comunicarea, afectivitatea, acţiunile voluntare, procesele de 

cunoaştere tind să se cristalizeze, să capete forma şi o anume stabilitate, definind în 

ansamblul lor tot ce are omul mai complex mai permanent şi mai valoros. 

Tulburările de limbaj, începând cu cele mai simple, provoacă la o anumită vârstă, 

dezorganizarea personalităţii. Efectele negative se manifestă începând de la reţineri în 

vorbire, inhibiţie în activitate, blocaje psihice şi de acţiune şi ajung la dezorganizarea 

personalităţii. Cu cât tulburările de limbaj sunt mai grave, cu atât efectele nagative sunt mai 

mari ,ceea ce duce la o accentuare a tulburărilor de personalitate. Tulburările de limbaj 

modifică conduita verbală, nu numai pe fondul structurilor fizice deficitare, dar şi la subiecţi 

cu intelect normal. Modificările respective nu sunt atât de profunde, nu numai din cauza 

intelectului normal, dar şi pentru că deficienţele de vorbire au cauze specifice de la o categorie 

la alta de subiecţi. Manifestările tulburărilor de vorbire nu sunt nici ele identice la copii cu 

debilitate mintală şi la cei normal dezvoltaţi. La cei cu intelect normal, datorită conştientizării 

deficienţelor de limbaj are loc o creştere a tensiunii psihice, o încordare stresantă, care 

tulbură desfăşurarea conduitei verbale. La debilii mintali, manifestările vorbirii tulburate sunt 

mai rebele şi mai labile, ceea ce influenţează negativ timpul necesar corectării. În majoritatea 

cazurilor, tulburările de limbaj amplifică şi accentuează starea de iritare, de irascibilitate, ceea 

ce determină manifestarea unei conduite verbale sub posibilităţile psihice ale subiecţilor. 

Tulburările afective au consecinţe grave asupra dezvoltării socio-afective și  astfel apar 

şi se instalează complexe de provenienţă care se manifestă prin : dorul de părinţi, tristeţea 

cauzată de inexistenţa sau absenţa unui părinte, acceptarea jenantă a apartenenţei, evitarea 

sau respingerea părinţilor, se instalează frustarea afectivă care determină nevroza de 



Lucrările SIMPOZIONULUI JUDEȚEAN ,,SPIRU HARET - PROMOTORUL ȘCOLII MODERNE ROMÂNEȘTI”, ISSN 2501-5826 
 

Ediția I – 10 mai 2016, LTSH – Piatra-Neamț Page 49 

abandon manifestată prin inapetenţa pentru activităţi (joc, învăţătură), agresivitate, 

manifestarea revendicărilor afective, a pasivităţii , hiperegoismului, deprimării, anxietăţii, 

semne de imaturitate socio-afectivă, prin ambivalenţa trăirilor: confuzie afectivă, inconstanţă, 

inconsecvenţă, regresii comportamentale.  

Copilul cu tulburări de limbaj manifestă întârzierea în organizarea şi dezvoltarea 

formelor de comportament afectiv, strâns legată de procesul de dezvoltare a personalităţii. 

Fragilitatea construcţiei personalităţii este dată de un insuficient autocontrol de lipsa 

stăpânirii de sine. Copilul este irascibil, impulsive, hiperemotiv şi incapabil să-şi organizeze 

impulsurile emoţionale. Persoanele cu tulburări de limbaj arată infantilism afectiv manifestat 

prin timiditate, stângăcie, fuga de responsabilitate şi iniţiativă. Acestea au un insuficient 

control emoţional, care determină dezordine în reacţii, impulsuri agresive etc. 

Rigiditatea afectivă, la copilul cu tulburări de limbaj, este caracterizată printr-o 

motivaţie foarte redusă în raport cu solicitările şcolare. Ca o manifestare negativă a 

sentimentelor, întâlnim la copiii cu deficienţe de vorbire, frustrarea afectivă , caracterizată 

prin tensiune, insatisfacţie, nesiguranţă, când copilul nu îşi poate satisface anumite trebuinţe 

sau dorinţe puternice, din cauza unor piedici exterioare şi a deficienţei. De aici decurg 

anumite acte de indisciplină, prin care copilul caută satisfacţie, încercând să se facă remarcat. 

În deficienţele de vorbire apar şi tulburări ale dispoziţiei caracterizate fie printr-o 

diminuare a tonusului afectiv, reacţii comportamentale sărace, expresivitate mimică redusă 

(indiferenţă, apatie), fie printr-o creştere şi intensificare a tonusului afectiv, dispoziţii 

exagerate, instabilitate motorie, hiperactivitate vegetativă etc.  Relaţia dintre mamă şi copil 

are în general un caracter preponderent afectiv. Acesta continuă să ocupe un loc important pe 

toată perioada copilăriei şi adolescenţei, constituind o importantă sursă a dezvoltării 

personalităţii, dar nici în viaţa adultului, relaţia nu-şi diminuează importanţa, în funcţie de 

semnul ei constituind un factor de menţinere şi consolidare a echilibrului psihic sau 

dimpotrivă , de dereglare şi dezorganizare. 

  Tulburările de limbaj, chiar şi cele mai simple influenţează negativ conduita verbală , 

din cauza posibilităţilor reduse de exprimare, pe de o parte, iar pe de altă parte din cauza 

existenţei unei anumite temeri şi reţineri a copiilor cu tulburări de limbaj care îi împiedică să 

desfăşoare la nivelul posibilităţilor psihice reale. Mijloacele ajutătoare de comunicare, precum 

mimica gesturile, intervin adesea în sprijinirea conduitei verbale a persoanelor cu deficienţe 

de limbaj. 

Odată cu intrarea în şcoală a copilului cu tulburări de limbaj tabloul manifestărilor 

psihice se complică tot mai mult. Dacă preşcolarul acordă puţină importanţă acestor 
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deficienţe, la şcolarul solicitat ,,să vobească în faţa clasei şi înregistrând eşec în exprimarea 

corectă, apare o stare de oboseală intelectuală şi fizică , hipesensibilitate afectivă, refuzul de a 

mai răspunde de teamă să nu greşească. Acestea determină o serie de manifestări 

comportamentale, care afectează personalitatea copilului şi relaţiile cu ceilalţi copii şi cu 

adulţii.” (Tobolcea ,Iolanda, 2002 , pag.7 ). 

Persoanele cu tulburări de limbaj manifestă tulburări de comportament provocate de 

frământări şi conflicte lăuntrice, ele fiind copleşite de situaţia lor dificilă, nesperând în 

corectarea deficienţei. Insuccesul şcolar modifică întreaga atitudine afectivă a copilului faţă de 

activitatea şcolară, devenind un adevărat calvar. Cu cât tulburarea de limbaj se învecheşte cu 

atât relaţiile dintre copil, şcoală şi familie se înrăutăţesc. Asemenea situaţii influenţează 

aprecierile atât ale celor din jur cât şi ale copillului cu deficienţe de limbaj, care nu pot fi decât 

negative, determinând intensificarea conflictelor dintre copil şi cei din jur pentru că în mintea 

acestuia modul negativ de apreciere se raportează la existenţa şi manifestarea tulburărilor de 

limbaj.  

  Fără a se exagera, în aprecierea copilului cu tulburări de limbaj, se vor sublinia în 

permanentă progresele, încurajându-l şi stimulându-l. Succesul şcolar îi redă încrederea în el 

şi fortifică voinţa acestuia. Copilului i se vor atribui anumite responsabilităţi, sarcini, fără să 

fie suprasolicitat, și astfel, el îsi va recăpăta încrederea în sine, îşi va dezvolta iniţiativa. 

Corectarea tulburărilor de limbaj contribuie, pe de o parte, la înlăturarea insuccesului în 

activitatea şcolară, iar pe de altă parte, asigură creşterea receptivităţii faţă de influenţele 

pozitive ce conduc la formarea armonioasă a personalităţii, 
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Evaluarea personalizată a elevilor 

prof. Goguţă Iulia-Cipriana 

Şcoala Gimnazială Comuna Dobreni, jud. Neamț 

 

Motto: „Este imposibil ca elevii să înveţe ceva cât timp gândurile lor sunt robite şi tulburate de 

vreo patimă. Întreţineţi-i deci într-o stare de spirit plăcută, dacă vreţi să vă primească 

învăţăturile. Este tot atât de imposibil să imprimi un caracter frumos şi armonios într-un suflet 

care tremură, pe cât este de greu să tragi linii frumoase şi drepte pe o hârtie care se mişcă.“ 

(John Locke, Some Thoughts Concerning Education) 

 

Consider că evaluarea este parte componentă a proceselor de predare şi învăţare, 

întrucât ea furnizează informaţiile necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului de 

învăţământ. Ea susţine şi stimulează celelalte două componente ale procesului educativ, 

deoarece oferă informaţii despre calitatea predării şi despre utilitatea metodologiilor 

utilizate. Dacă în didactica tradiţională evaluarea era ruptă de predare şi învăţare, în didactica 

modernă, evaluarea este parte componentă a celor două activităţi, profesorul încercând să 

realizeze un acord între „schema învăţării şi cea a conţinutului predării, ceea ce determină 

producerea unor rezultate în conduita elevilor; predarea şi învăţarea sunt procese 

coevolutive, deoarece progresele şi regresele la nivelul uneia determină consecinţe asupra 

celeilalte“ 3. 

De asemenea, evaluarea orientează şi corectează procesele de instruire, informaţiile 

oferite servesc drept ghid în adoptarea unor moduri adecvate de lucru. „Evaluarea este o 

activitate prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţii privind starea şi 

funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, activitate ce conduce la aprecierea 

acestora pe baza unor criterii şi prin care este influenţată evoluţia sistemului“ 4.  Profesorii 

Gheorghe şi Constanţa Dumitriu au scos în evidenţă relaţia de interdependenţă a predării cu 

evaluarea, considerând că „predarea este un demers ce trebuie permanent reglat, modulat, 

perfecţionat în funcţie de feed-back-ul realizat prin măsurarea şi aprecierea rezultatelor 

şcolare ale elevilor“5.        

                                                           
3
 Ion Neacşu, Instruire şi învăţare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1990, p. 109. 

4
 I. T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2000, p. 16. 

5
 Gheorghe Dumitriu; Constanţa Dumitriu, Psihopedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003, p. 284. 
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   Aşadar, „evaluarea trebuie să fie concepută ca o cale de perfecţionare, o ocazie de 

validare a justeţii secvenţelor educative, a componentelor procesului didactic şi un mijloc de 

delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale“ 6. 

   Pe parcursul celor 18 ani în domeniul educaţional, nu m-am confruntat cu multe 

situaţii dificile în evaluarea elevilor. Totuşi, nu am uitat unul dintre evenimentele de acest gen: 

acum  mi-l amintesc cu mare plăcere, cred că şi datorită faptului că am reuşit să-l rezolv, 

ajutându-l astfel pe elevul în cauză, care şi-a schimbat total optica despre ceea ce presupune 

şcoala.  

  La deschiderea unui an şcolar am primit un elev nou în clasa a VIII-a, la care eram 

dirigintă, dar la o altă şcoală, nu la cea la care predau acum. Foarte curând, am observat că 

elevul meu avea mari dificultăţi în vorbire, fiind bâlbâit. De aceea, notele de la teste erau 

foarte bune, la toate obiectele, pe când răspunsurile de la oral lăsau de dorit, întrucât, din 

cauza problemei sale, băiatul prefera să tacă, de frică să nu provoace râsul colegilor săi sau să 

nu fie certat de profesori. Ulterior am aflat că se întâmplase deja acest lucru: unul dintre 

colegii mei crezând că era vorba despre rea-voinţă, l-a pedepsit pe băiat cu un doi în catalog şi 

cu o serie de teme suplimentare din care să rezulte că, prin lucrul în plus, elevul şi-a însuşit 

noţiunile predate şi despre care fusese întrebat. 

Pentru început, „am discutat“ cu elevul (considerând că el este cel direct implicat) şi cu 

tatăl său: mi-a explicat că încă din perioada claselor primare, devenise ţinta ironiilor colegilor 

care, pentru a-l provoca să se apere îi adresau cuvinte urâte, el începând atunci să se bâlbâie. 

Crescând, a înţeles acest lucru şi a preferat să tacă sau, cum mi-a spus atât de frumos, „să-şi 

pună gândurile pe hârtie, pentru a nu le pierde“. L-am rugat, cu emoţie, ce-i drept, de frică să 

nu fiu refuzată, să-mi arate şi mie câteva dintre aceste „gânduri“ şi, spre surprinderea mea, a 

acceptat, reticent la început. Trebuie să vă spun că am avut o mare surpriză: nu era un geniu 

în „ale scrisului“, dar ceea ce am citit mi-a plăcut foarte mult: povestioare pentru copii şi chiar 

poezii în care puştiul folosea o multitudine de imagini artistice şi figuri de stil, puerile, ce-i 

drept, dar atât de pline de înţelesuri! 

  A urmat apoi o discuţie cu directorul şcolii care m-a asigurat de tot sprijinul său în 

rezolvarea acestei situaţii: a convocat o şedinţă de Consiliu Profesoral, în cadrul căreia le-am 

citit colegilor câteva dintre poeziile elevului, una dintre ele fiind dedicaţie pentru 8 Martie. 

Nimeni nu a bănuit ale cui erau aceste poezioare. Îmi amintesc cu deosebită plăcere ce 

surpriză au avut colegii mei când am nominalizat autorul. Am propus tot atunci să scoatem o 

revistă a şcolii în care, pe lângă diverse materiale informative, să introducem şi o pagină 

                                                           
6
 Liliana Sacară, Iulia-Cristina Dumitriu, Psihopedagogie. Sinteze pentru examenele de definitivare şi gradul didactic 

II, Bacău, Editura Alma Mater, 2007, p. 130. 
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numită „Colţul cuvintelor“ în care să apară creaţii ale elevilor talentaţi în acest domeniu. 

Bineînţeles că l-am rugat pe elevul meu să coordoneze această pagină şi să adune de la colegii 

din şcoală materiale ce s-ar fi putut potrivi specificului amintit. A ieşit ceva foarte frumos, iar 

la finele anului şcolar respectiv cele două numere ale revistei noastre au fost premiate, la nivel 

judeţean, cu Premiul al II-lea. Elevul meu era total schimbat, avea susţinerea colegilor săi şi 

am observat că fenomenul bîlbâielii se manifesta din ce în ce mai puţin (mai ales, în 

împrejurări în care era foarte emoţionat). Trebuie să menţionez că în tot ceea ce am întreprins 

m-am bucurat de tot sprijinul colegilor mei care au apreciat faptul că putem face ceva util 

pentru elevii noştri. Discuţii pe aceeaşi temă au purtat şi doamnele şi domnii învăţători şi 

diriginţi la orele de Dirigenţie pentru  a-i ajuta să-şi deschidă atât mintea, cât şi sufletul. 

   Dar asta nu a fost tot. Am considerat necesar să aplic şi o serie de metode mai noi în 

cadrul orelor de limba română: deşi pe atunci nu se cunoşteau atât de multe metode moderne 

ca acum, totuşi, autoevaluarea, portofoliul sau concursul au fost de bun augur şi, cu ajutorul 

lor, multe dintre orele mele au devenit foarte active. Ţin minte, cu câtă seriozitate şi-a corectat 

elevul despre care discutăm prima autodictare: câţiva dintre colegii lui au râs când au auzit că 

pentru a doua zi aveau de învăţat pe de rost o poezie pentru că le voi da autodictare. După ce 

elevii au scris cerinţa pe caiete, au luat pixuri roşii şi, cu cartea în faţă, şi-au corectat greşelile. 

Ce încântaţi erau cei care aveau puţine greşeli, între ei fiind şi elevul despre care vorbesc!  

A urmat apoi un concurs pe echipe: întrebări formulate pe marginea romanului 

Baltagul, de Mihail Sadoveanu şi diverse exerciţii de sintaxă a frazei; elevul nostru a fost 

coordonatorul uneia dintre ele, care, de altfel, a şi câştigat. Mi-a plăcut foarte mult că şi-a 

manifestat calităţile de lider şi a ştiut să-şi coordoneze colegii atât de bine încât au conlucrat 

foarte frumos şi au obţinut „victoria“. M-am aşteptat la invidie din partea colegilor din 

celelalte grupe, dar, spre marea mea surprindere, nu a fost aşa: la sfârşit, i-am văzut pe şefii 

celorlalte echipe strângându-i călduros mâna şi felicitându-l pentru că a ştiut să-i conducă pe 

colegii din echipă. Atunci s-a născut o nouă poreclă pentru băiatul acela: până nu de mult timp 

fusese „Bâlbâitul“ şi dintr-o dată, în urma unei acţiuni bine gestionate, a devenit „Boss“.  

   Despre portofoliul său, ce pot să spun? A fost foarte bine întocmit, amănunţit, toate 

cerinţele date erau rezolvate, cuprindea şi toate creaţiile sale, ce mai?! L-am apreciat mult şi,    

m-am bucurat şi mai mult când, în următorul an în care elevul era deja la liceu, portofoliul său 

a fost văzut de profesoara de Limba română, care astfel i-a putut cunoaşte adevărata valoare, 

implicându-l în activităţile liceului.  

  Acum să nu credeţi că pe ceilalţi elevi i-am ignorat! Nu a fost aşa! Ştiu că între elevii 

clasei a VIII-a de atunci s-a născut o concurenţă acerbă, dar curată, căci fiecare dintre ei îşi 
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dădeau silinţa mai mult decât de obicei. Acest lucru s-a văzut şi în rezultatele de la Examenul 

de Capacitate (cum se numea pe atunci Testarea Naţională), când elevii acestei clase a VIII-a 

de la o şcoală de ţară au reuşit să ia toţi note peste 5 şi să intre la licee bune din orașe.  

  Aşadar, în evaluarea elevilor/ elevului de faţă am folosit atât metode tradiţionale de 

evaluare (autodictarea), dar şi moderne (lucrul individual, lucrul pe echipe, portofoliul) şi 

consider ca au fost rentabile întrucât, în final, am văzut rezultatele. 

Ce am învăţat din această experienţă? Fiind profesoară de limba română de un număr 

considerabil de ani am început să-i cunosc mai bine pe elevi, îi văd cu alţi ochi şi încerc să-i 

tratez cu inima. Am învăţat să le cer ceea ce poate fiecare să dea, să-i urmez în călătoriile lor 

pe rute diferite şi să ne întâlnim la aceeaşi ţintă. Am căpătat o atitudine pozitivă faţă de copii, 

dorind să le recunosc meritele fiecăruia în parte, să-i încurajez şi să-i ajut să se cunoască ei 

înşişi mai bine. În acest context, îmi amintesc cu drag de vorbele marelui povestitor I. Creangă 

„… Dacă-i copil, să se joace, dacă-i cal, să tragă şi dacă-i popă, să cetească!“ şi îmi propun 

mereu să nu uit că am fost şi eu elevă şi… copil. Şi îi sfătuiesc şi pe colegii mai tineri să facă 

acest lucru, chiar dacă nu sunt neapărat profesori de Limba română. Înainte de toate suntem 

OAMENI care educă OAMENI.  
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Spiru Haret - Promotorul școlii moderne românești.                                

Exemple de bune practici 

Prof. Paula Grigore, 

Liceul Tehnologic Stolniceni, Stolniceni-Prăjescu, jud. Iași 

 

Savant cu meritorii contribuții în domeniile matematicii, astronomiei, sociologiei, 

pedagogiei, Spiru Haret a fost marele reformator al învățământului românesc, cu îndreptățire 

numit omul școlii. El reprezintă prototipul intelectualului român care și-a asumat cu deplină 

răspundere și sârguință misiunea sa de modernizare a școlii, înscriindu-și numele cu cinste în 

istoria modernă a României, devenind o legendă. 

Născut în anul 1851 la Iași, Spiru Haret a urmat ca bursier Colegiul Sf. Sava din 

București, după care a plecat, tot ca bursier la Paris. În 1878 își lua doctoratul în matematică, 

un eveniment științific, consemnat ca atare de presa vremii. Ar fi putut să rămână în 

străinătate, dar s-a întors în țară pentru a se dărui școlii și, din aceste rațiuni, cariera sa 

științifică, deși se anunța promițătoare a fost de scurtă durată. Este consemnată contribuția la 

dezvoltarea astronomiei prin problema „ n-body“ care a fost folosită ca temei în abordarea 

unor teorii cum este aceea a haosului și elaborarea manualelor de geometrie și trigonometrie. 

Însemnătatea contribuțiilor sale în domeniul astronomiei este recunoscută și din faptul că, în 

1967, Uniunea Internațională Astronomică a hotărât ca un crater de pe partea nevăzută a lunii 

să poarte numele său. 

Întors în țară, Spiru Haret a fost profesor de mecanică rațională, algebră și geometrie 

analitică la Facultatea de Științe de la Universitatea Bucureșteană. Pensionat în 1910, și-a 

continuat activitatea până la sfârșitul vieții susținând cursuri la Universitatea Populară. 

Academia Română i-a recunoscut meritele, alegându-l ca membru corespondent în 1879, 

titular în 1892 și vicepreședinte între 1904-1907. 

La ședința de doliu din decembrie 1912, dr. C.I.Istrati afirma „ Curat în viața sa, cinstit 

în toată cariera politică, urmărind cu încredere și îndărătnicie , cum se și cade de altfel, idealul 

său făurit din nevoile unui popor și din o stare socială, morală și politică care lăsa mult de 

dorit, el a mers drept, hotărât, fanatic… El urmărea ridicarea culturii naționale, fără de care 

întunericul învăluie totul…el a căutat să dezvolte și să asigure nevoia de economie și muncă în 

masele mari, fără de care nu se poate ridica nicio clădire socială temeinică.“. 

 După doi ani Gh. Țițeica îi dedica discursul de recepție, avansând o idee demnă de luat 

în seamă „ Dacă Haret a fost idealist, dacă a urmărit cu îndărătnicie o idee mare…aceasta se 

datorează că a gustat din tinerețe din cupa dezinteresată  a științei pure și înălțătoare, că s-a 
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adăpat din izvorul cristalin al cercetării științifice. Și din acest punct de vedere va rămâne 

multă vreme ca o pildă, ca un ideal greu de atins.“ 

Spiru Haret a strălucit în tot ceea ce a făcut, dar istoria națională îl reține ca reformator 

al învățământului și prin el al întregii societăți, rămânând un model neegalat de muncă, 

atitudine și comportament. 

La Congresul învățătorilor din 1907, Nicolae Iorga afirma „ Acel care a lucrat, atât de 

mult și de bine pentru ridicarea dumneavoastră, a școlii și a țărănimii și căruia îi datorați în 

cea mai mare măsură puterea pe care o reprezentați în opera de luminare a poporului, este 

fostul ministru al școalelor Spiru Haret. Și când vă vorbesc de el, în semne de respect, sculați-

vă în picioare.“. Succesul reformelor a fost asigurat de felul în care au fost elaborate, și, nu mai 

puțin, de felul în care a știut să colaboreze cu fiecare dintre dascăli. 

Scria C. Stere că vorbea „ nu ca ministru- șef al școalelor, ci ca om, ca cetățean, ca 

Român,dăruit cu harul de a trezi în inima celui căruia i se adresa conștiința demnității 

omenești, mândria înaltei sale misiuni sociale și naționale, chemând la muncă comună pentru 

cultura și propășirea neamului și ridicându-se el însuși, ministru, ca protector și scut 

împotriva urgiilor.“ 

Dacă astăzi aceste cuvinte par goale de semnificație este, fără îndoială, pentru că 

percepția noastră este asaltată de senzațional pe care nu-l poate depăși. Atunci însă, un 

asemenea mod era valorificat pentru a face din învățători apostoli ai neamului. 

Preocupat cu îngrijorare de educație și instrucție a intrat în viața politică, fiind mai 

întâi inspector- secretar general la Ministerul Cultelor și, ulterior, de trei ori ministru în 

guvernele PNL. A avut timp astfel să elaboreze și să coordoneze activitatea reformatoare în 

învățământul secundar și superior, înființând, în 1898, cele trei secțiuni – clasică, modernă și 

reală. Parcurgându-i astăzi activitatea observăm că nu i-a scăpat nimic din tot ceea ce poate fi 

folositor în mod specific fiecărui grad și tip de educație școlară într-o ordine care s-a dovedit, 

cum spunem astăzi, a performanței și excelenței. 

A instituit certificatul de Bacalaureat ca instituție, a stimulat metode specifice pentru 

toate disciplinele, a introdus un spirit competitiv în școli, slujitorii ei fiind numiți și promovați 

în funcție de valoare. A propus o lege a învățământului profesional cu planuri și programe 

școlare speciale pentru școlile de artă, meșteșuguri, licee militare și seminare. Într-un cuvânt, 

a urcat valoarea la nivel de principiu și criteriu pentru întreg învățământul românesc, în care 

aveau pondere specifică teoria și lucrările practice. 

Recomandă, bunăoară, învățătorului de la sate „ să fie sătean el însuși și prin urmare să 

urmeze și să păstreze iubirea pământului și deprinderea de a-l lucra“. Spiru Haret se declara 
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colaboratorul lor, al învățătorilor, nu șeful lor, de aceea declara „ Eu privesc pe toți cei care fac 

parte din acest corp ca pe niște bărbați meniți a aduce la îndeplinire o mare operă. Într-

adevăr, corpul didactic, care în trecut își limita toată activitatea în treburile pur școlare, azi se 

manifestă în mod foarte larg, luând parte însemnată în evoluția activității noastre sociale. Vă 

rămâne să mențineți locul înalt pe care l-ați câștigat singuri în fața lumii.“ 

Sunt vorbele lui Haret de la Congresul de la București, din 1904. Li s-a oferit 

învățătorilor posibilitatea să se considere nu doar simpli slujbași ai statului, ci să-și 

înmulțească singuri oportunitățile, să fie elementele cele mai active ale comunităților în 

mijlocul cărora trăiau, să atace din toate părțile ignoranța, răspândind cât mai mult și cât mai 

departe lumina cea binefăcătoare a culturii. Pentru aceasta a introdus în programele școlilor 

normale studiul contabilității, măsuri despre datoriile învățătorului, despre cum se pregătea și 

cum se ținea o conferință etc. După absolvire învățătorii erau chemați la conferințe județene, 

la cercuri culturale, la congrese pe țară. 

Spiru Haret a inițiat călătoriile de vacanță pentru ca slujbașii școlilor să-și cunoască 

țara și să vorbească copiilor despre ea. Mulți dintre ei au și lansat pe hârtie impresiile lor. Pe 

unii învățători i-a trimis în țările străine sau în țările Apusului, în Danemarca, 

Norvegia,Germania, Olanda, mulți dintre aceștia ajungând în fruntea instituțiilor culturale din 

țară. Învățătorul trebuia să fie, după Spiru Haret, cel puțin ca intenție, „ cel mai harnic, 

priceput, muncitor pentru îndreptarea spre bine a țării noastre.“ 

La 24 ianuarie 1908, Haret declara în Parlament „ M-am străduit ca din învățători și 

preoți să creez o forță pe care s-o îndreptez întreagăcontra stării de ignoranță și de decădere a 

țărănimii sub toate formele ei.“ 

Progresul din acea perioadă se datora atât mersului natural al lucrurilor, sporului 

populației, cât și măsurilor înțelepte ale lui Spiru Haret. De asemenea, el este cel care pune în 

practică cu adevărat necesitatea unui învățământ agricol. DE luat în calcul este și faptul că 

termenul alegerii profesiunii s-a prelungit până la 15 ani. Școala secundară avea, ca aproape 

peste tot în Europa, opt clase. Cursul inferior este unificat în toată țara. Școala era centrul viu 

al societății, expresie a acesteia și în slujba acesteia. 

O mulțime de inițiative ale vremii au plecat de la Spiru Haret. El este cel care a înființat 

grădinițele de copii în România, cea dintâi deschizându-și porțile la 1 decembrie 1897. 

  Pe timpul ministeriatului său fost ridicate 1980 de școli, au fost editate cărți școlare și a 

încurajat concursurile pentru elaborarea acestora, a înființat școli pentru adulți și cantine 

pentru copiii săraci. În 1904 a înființat Școala Superioară de Arhitectură și Comisia 

Monumentelor Istorice.    
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Constantin Brâncuși, care l-a cunoscut personal pe Spiru Haret, fiind solicitat să facă o 

machetă pentru statuia acestuia, a prezentat o simplă fântână. Pentru el, așa fusese Haret, un 

izvor de apă vie. Așa a fost, într-adevăr pentru nația lui, un izvor dătător de viață. 

Spiru Haret a devenit un reper pentru orice reflecție asupra evoluției și organizării 

instituționale a învățământului în România, prin așezarea durabilă a acestuia în cadre care s-

au dovedit adecvate unei societăți de întreprinzători foarte competenți și responsabili, ce-și 

folosesc îndemânarea pentru propășirea proprie și a țării. 
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Educaţie în aer liber/ Educaţie experienţială / Învăţare experienţială 

Profesor pentru învăţământul preșcolar, Hîrţan Ana 

Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamţ 

Pornind de la premisa că experienţele vieţii reale formează bazele învăţării, se impune 

abordarea conceptului  „Outdoor Education”, care îşi propune o educaţie concepută ca proces 

de predare-învăţare în spaţii diferite, neconvenţionale. Copilul poate învăţa cel mai bine şi 

cunoştinţele pot fi mai trainice, operând direct cu materiale şi situaţii de viaţă, în afara şcolii, 

prin contact nemijlocit cu realitaea, iar rolul dascălului este de a mijloci experimentarea stării 

de a fi în natură, de a fi în alt spaţiu, neconvenţional,  corelând astfel activităţile realizate în 

natură cu cerinţele curriculum-ului în vigoare. 

Educația de tip outdoor este o formă organizată de învățământ care îl pregătește pe 

copil pentru viață și care se desfășoară în aer liber, este educaţie în aer liber. Activitățile 

educației de tip outdoor se desfășoară întotdeauna în natură și nu au ca finalitate rezultate 

palpabile (diplome, atestate), ci produse vizibile la nivelul comportamentului copiilor. Dacă 

învățarea clasică, în sala de grupă, are un aspect cognitiv, activitatea de tip outdoor are un 

aspect pur practic, informal și exepriențial.  

Educaţia în aer liber îşi are originea în multe iniţiative apărute în ultimii 150 de ani: 

taberele de corturi; cercetăşia (întemeiată în 1907 de englezul Robert Baden Powell) – care 

urmăreşte tot un fel de educaţie informală, bazată pe activităţi practice în aer liber; şcolile în 

pădure din Danemarca; şcolile şi mişcarea Outward Bound înființate de Kurt Hahn.  

Aşadar, conceptul outdoor nu  este unul foarte nou, căci încă în anii 40 se constituiau 

primele ,,şcoli de educaţie outdoor“ de către adepţii teoriei lui Outward Bound  care  susţine 

că ,,principala sarcină a educaţiei  este să asigure  supravieţuirea următoarelor calităţi: o 

curiozitate inovatoare, o voinţă invincibilă, tenacitate în atingerea ţelului, lepădarea de sine  şi 

deasupra tuturor compasiune.”  

Astăzi, educaţia Outdoor se defineşte   ca  suma  acţiunilor întreprinse de personal 

calificat, în principal educatori, într-un mediu natural chiar sălbatic, folosind metode 

experienţiale  pentru a produce schimbări la nivelul abilităţilor intelectuale, fizice 

interpersonale şi intrapersonale şi al comportamentului faţă de mediu. Educația în aer 

liber  parcurge toate cele trei nivele de învățare: cognitiv; afectiv; motric. 

Finalitatea activității de tip outdoor este aceea de a dezvolta personalitatea fiecărui 

copil în unul dintre domeniile: 

Educaţia în afara clasei este o metodă de învăţare bazată pe experimentare şi practică?  
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Se impune să delimităm unele aspecte care ţin de locul, cadrul şi modalitatea de 

învăţare propusă de activităţile de tip Outdoor. Aşadar, vom răspunde la următoarele 

întrebări:  

În ce cadru învăţ?   

Educaţia pe care o primim în instituţiile de învăţământ clasice, adică în  grădiniţă, în 

şcoală, este una de tip formal. Programele de Educaţie Outdoor se desfăşoară în natură şi 

finalitatea acestora nu este reprezentată de o diplomă sau un certificat, ci este reprezentată de 

schimbările vizibile produse la nivelul copiilor. Astfel putem concluziona că:  Educatia 

Outdoor are un caracter   nonformal. 

Cum învăţ?  

De cele mai multe ori educaţia primită în sala de grupă sau de clasă, are un aspect pur 

teoretic, un caracter cognitiv. Educaţia outdoor se realizează cu ajutorul experienţelor 

programate, care se desfăşoară într- un singur loc sau în cursul unor călătorii. “Spune-le 

oamenilor - ei s-ar putea să uite... Arată-le! - ei ar putea să ţină minte... Dar implică-i... şi ei vor 

înţelege” (Confucius).  

Educaţia prin experienţă are două componente, educaţia prin provocare şi educaţia 

prin serviciul în folosul comunităţii.  În Educaţia Outdoor preşcolarul şi elevul  învaţă totul în 

mod practic, activ, prin experienţe personale la care mai apoi reflectă pentru extragerea 

învăţăturilor. Acest tip de învăţare, caracteristic Educaţiei Outdoor, se numeşte învăţare 

experienţială, adică înveţi cu creierul, înveţi şi faci cu mâinile înveţi şi simţi cu inima! Un vechi 

proverb chinezesc accentuează eficienţa educaţiei experienţiale şi vine în sprijinul susţinerii 

experienţei, a descoperirii, a educaţiei de tip experienţial: ,,Ce aud – Uit, Ce văd – Îmi amintesc, 

Ce fac – Înţeleg”.  

Este important de ştiut că în educaţia outdoor se  învaţă  totul în mod practic, activ, 

prin experienţe personale la care mai apoi copilul, educabilul reflectă, pentru a extrage 

învăţaturile. Acest mod de educaţie Outdoor îl recunoaştem ca „ ÎNVĂŢARE EXPERIENŢIALĂ”. 

Un studiu mai modern spune că:  

,,Ne amintim 20 % din ceea ce auzim; 

30 % din ceea ce vedem; 

 90 % din ceea ce facem.”  

Ce învăţ?  

Educaţia Outdoor se adresează tuturor celor trei nivele de învăţare: nivelul 

acumulărilor de cunoştinţe (Cognitiv), nivelul deprinderilor fizice (Motric) şi cel al 

individualizării unor trăsături de comportament ( Afectiv). Educaţia Outdoor presupune ca 
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procesul de predare- învăţare- formare să se petreacă în afara şcolii, respectiv în natură şi 

spaţii culturale.  

„Educația în afara clasei include educația pentru cunoașterea mediului, educația pentru 

conservarea resurselor, educația pentru aventură, camping școlar, terapia prin intermediul 

zonelor sălbatice și unele aspecte ale recreerii în aer liber.” (Lappin, 2000) 

Obiectivul unui asemenea tip de educaţie îl reprezintă plasarea în cadrul vieţii 

cotidiene a elementelor pe care copiii le învaţă la şcoală, dezvoltarea spiritului practic şi a 

adaptării la situaţiile concrete de viaţă, modalităţi de înţelegere a elementelor educaţionale 

predate la clasă. Astfel, cadrul didactic va reuşi să vină în întâmpinarea unor probleme de 

actualitate, precum prevenirea sedentarismului, dezvoltarea capacităţii de a interacţiona 

social, relaţionarea conceptului cu reprezentarea lui concretă din lumea reală, ceea ce 

reprezintă alte variabile semnificative ale educaţiei Outdoor.  

Educaţia de tip Outdoor se bazează pe filosofia, teoria şi practica educaţiei 

experienţiale şi a educaţiei ecologice, dezvoltând la copil înţelegerea şi aprecierea de sine, a 

celor din jur şi a lumii naturale.  

Concepţia acestui nou tip de educaţie este că orice om, în anumite condiţii îşi 

mobilizează, prin creativitate, resursele corporale şi mintale.  
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Concretizarea surselor conflictuale                                                                                    

prin referire la conflictele profesor-elevi 

    Profesor pentru învăţământul primar, Iamandei Nicoleta 

   Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, Roman, jud. Neamț 

 

 Conflictul  reprezintă o parte a existenţei noastre. El a existat şi există oriunde sunt 

oameni, unde există idei, valori, conjuncturi, stiluri şi standarde care pot intra în conflict: 

obiective, scopuri, aspiraţii, aşteptări neconfirmate, obiceiuri, prejudecăţi etc. 

 Una din problematicile extrem de importante şi frecvent reperate în mediul şcolar o 

reprezintă cea a conflictelor şcolare care îşi pun amprenta asupra comunicării didactice, a 

relaţiei cadru didactic-şcolar. Şcoala  este  locul  unde  elevii  vor  avea  de-a  face  cel  mai  

probabil  cu  conflicte  care  le  pot  afecta  maturizarea.  Conflictul  este  o  stare  de  tensiune  

creată  într-o  formă  de  inter-relaţii  sau  în  confruntarea  de  opinii  diferite  individuale.  În  

cadrul  grupului   şcolar,  conflictele  pot  să  apară, deoarece  există  lipsa  de  interes  în  

timpul  unei  conversaţii,  neclarificarea  valorilor,  certuri  ce  apar ca urmare  a  unei  

implicări  excesive,  nediscutarea  problemei,  câştig  sau  pierdere  cu  orice  preţ,  dispreţ,  

invidie,  luptă, centrarea  pe  câştigul  personal,  neînţelegerile  pri-vind  metodele, scopurile,  

valorile,  responsabilităţile,  faptele, acţiunile  şi  urmările  lor.  Elementul   comun  tuturor  

acestor  situaţii  este  o  anumită  ambiguitate  care  face  dificilă  orice  relaţie  normală,  

obişnuită  între  elevi sau între profesori şi elevi. Tocmai de aceea, alegerea modului de 

rezolvare a unui conflict trebuie să înceapă neapărat cu identificarea originilor acestuia.  

SURSELE  CONFLICTELOR: 

 Divergenţe la nivelul obiectivelor 

 Spre exemplu, la disciplina Știinţe ale naturii, la clasa a IV-a, obiectivele pentru 

profesori/ învăţători se înscriu în coordonatele prevăzute de programa şcolară la clasa a IV-a 

şi anume: identificarea elementelor mediului înconjurător, stabilirea relaţiilor dintre 

componentele mediului, evidenţierea şi descrierea elementelor specifice diferitelor medii de 

viaţă, prezentarea relaţiilor omului cu mediul înconjurător etc.  

 Pentru elevi obiectivele se concretizează în realizarea unor investigaţii, proiecte, 

portofolii pe diferite teme, studii personale, observaţii  asupra comportamentelor unor plante, 

animale etc. Elevii consideră că la finalul desfăşurării unor astfel de activităţi vor fi capabili să-

şi împartă sarcinile în cadrul unei echipe de lucru, să se folosească de datele obţinute din 

diverse surse, să distingă elementele constitutive ale materialelor (tema, subiectul, motivarea 
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alegerii temei, ideile principale, materialele folosite etc.) prin care se pregăteşte învăţarea 

prezentării produsului respectiv. 

 Divergenţa de obiective rezultă din faptul că profesorii urmăresc formarea unor 

competenţe prevăzute strict în programa şcolară, aspect realizabil prin conţinuturile predate 

într-o manieră tradiţională, clasică; în timp ce pentru elevi obiectivele pun accent pe 

capacitatea de transfer a cunoştinţelor în diverse situaţii, însuşirea acelor cunoştinţe cu 

adevărat utile, asigurarea unui feed-back permanent, utilizarea interdisciplinarităţii, toate 

acestea contribuind la stimularea  învăţării  şi asigurarea  trăiniciei şi aplicabilităţii  

cunoştinţelor. 

 Divergenţe la nivelul intereselor 

 Sunt mai puţin vizibile în cadrul ciclului primar, pe de o parte datorită unei strânse 

legături între şcoală şi familie, iar pe de altă parte datorită implicării mai susţinute a elevilor 

în actul învăţării. 

 Un exemplu de divergenţă s-ar putea întâlni de pildă, la clasa I, când interesele 

învăţătorului sunt specifice ciclului achiziţiilor fundamentale respectiv citit, scris, socotit, iar 

interesele elevilor sunt încă centrate pe activitatea de joc, ludicul fiind omniprezent în 

activitatea iniţială a elevului. 

 Divergenţele la nivelul intereselor sunt mult mai vizibile începând cu ciclul gimnazial şi 

liceal şi fac de regulă referire la disciplinele de învăţământ mai puţin agreate de elevi. Să luăm 

ca exemplu disciplina Religie. Pentru profesori, conţinuturile vizează obiective cadru şi de 

referinţă realizabile pe termen lung, respectiv an şcolar sau chiar un întreg ciclu de 

învăţământ. În cazul anumitor elevi avem de-a face cu interese scăzute pentru această 

disciplină, întrucât în cazul acestora obiectivele sunt pe termen scurt, adică învaţă ca să ia 

note/calificative şi atât. 

 Divergenţe la nivelul valorilor 

 Divergenţele la nivelul valorilor sunt des întâlnite mai ales în contextul actual, întrucât 

cei doi actori principali ai actului didactic, profesorul şi elevul său aparţin unor timpuri 

diferite. Pe de o parte avem de-a face cu profesorii mai în vârstă, în general segmentul de 

vârstă trecut de 50 de ani, cu o viziune tradiţional-conservatoare. Finalităţile lor sunt centrate 

în general pe transmiterea şi înmagazinarea de cunoştinţe şi mai puţin pe formarea de 

competenţe şi capacităţi specifice. La polul opus, elevii gândesc diferit de profesori, au valori 

şi credinţe diferite, născute din actualitatea şi modernitatea pe care aceştia o atribuie actului 

didactic. Cu alte cuvinte, sistemul de valori (morale, sociale, profesionale) a suferit mutaţii 

semnificative şi pentru că elevii au formată o cultură diferită, în antiteză cu cea a profesorului. 
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 Divergenţe la nivelul percepţiei asupra problemei 

 În cazul situaţiilor conflictuale din mediul şcolar, acestea pot apărea şi atunci când 

oamenii văd diferit un anumit lucru sau gândesc diferit despre el. De exemplu, percepţia 

diferită pe care elevii şi profesorii o au faţă de o problemă extrem de delicată a adolescenţilor 

şi anume curentul EMMO. Profesorii condamnă acest curent considerând că afectează în mod 

negativ dezvoltarea personalităţii elevilor, duce la manifestări agresive şi chiar la 

comportamente antisociale grave. Elevii privesc problema din altă perspectivă, considerând 

că este un mod propriu de manifestare specific vârstei, e un curent în care se regăsesc şi cu 

care se identifică la această vârstă. 

 Divergenţe de stil comunicativ 

 Aceste divergenţe de stil comunicativ pot depinde de 3 factori: sursa (emiţătorul), 

mesajul, mediul şi canalele de comunicare.  

 Stilul comunicativ defectuos poate apărea atunci când profesorul-emiţător manifestă 

lipsă de precizie şi de acurateţe în transmiterea mesajului. De asemenea, mesajul poate fi 

distorsionat şi atunci când profesorul nu are autoritatea şi credibilitatea necesară în faţa 

elevilor. Acest stil defectuos nu permite existenţa unui feed-back  nici pentru elevi, nici pentru 

profesori. Pentru a evita declanşarea unei situaţii conflictuale, înainte de a transmite un mesaj 

profesorul trebuie să se întrebe ce ar putea să însemne mesajul pentru receptor, adică pentru 

elevi şi care ar fi reacţia lor la acest mesaj. 

 Divergenţe de putere, statul sau rivalitate 

 Puterea e folosită uneori în mod exagerat de către profesori. Spre exemplu, există 

profesori care, prin puterea cu care sunt investiţi, exagerează şi sunt cei care dau ordine, 

trasează directive, fără să-i consulte şi pe elevi. Adoptă un stil autoritar, în care intervenţia 

elevului e redusă la maxim şi de aici conflictele care se pot naşte. 

 Puterea se mai poate manifesta, de exemplu şi în modul de notare al unor profesori. 

Aceştia consideră că au putere deplină în acordarea unei note fără să-i  explice elevului unde a 

greşit sau fără să-i dea posibilitatea să se autoevalueze. În acest caz, puterea e o sursă clară de 

conflict. 

 Nesiguranţă 

 Nesiguranţa poate fi determinată de existenţa unor resurse limitate gen spaţiu, 

logistică, timp, disponibilitate care alterează relaţia profesor-elev şi care pot fi o sursă de 

conflict în mediul şcolar. 

 Se poate manifesta, de exemplu, în cazul elevilor de clasa a VIII-a care susţin teze cu 

subiect unic. De pildă, la limba şi literatura română profesorul este de părere că în timpul 
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rămas până la susţinerea tezei va termina de predat materia şi va aloca cel puţin o săptămână 

pentru recapitulări şi evaluări  curente. La polul opus elevii susţin că nu mai au timpul necesar 

pentru parcurgerea materiei în mod corespunzător, în aşa fel încât pregătirea lor pentru teză 

să fie una foarte bună. 

 Conflictul e determinat în acest caz de sentimentul de nesiguranţă pe care îl simte 

elevul în legătură cu de timpul destinat activităţii sale de pregătire şi de complexitatea 

examenului ce îl aşteaptă. 

 Rezistenţă la schimbare 

 Reforma în domeniul evaluării şcolare a urmărit o repoziţionare a metodelor de 

evaluare existente, astfel încât aceste înnoiri să  conducă la o apreciere corectă şi obiectivă a 

rezultatelor. 

 Există profesori pentru care evaluarea este sinonimă cu ,,ascultarea”, adică cu 

reproducerea mecanică a unor cunoştinţe, care de fapt îşi dovedesc în cel mai scurt timp 

ineficienţa. Metodele alternative de evaluare sunt considerate un ,,moft”sau o ,,pierdere de 

vreme”. 

 Pentru elevi, evaluarea ar trebui să solicite nu reproducerea informaţiilor, ci selectarea 

şi prelucrarea lor, utilizarea metodelor alternative de evaluare gen proiect, portofoliu, referat, 

eseu, investigaţia, prin intermediul cărora să-şi formeze competenţe specifice de lucru în 

echipă, de valorificare a tuturor resurselor şi a bibliografiei, cu alte cuvinte să se asigure 

capacitatea de transfer şi de aplicabilitate a cunoştinţelor. 

 Concluzia care se desprinde este că reticenţa şi rezistenţa la schimbare pot afecta într-

o proporţie destul de mare relaţia profesor-elev şi pot contribui la declanşarea unor conflicte 

specifice în mediul şcolar. 

 Neclaritate în ceea ce priveşte rolurile 

 În procesul instructiv-educativ profesorul constituie figura centrală pentru elevii săi, 

de acea activitatea sa se desfăşoară  în faţa unor individualităţi psihice umane în formare. 

 Unele din rolurile pe care trebuie să le îndeplinească cadrul didactic sunt cele legate de 

planificarea şi organizarea activităţii didactice. Există profesori care, fie nu îndeplinesc 

corespunzător aceste roluri, fie nu reuşesc să operaţionalizeze la nivelul concret al elevilor. 

 Pentru elevi, lipsa unei planificări şi organizări riguroase a activităţii didactice atrage 

după sine: necunoaşterea atribuţiilor generale pe care le au la nivelul clasei, imposibilitatea 

realizării unor activităţi cu caracter permanent sau periodic, lipsa desfăşurării unor activităţi 

individuale şi colective îndeplinite zilnic şi săptămânal. 
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 Conflictele dintre profesori şi elevi pot să apară cu uşurinţă în acest context, tocmai 

datorită neclarităţii în ceea ce priveşte rolurile la nivelul clasei sau al organizaţiei şcolare. 

 Nevoile personale 

 Nesatisfacerea unor nevoi personale ale omului cum ar fi: libertatea, afirmarea, 

succesul, cunoaşterea sau acţiunea generează conflicte în mediul şcolar între profesori şi elevi. 

 De exemplu, există elevi care manifestă o orientare deosebită spre domeniul lingvistic, 

literar. Ei simt nevoia de a aprofunda acest domeniu, de a-şi îmbogăţi cunoştinţele, de a se 

afirma a avea succese ce s-ar putea obiectiva spre exemplu în publicarea unor creaţii proprii 

în proză sau versuri, eseuri, capacitatea proprie de interpretare şi analiză literară. 

 Cu alte cuvinte, profesorii pun accent pe parcurgerea conţinuturilor prevăzute de 

programa şcolară, în timp ce elevii au nevoie de formarea unor abilităţi şi competenţe 

specifice domeniului lingvistic pe care doresc să îl aprofundeze. Conflictul profesor-elevi e 

determinat în acest caz de incapacitatea elevului de a-şi satisface nevoile personale. 

 Comunicarea defectuoasă (lipsa de comunicare) 

 Profesorul şi şcolarul, ca parteneri educaţionali dezvoltă activităţi comune bazate, în 

esenţă pe comunicarea didactică. Atunci când vorbim de lipsa comunicării între cei doi 

parteneri, cu claritate avem de-a face cu un conflict în adevăratul sens al cuvântului. 

 Conflictul dintre profesori şi elevi, datorită lipsei de comunicare, apare în mediul 

şcolar, atunci când: nu se discută deschis despre adevăratele probleme, nu se prezintă 

scopurile, punctele de vedere şi sentimentele cât se poate de deschis, nu se ascultă reciproc 

punctelede vedere, nu există încredere reciprocă în buna credinţă a fiecăruia, nu există o 

planificare clară a acţiunilor care urmează discuţiilor, specificând cine, ce va face şi când etc. 

 De regulă conflictele datorate lipsei de comunicare sunt mai puţin prezente la nivelul 

ciclului primar, însă pot apărea odată cu trecerea spre celelalte trepte de învăţământ. 

Concluzii:  

 După cum se observă, sursele conflictuale sunt limitate ca număr, dar pot determina o 

varietate de conflicte – conflictul cu noi înşine, cu familia, cu prietenii, cu colegii, cu partenerul 

educaţional; 

 Întotdeauna un conflict poate fi soluţionat dacă se cunosc sursele şi dacă se doreşte 

efectiv dezamorsarea şi instalarea armoniei printr-un management corespunzător; 

 Conflictul din mediul şcolar trebuie neapărat negociat, încercând să se ajungă la o 

soluţie acceptabilă pentru ambele părţi; 

 Ca profesori, avem datoria de a-i ajuta pe elevi să obţină imagine mai clară despre ei 

înşişi şi despre societate, avem datoria de a transforma conflictele în şanse educative. 
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Exemple de bune practici în cadrul orelor de literatură română 

Prof. Ilie Andreea 

Liceul Tehnologic ,,Gh. Ruset Roznovanu”, Roznov, jud. Neamț 

 

 Cu toţii am constatat că la ora actuală se citeşte din ce în ce mai puţin. Condiţiile care 

au determinat îndepărtarea tinerilor de lectură sunt cunoscute. Trăim într-un secol al vitezei, 

deci accesul la internet şi la informaţii este la îndemâna oricui. E mult mai util să dai un click şi 

să obţii informaţiile necesare în locul unei lecturi cronofage. 

 În asemenea situaţii, profesorul de literatură română nu poate face abstracţie de 

schimbările majore. Acesta trebuie să se adapteze la noile situaţii şi să joace un rol în fiecare 

oră. Va fi pentru elevii săi un regizor care va încerca să-i atragă spre lumea lecturii.  

 Nu mai trebuie demonstrat de mult timp faptul că eficienţa pedagogică, atât 

desfăşurarea, cât şi rezultatele procesului de învăţământ, depind mai ales de metodele alese 

de cadrul didactic. După cum o arată etimologia termenului, metodele de învăţământ 

reprezintă căile, modalităţile, procedeele, tehnicile şi mijloacele adecvate pentru desfăşurarea 

procesului instructiv-educativ: mai mult decât atât ,,căile folosite în şcoală  de către profesori 

pentru a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa”, ele sunt 

mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile şi desprinderile elevilor, dar şi 

capacitatea acestora de a utiliza roadele cunoaşterii în aşa fel încât să-şi formeze şi să-şi 

dezvolte personalitatea. 

 Metodele moderne utilizate la clasă sunt: 

Metoda Piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă presupune acumularea treptată a 

opiniilor individuale ale participanţilor. Are ca principiu de bază împletirea activităţii 

individuale cu cea de grup. Profesorul expune elevilor datele problemei în cauză. Elevii o 

rezolvă mai întâi individual, în aproximativ 5 minute. Elevii formează apoi diade, pentru a 

discuta rezultatele la care a ajuns fiecare. Se vor forma 2 grupe mari, egale ca număr, în care 

se dialogheză asupra soluţiilor pentru care s-a optat. Întreaga clasă, reunită, discută sarcina de 

lucru aleasă de profesor, analizează atât soluţiile la care au ajuns până în această etapă, cât şi 

problemele la care trebuie găsite răspunsuri. Se optează pentru soluţia cea mai bună şi se 

stabilesc concluziile întregului colectiv. Acestă metodă poate fi utilizată cu succes la orele de 

literatură. Sarcina de lucru ar suna astfel: 

 Cum aţi reacţiona în locul ciobănaşului avertizat de mioara năzdrăvană? 

 Cum aţi fi preferat să utilizaţi scrisoarea adversarului politic, dacă aţi fi fost în 

postura lui Nae Caţavencu? 
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Metoda Starburst este similară celei prezentate mai sus, cu care totuşi nu se confundă, deşi 

presupune organizarea clasei de elevi într-un grup şi stimulează crearea de întrebări la 

întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe idei. Metoda stimulează 

atât creativitatea individuală, cât şi cea de grup, spiritul de cooperare şi cel de competiţie. Se 

alege o problemă de dezbătut apoi se înşiră, în jurul conceptului respectiv, mai multe întrebări 

care au legătură cu el. Întrebările de început sunt: cine?, ce?, unde?, când?, cum? şi pot da 

naştere la alte întrebări. 

 

                                                    Cum? 

 

 

 

 

Când ?                                                                                              Ce? 

  

 

 

 

 

  

           Cine?                  Unde?           

 

Exemple: 1. Imaginaţi-vă o serie de întrebări care să aibă legătură cu obrăzniciile personajului 

– copil din schiţa studiată. 

2. Enumeraţi întrebările de care ar trebui să ţină seama autorul unei descrieri ştiinţifice. 

Tehnica 6 / 3 / 5 presupune împărţirea clasei în grupe de câte 6 membri însă, spre deosebire 

de brainstorming, participanţii notează pe o foaie de hârtie câte trei soluţii  la o problemă 

dată, timp de 5 minute. Totalul obţinut însumează, aşadar, 18 răspunsuri în 30 de minute, 

pentru fiecare grup. 

Exemple : Care sunt modalităţile de caracterizare a personajului preferat din 

povestirea/nuvela studiată ? / Identificaţi, în textul liric studiat, trei figuri de sunet sau de 

construcţie şi analizaţi-le. 
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Jocul este ,,o acţiune generatoare de distraţie şi de reconfortate.” (E.E. Geissler). Jocul poate 

deveni un adevărat instrument educativ şi didactic, o bază a metodelor de instruire şi 

educaţie, nu doar în învăţământul preşcolar şi primar. 

 Bingo – fiecare elev sau grupă de 4-5 elevi primeşte câte un carton cu 6 careuri, 

în fiecare fiind trecută sarcina de lucru cerută. Câştigă elevul sau grupa care 

rezolvă corect şi cel mai repede careul. 

Exemplu: Călin (File din poveste) – poate avea următoarele sarcini de lucru: caracteristica 

naturii sugerată în prima parte, imagini predominante, determinantul pădurii descrise, 

sentimental sugerat al privitorului, numele figurii de stil din sintagma ,,cuibar rotind”, 

semnificaţia termenului ,,harnici”. 

 Şarpele – joc folosit în secvenţele de fixare sau evaluare a însuşirii unor termeni 

de teorie literară. Presupune notarea pe o hârtie pliată (în formă de şarpe sau 

acordeon) a unui termen, constând într-o noţiune ce trebuie verificată; prima 

parte a hârtiei se pliază, iar pe următoarea parte al doilea participant notează 

definiţia noţiunii respective. Fără a vedea noţiunea iniţială, al treilea participant 

citeşte doar definiţia şi scrie termenul-noţiune care îi corespunde, care va fi 

citită de următorul participant. La final se reface traseul şi în cazul unuor erori, 

se depistează autorul şi cauza greşelii respective, operându-se eventualele 

ameliorări. 

 Procesul literar – este o formă complicată de dramatizare a unor fragmente 

literare şi chiar a unor opere întregi, văzută în fond ca o ,,dezbatere 

problematizată a universului unei opere literare, în care elevii se antrenează ca 

inculpaţi, acuzatori sau apărători ai destinelor personajelor respective.” 

(Constantin Parfene). Procesul presupune distribuirea unor roluri specifice: 

preşedintele tribunalului, grefieri, procurori, secretari, avocatul apărării, pe 

lângă rolurile personajelor din opera literară de aici, numărul mare de elevi 

care trebuie implicaţi în procesul literar. 

Exemplu: Procesul greierului acuzat de lene şi neglijenţă. 

Schimbă perechea (Share – pair circles) este o metodă interactivă, de lucru în diade.  

 Profesorul împarte clasa în două grupe egale ca număr; elevii din fiecare grupă se 

aşază faţă-n faţă cu perechea, rezultatul fiind două cercuri concentrice. Elevii îşi pot alege 

singuri perechea sau pot fi aşezaţi în grupe de profesor. Elevii lucrează doi câte doi timp de 

câteva minute.  Apoi elevii din cercul exterior se mută în sensul acelor de ceasornic, pentru a-

şi schimba partenerii şi pentru a realize noi perechi. Jocul continuă până când se epuizează 
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problemele ce trebuie soluţionate sau până când fiecare elev îşi regăseşte partenerul iniţial. În 

această etapă, se analizează soluţiile/ideile emise de toate perechile. 

 Exemplu: La clasa a V-a, studierea basmului popular Prâslea cel voinic şi merele de aur 

poate debuta cu această metodă; perechile de elevi pot primi următoarele sarcini de lucru, 

mai uşoare, desigur, ţinând cont de faptul că sunt abia la începutul analizei: 

1. Ce sugerează formula folosită la începutul poveştii? 

2. Unde se desfăşoară întâmplările povestite? Locurile respective se pot identifica 

pe hartă? 

3. Care personaje reprezintă binele? Dar răul? 

4. Există în basm personaje cu puteri miraculoase? Daţi exemple! 

5. Care sunt calităţile eroului? 

6. Cum le dovedeşte el? 

7. Care cifră se repetă cel mai des? În ce situaţii? 

Metoda mozaicului (jigsaw) este bazată pe conceptual de team learning, deci pe învăţarea în 

echipă – deloc întâmplător, este denumită şi metoda grupurilor independente.  Presupune 

împărţirea clasei de elevi în grupe de lucru, în cadrul cărora fiecare membru primeşte o 

sarcină de studiu în care trebuie să devină expert, în aşa fel încât ulterior să îşi iniţieze şi 

colegii cu privire la subiectul respectiv. 

 Etapele acestei metode sunt: pregătirea materialului de lucru, organizarea colectivului 

în echipe de învăţare de câte 4-5 elevi, constituirea grupurilor de experţi, reîntoarcerea în 

echipa iniţială de învăţare şi evaluarea. 

Exemplu: La clasa a VII-a – Nuvela (definiţie, trăsături, reprezentanţi). 
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Se poate educa creativitatea? 

Profesor pentru învăţământul preșcolar, Irina Elena Roxana 

 Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamţ 

 

Problema educării deliberate a puterii de producţie a fost pusă nu demult. Practicienii 

şcolii au sesizat necesitatea de a întreprinde ceva pentru cultivarea creativităţii. Pedagogii au 

venit cu sugestii utile, dar mai presus de toate, s-au ivit oamenii de acţiune sub presiunea 

directă a cerinţelor din economie şi industrie, care, fără să mai aştepte rezolvarea dilemei 

educabilităţii sau noneducabilităţii creativităţii, au inventat tehnici concrete care au dat pe loc 

rezultatele scontate. 

În loc de a mai pune sub semnul întrebării educabilitatea creativităţii şi ai celorlalţi 

factori ai capacităţii creative, acceptăm dovezile practice care pledează în favoarea ei. 

Niciodată nu va exista un ghid al creativităţii alcătuit în aşa fel încât să-l putem 

deschide la un anume capitol pentru a şti ce avem de făcut sau de gândit în etapa următoare. 

Există totuşi anumite metode şi priceperi călăuzitoare cu caracter general care se pot aplica în 

multe probleme legate de creativitate. 

Pentru a aprecia dacă originalitatea este educabilă sau nu, ar trebui să existe un 

consens în ce priveşte însăşi accepţiunea educaţiei. 

În acest sens, opiniile specialiştilor ne orientează în a lăsa libertate deplină copilului 

pentru ca forţele latente din interiorul său să se autodezvolte. Dezacordul începe din 

momentul când trebuie precizat dacă acest potenţial are o forţă autonomă de dezvoltare, 

actualizându-se treptat şi evoluând ca şi o variabilă temperamentală a personalităţii umane; 

dacă el are nevoie de o intervenţie din exterior pentru a-l aduce la suprafaţă şi dezvolta în 

limitele prescrise de codul genetic, dacă prin intervenţia educativă putem produce modificări 

cantitative şi calitative. 

În acest caz, pedagogiei i-ar reveni sarcina de a depista şi îndepărta obstacolele externe 

ale acestei autoafirmări şi chiar de a crea o anumită atmosferă care să încurajeze acest proces. 

Societatea noastră favorizează creativitatea prin idealul educativ, de formare a omului 

nou- omul total, care manifestă receptivitatea faţă de nou, crează noul şi luptă pentru 

traducerea lui în viaţă. Creativitatea în toate domeniile, inclusiv în educaţie şi în didactică, se 

naşte şi se dezvoltă în libertate. Este vorba de o libertate a tuturor, individuală şi socială, în 

deplină concordanţă cu actele sociale constitutive – politice şi economice, morale şi culturale – 

ale societăţii, care permit şi asigură independenţa personalităţii în vocaţie şi în acţiune 

practică.  
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Creativitatea este definită ca „o aptitudine complexă, distinctă de inteligenţă şi de 

funcţionarea cognitivă şi existentă în funcţie de fluiditatea ideilor, de raţionamentul inductiv, 

de calităţi perceptive şi de personalitate, ca şi în funcţie de inteligenţa divergentă în măsura în 

care ea favorizează diversitatea soluţiilor şi rezultatelor”. 

Studiul creativităţii şi măsura creaţiei omului nu sunt încă ridicate la valoarea şi 

eficienţa lor culturală şi socială. Desigur, nu numai discursul generic şi abstract al creatologiei 

va produce mari creatori sau va stimula opere deosebite, dar fiecare observaţie concretă şi 

fiecare act oferit celui ce afirmă prin interes, motivaţie şi mai ales prin acte noi creative, va 

putea dovedi eficienţa reală, directă. Asupra celui ce este devotat descoperirii propriului 

talent şi propriilor calităţi creative. Nu este suficient să îi îndrumăm pe copii către invenţii; 

trebuie să însoţim îndemnul cu exemplul, cu observaţia şi autoobservaţia copilului, pentru ca 

el să beneficieze de marea putere a studiului şi exemplelor reale care să-l însoţească în 

propria sa devenire creatoare. 

Talentul trebuie să fie însoţit de calităţile morale, de tăria caracterului etic al 

personalităţii îndrumate spre creaţie. 

După cum spunea Nicolae Bălcescu „nu se poate fi fericire fără libertate”, şi Moon Sun 

Myong „nu există libertate fără responsabilitate şi responsabilitate fără atingerea unui 

rezultat”.  
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Păstrarea tradițiilor strămoșești și promovarea folclorului local prin 

activități  școlare și extrașcolare 

 

Prof. Lupu Petronela 

Liceul Tehnologic ,,Gheorghe Ruset Roznovanu”, Roznov, jud. Neamț 

 

Motto :,,...datinile, proverbele, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se poate 

constitui trecutul lor îndepărtat. Căci nu există bucurii mai de preţ ca averea de cuget şi 

simţire inclusă şi păstrată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor în adâncul  sufletului 

românesc, al moşilor şi strămoşilor noştri.” 

ALEXANDRU  VLAHUŢĂ 

 

 Să păstrăm cu sfinţenie obiceiurile şi tradiţiile moştenite de la înaintaşii noştri, 

adevărate comori ale sufletului, care înfruntă timpul ca un fir de aur! În furtunile veacurilor, 

viaţa satului a rămas neclintită, păstrând şi dezvoltând limba strămoşilor, obiceiurile şi portul 

naţional. 

 Cultura tradiţională românească, componentă fundamentală şi, până la un punct, unică 

a culturii naţionale, s-a bucurat şi continuă să se bucure de atenţie privilegiată şi de 

aprecierea multor cărturari români şi a numeroşi străini, călători prin ţara noastră sau 

specialişti veniţi în România anume pentru a studia diferite aspecte ale culturii tradiţionale. 

Un loc aparte în cadrul culturii tradiţionale îl ocupă folclorul obiceiurilor, pentru că ele 

reflectă cu fidelitate viaţa românului din toate timpurile.  

 Tradiţiile populare româneşti rămân tezaurul nostru cel mai de preţ şi trebuie să facem 

tot ce se poate pentru ca ele să se păstreze vii în mintea copiilor şi a oamenilor. 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferind cele mai 

eficiente şi oportune modalităţi de valorificarea tradiţiilor, obiceiurilor şi datinilor populare 

locale şi naţionale. 

 Conştientizarea, transferul de cunoştinţe prin intermediul activităţilor şcolare şi 

extraşcolare trebuie organizate, astfel încât patrimoniul cultural să poată fi valorificat atât de 

elevi, cât şi de comunităţile locale . 

 Patrimoniul valoric naţional trebuie îmbogăţit şi transmis din generaţie în generaţie 

prin procesul educaţional. Educaţia urmăreşte familiarizarea cu valorile naţionale materiale şi 

moral-spirituale: renaşterea, valorizarea şi perpetuarea tradiţiilor, utilizarea potenţialului 
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educativ al datinilor şi obiceiurilor calendaristice populare, formarea conştiinţei naţionale; 

educarea civismului, umanismului. 

 Şi în cadrul şcolii noastre, Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, cadrele didactice 

împreună cu elevii au preocupări pentru păstrarea portului popular, a tradiţiilor şi a 

folclorului din zona noastră, ştiut fiind faptul că folclorul este singura şcoală care a existat şi a 

continuat să existe, ca izvor mereu viu şi prezent. 

 În acest sens, în Planul comun de muncă al şcolii ne-am propus următoarele obiective: 

 dezvoltarea interesului pentru cunoaştera,pastrarea şi transmiterea portului 

popular românesc, a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului nostru; 

 cunoaştera  folclorului şi preţuirea acestuia ; 

 dezvoltarea respectului faţă de înaintaşi ; 

 identificarea şi cunoaşterea portului popular, a tradițiilor şi a folclorului din zona 

noastră; 

 dezvoltarea capacităţilor de a interpreta cântece populare româneşti; 

 învăţarea unor paşi de dans popular; 

 formarea unor trăsături morale pozitive folosind în joc proverbe, zicători, strigături; 

 însuşirea unor abilităţi de ţesut, cusut, confecţionare de măşti ; 

 cunoaşterea succesiunii sărbătorilor religioase şi manifestările folclorice destinate 

lor. 

 

ACTIVITĂŢI REALIZATE 

 confecţionarea unor panouri decorative pentru ornarea holurilor şcolii şi a sălilor de 

clasă; 

 realizarea unor expoziţii  cu lucrări ale elevilor: ouă pictate, măşti confecţionate de 

elevi şi părinţi; 

 achiziţionarea de costume populare; 

 participarea la şezători populare: de ziua mărţişorului când elevii deapănă legende 

legate de Baba Dochia şi de simbolul mărţişorului, de ziua Sfântului Andrei, de Joia 

mare etc. 

 prezentarea de programe artistice la serbări şcolare, la  sărbătorile satului şi oricând 

se ivesc prilejuri; 

 colectarea de la locuitorii satului a unor materiale şi produse necesare dotării 

muzeului sătesc; 

 iniţierea unui grup de eleve de clase gimnaziale în arta tesutului şi a cusutului; 
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 în cadrul Curriculumului la Decizia Şcolii, la două din clasele învăţământului 

gimnazial s –a ales ca opţional ,, Dăinuim prin cânt şi joc” 

 Prin aceste activităţi urmărim să dezvoltăm atitudini valorice faţă de cultură,să le 

formăm elevilor o cultură moral–spirituală, o cultură naţională.  

 Activităţile şcolare şi extraşcolare de conservare şi promovare a folclorului autohton 

dezvoltă un comportament motivat, cultivă sentimente de bunătate, caritate, toleranţă, 

respect, demnitate, de personalizarea individului şi conturarea identităţii sale.  

                                 

REZULTATE AŞTEPTATE 

 petrecerea timpului liber îmbinând utilul cu plăcutul; 

 dezvoltarea spiritului de echipă; 

 desfăşurarea unor şezători literare şi populare ; 

 perfecţionarea activităţii grupurilor folclorice din şcoală şi promovarea activităţii 

lor in judeţ şi la nivel naţional după posibilităţi ; 

 îmbogăţirea repertoriului cu materiale culese din comunitate acestea ilustrând 

dragostea, dorul, jocul, durerea, deznădejdea, eroii; 

 prezentarea unor  şezători literare la lecţii demonstrative în cadrul comisiilor 

metodice şi a cercurilor pedagogice. 

 

ROLUL ȘI IMPORTANŢA ŞEZĂTORILOR 

ÎN EDUCAŢIA ELEVILOR 

 Şezătorile constituie un mijloc complex de educaţie, deoarece îi familiarizează pe copii 

cu unele elemente de folclor, contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru tradiţiile 

populare,  le dezvoltă dragostea pentru frumos, pentru armonie, le cultivă rabdarea, 

stăpânirea de sine, spiritul de echipă. Datinile şi obiceiurile populare ne reprezintă si 

constituie o adevarată ,,valută’’ a ţării noastre, apreciată în lume, fapt care determină dorinţa 

de a cunoaşte frumuseţea si naturaleţea obiceiurilor, a folclorului  autentic, a portului popular 

şi a graiului local. De asemenea, au rolul de cunoaştere de către copii a specificului zonei si a 

frumuseţilor din jur. 

 Şezătorile sunt reuniuni cu caracter educativ-cultural, la care sunt antrenaţi elevii şi 

fiecare participant îşi aduce contribuţia cu o glumă, o ghicitoare, un cântec, interpretarea unor 

dansuri, dramatizarea unor poveşti. 

 Şezătorile, fară un efort deosebit, constituie serbări în miniatură, organizate într-un 

cadru mai restrâns, dar cu o eficienţă educativă mai mare. Acestea se pot organiza cu ocazia 
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unui eveniment din viaţa poporului, a satului, trezind în conştiinţa copiilor sentimentele de 

dragoste faţă de  popor. 

 O frumoasă traditie, păstrată de la bătrânii satului, pe care o scot la iveală din lada de 

zestre, mai ales în serile lungi de iarnă este șezătoarea, ce încă nu şi-a pierdut identitatea in 

mediul rural. În cadrul organizării şezătorilor, elevii cos la gherghef, scarmănă și torc lână, 

împletesc, cioplesc, împletesc obiecte din pănuşi de porumb. La aceste şezători, elevii vin 

îmbracaţi în costume populare autentice.  

 Cu prilejul programelor  distractive, elevii iau cunoştinţă de foarte multe realizari, 

dând posibilitatea verificării întregului material artistic însuşit de elevi într-o anume temă, 

consolidând şi perfecţionând calitatea păstrării şi reproducerii acestuia. În acest cadru, îi 

ajutăm pe elevi să se obişnuiască cu publicul, să-şi învingă emoţile. 

   Valoarea deosebita a şezătorilor este determinată, pe de o parte de conţinutul educativ 

al materialului utilizat, cât şi de calitatea artistică a acestuia, iar pe de altă parte de modul de 

organizare şi de antrenare al elevilor. La final, elevii sunt răsplătiţi cu produse specifice zonei: 

floricele de porumb, colăcei, turte, mere, gutui, nuci . 

  Obiceiul şezătorii se păstrează la sate datorită unor oameni cu suflet mare, ce nu vor 

uita datinile și obiceiurile, transmise din generație în generație. 

 

CONCLUZII:  

 Folclorul reprezintă oglinda vie a existenţei poporului român, o dovadă grăitoare a 

străvechii unităţi culturale a poporului român. 

 Imensul tezaur folcloric al poporului nostru constituie o componentă valoroasă a 

acestei moşteniri. Valorificând cu copiii tradiţia folclorică în cadrul diverselor activităţi 

şcolare şi extraşcolare, realizăm un important act cultural şi educativ. Prin varietatea 

folclorului, copiii pot să cunoască, să înţeleagă şi să preţuiască mai mult trecutul glorios al 

poporului nostru, ocupaţia, obiceiurile, sentimentele, năzuinţele generaţiilor de ieri . 

 Simpozioanele cu secţiuni axate pe teme de folclor şi tradiţii constituie acţiuni 

educative de promovare a artei ca mijloc de păstrare a adevăratelor valori morale şi a 

frumusetii relaţiilor interumane şi interetnice. Obiceiurile şi credinţele legate de aceste 

sărbători dovedesc bogăţia vieţii spirituale a românilor. Românii au ştiut întotdeauna să-și 

pregătească cât mai bine sufletul pentru a primi credinţa, cu cât mai multă bucurie şi linişte. 

De aceea se spune că ,,Se iau douăsprezece luni, se curăţă foarte bine de amărăciune, mândrie, 

invidie şi ură, se adaugă optimism, toleranţă şi bun simţ, se toarnă din belşug dragoste și apoi 

poţi privi întotdeauna cu o încredere inepuizabilă spre Dumnezeu.” 
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Softul educațional la grupa de preșcolari 

Profesor învățământul preșcolar, Marcu Adriana  

Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă”, Pipirig /  

Structura Școala Gimnazială Pluton 

 

Învăţământul românesc se confruntă cu probleme din ce în ce mai complexe, care 

necesită un nou mod de gândire, idei noi, informaţii noi şi bineînţeles, un nou mod de a învăța. 

Obiectivul activităţii în grădiniţă trebuie să fie dezvoltarea şi stimularea copiilor prin 

modalităţi care să asigure bazele unei personalităţi independente şi creatoare ţinând seama 

de particularităţile individuale şi de ritmurile proprii fiecărui copil. Metodele de învăţământ 

reprezintă căile folosite de educatoare în grădiniţă în a-i sprijini pe copii să descopere viaţa, 

natura, lumea, ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace prin care se dezvoltă priceperile, 

deprinderile şi capacităţile copiilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii, 

transformându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. Implementarea  instrumentelor 

didactice moderne presupune un cumul de calităţi şi disponibilităţi din partea cadrului 

didactic: receptivitate la nou,creativitate, adaptarea stilului didactic, mobilizare, dorinţă de 

autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, inteligenţa de a accepta noul şi o mare 

flexibilitate în concepţii.  Într- o societate în care au loc schimbări profunde şi rapide 

învăţământul nu poate rămâne pasiv, trebuind să se adapteze pentru a face faţă cerinţelor.  

Ion Cerghit spune ,,activ este copilul care depune efort de reflectare personală, interioară şi 

abstractă, care intreprinde o acţiune mintală, de căutare, de cercetare şi redescoperirea 

adevărurilor de elaborare a noilor cunoştinţe”. 

Nevoile si cerinţele copiilor „actori” pe scena educaţională pretind dascălilor o 

schimbare radicală a modului de abordare a activităţii didactice.Educatoarele sunt cele 

care pun prima treaptă în educaţia copiilor. Trăim într-o lume care ne pune la încercare în 

fiecare clipă capacitatea de a face faţă  unor impacturi afective, sociale. Învăţământul 

preşcolar fiind într-un continuu proces de transformare acordă libertate cadrului didactic de a 

educa copiii viitoarei generaţii, oglindindu-şi în această muncă creativitatea şi tactul 

pedagogic de care trebuie să dea dovadă. Există certitudinea că viitorul învăţământului 

aparţine unui sistem educaţional informatizat, că generaţia tânără trebuie să păşească în 

viitor cunoscând utilizarea calculatorului, la fel cum generaţiile anterioare au ştiut să 

folosească creionul. De acest progres nu a fost ocolit nici învăţământul preşcolar. În acest 

context, educatorii şi părinţii trebuie să facă totul pentru a uni forţa informaticii cu 

dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor fiecărui copil, a capacităţilor lui creatoare. 
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Implementarea sistemelor informatice în educaţie este necesară încă de la grădiniţă, deoarece 

ajută la pregătirea copiilor pentru a stăpâni  volumul imens de informaţie disponibil şi 

accesibil lor, formându-le abilităţi timpurii de a le utiliza. 

Una din metodele de implementare a sistemului educaţional informatizat în 

învăţământul preşcolar care dezvoltă foarte mult potențialul creativ al copiilor este 

softul educaţional. Pe piața actuală există deja o multitudine de softuri educationale, 

realizate de departamente de cercetare din cadrul MEC. Nu trebuie confundate softurile 

educaţionale cu jocurile pe calculator.  Cele mai multe jocuri pe calculator nu sunt 

benefice deoarece au un înalt conţinut agresiv. Ele îndepărtează copilul de la valorile 

profunde ale societăţii. Multe jocuri cultivă violenţa prin simularea unor războaie sau a unor 

scene sângeroase. Majoritatea copiilor care văd numai violenţă pe ecranul televizorului sau al 

calculatorului au tendinţa să fie mai agresivi. Jocurile non-violente cu un real efect educativ și 

creativ sunt foarte rare şi nici nu sunt foarte agreate de copii. Prin soft educaţional se înţelege 

orice program proiectat pentru a fi utilizat în activitatea de predare-învăţare-evaluare. 

Utilizarea soft-urilor educaţionale în activităţile din grădiniţă, se dovedeşte a fi un instrument 

de învăţare eficient, care determină apariţia unor modificări semnificative în achiziţia 

cunoştinţelor şi în atitudinea faţă de învaţare a copiilor. Copiilor le place mai mult să înveţe 

prin intermediul soft-urilor educaţionale, decât prin metode tradiţionale, acestea contribuind 

la dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de învăţare şi la îmbunătăţirea rezultatelor 

obţinute. Imaginile din softurile educaţionale permit restructurarea unei probleme, aceasta 

fiind mai uşor procesată de sistemul vizual şi perceptiv al copiilor.Procesul de învăţare devine 

mai plăcut şi mai interesant prin intermediul softurilor educaţionale. Lecţiile însoţite de texte 

sugestive şi de imagini viu colorate şi expresive pot fi cu uşurinţă asimilate de cei mici. În 

procesul de predare-învăţare-evaluare este deosebit de important să se aleagă tipul de soft 

educaţional optim, din punct de vedere a conţinutului tematic şi a strategiei, pentru a putea fi 

corect folosit. Ca orice mijloc de realizare a educaţiei în general, deci şi ca mijloc de realizare a 

educaţiei preșcolarilor și al dezvoltării potențialului lor creativ, softurile educaţionale 

prezintă o serie de avantaje şi dezavantaje ce trebuie conştientizate de fiecare cadru didactic. 

Printre avantajele incontestabile ale softurile educaţionale menţionez: furnizează un mare 

volum de date; suplimentează explicaţiile verbale  oferindu-le un anumit suport vizibil, 

intuitiv; eficientizează folosirea timpului de instruire; asigură o instruire individualizată; 

favorizează parcurgerea unor secvenţe de instruire complexe prin paşi mici, adaptaţi nevoilor 

individuale de progres în învăţare; facilitează realizarea unui feedback rapid şi eficient. 

Softurile educationale se pot folosi în cadrul tuturor tipurilor de activităţi.  Unele softuri 
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educaţionale pot fi utilizate în cadrul mai multor discipline, deorece sunt concepute 

interdisciplinar.În grădiniţa noastră softul educaţional l-am utilizat în activitatea de predare-

învăţare-evaluare şi ca primă constatare, am observat atenţia sporită a copiilor şi plăcerea 

tuturor de a urmări imagini colorate cu mesaje interactive. Întotdeauna copiii sunt pur şi 

simplu absorbiţi de poveste şi reacţionează pozitiv la acest mod de desfăşurare a unei  teme. 

Pe timpul derulării poveştii ,  le-am  pus copiilor întrebări şi le-am solicitat răspunsuri pentru 

a vedea în ce măsură s-au familiarizat cu ideile şi personajele din poveste. Totul s-a petrecut 

într-un mod plăcut şi stimulativ. Prin rotaţie le-am oferit posibilitatea să apese ei pe butonul 

mouse-lui sau pe tasta care indică răspunsul corect, lucru care le-a oferit o mare satisfacţie. O 

temă a fost structurată în mai multe părţi: o parte „teoretică” sub forma unei poveşti animate 

şi o parte de aplicaţie sub forma unui joc, dar şi fişe de lucru ce le-am  aplicat ca o formă de 

evaluare finală, fiecărui copil. Reforma sistemului de învăţământ are ca obiective prioritare 

schimbarea mentalităţii şi formarea unor dascăli capabili de a se adapta tuturor provocărilor. 

La vârsta preşcolară, când copilul nu ştie să citească şi se bazează în mod explicit pe învăţarea 

după imagini, pe memoria vizuală, utilitatea softurilor educaționale este evidentă,întrucât 

singurul care câştigă este copilul. Există și dezavantaje deoarece  prezintă segmente de 

instruire fixe, care nu solicită capacități ale minții umane;  introduce mai multă dirijare în 

procesul de învațare; introduce o stare de oboseală, datorită  posibilităților reduse de 

interacțiune umană.  Folosirea softurilor educaţionale în activitatea de predare-învăţare-

evaluare la grupele de preşcolari îi va uşura elevului de mâine folosirea cărţilor în format 

digital (e-book) în locul manualelor şcolare în format print, manuale ce vor fi înlocuite în 

perioada următoare. Chiar dacă este foarte greu să îţi imaginezi că în România toţi 

preşcolarii/şcolarii din grădiniţe/şcoli vor fi instruiţi cu ajutorul softurilor educaţionale sau 

îşi vor scoate din ghiozdan e-book-ul şi îşi vor „frunzări" lecţiile, acest model de instruire 

funcţionează deja în mai multe ţări europene, iar Coreea de Sud va fi prima ţară din lume care 

va renunţa complet la manuale tipărite începând cu anul 2015,deasemeni Finlanda avansează 

către era digitală,renunțând la scrierea clasică în favoarea tastaturii.Astfel, începând cu 

toamna anului 2016,elevii finlandezi nu vor mai învăța să scrie de mână, ci își vor dezvolta 

abilitățile de tastare. Eficienţa utilizării mijloacelor de învăţământ moderne pentru 

dezvoltarea potențialului creativ al preșcolarilor ţine de inspiraţia şi experienţa didactică a 

educatoarei . Reforma şi modernizarea educaţiei româneşti ţine de noi dascălii!    În toţi 

anii petrecuţi ca educatoare am înţeles că este bine ca un lucru început să îl duci până la capăt, 

iar ceea ce nu ai reuşit să faci azi să faci mâine, niciodată nu va fi prea târziu pentru copii. La 
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grădiniţă este o lume inocentă, pură, nevinovată, depinzând doar de noi educatoarele să  

reuşim să îi formăm pe cei mici în aceleaşi coordonate morale.  
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Proiectarea didactică 

Profesor pentru învăţământul primar, Cristina Mihăiasa 

Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamț 

 

Proiectarea didactică reprezintă ansamblul de procese şi operaţii deliberative de 

anticipare a acesteia, de fixare mentală a paşilor ce vor fi parcurşi în realizarea instrucţiei şi 

educaţiei şi a relaţiilor dintre acestea la nivel macro (la nivelul general al procesului de 

învăţământ) şi micro (la nivel specific / intermediar – al unităţilor de învăţare / capitolelor / 

temelor şi operaţional – al activităţilor didactice concrete). 

„Acţiunea de proiectare didactică nu mai reprezintă azi un demers administrativ 

formal în care să se gestioneze timpul şi nu se suprapune peste întocmirea planurilor de 

activitate, ea reprezintă un demers personalizat, care presupune elaborarea de instrumente 

didactice de interpretare personală a programei şcolare, în funcţie de contextul educaţional.” 

(Ionescu, 2003) 

În viziune modernă, acţiunile de proiectare didactică nu se suprapun cu cele de 

elaborare a planurilor de activitate, ci sunt mult mai complexe. Proiectarea didactică se 

realizează într-o manieră flexibilă, care să-i ofere profesorului posibilitatea de adaptare a 

demersului pedagogic la caracteristicile situaţiei educaţionale şi la condiţiile concrete de 

instruire. 

Pentru a sublinia complexitatea activităţii de proiectare didactică, specialiştii au 

introdus sintagma de „design instrucţional”, care se referă tocmai la actul de anticipare, 

prefigurare a demersului didactic într-un mod operaţional uşor de aplicat în practică. 

La nivel micro, proiectarea didactică înseamnă relaţionare şi interrelaţionare între 

obiectivele operaţionale, strategii de instruire şi autoinstruire şi strategiile de evaluare şi 

presupune elaborarea unor documente utile cadrului didactic şi elevului în desfăşurarea 

activităţii instructiv-educative.  

Reforma curriculară amplifică responsabilitatea cadrului didactic în conceperea şi 

organizarea activităţilor instructive educative. Profesorului i se solicită competenţe de 

derivare a obiectivelor operaţionale, o imagine sistemică asupra întregului curriculum 

corespunzător unui an de studiu, pentru a putea realiza corelaţiile necesare. De aceea se face 

apel la unităţi de învăţare, înţelese şi concepute ca structuri didactice deschise şi flexibile, 

cărora le sunt asociate unităţi de conţinuturi instructiv-educative şi care au următoarele 

caracteristici: 
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- sunt coerente din punctul de vedere al obiectivelor educaţionale vizate şi determină 

formarea la elevi a unor comportamente dezirabile specifice, graţie integrării unor obiective 

de referinţă; 

- au coerenţă internă, respectiv sunt unitare din punct de vedere al conţinutului 

tematic, al conţinutului pe care îl înglobează; 

- se desfăşoară în mod sistematic şi continuu, în mai multe secvenţe de instruire, pe o 

anumită perioadă de timp; 

- se finalizează prin evaluare sumativă.  

 Conceperea, organizarea și proiectarea didactică presupune anumite cerințe și reguli 

cum ar fi: 

a. cunoașterea locului și importanței specifice disciplinei de învățământ în pregătirea 

elevilor în funcție de clasa, profilul și specializarea pregătirii; 

b. cunoașterea conținutului programei școlare, a manualului și bibliografiei obligatorii 

și facultative a disciplinei de învățământ pentru fiecare unitate de învățare; 

c. asigurarea relațiilor interdisciplinare; 

d. stabilirea felului de activitate didactică; 

e. elaborarea structurii specifice formei de organizare; 

f. stabilirea obiectivelor generale și operationale; 

g. stabilirea conținutului temei noi ca și a conținutului altor verigi ale lecției 

(reactualizarea, verificarea, activitatea independentă etc.); 

h. stabilirea modului de desfășurare a activităților didactice, asigurând îmbinarea 

adecvată și judicioasă a muncii didactice frontale, cu munca în echipă și munca individuală 

independentă; 

i. stabilirea timpului pentru fiecare etapă / secvență a lecției. 

În întreaga activitate de concepere, organizare, proiectare şi desfăşurare a lecţiilor este 

necesar să se aibă în vedere cunoaşterea şi aplicarea adecvată şi creatoare a principiilor şi 

strategiilor didactice, urmărindu-se obţinerea unui nivel şi performanţe calitative ridicate şi o 

eficienţă sporită în pregătirea elevilor. 

Proiectarea activităţilor didactice cunoaşte mai multe etape: 

1. Definirea obiectivelor 

2. Determinarea conţinutului 

3. Elaborarea strategiilor şi stabilirea mijloacelor 

4. Stabilirea instrumentelor de evaluare. 
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Integrarea tuturor elementelor şi aspectelor lecţiei într-un tot unitar, privite în 

desfăşurarea lor concretă, se obţine prin elaborarea unui plan sau proiect de lecţie. Putem 

spune astfel că proiectarea lecţiei de către profesor presupune o suită de acţiuni sau 

preocupări orientate în direcţia prefigurării, prin descriere detaliată, în concordanţă cu 

principiile şi legităţile psihopedagogice, a întregului program de desfăşurare a lecţiei. 

Multiplele aspecte sau detalii pe care le incumbă un asemenea program ar putea fi 

grupate în jurul a trei elemente-cheie, formulate interogativ, la care profesorul trebuie să 

răspundă prin proiectul pe care il elaborează: spre ce tind ?, cum să ajung acolo ?, cum voi şti 

când am ajuns? (R. Gagné, 1977). Asemenea întrebări ce pot prefigura prin răspunsurile lor 

anumite etape ale proiectării didactice şi care incumbă o anumită taxonomie a obiectivelor 

urmărite se mai regăsesc în literatura de specialitate. Raportându-le la întrebările puse şi 

obiectivele precizate acest algoritm ar putea lua forma de mai jos: 

Intrebări                                                           Etape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În funcţie de aceste etape şi demersuri didactice întreprinse se vor delimita 

următoarele obiective: 

1. Obiective cognitive 

2. Obiective afective 

3. Obiective psiho-motorii 

4. Obiective morale și psiho-sociale 

 Revenind la întrebarile formulate de R. Gagné, răspunsurile date prefigurează 

obiectivele şi activitatea propriu-zisă a proiectării lecţiei. 

„Spre ce tind ?” sau „Ce obiective vom urmări în cadrul lecţiei?” 

 Este vorba de gama obiectivelor operaţionale pe care elevii le vor dobândi în cadrul 

lecţiei. Formularea lor urmează să se facă astfel încât să poată fi identificate în 

comportamentul performativ al elevilor, respectiv în ceea ce ei cunosc şi reuşesc să facă. 
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Pentru aceasta profesorul se va orienta după taxonomia obiectivelor operaţionale. Proiectarea 

obiectivelor unei lecţii este o operaţie complexă, ea presupunând cunoaşterea rezultatelor 

obţinute în lecţiile anterioare, precum şi a condiţiilor concrete implicate în activitatea de 

învăţare ce se va realiza în lecţie (nivelul dezvoltarii psihice, resursele materiale de care 

dispunem). O atenţie deosebită trebuie acordată obiectivelor care, după cum am văzut, nu se 

obiectivează în manifestări comportamentale observabile şi măsurabile. Ne gândim la 

asemenea obiective cum ar fi: formarea convingerilor, a atitudinilor, dezvoltarea creativităţii, 

a imaginaţiei, declanşarea unor trăiri şi sentimente etc. Cerinţa este ca în limita posibilităţilor 

şi aceste obiective să fie delimitate prin anumiţi indicatori pentru a putea fi urmărite şi 

înregistrate de către profesor. Obiectivele proiectate nu se prezintă în mod izolat, ele 

formează o adevarată constelaţie în cadrul căreia se pot delimita diverse categorii, principale 

(fundamentale) şi secundare, informative şi formative, obiective care se bazează pe cele 

învăţate anterior şi obiective inedite etc. Cunoaşterea categoriei din care face parte un 

obiectiv sau altul este indispensabilă pentru proiectarea celorlalte elemente ale lecţiei. 

„Cum să ajung acolo ?” sau „Ce tehnologie se va folosi pentru ca elevii să atingă 

obiectivele propuse?” 

Cu acest prilej se procedează la prefigurarea amănunţită a tot ceea ce va întreprinde 

profesorul pentru a-i conduce pe elevi spre materializarea ţelurilor urmărite. Este vorba de 

organizarea conţinutului informaţional, de metodele, procedeele şi mijloacele utilizate pentru 

transmiterea lui, de exerciţiile folosite în acest scop; într-un cuvânt de totalitatea condiţiilor 

externe şi interne ale învăţării implicate în realizare obiectivelor formulate. Organizarea 

conţinutului constă în prelucrarea şi ordonarea informaţiilor în concordanţă cu posibilităţile 

de asimilare ale elevilor şi cerinţele demersului didactic, propriu secvenţei de instruire ce se 

parcurge. După aceea se proiectează strategia didactică pentru transmiterea lui. 

„Cum voi şti când am ajuns?” sau  „Cum voi şti dacă au fost atinse obiectivele stabilite?”. 

Răspunsul la această întrebare este posibil prin informaţiile care circulă prin argumentul 

conexiunii inverse. În acest sens vor trebui prefigurate instrumente şi tehnici adecvate de 

înregistrare şi măsurare a rezultatelor. Important este, din punct de vedere didactic, ca 

intervalul dintre cele două blocuri ale procesului de învățământ, comanda și controlul, să fie 

cât mai redus. Ca atare, conexiunea inversă urmează să se realizeze pe tot parcursul lecţiei, 

prin metode şi procedee adecvate. Pentru aceasta, odată cu formularea obiectivelor vom 

preciza itemii şi indicatorii cu ajutorul cărora vom măsura cantitativ şi calitativ rezultatele 

obţinute. 
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Răspunsurile la cele trei întrebari-cheie se detaliază în funcţie de evenimentele 

(momentele) lecţiei. Proiectarea ne apare în acest fel ca o prefigurare a radiografierii 

procesului de predare-învăţare ce se derulează în cadrul lecţiei. 

Pentru a fi eficient, un proiect de lecţie trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe 

- adecvarea la situaţiile didactice concrete; 

- operaţionalitate, putând fi uşor de descompus în operaţiuni distincte, 

pentru a fi aplicat în practică; 

- flexibilitate şi adaptabilitate la situaţii noi, care cer modificări „din mers”, 

pe parcursul desfăşurării lecţiei; 

- economicitate, astfel încât, într-un cadru strategic simplu, să se poată 

realiza cât mai mult din punct de vedere practic. 

 Proiectul de lecţie este un instrument al activităţii cadrului didactic. Un proiect didactic 

bine construit este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă, pentru realizarea unei lecţii 

reuşite. El este menit a aşeza pe baze ştiinţifice demersul didactic, fără însă a şabloniza 

activitatea instructiv-educativă şi a  încorseta creativitatea cadrului didactic. 
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Bariere în comunicare și remedii pentru înlăturarea lor 

Prof. Ana-Mirela Mititelu 

Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț 

Prof. Cristodor - Radu Mititelu 

Liceul Tehnologic ,,Spiru Haret”, Piatra-Neamț 

 

 „Principala problema în ceea ce privește comunicarea este iluzia ca ea ar fi avut loc” 

Albert Einstein 

 Procesul de comunicare: 

 

Comunicarea este un proces complex de transfer de înţelesuri între indivizi, grupuri, 

organizaţii sau structuri din cadrul acestora, astfel încât să fie îndeplinite obiective care 

necesită coordonare. Ea a fost definită cel mai adesea ca o formă particulară de instaurare a 

unei relaţii de schimb între două sau mai multe persoane/grupuri.  

Bariere în comunicarea. Remedii pentru înlăturarea lor 

În procesul de comunicare pot interveni o multitudine de bariere care îl fac să devină 

dificil, uneori degenerând în conflicte. 

Derularea procesului de comunicare dintre emiţător (E) şi receptor (R) poate fi 

obstrucţionată sau doar perturbată de o serie de factori care se interpun între semnificaţia 

intenţionată şi cea percepută. Aceşti factori sunt legaţi de oricare din componentele 

comunicării (emiţător, mesaj, canal, receptor) sau de interacţiunea lor. 

1. Bariere de limbaj: 

o exprimarea lipsită de fluenţă şi coerenţă; stângăcii în exprimare; 
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o sensul dat cuvintelor în decodificarea mesajului verbal – un cuvânt rostit într-un context 

dat poate avea sensuri diferite pentru participanţii la procesul de comunicare; 

o semnificaţiile diferite atribuite cuvintelor – persoane care provin din medii culturale cu 

valori, obiceiuri, simboluri diferite atribuie – pe fondul diferenţelor culturale – semnificaţii 

diferite elementelor de limbaj, îndeosebi celor nonverbale; 

o jargonul profesional; 

o nivelul de pregătire şi experienţa interlocutorilor – persoanele cu statut mai ridicat au 

tendinţa de a se exprima într-un mod mai sofisticat, greu de înţeles pentru persoane cu un 

nivel de şcolarizare scăzut; 

o dispoziţia afectivă – starea emoţională a receptorului poate deforma ceea ce acesta aude; 

o deficienţe ale aparatului fono-articulator; 

o utilizarea unor cuvinte sau expresii confuze. 

2. Bariere de mediu: 

o poluarea fonică a climatului în care se desfăşoară comunicarea; 

o folosirea unui suport informaţional necorespunzător; 

o climatul locului de muncă poate determina membrii grupului să-şi ascundă gândurile 

adevărate pentru că le este frică să spună ceea ce gândesc; 

o reţeaua de comunicare organizată ineficient; 

o starea de sănătate a agenţilor comunicării; 

o factorii fizici perturbatori: iluminatul necorespunzător, zgomote parazite, temperaturi 

excesiv de ridicate/coborâte, ticuri, evenimente care survin în momente cheie ale 

comunicării (ex: cafelele, un telefon etc.). 

3. Poziţia emiţătorului şi receptorului în comunicare: 

o imaginea pe care o au emiţătorul şi receptorul despre sine; 

o tipul de comunicare abordat (persuasiv, asertiv etc.); 

o caracterizarea diferită de către emiţător şi receptor a situaţiei în care are loc comunicarea; 

o statutul socio-profesional; 

o monopolul pe comunicare (unul dintre participanţi monopolizează rolul de emiţător); 

o absenţa feedback-ului (fie receptorul este pasiv, fie emiţătorul inhibă orice iniţiativă a 

receptorului de a răspunde). 

4. Barierele de concepţie: 

o nerespectarea particularităţilor de vârstă şi individuale ale interlocutorului; 

o existenţa presupunerilor; 

o prejudecăţile şi mentalităţile – ideile preconcepute şi rutina influenţează receptivitatea; 
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o lipsa de atenţie în receptarea mesajului; 

o concluzii grăbite asupra mesajului; 

o lipsa de interes a receptorului faţă de mesaj; 

o rutina în procesul de comunicare; 

o alegerea greşită a canalelor sau momentelor. 

Fenomene care pot perturba comunicarea: 

a) blocajul - întreruperea completă a procesului comunicaţional din cauze fizice, 

materiale sau cause psihologice (persoană inabordabilă); 

b) bruiajul - perturbarea parţială şi tranzitorie din cauze fizice, materiale (sursă de 

zgomot) sau cauze psihologice; 

c) filtrarea informaţiei – diferenţe între ceea ce se doreşte a se comunica şi ceea ce se 

comunică de fapt; 

d) distorsiunea informaţiei – decodificarea informaţiei este realizată în funcţie de ce 

înţelege receptorul din mesajul primit, ce reţine şi ce acceptă. 

Barierele de comunicare pot fi evitate, dar acest aspect necesită un mic efort înainte de a se 

iniţia actul comunicării. Pentru eliminarea lor trebuie avute în vedere o serie de măsuri 

preventive (Luca, 2006): 

o elaborarea unei schiţe a comunicării (constituirea unui plan al comunicării); 

o precizarea scopului comunicării; 

o organizarea informaţiei care urmează a fi transmisă; 

o alegerea momentului potrivit pentru efectuarea comunicarii; 

o asigurarea unui climat socio-afectiv pentru derularea comunicării în condiţii 

optime; 

o clarificarea ideilor înaintea comunicării; 

o folosirea unui limbaj adecvat (termeni clari, accesibili interlocutorului). 

Ameliorarea comunicării: 

Pentru a transforma comunicarea interpersonală într-un instrument eficient ce poate contribui la 

reuşita schimbărilor din şcoala dumneavoastră, trebuie să evitaţi şi / sau să diminuaţi 

eventualele obstacole. În acest sens, în cadrul secvenţelor de comunicare centrate pe 

problematica schimbării: 

 -anticipaţi şi preintâmpinaţi obstacolele care ar putea să apară; 

 -identificaţi, estimaţi şi eliminaţi rapid disfuncţiile care au apărut; 

 -conştientizaţi şi abandonaţi prejudecăţile; 

 -orientaţi-vă către depistarea şi folosirea punctelor comune; 
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 -respectaţi trăsăturile caracteristice ale partenerilor de comunicare; 

 -evitaţi comportamentul agresiv şi / sau defensiv; 

 -susţineţi comunicarea verbală prin cea nonverbală; 

 -creaţi o atmosferă de încredere, căldură, deschidere; 

 -realizaţi dozarea corectă a mesajului (ca densitate si volum); 

 -selectaţi canalul optim de transmitere a mesajului; 

 -alegeţi mediul potrivit şi / sau preintâmpinaţi factorii perturbatori; 

 -alegeţi ora potrivită şi intervalul optim pentru comunicare. 

Dat fiind că schimbarea este uneori un subiect extrem de sensibil, care poate genera reticenţe 

sau reacţii adverse, în cadrul comunicării pe această temă, amintiţi-vă că trebuie să respectaţi 

un set de exigenţe generale: 

Exigenţe în comunicare: 

 - stabilliţi raportul optim între transmitere şi recepţionare; 

 - acordaţi aceeaşi importanţă transmiterii şi recepţionării; 

 - dozaţi în mod corect răspunsurile şi întrebările; 

 - supravegheaţi permanent comportamentul nonverbal; 

 - realizaţi un acord între comportamentul verbal şi eel nonverbal; 

 - aplicaţi regulile ascultării active ori de câte ori aveţi prilejul; 

 - formulaţi şi adresaţi corect întrebările şi răspunsurile; 

 - ţineţi seama de feed-back!  

Pentru o comunicare eficientă se recomandă acordarea unei atenţii sporite stilurilor de 

comunicare şi a Limbajului nonverbal. 

 

Limbajul nonverbal 

Participanţii la procesul de comunicare desfăşoară simultan o comunicare bazată atât pe 

limbajul verbal, cât şi pe cel nonverbal. Aceste elemente nonverbale au rolul de a acompania şi 

nuanţa semnificaţiile, de a le contextualiza, în general de a facilita înţelegerea intenţiilor 

emiţătorului. Principalele componente ale comunicării nonverbale sunt: înfăţişarea, utilizarea 

spaţiului şi a timpului, expresia facială, privirea, gesturile, atingerile, paralimbajul. 

Analiştii comunicării susţin că informaţiile pe care le receptăm din comunicarea nonverbal au 

o pondere mai mare decât cele din zona verbală a comunicării în realizarea semnificaţiei 

totale a actului de comunicare – 20% verbal, 15% paraverbal, 65% nonverbal. Pentru a 

elimina confuziile care ar putea să apară, considerăm necesare câteva delimitări conceptuale: 

Postura - ce ţine de poziţia corpului şi de organizarea dinamică a sistemului muscular. 
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Tonusul - stare permanentă de contracţie uşoară în care se găsesc muşchii, îndeosebi 

muşchii striaţi; tonusul contribuie la echilibrul static al organelor şi al membrelor; el 

intervine în controlul şi coordonarea mişcărilor, precum şi în menţinerea atitudinilor; 

tonusul este foarte sensibil la influenţele psihice. 

Mimica - configuraţie de mişcări faciale care însoţeşte diferite comportamente umane 

şi animale.  

Gestul - mişcare exterioară a corpului care este purtătoarea unei semnificaţii. 

Eficienţa comunicării interpersonale poate fi micşorată datorita unor „bariere“ care ţin fie de 

persoanele care participă, fie de mediul în care se desfăşoară comunicarea în acest sens, în cadrul 

comunicării pot avea un impact negativ: 

 -diferenţa dintre modelele culturale;  

 -contrastul dintre experientele anterioare;  

 -diferenţa dintre statusurile sociale ale participant!lor; 

 -prejudecăţi, presupozţii, percepţii eronate, lipsa de încredere; 

  -atitudini si comportamente de tip agresiv/ defensiv;  

 -volumul, densitatea, conotaţiile emoţionale ale mesajului; 

 -tipul canalelor de transmitere utilizate; ora, durata, factorii de mediu. 
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Reacţiile unui profesor debutant vs. Reacțiile unui profesor cu experiență 

în faţa unui conflict 

    Profesor pentru învăţământul primar,  Moraru Mihaela 

   Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, Roman, jud. Neamț 

 

Conflictul se produce ca o latură firească şi inevitabilă a relaţiilor umane şi ne poate 

stimula să căutăm o bază comună pentru compromis şi cooperare.  

Pentru a reacţiona la un conflict, de regulă oamenii adoptă reacţii diferite, unele 

funcţionând automat la nivel preconştient, altele fiind stabilite conştient în funcţie de situaţie, 

de antrenamentul personal şi de miza pusă în joc. Modul în care încercăm să reacţionăm într-

un conflict este afectat de importanţa obiectivelor, dar şi de cât de importantă este 

considerată relaţia respectivă.  

Există modalităţi diferite care pot fi utilizate pentru a trata un conflict în mediul şcolar 

şi care generează atitudini şi comportamente specifice din partea părţilor angajate în conflict. 

Aşadar, în faţa unui conflict profesorul, fie el debutant sau cu experienţă poate reacţiona 

diferit în funcţie de obiective sau de relaţie.  

Tip de reacţie Profesor debutant Profesor cu experienţă 

I. REACŢIA DE EVITARE 

Ex: La ora de 

matematică elevul X este 

găsit cu temele nefăcute de 

o săptămână. Acesta este un 

elev recalcitrant fiind 

considerat un elev problemă 

al clasei. 

 Se preface că nu 

observă, nu vede, alunecând 

peste situaţie, evitând efectiv 

partea ostilă. 

 Evită persoana şi 

problema aflată în litigiu şi 

bate în retragere pentru a se 

calma şi pentru a-şi controla 

emoţiile şi impulsurile. 

 

II. REACŢIA DE 

CONFRUNTARE 

Ex: La ora de matematică 

elevul X este găsit cu temele 

nefăcute de o săptămână. 

Acesta este un elev 

recalcitrant fiind considerat 

un elev problemă al clasei. 

 Adoptă o atitudine de 

autoritarism excesiv, 

considerând că dacă pierde 

acum, va pierde mereu în 

cariera sa, iar dacă va ceda în 

acest moment de debut, va 

avea tentaţia de a ceda în 

continuare în faţa elevilor. 

 Se angajează în 

conflict explicând în 

amănunt elevului 

recalcitrant de ce îi impune 

anumite lucruri, reguli, 

sarcini de învăţare.   
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III. REACŢIA BAZATĂ  

PE COMUNICARE 

 

Ex: La ora de 

matematică elevul X este 

găsit cu temele nefăcute de 

o săptămână. Acesta este un 

elev recalcitrant fiind 

considerat un elev problemă 

al clasei. 

 Alege să coopereze în 

încercarea de a căuta o 

soluţie favorabilă pentru toţi 

cei implicaţi în conflict. Prin 

comunicare se ajunge la o 

soluţie satisfăcătoare şi 

anume rezolvarea temei 

restante într-un timp 

determinat, de exemplu 2 

zile.  

 Negociază modul de 

acţiune viitor, prezentând 

avantajele şi dezavantajele 

temelor zilnice pentru acasă, 

oferind ajutor şi consiliere 

elevului.  

 

MORTON DEUTSCH (1998) vorbeşte despre 6 modalităţi diferite de a trata un 

conflict: 

Descrierea conflictului: 

Marea majoritate a elevilor dintr-o clasă sunt gălăgioşi şi refuză să lucreze 

exerciţiile propuse de profesor la ora de limba şi literatura română. 

1. Evitarea conflictului vs. implicare excesivă în conflict  

 Profesorul  se preface că nu observă dezinteresul elevilor, nu 

vede, alunecând peste situaţie evitând efectiv partea ostilă. 

SAU 

 Adoptă o atitudine de autoritarism excesiv şi  se angajează în 

conflict explicând în amănunt elevilor gălăgioşi de ce le impune anumite 

lucruri, reguli, sarcini de învăţare.   

2. Manifestarea în mod dur vs. blând 

 Profesorul este inflexibil şi dominator şi recurge la măsuri dure 

considerând că elevii vor profita de el şi în alte situaţii. 

SAU 

 Din dorinţa de a nu fi considerat îngâmfat, profesorul manifestă o 

atitudine blândă şiîncearcă să-i determine pe elevi să rezolve exerciţiile 

propuse. 

3. Manifestarea în mod rigid vs. flexibil 

 Profesorul stabileşte cu claritate de la începutul orei programul şi 

regulile de lucru, ceea ce înseamnă în mod obligatoriu rezolvarea exerciţiilor 

propuse de acesta. 
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SAU 

 Nu se simte constrâns de programa şcolară şi de aceea lasă la 

latitudinea elevilor exerciţiile pe care le vor rezolva pe parcursul orei. 

4. Manifestarea în mod intelectual vs. emoţional  

 Profesorul îşi stăpâneşte cu pricepere emoţiile deşi acest lucru 

contribuie la deteriorarea comunicării şi implicit la nerezolvarea conflictului 

existent. 

SAU 

 Îşi exprimă  deschis sentimentele de indignare şi nemulţumire 

vis-a vis de atitudinea elevilor la ora de limba şi literatura română. 

5. Exagerare vs. minimalizare 

 Profesorul exagerează conflictul existent între el şi elevi 

considerând că este vorba de o atitudine de ostilitate a acestora faţă de 

disciplina predată, lipsă de interes şi de preocupare ceea ce îngreuiază 

soluţionarea conflictului. 

SAU 

 Deşi recunoaşte conflictul existent, profesorul îl minimalizează 

considerând că ţine de fiecare elev în parte cât de mult ţine la pregătirea sa.  

6. Dezvăluire obligatorie – tăinuire obligatorie 

 Profesorul dezvăluie fără menajamente conflictul pe care îl are cu 

elevii, conflict ce este determinat de refuzul acestora de a rezolva exerciţiile 

propuse pe fondul gălăgiei existente în clasă. 

 SAU 

 Din dorinţa de a nu-şi deteriora relaţia cu elevii săi, profesorul 

alege să tăinuiască conflictul pe care îl are cu elevii săi şi din acest punct de 

vedere atitudinea sa poate împiedica rezolvarea constructivă a acestuia. 

Concluzii:  

Fiecare din modalităţile de a trata un conflict ocupă locul său. Profesorul trebuie să fie 

capabil să utilizeze una din aceste modalităţi, în funcţie de obiective şi de relaţiile existente. Într-

un conflict se poate alege o anumită modalitate de a trata un conflict, în timp ce în alt conflict 

este de preferat o cu totul alta. Pentru a fi eficient în rezolvarea unui conflict profesorul trebuie 

să-şi diversifice modul de a acţiona, alegând ceea ce este cel mai bine pentru situaţia respectivă. 

Trebuie să fie capabili să-şi schimbe modul de a acţiona pentru a avea rezolvarea optimă a 

situaţiei respective.  
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Școala românească modernă între text și context. Rolul limbii și al 

literaturii române în formarea competenței a învăța să înveți 

Prof. Luiza Negură 

Liceul Tehnologic ,,Spiru Haret”, Piatra-Neamț 

 

În contextul socio-politic-cultural al începutului de secol al XXI-lea, în spațiul românesc 

educația a cunoscut o direcție inovatoare prin numeroasele reforme ce au urmărit devoltarea 

sincronă a realităților educațive autohtone cu cele europene. Uniunea Europeană a determinat 

modificări clare de perspectivă în toate domeniile pentru statele-membre, inclusiv pentru 

România. Tratatele semnate de țările europene, astfel încât să se stabilească măsuri-standard 

și obiective/finalități clare în direcția actului educativ, au devenit reper pentru specialiștii în 

educație, care au pus bazele unei noi paradigme.  

Pentru spațiul românesc, în mod concret, o soluție a fost trecerea de la obiective la 

competențe, generatoare de valori și atitudini cuantificabile prin măsuri de evaluare. Cea mai 

importantă dintre aceste competențe este aceea de a învăța să înveți. S-a constatat faptul că 

elevul român nu se pliază pe profilul elevului european, prin faptul că are dezvoltată 

componenta memorării și a reproducerii de informații în detrimentul acțiunilor, deducțiilor 

logice și asocierilor. Astfel, spre deosebire de colegii din alte țări, elevul nu știe cum să învețe 

singur sau cum să iasă din sfera lui am învățat pe de rost. 

În remedierea acestei probleme, limba și literatura română are un rol aparte, căci, prin 

dimensiunea ei interdisciplinară, antrenează nu doar capacitatea de funcționare a finalităților 

imediate (scris/citit), ci și formarea unei viziuni ample asupra tuturor sistemelor vieții. 

Literatura devine o limbă universală, prin care se accesează valori și atitudini românești, dar 

și europene, privite atât sincronic, cât și anacronic. Cititorul de literatură devine pe rând critic 

și creator, formându-și astfel gustul estetic. Având acces la prezentarea contextului socio-

istoric corespunzător apariției unui roman, sau a acțiunii surprinse, aceștia vor reuși să 

realizeze conexiuni clare și profunde, între universal ficțional și cel corespunzător realității. E 

aproape imposibil pentru un elev să înțeleagă evoluția unui current literar, de exemplu, fără a 

privi în ansamblu manifestarea în cadrul european și în cel românesc. Cu toate acestea, 

profesorii de limba română se lovesc de un mare impediment: capacitatea extrem de 

redusă/adesea inexistentă a tinerilor de a lega noțiunile de istorie, geografie, religie sau chiar 

matematică de literatură. Pentru ei, această artă a cuvântului este una moartă, încheiată odată 

cu parcurgerea ultimului text din programa de Bacalaureat, fără ca anii de școală să fi trezit în 

ei plăcerea pură a lecturii, cu efect terapeutic demonstrate, sau aceea de a emite judecăți de 
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valoare. Ce e mai trist, e faptul că dorința de a fi europeni este înțeleasă gresit. Dacă în restul 

statelor-membre, limba și literatura maternă beneficiază de un număr mare de ore în Planul 

Cadru de Școlarizare, în România, cu susținere oficială, această disciplină a devenit prea puțin 

important. Greșim atunci când înțelegem europenizare drept renunțarea la valorile pur 

românești, dar și atunci când lăsăm să moara limba și literatura unui popor. Vorbim despre o 

disciplnă-cheie, ce nu doar că formează personalitatea tinerilor, ci reușește în mod clar și 

decisive, să îi pregătească pentru inserția în societate.  

 Literatura provoacă așadar emoție, fără a separa spiritual creator de cel pragmatic, iar 

elevul trebuie să devină purtător al ideii de frumusețe artistic. Limbajul literar, îngrijit, cu 

elemente de estetică a expresiei, este cu adevărat o carte de vizită pentru cel care trebuie să se 

exprime în context extrem de diverse. Prin lectură, omul va reuși să substituie ,,felii de viață” 

cu lumea ficțională a operei, să se regăsească în personajul purtător de valori morale, ori să 

dezvolte procese de conștiință. La fel de important e să înțelegem și noi, profesorii, dar și 

elevii că literatura nu înseamnă doar texte românești, ci în egală măsură, opere din cadrul 

universal. În acest sens, opționalul de Literatură universală are o mare importanță, căci 

reușește să facă legătura dintre culture și civilizații, deschizând orizontul literar pentru elevul 

modern. Umanioanele au fost punctul de plecare pentru Renaștere, iar astăzi, la aproape 700 

de ani distanță, cultura europeană simte nevoie unei recontextualizări, a unei noi orientări 

valorice.  

Tocmai de aceea, elevul român trebuie să se plieze nu doar pe profilul candidatului 

european, ci și să realizeze că finalitatea imediată a orelor de limbă și literatură e necessitate 

în cadrul inserției sociale. Tânărul trebuie să părăsească școala încărcat nu doar de informații, 

ci și cu capacitatea de a corela respectivele noțiuni, de a le folosi în procese socio-cognitive și 

de analiză. Până la urmă, exprimarea e cheia comunicării, dar literatura e fundamentul ei.  

Astăzi, concursurile de creație literară și de comunicare nu se adresează doar 

pasionaților sau elevilor de la Filologie, ci tuturor celor care doresc să demonstreze că pot să 

exprime și să se exprime, dincolo de canoane, demonstrând în orice clipă că știu cum să învețe 

și să devină, astfel, creatori de frumos.  

Platon ne sfătuia să vorbim ca și cum va trebui să dăm socoteală. Este o idee universal 

valabilă, ce transcede timpul și surprinde esența ființei umane și a educației. În acest sens, 

literatura devine sinonimă cu educația morală și cu actul educațional privit în context 

formative-informativ. Virginia Woolf a înțeles pe deplin această idee și a constatat, cu mult 

simț de răspundere: Puteți să încuiați bibliotecile dacă vreți. Dar nu puteți pune opri nicicum 

libertatea de gândire! De aceea e important să învățăm cum să învățăm!  
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Proiectarea activităţii didactice 

prof. Cleopatra Olaru  

Colegiul Național „Gh. Asachi “, Piatra-Neamț 

prof. Liviu-Constantin Olaru 

Colegiul Naţional „Petru Rareş“, Piatra-Neamț 

Profesorului îi revine o dublă responsabilitate – cea a informării şi cea a formării 

elevului –iar activitatea de proiectare didactică deţine un rol esenţial. Ea presupune selectarea 

unor metode şi mijloace de predare şi evaluare, apte să asigure atingerea competenţelor 

generale (respectiv, obiectivelor cadru) şi a competenţelor specifice (respectiv, obiectivelor 

de referinţă). De asemenea, în vederea atingerii acestora, elaborarea obiectivelor operaţionale 

este un factor decisiv. 

Proiectarea învăţământului are loc la diferite niveluri. Primul nivel este proiectarea 

curriculară ce se realizează în funcţie de priorităţile stabilite prin politicile educative; cel de-al 

doilea nivel este constituit de administraţiile şi instituţiile aflate în teritoriu; iar cel de-al 

treilea nivel este redat de activitatea didactică propriu-zisă (a cadrelor didactice). La primul 

nivel sunt elaborate planuri cadru şi programe, iar la ultimul se întocmesc planificări şi 

planuri de unităţi de învăţare sau planuri de lecţii. 

Planul-cadru de învăţământ este documentul esenţial care stabileşte limitele (minime 

şi maxime) de timp pentru disciplinele procesului de învăţământ. Pentru învăţământul liceal, 

planul cadru cuprinde o structură diferenţiată pe filiere, profiluri şi specializări şi permite 

utilizarea unor resurse de timp în interesul elevilor (pe baza curriculumului diferenţiat şi a 

curriculumului la decizia şcolii). 

Programa şcolară este un document prin care se stabilesc obiectivele cadru 

(competenţele generale) şi obiectivele de referinţă (competenţele specifice), precum şi 

conţinuturi (şi exemple de activităţi de învăţare) pentru fiecare obiect de studiu. Pentru 

nivelul superior al liceului, programa şcolară cuprinde şi valori şi atitudini. 

Obiectivele cadru sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate şi complexitate. Ele 

se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini generate de specificul disciplinei – şi sunt 

urmărite de-a lungul mai multor ani de studiu. Competenţele generale se definesc pe obiect de 

studiu şi se formează pe durată învăţământului liceal. Ele un grad ridicat de generalitate şi 

complexitate. Rolul lor este orientarea demersului didactic către achiziţiile finale ale elevului. 

Obiectivele de referinţă constituie rezultatele scontate ale învăţării şi urmăresc 

progresia în formarea capacităţilor şi achiziţiile de cunoştinţe ale elevului de la un an de 

studiu la altul. Competenţele specifice se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe 
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parcursul unui an şcolar. Sunt derivate din competenţele generale şi constituie etape în 

dobândirea acestora. 

În funcţie de aceste componente ale curriculumului se realizează proiectarea 

demersului didactic. Ea presupune o elaborare a etapelor activităţii didactice pe parcursul 

unui an şcolar, unei unităţi de conţinut sau unei lecţii. Primul pas în proiectarea didactică este 

întocmirea planificării calendaristice. Prin intermediul ei se stabilesc: succesiunea lecţiilor şi 

activităţilor de învăţare, resursele de timp, metodele şi mijloacele utilizate pe parcursul 

întregului an şcolar. 

În cazul disciplinelor stabilite prin CDŞ, pentru cursuri opţionale cu statut de disciplină 

nouă, programa este întocmită de profesor şi vizată de inspectorul de specialitate. Planificarea 

conţinuturilor se realizează conform programei aprobate. 

În întocmirea planificării, profesorul respectă competenţele generale (obiectivele 

cadru) şi competenţele specifice (obiectivele de referinţă). Ordinea conţinuturilor, metodele 

de predare şi evaluare utilizate le stabileşte singur (în funcţie de nivelul elevilor şi de 

rezultatele pe care el le consideră optime). 

Un rol important în proiectare îl au obiectivele operaţionale, ce se întocmesc pornind 

de la obiectivele de referinţă (sau competenţele specifice) şi constituie principalul punct de 

sprijin în desfăşurarea unei lecţii (ele sunt cuprinse în planul de lecţie). Concepţiile privind 

rigorile pe care trebuie să le respecte profesorul în elaborarea acestora sunt diverse. Redăm 

trei dintre ele. 

Conform acestor cerinţe, planul de lecţie conţine informaţia necesară lecţiei, metodele 

de predare utilizate (implicit) şi evaluarea (feed-back-ul) prin care atestăm atingerea lor. 
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Activitățile extracurriculare – Modalitate de creștere a eficienței 

demersului educativ 

Profesor pentru învăţământul primar, Ioana Poețelea 

Liceul Tehnologic ,,Spiru Haret”, Piatra-Neamț 

 

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe 

care le comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, 

trăsături specifice copiilor. 

Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea spirituală, să le împlinească setea de 

cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 

pentru a-şi forma convingeri durabile. 

Timpul liber al copiilor devine din ce în ce mai mult o oportunitate cu eficienţă sporită 

în scopul folosirii mai eficiente a acestuia în procesul educativ al copiilor. Copiii au nevoie de 

activităţi de joc, de sport. Este şi motivul pentru care învăţătorul trebuie să acorde toată 

atenţia bunei organizări a timpului liber al copiilor din şcoală, îmbinând armonios, munca şi 

învăţarea cu distracţia şi jocul. 

Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de 

învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi 

plăcută a timpului lor liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de 

activităţile din cadrul lecţiilor. Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la 

metode folosite şi la formele de organizare a activităţilor. 

Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele 

didactice, în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. 

Participarea copiilor la aceste activităţi sporeşte eficienţa demersului educaţional, fiind 

cunoscută marea disponibilitate a celor mici de a descoperi tot ceea ce le stârneşte 

curiozitatea. Aceste activităţi îşi găsesc finalitatea în comportamentul copiilor care devin mai 

buni, mai sensibili faţă de mediul apropiat, mai protectori, disciplinaţi, responsabili, plini de 

iniţiativă şi prompţi în ocrotirea a tot ce-i înconjoară.  

Conştientizând aceste aspecte, am făcut demersurile necesare pentru derularea unor 

activităţi extracurriculare. Scopul activităţilor  extracurriculare desfăşurate a fost stabilit ca 

fiind formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a comportamentului ecologic, stimularea 

curiozităţii faţă de mediul înconjurător, cunoaşterea şi înţelegerea frumosului din natură şi a 

modului în care copiii pot contribui la ocrotirea şi protejarea naturii, promovarea dialogului şi 
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a comunicării între elevii din şcoli şi medii diferite (urban-rural), dezvoltarea cooperării şi a 

colaborării între cadre didactice din unităţi diferite de învăţământ. 

Obiectivele urmărite au fost: să observe şi să descopere caracteristicile lumii vii 

corelate cu condiţiile de mediu, să investigheze şi să emită ipoteze simple cu privire la rolul 

mediului natural în evoluţia vieţuitoarelor, să lege noi prietenii, să-şi consolideze priceperi şi 

deprinderi de muncă, să-şi dezvolte gustul artistic, să sesizeze importanţa mediului natural în 

viaţa omului şi să înţeleagă necesitatea protejării lui.  

Drumeţia 

Împreună cu câţiva părinţi, am pornit în drumeţie pe un deal (în apropierea şcolii), 

unde elevii au observat ecosistemul natural de deal. Sarcinile de lucru în această drumeţie s-

au repartizat pe grupe: 

Grupa I:  - Recunoaşterea şi  denumirea plantelor ierboase; 

 - Colectarea unor specii de plante. 

Grupa a II-a: - Recunoaşterea şi denumirea arborilor; 

- Colectarea de frunze şi observarea lor diferenţiată – se vor întocmi 

colecţii de frunze. 

Grupa a III-a: - Colectarea de insecte mici în borcane, cutiuţe sau pungi de plastic; 

- Studierea solului pentru depistarea muşuroaielor. 

Grupa a IV-a: - Recunoaşterea şi colectarea plantelor medicinale. 

Grupa a V-a: - Observarea prezenţei omului în transformarea ecosistemului (căpiţe de 

iarbă uscată, construirea gardurilor, locuinţe).  

Observaţiile, probele şi materialele colectate în drumeţii sunt valorificate ducând la 

formarea unei atitudini responsabile faţă de natură, la dezvoltarea unei gândiri ecologice, la 

implicarea „micilor ecologişti” în activitatea de ocrotire şi de îngrijire a mediului înconjurător. 

Concursul 

Concursurile pe teme ecologice sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive 

pentru cei mici. Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze ce au învăţat la şcoală şi 

acasă, să-şi testeze capacităţile, să se mobilizeze pentru a ocupa primele locuri, să-şi 

canalizeze atenţia şi eforturile spre rezolvarea sarcinilor propuse în concurs. Premiile şi 

diplomele care se acordă la sfârşitul acestor activităţi îi motivează să înveţe, să depună 

eforturi mai mari pentru a asimila cunoştinţe noi şi pentru a-şi forma / consolida 

deprinderile. 

Elevii au participat cu plăcere la concursurile organizate, interjudeţene şi naţionale, şi-

au îmbogăţit cunoştinţele despre natură, au fost creativi şi interesaţi în a căuta soluţii în 
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rezolvarea sarcinilor. Au învăţat să fie mai toleranţi, mai cooperanţi, să descopere eficienţa 

lucrului în echipă, să fie mai ordonaţi şi mai disciplinaţi; au înţeles necesitatea protejării 

pădurilor şi a mediului înconjurător.  

La nivelul clasei am desfăşurat concursuri interdisciplinare la care elevii au participat 

cu mult entuziasm şi plăcere. 

Excursia 

În excursii, elevul se bucură de contactul nemijlocit cu natura, de orizontul larg, de 

liniştea şi de aerul curat care, într-o ambianţă de calm şi de frumuseţe, îndeplineşte rolul de 

regenerare a potenţialului fizic şi psihic. În acelaşi timp, excursiile oferă prilejul de îmbogăţire, 

consolidare şi confruntare practică a unui volum diversificat de cunoştinţe din diferite 

domenii: istoria, geografia, arta. 

Cu prilejul excursiei şcolare, se constată dezvoltarea unor abilităţi practice şi 

comportamente precum: formarea deprinderii de orientare în teren cu ajutorul busolei şi a 

hărţii, verificarea şi aprofundarea cunoştinţelor de geografie, biologie, istorie, literatură şi 

artă, contribuind la corelarea interdisciplinară a noţiunilor însuşite, la creşterea răspunderii 

personale pentru păstrarea şi conservarea echilibrului mediului înconjurător. De asemenea, 

se dezvoltă deprinderea de respectarea normelor de comportare civilizată în natură, de 

disciplină şi de gospodărire. 

Organizarea excursiei necesită mai multe etape: 

a) Pregătirea excursiei – în care cadrul didactic împreună cu elevii vor stabili scopul, 

conţinutul şi modalităţile de desfăşurare a activităţilor. Elevii vor fi instruiţi şi cu privire la 

respectarea regulilor de securitate şi de comportament pentru evitarea accidentelor şi pentru 

protejarea naturii. 

b) Desfăşurarea excursiei – presupune realizarea sarcinilor şi consemnarea 

rezultatelor acestora, precum şi colectarea materialului biologic. 

c) Prelucrarea datelor – pe baza discuţiilor purtate în clasă, cu privire la excursia 

realizată, se pot constitui albume şi expoziţii cu materiale adunate sau fotografii. 

 

Proiect de excursie 

Tema: Peisaje naturale în judeţul Neamţ 

Scopul: Dobândirea unor cunoştinţe despre relieful judeţului Neamţ, în vederea 

cunoaşterii mediului natural şi a modalităţilor de ocrotire a sa. 

Traseul: Piatra Neamţ – Târgu Neamţ – Poiana Teiului – Bicaz – Piatra Neamț 

 Obiective turistice: - Cetatea Neamţului – frântură de istorie glorioasă; 
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- casa memorială Ion Creangă; 

    - rezervaţia naturală de zimbri – „Dragoş Vodă” – Neamţ; 

   - lacul de acumulare „Izvorul Muntelui”; 

Desfăşurarea excursiei:  

Prima oprire s-a făcut la casa memorială Ion Creangă unde elevii şi-au îmbogăţit 

cunoştinţele despre marele povestitor, apoi, elevii au admirat Ozana „cea frumos curgătoare”, 

observănd albia, cantitatea de apă care curge pe albie, rocile din jur şi gradul de poluare. 

Urcând la Cetatea Neamţului, elevii au observat pădurea care creşte pe dealul pe care 

este construită cetatea, au recunoscut plantele care cresc în zonă. 

În rezervaţia de zimbri, copiii au putut admira mai multe animale, au făcut comentarii 

privind viaţa animalelor din grădinile zoologice, au discutat despre condiţiile pe care trebuie 

să le aibă animalele din captivitate. S-au interesat apoi despre zimbru, un animal atât de rar, 

despre zonele în care trăia zimbrul, fiind interesaţi să afle cât mai multe lucruri despre acest 

animal atât de rar în zilele noastre. 
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Optimizarea evaluării procesului didactic- Strategii de atingere a 

succesului școlar și în carieră al elevilor 

Prof. Pușcalău Elena-Mihaela 

Liceul Tehnologic Gropnița, jud. Iași 

 

Motto: „Strategiile schiţează evantaiul modalităţilor practice de atingere a ţintei 

prevăzute şi au valoarea unor instrumente de lucru.” (Ioan Cerghit) 

Abstract: Articolul prezintă tema atingerii succesului școlar și în carieră al elevilor și 

oferă atât preliminarii teoretice privind rolul strategiilor didactice de a favoriza însuşirea 

noțiunilor sub forma achiziţiilor comportamentale concrete și observabile, cât și exemple de 

bune practici din cadrul orelor de limba și lieratura română. 

Repere teoretice: 

Evaluarea reprezintă un act psihopedagogic complex de stabilire a relevanţei şi a 

valorii unor procese, performanţe, comportamente prin raportarea acestora la un sistem de 

indicatori de performanţă, respectiv criterii şi standarde prestabilite. 

Aceasta asigură un feed-back atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Pe de o parte, 

elevii pot adopta singuri măsuri de ameliorare a calității rezultatelor în urma măsurării 

conținuturilor învățate. Ei trebuie ajutați să-și cunoască propriile posibilități și limite. Pe de 

altă parte, o evaluare obiectivă îl ajută și pe profesor să observe cât de clare au fost explicațiile 

sale, pertinența strategiilor de predare-învățare și a mijloacelor de învățare folosite. 

În sistemul educaţional românesc standardele de performanță sunt obligatorii şi 

trebuie să regleze, să orienteze toate demersurile didactice ale profesorilor, atât în contextul 

evaluării interne, cât şi în cazul evaluării externe. În general, standardele de performanță se 

relaționează cu finalul unui ciclu de învăţământ şi cu evaluarea externă (examene naționale).  

În optimizarea evaluării procesului didactic trebuie să se țină seama de raportul dintre 

rezultatele obţinute şi rezultatele scontate (obiectivele). În funcţie de acurateţea enunţării 

obiectivelor şi de însuşirea acestora în achiziţii comportamentale concrete, observabile, se 

poate determina, prin evaluare, eficienţa activităţii didactice, ca un raport dintre rezultatele 

obţinute și resursele consumate.  

Răspunsul la întrebarea „Ce știe elevul să facă cu informația însușită?” este elementul 

cheie în atingerea succesului școlar și în carieră al elevilor. 

În acest context al eficientizării permanente a metodelor și tehnicilor didactice, 

performanța nu se mai măsoară cantitativ, prin volumul de cunoștințe memorate și reproduse 
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de elev, ci prin capacitățile acestuia de a aplica în situații noi cunoștințele și competențele 

dobândite, prin capacitatea de a rezolva și de a coopera cu ceilalți. 

Succesele sunt pârghii pe care se clădește imaginea de sine a elevului. De exemplu, în 

cadrul disciplinei limba și literatura română, profesorul îl determină pe elev să conștientizeze 

de ce trebuie să scrie sau să pronunțe literar termenii sau cum lectura le sporește vocabularul 

pentru a se exprima elegant sau pentru a le exersa imaginația. 

În acest sens, se poate adopta o manieră de evaluare bazată pe interacțiune și 

negociere (evaluare responsivă), accentuând elementele de ordin calitativ.  

Orice obiectiv al lecţiei se realizează prin intermediul unei strategii didactice, de aici 

rezidă importanţa acordată acesteia în literatura de specialitate.  

Semnificatia de bază a conceptului de strategie didactică este aceea a modului în care 

se combină metodele între ele, metodele cu mijloacele de învățământ, dar și cu formele de 

organizare a activității. Strategia desemnează modul optim de îmbinare a metodelor de 

învățământ, cu mijloacele și formele de organizare a activității didactice. 

Demersul strategic al oricărei evaluări educționale presupune: 

 Stabilirea beneficiarilor evaluării; 

 Stabilirea agenților evaluării (cine va face evaluarea) 

 Justificarea evaluării respective (de ce este necesară); 

 Stabilirea obiectivelor evaluării; 

 Compatibilizarea manierei instrinseci de evaluare cu modulul/tipul de 

predare-învățare prealabile; 

 Identificarea constrângerilor; 

 Stabilirea naturii informațiilor ce se doresc a se obține; 

 Asigurarea / procurarea / elaborarea instrumentelor de evaluare, atât a 

celor standardizate, dar și a celor construite (manufacturate de cei ce evaluează); 

 Plasarea optimă în timp a debutului evaluării și stabilirea duratei 

acesteia; 

 Exprimarea opțiunii pentru maniera de interpretare a rezultatelor 

evaluării în funcție de intenții: pentru clarificare, pentru conformare, pentru 

comparare. 

 Stabilirea modului de valorizare a rezultatelor / concluziilor evaluării 

care trebuie materializate în decizii post-evaluative de recuperare/ progres/ 

schimbare etc. 



Lucrările SIMPOZIONULUI JUDEȚEAN ,,SPIRU HARET - PROMOTORUL ȘCOLII MODERNE ROMÂNEȘTI”, ISSN 2501-5826 
 

Ediția I – 10 mai 2016, LTSH – Piatra-Neamț Page 107 

Formele de evaluare, ce unesc cantitatea de informație sau experiență 

încorporată de elevi și axa temporală, sunt: 

 Inițială (predictivă) 

 Formativă (continuă) 

 Sumativă (cumulativă) 

Pe parcursul învățării, ele au rol de ameliorare și impact în „certificarea” și 

clasificarea conținuturilor .Toate au rol de diagnostic în procesul didactic, dar se insistă 

cu precădere pe evaluarea de început. Pe aceeași linie argumentativă, Ausubel și 

Robinson concluzionau: „Ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele 

pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 

consecință.” 

 

Exemple de bune practici: evaluarea reciprocă și autoevaluarea 

Din dorința de a diversifica formele de evaluare  consacrate (orală, scrisă, observare 

sistematică sau portofoliu), atât de utilizate în cadrul orelor de limba și literatura română, 

propun ca exemple evaluarea reciprocă, ca strategie de optimizare și de atingere a succesului 

școlar, și autoevaluarea.  

Astfel, la clasa a V-a, după ce încheiem lecția Verbul se poate renunța la aplicarea unui 

test docimologic, cu itemi variați, întrucât în cadrul lecțiilor de recapitulare și consolidare 

elevii se familiarizează cu fișe ce au împrumutat structura acestuia. 

Într-o clasă numeroasă, de 28 de elevi, se organizează șapte grupe a câte patru membri 

și li se înmânează fișe auxiliare, ce schematizează informațiile deja predate. De asemenea, 

elevii pot avea la îndemână caietele cu notițe, manualul și portofoliul. Considerată o etapă 

neplăcută până atunci, evaluarea ia acum forma unui concurs.  

În prima parte a orei de evaluare, fiecare grupă are sarcina de a crea patru întrebări fie 

teoretice, fie aplicative, și, apoi, să le adreseze unei alte grupe, selectate de ei. În acest fel, 

fiecare este, pe rând, și evaluator și evaluat. Dorința de competiție îi determină să selecteze 

întrebări cât mai dificile și au oferit permanent feed-back profesorului. Acesta are avut rol de 

observator și se asigură de corectitudinea întrebărilor și a răspunsurilor.  

Intrând în rolul profesorilor, elevii au ocazia să parcurgă toată materia, să asculte și să 

corecteze eventualele erori sau chiar să învețe mult mai mult decât ar fi făcut-o acasă. 

În urma aplicării acestei strategii, am concluzionat că interevaluarea presupune 

implicarea activă a elevilor și face ca actul evaluativ să fie interactiv. Elevii își dezvoltă 

gândirea critică și creativitatea prin efortul intelectual depus pentru a pune întrebări. 



Lucrările SIMPOZIONULUI JUDEȚEAN ,,SPIRU HARET - PROMOTORUL ȘCOLII MODERNE ROMÂNEȘTI”, ISSN 2501-5826 
 

Ediția I – 10 mai 2016, LTSH – Piatra-Neamț Page 108 

O metodă utilă prin care elevii învață să se autoevalueze, dar și să descopere puncte 

cheie ale unei sarcini de rezolvat, este simularea evaluării. 

De exemplu, se poate exersa în cadrul orei de literatură română, la clasa a VIII-a, când 

elevii sunt evaluați la genul liric. Efectivul de elevi este împărțit în două grupe, fiecare elev 

face schimb de lucrări cu un coleg din cealaltă grupă. Se distribuie baremul de corectare și 

notare și li se amintește că ei nu trebuie să fie subiectivi. 

După ce elevii corectează lucrarea, se discută evaluarea cu întreaga clasă și se specifică 

cele mai întâlnite greșeli din cadrul lucrărilor. 

Autoevaluarea și interevaluarea pot dubla nivelul de realizare al competențelor 

elevilor, deoarece îi ajută să-și clarifice scopurile, criteriile de evaluare. Baremele, modelul de 

răspuns sunt studiate de acestia și ei înteleg ce-ar trebui să facă. Oferă informații de tipul 

medalie-misiune. Judecând propria activitate și pe cea a colegilor, înțeleg mai bine materia, 

descoperă moduri diferite de a realiza sarcina de lucru și învață să atribuie succesul unei 

munci bine exersate și mai putin talentului înnăscut. 
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Impresii asupra unui parteneriat de calitate 

Prof. Secară Lăcrămioara 

Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamț 

 

Consider că parteneriatul încheiat de către Casa Corpului Didactic Neanț cu Casa 

Corpului Didactic „Simion Mehedinți”, Vrancea, beneficiar al proiectului ,,Formarea 

profesională a cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar din mediul rural în 

sprijinul formării de competenţe cheie relevante la elevi, POSDRU/157/1.3/S/ 137603 a fost 

unul de calitate și îl consider benefic învățământului nemțean, cadrelor didactice din 

învățământul preșcolar și primar. 

În contextual schimbărilor profunde şi rapide care caracterizează societatea 

contemporană sunt revoluţionate toate domeniile, inclusiv cel educaţional. Noua pedagogie 

„centrată pe elev” trebuie să ţină cont de posibilităţile reale ale acestuia de a performa într-o 

societate complexă şi imprevizibilă, precum cea a secolului al XXI-lea. Astfel, simpla 

transmitere de cunoştinţe nu mai este un scop în sine, ci doar una dintre variabilele necesare 

pentru formarea de competenţe. Pentru ca orientarea spre competenţe să aibă succes, 

dezvoltarea abilităţilor de viaţă este indispensabilă. Fără o paletă largă de abilităţi, elevii nu 

reuşesc să transfere către viaţa reală şi să utilizeze efectiv cunoştinţele pe care le dobândesc 

în mediul şcolar. Abilităţile reprezintă ingredientul esenţial ce le permite transpunerea 

cunoştinţelor în comportamente şi în atitudini. 

Pe 2 octombrie 2015, la Casa Corpului Didactic Neamţ, Corpul B s-a desfăşurat 

Seminarul de exemple şi bune practici din cadrul proiectului Formarea profesională a cadrelor 

didactice din învăţământul preprimary şi primar din mediul rural în sprijinul formării de 

competenţe cheie relevante la elevi, POSDRU/157/1.3/S/ 137603, derulat de Casa Corpului 

Didactic „Simion Mehedinţi”, Vrancea, ca beneficiar în parteneriat cu Casa Corpului Didactic 

Dâmboviţa partener 1 şi Casa Corpului Didactic Neamţ partener 2.  La activitate au participat 

reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, ai Casei Corpului Didactic Neamţ, 

formatori, monitori şi cadre didactice din grupul ţintă, beneficiare ale proiectului. În perioada 

februarie –octombrie 2015, în judeţul Neamţ au avut loc sesiuni de care au beneficiat peste 

200 de cadre didactice din învăţămantul preșcolar și primar provenite de la unităţile de 

îinvăţământ din mediul rural ale judeţului. Formatorii selectaţi din judeţele Bacău, Neamţ şi 

Vrancea, au desfăşurat activităţile deformare în două serii şi cinci locaţii din judeţ: Casa 

Corpului Didactic Neamţ și în patru filiale ale acesteia: Școala gimnazială nr.1, Bicaz, Liceul 

Teoretic „Mihail Sadoveanu”, Borca, Liceul Tehnologic, „Vasile Conta”, Tg. Neamţ şi Colegiul 
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Tehnic „Miron Costin”, Roman. Astfel, am avut formatori din jud. Bacău, Neamț și Vrancea pe 

doamnele formator, prof. Irina Elena Roxana, prof. Curpănaru Livia-Gabriela, prof. Mătăsaru 

Maria, prof. Nechita Elena, prof. Pricopoaia Viorica și domnii formatori, prof. Dogaru Gicu 

Valentin, prof. Ionescu Costantin, iar responsabili cu monitorizarea, dna prof. Vasiliu Moise 

Florentina, director al Casei Corpului Didactic Neamț și dl prof. Floroaia Mihai, director al 

Școlii Postliceale Sanitare Piatra-Neamț. Obiectivul proiectului a fost realizat prin dezvoltarea 

competenţelor profesionale pentru 1600 de cadre didactice din mai multe judeţe prin 

participarea la două cursuri acreditate: Modalităţi de formare a competenţelor cheie a 

preşcolarului şi şcolarului mic (60 de ore) şi Relaţia şcoală – părinţi – comunitate în 

învăţământul preprimar şi primar (60 ore). Absolvenţii au obţinut, pe langă atestatul de 

formare profesională şi câte 800 lei subvenţie pentru participare. 

În învăţămantul preşcolar şi primar, importanţa formării cadrelor didactice în scopul 

centrării pe dezvoltarea competenţelor la elevi constă în: nevoia identificării problemelor 

comportamentale, sociale, emoţionale şi de învăţare ale copiilor; 

 Acordarea sprijinului îin conformitate cu cerinţele şi nevoile fiecărui copil; 

 Întărirea şi dezvoltarea independenţei, responsabilităţii; 

 Acomodarea şi familiarizarea mai uşoară a preşcolarilor la cerinţele grădiniţei şi 

pregătirea pentru şcoală şi viaţă; 

 Crearea şi implementarea unor programe educaţionale de prevenție şi intervenţie în 

perioada timpurie. 

Se evidenţiază din ce în ce mai mult nevoia de facilitare a procesului de pregătire 

pentru viaţă, de adaptare a preşcolarilor şi a şcolarilor la cerinţele instituţiei (grădiniţă sau 

şcoală), dar şi la nevoile individuale. De aici, rezultă rolul important pe care îl au cadrele 

didactice din învăţămantul preşcolar şi primar în dezvoltarea unor programe educaţionale de 

intervenţie în formarea competenţelor generale şi specifice. În cadrul proiectului au fost 

acordate 239 de subvenții în valoare de 800 RON pentru cadrele didacice participante la curs 

și care au îndeplinit criteriile de acordare. Astfel, pentru prima serie s-au acordat 119 de 

subvenții, iar în cea de a doua serie 72 de subvenții pentru cadrele didactice din învățământul 

preșcolar și primar din jud. Neamț și 48 pentru cadrele didactice din jud. Bacău, care au fost 

arondate Casei Corpului Didactic, Neamț. 

Consider că proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul 

preprimar şi primar din mediul rural în sprijinul formării de competenţe cheie relevante la elevi 

a constituit o oportunitate fructificată riguros de către beneficiar și parteneri în contextul 

dezvoltării durabile şi al implementării unui sistem educaţional centrat pe formarea 

competenţelor la elevi.  
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Clasele cu program prelungit – o soluție pentru învățământul românesc 

Profesor pentru învăţământul primar, Doina Țarălungă 

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Roman, jud. Neamț 

 

În școala noastră, inițiativa introducerii programului prelungit este tânără, dar 

rezultatele obținute au fost argumentate pentru a se continua ceea ce s-a început în anul 

școlar 1997-1998. 

Sub aspect organizatoric, acest sistem de lucru este aplicat la nivelul a zece clase și 

constă în prelungirea programului pentru partea a doua a zilei, până la ora 16.00, timp în care 

se organizează efectuarea temelor pentru acasă sub îndrumarea învățătorilor, activități pe 

cercuri, pe obiecte, activități recreative, etc. 

Cea mai importantă activitate în cadrul programului prelungit este, fără îndoială, 

pregătirea pentru lecții. Aceasta nu înseamnă repetarea unor lecții predate în clasă și nici 

dădăceala obositoare și plictisitoare în timpul efectuării temelor, ci dozarea cu grijă a timpului 

pentru consolidarea cunoștințelor, aprofundarea prin corelări, legătura cu viața, cu practica, 

explicații suplimentare, rezolvare de probleme. Rolul învățătorului este acela de coordonator, 

consultant, îndrumător, acționând diferențiat și individualizat ori de câte ori este nevoie. 

Fără a intra în detalii, credem că merită menționate o serie de considerente teoretice 

fundamentale ale psihologiei referitoare la procesul dezvoltării psihice, la rolul și importanța 

activității în construcția și dezvoltarea personalității în ansamblu, întrucât ținând seama de 

ele au demarat la desfășurarea unui proces educațional care are o serie de note specifice, de 

particularități. 

Una din trăsăturile fundamentale ale procesului de dezvoltare constă în caracterul său 

activ. Dezvoltarea nu poate fi impusă organismului în mod mecanic din exterior, ea fiind 

condiționată de interacțiunea dintre subiect și obiect (mediu), iar pe măsură ce se ajunge într-

un stadiu mai avansat al dezvoltării din ce în ce mai ample, cu o determinare interioară. 

În această perspectivă, factorul intern nu-și are originea în el însuși, ci rezultă din 

interacțiunea continuă dintre organism și mediu și în același timp, prin interiorizare, prin 

achiziții treptate în structura psihică, ajunge să dobândească o relativă independență față de 

mediu, prin capacitatea de autoreglaj și autocontrol. 

Principalele achiziții la școlarul mic, stadiu de dezvoltare ce-l situează în clasele I-IV, 

devin fundamentale pentru definirea lui ca structură cognitivă, motivațională, afectiv-

voluțională și caracterială, fiind dependente în mare măsură de maniera în care aceste 
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cunoștințe sunt transmise și receptate, de modul de relaționare al lui în acest act educațional, 

atât cu colectivul, cât și cu cadrul didactic. 

A acționa în condițiile învățării înseamnă a lucra cu obiectele sau numai verbal și 

mintal cu înlocuitori ai obiectelor (simboluri: semnul grafic, cifre, etc.). 

Acest aspect motivațional constituie și o explicație a faptului că adaptarea la viață și 

activitatea școlară s-a realizat în aceste colective fără urmări traumatizante,  tensionate, știut 

fiind faptul că mica școlaritate este perioada când se modifică substanțial regimul de muncă și 

viață, școala introducând în fluxul activității copilului un anumit orar, anumite planuri și 

programe cu valoare structurată pentru activitate. 

Mutațiile bruște care acompaniază noua vârstă în desfășurarea copilăriei, mutații ce se 

petrec sub acțiunea sistematică a mediului școlar, care aduce cu sine noi cunoștințe, noi 

tehnici intelectuale, noi exigențe și îndatoriri, reprezentând un adevărat șoc al școlarizării, au 

înregistrat în colectivele școlare în discuție, un nivel optim de adaptare școlară, la ocupațiile și 

relațiile școlare. 

Ținând seama de aceste principii teoretice fundamentale – trecute sumar în revistă – 

activitatea didactică a devenit eficientă, odată cu organizarea ei pe baza următoarelor criterii: 

 stabilirea clară a capacităților (și subcapacităților) pe care urmează să le 

demonstreze elevii; 

 corelarea eficientă a timpului destinat activității directe și a celei 

independente, în funcție de gradul de dificultate al temei, atât în ceea ce privește 

volumul și calitatea cunoștințelor, cât și valoarea aplicativă a acestora; 

 folosirea unor forme variate de muncă independentă care să stimuleze 

creativitatea, dezvoltarea atitudinilor și capacităților intelectuale, formarea 

priceperilor și obișnuințelor, mobilizarea activă a tuturor posibilităților elevului; 

 respectarea unor criterii privind igiena școlară, educarea atenției, 

precum și evitarea oboselii; 

 verificarea și aprecierea sistematică a rezultatelor activității 

independente, completată prin organizarea curentă a muncii de corectare a greșelilor. 

În aceste condiții, s-a realizat o accelerare a ritmului și a procesului de învățare, mai 

ales asupra elevilor cu dificultate în însușirea cunoștințelor, dar și în rândul celorlalți elevi, 

obținându-se la sfârșitul semestrului I calificativul „BINE” și „FOARTE BINE”. 

Practicarea eficientă a programului prelungit a exclus supraîncărcarea elevilor. Idealul 

este ca programul prelungit să se desfășoare astfel încât elevii să se întoarcă în familie cu 

toate lecțiile pregătite pentru a doua zi. Aceasta presupune angajarea învățătorului care 
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lucrează cu elevii într-o muncă stăruitoare, sistematică, de a-i învăța pe elevi cum să învețe, de 

a-i înarma cu instrumentele muncii intelectuale care le dau posibilitatea să pătrundă în esența 

lucrurilor, înlăturând amănuntele nesemnificative. 

Luarea în considerare a particularităților de vârstă și individuale ale elevilor a 

contribuit și la respectarea și realizarea principiului accesibilității. Prin respectarea normelor 

și regulilor impuse nu a fost confundată – în activitatea de edificare a temelor – cu înlăturarea 

oricărui efort. 

Am ținut seama de faptul că o activitate prea ușoară poate deveni plictisitoare și n-ar 

ajuta la dezvoltarea lor și de aceea, prin accesibilitate nu am înțeles facilitate. Elevii au fost 

necontenit puși în fața unor probleme noi, a unor situații problematice din ce în ce mai grele, 

mai complexe care să-i solicite, dar pe care să le poată până la urmă rezolva. 

Efortul personal, stabilirea unor asociații de idei în mod voluntar și conștient sporesc 

eficiența procesului cunoașterii și deci a procesului învățării. 

Drumul de la perceperea activă a materialului la stabilirea unor generalizări, solicită 

permanent înțelegerea legăturilor dintre fenomenele observate, desprinderea esențialului, 

selectarea generalului, ceea ce nu s-a putut realiza decât prin efortul intelectual al elevului, 

printr-o participare activă și conștientă la procesul învățării. 

Cadrele didactice au avut ca prioritate în cadrul acestor activități să solicite elevilor să 

distingă ceea ce este esențial de ceea ce este secundar în cunoștințele predate, să aplice 

cunoștințele în practică, în condiții variate, să se folosească de ele la însușirea unor cunoștințe 

noi. Cele mai trainice cunoștințe sunt acelea pe care elevii și le-au însușit din activitatea 

proprie și care i-a făcut să devină capabili să folosească noile cunoștințe, nu numai în 

rezolvarea unor teme de școală, ci și în viață, subordonându-le unui scop precis. În cadrul 

programului prelungit, activitatea se îmbină cu recreerea, în vederea evitării oboselii, 

monotoniei, plictiselii și scăderii interesului elevilor pentru muncă. 

În fiecare zi, timp de 5 zile pe săptămână, există minim 40 de minute de activități 

recreative, timp în care copiii participă activ, sub îndrumarea cadrelor didactice, la: 

 dans modern (activitatea organizată diferențiat, după preferințe și calități) 

 calculator (jocuri și inițiere) 

 engleză (joc, cânt, inițiere) 

 muzică instrumentală (activitate diferențiată de inițiere cu instrumente muzicale: 

mandoline, miniorgi, formții de muzică ușoară) 

 sport (înot, handbal). 
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Pe parcursul a 4 ani, în cadrul activităților recreative, copiii își lărgesc considerabil 

gama intereselor și preocupărilor, reușind: 

- să descopere frumusețea limbii engleze 

- să deslușească tainele dansului modern 

- să intre în lumea mirifică a calculatorului 

- să cunoască și să se „plimbe” pe armonii de clape și corzi 

- să facă cunoștință cu spiritul de întrecere în activitatea sportivă. 

Acestora li se adaugă efectuarea unor exerciții de înviorare și tehnici de relaxare care 

se pot folosi și în alte momente ale zilei. În cadrul acestor tipuri de activități, copiii se cunosc 

mai bine, devin mai sociabili, legați de colectiv și de școală, stabilesc mai ușor afinitățile și se 

leagă prieteniile. 

Cunoscând puterea de influențare a fenomenelor psihosociale ce apar în cadrul 

grupelor școlare, cadrele didactice au atribuit și au știut să exploateze influența lor pozitivă, 

formativă, contribuind la transformarea lor în forțe dinamizatoare ale procesului educațional. 

Particularitățile și caracteristicile grupurilor școlare cu orar prelungit derivă și din 

faptul că pe durata celor 8 ore de activități, copiii au ocazia de a stabili relații interpersonale 

conștiente și directe între ei care constituie cadrul contextual și mijlocul de formare, 

cristalizare, manifestare a personalitații. 

Am remarcat în cadrul acestor grupe școlare fenomene de coeziune, solidarizare, 

preferare, foarte puternice, bazate pe cunoașterea, aprecierea și valorizarea reciprocă, pe 

preferințe pentru anumite activități, pe interese de acțiune comune, motivate de interese și 

preferințe diferențiate. 

Acești copii se caută reciproc și în afara timpului petrecut împreună, preferând aceste 

relații în pofida faptului că au posibilitatea de a intra în contact și cu alte grupuri de copii, iar 

atunci când o fac, stabilesc relații fundamentale pe sfera lor de preocupări, interese și 

preferințe. 

Un fapt ce merită menționat este că influența instructiv-educativă se realizează pe 

durata unui interval de timp mai îndelungat – programul din orar, activități recreativ-

formative preferențiale, activități de rezolvare a temelor – ceea ce lărgește sfera de 

preocupări, pe de o parte, iar pe de alta, creează un anumit sistem de valori, interese, 

motivații, protejându-i într-o mai mare măsură de influențe aleatoare, cum ar fi influența 

„străzii”. 

Prezența învățătorului timp mai îndelungat în mijlocul colectivului, accelerează 

procesul de cunoaștere a particularităților psihoindividuale ale elevilor, facilitând optimizarea 
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actului educațional, iar relevarea unor aptitudini a permis dirijarea elevilor spre diferite 

cercuri, cum ar fi: dans, muzică, limba engleză, muzică instrumentală, informatică. 

După patru ani de lucru cu elevii clasei, m-am convins de eficiența acestui sistem și fără 

a avea pretențiile unor finalități elaborate, ca urmare a unui experiment, mi-am formulat din 

obsevațiile curente unele concluzii: 

1. Introducerea programului prelungit a imprimat școlii noi valențe, datorită 

intervalului mai mare de timp în care aceasta își exercită influența asupra elevilor. 

2. Există o colaborare unitară între școală și familie, aceasta din urmă implicându-

se mai mult în soluționarea unor probleme de natură administrativă sau contribuind la 

dotarea cu material didactic a școlii și clasei. 

3. Întregul corp didactic ce lucrează la această clasă este unit, interesat să 

valorifice experiența personală și experiența specialiștilor pentru a realiza finalitațile 

actului educațional. 

4. Programul de muncă desfășurat în acest sistem se integrează curentului 

reformator al învățământului românesc și constituie o evidentă cale de manifestare a 

celor șapte dimensiuni ale noutății în Curriculum Național. 
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Managementul comportamental al elevilor utilizând principiile 

autoreglării emoționale 

Prof. psih. Sorina Vasilescu-Apostol 

C.J.R.A.E. Neamț 

,,Obişnuinţele se transformă în caractere.” (Ovidiu) 

Termenul „dificultăţi comportamentale” este utilizat  cu sensul de orice dificultăţi 

legate de comportamentul elevilor în şcoală, indiferent de cauza acestora. Deci, termenul nu 

se referă doar la situaţiile de indisciplină, ci cuprinde şi dificultăţi de natură socială, 

emoţională şi/sau legate de sănătatea mentală, precum şi dificultăţi care îşi au originea în 

situaţia socială sau familială a elevilor şi care se reflectă în comportamentul problematic la 

şcoală. 

La baza acestei teorii stau câteva convingeri fundamentale: 

 Comportamentul este un mijloc de comunicare şi, atunci când este inadecvat, există 

o cauză.  

 Comportamentul este strâns legat de contextul în care apare.  

 Un comportament inadecvat manifestat la nivel de grup de elevi reprezintă un 

aspect mult mai grav decât un comportament inadecvat manifestat la nivel 

individual. 

 Comportamentul inadecvat al elevilor nu apare fără motiv.  

 De multe ori, anumite tipare de comportament sunt reacţii/răspunsuri învăţate/ 

însuşite din anumite situaţii concrete.  

 Comportamentul elevilor nu poate fi controlat. Ceea ce putem face este să 

determinăm contextul şi limitele care promovează un comportament pozitiv şi 

reduc comportamentul inadecvat.  

 Fiecare elev este unic, cu personalitate proprie şi tipar de comportament 

individualizat. 

Impactul unui comportament inadecvat asupra noastră, ca profesori, este considerabil. 

Întreruperi ale lecţiei provocate de elevi care vorbesc în timpul orei sau care nu-i lasă pe 

colegi să înveţe sunt lucruri de care trebuie să se ocupe un profesor şi care nu fac decât să 

adauge la stresul de a fi profesor. Cu toate acestea, reducerea comportamentelor de acest fel 

se poate aborda eficient prin crearea unui climat de promovare a comportamentului pozitiv, 

combinat cu profesori care au la dispoziţie tehnici adecvate de management al 
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comportamentului. Deseori, în cazul unor incidente mai serioase provocate de 

comportamente neadecvate, profesorii trec prin experienţe negative ca urmare a 

interacţiunilor cu elevii. Acest lucru înseamnă  sentimente de furie, teamă, deznădejde şi 

incapacitate. Dar tocmai aceste sentimente sunt cele care generează înţelegerea 

comportamentului fiecărui elev în parte. Dacă un profesor se simte frustrat şi respins ca 

urmare a comportamentului unui elev (de exemplu, pentru că elevul i se adresează într-o 

manieră total nepoliticoasă), de regulă, aceste sentimente oglindesc sentimentele pe care 

elevul le are ca urmare a ceea ce se întâmplă în propria sa viaţă.  

Faptul că înţelege că sentimentele elevului sunt oglindite de profesor, printr-un proces 

de transfer, îi permite profesorului să răspundă la comportamentul elevului din perspectivă 

profesională, şi nu personală şi emoţională. Prin aceasta, nu numai că se ajunge la 

identificarea unor reacţii / răspunsuri mai eficiente, dar se reduc simţitor stresul şi tensiunea 

trăite de profesori în astfel de situaţii dificile. O altă problemă cu care se confruntă profesorii 

în combaterea comportamentelor inadecvate este tendinţa de a descrie comportamentul din 

punctul de vedere al impactului comportamentului. De exemplu: „Astăzi, Alex a întrerupt 

lecţia de mai multe ori”. O astfel de abordare nu oferă prea multe informaţii despre 

comportamentul propriu-zis al lui Alex. 

Înţelegerea cauzalităţii emoţiilor este un proces destul de dificil datorită tendinţei 

oamenilor de a considera cauza emoţiei ca fiind un eveniment sau o situaţie care este în afara 

lor. Acest lucru poate fi cu uşurinţă observat dacă analizăm mesajele pe care le transmitem 

atunci când exprimăm o anumită emoţie sau când spunem celorlalţi despre cum ne simţim. 

Adesea în limbajul uzual auzim exprimări de genul „m-ai enervat, m-a înfuriat Andrei de 

dimineață.” Aceaste mesaje atribuie cauza emoţiilor noastre în afara noastră, lăsând să se 

înţeleagă că ceilalţi sunt responsabili de modul în care ne simţim. În realitate,  oameni diferiţi 

care se confruntă cu aceeaşi situaţie, se simt diferit deoarece emoţia nu este determinată de 

eveniment în sine, ci de modul în care o persoană interpretează la nivel mental evenimentul 

respectiv. Dacă emoţia ar fi determinată de evenimentul sau situaţia în sine, atunci într-un 

anumit context toţi oamenii ar trebui să simtă la fel. De exemplu, toţi copiii care sunt la 

grădiniţă şi desenează ar trebui să se simtă la fel, să aibă aceleaşi emoţii. 

Emoţiile sunt determinate de modul în care interpetăm o situaţie şi fiecare este 

responsabil pentru modul în care se simte „Mă simt în funcţie de modul în care gândesc”. 

Important în gestionarea emoțiilor este autocontrolul. 

Deoarece de fiecare dată emoțiile noastre sunt corecte și reale, unele dintre ele ne 

creează disconfort psihic..Autoreglarea emoțională înseamnă să fii capabil să schimbi modul 
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în care te simți. Autoreglarea emoțiilor este diferită de a nega sau de a evita emoția. De 

exemplu, este nesănătos să negi emoția de durere la pierderea cuiva sau să o transformi într-o 

emoție de indiferență. Să schimbi modul în care te simți înseamnă să trăiești o nouă emoție, 

diferită de cea pe care o trăiești și în legătură cu care ai decis că nu te conduce nicăieri. Acest 

lucru se face printr-un set de abilități care te ajută să reacționezi emoțional la ceva diferit; 

astfel trăiești o nouă emoție legată de același eveniment. 

Conceptul de „autoreglare emoţională” se referă la procesul prin care indivizii  îşi 

autoreglează şi controlează atât reacţiile interne la emoţii,  cât şi expresia comportamentală a 

emoţiilor (Landy, 2002). 

Principii care stau la baza autoreglării emoţionale: 

(1) Emoţiile sunt consecinţa directă a felului în care gândim asupra situaţiilor prin care 

trecem. 

Exemplu: tristeţea şi deprimarea resimţite într-o situaţie neplăcută decurg direct din 

lucrurile pe care ni le spunem (gândurile) referitoare la ce s-a întâmplat. Puse în aceeaşi 

situaţie, diverse persoane ar simţi emoţii diferite, în funcţie de felul în care gândesc. 

(2) Felul adaptativ sau dezadaptativ în care gândim poate fi identificat. 

Exemplu: Putem să ne dăm seama de cum gândim în anumite situaţii, comparativ cu 

altele. De asemenea, repetarea anumitor gânduri dezadaptative de tipul „Este un elev rău 

incapabil”, Acest mod de abordare intensifică emoţia negativă disfuncţională într-o manieră 

sesizabilă. 

(3) O dată identificate, gândurile dezadaptative pot fi schimbate. 

Exemplu: Deoarece sunt gânduri produse de noi, rezultă că avem posibilitatea să 

generăm şi altfel de gânduri - în momentul în care mă fac de râs în faţa colegilor îmi pot spune 

că „Nu se vor mai juca niciodată cu mine pentru că mă vor considera un prost” sau pot să îmi 

spun că „Am greşit, dar pot îndrepta acest lucru fiind mai atent data viitoare”. 

(4) Schimbarea gândurilor modifică emoţiile resimţite. 

Exemplu: Dacă în loc de gândul că „Nu voi mai lua niciodată note bune dacă am luat o 

notă aşa de mică la acest extemporal” un elev ar concluziona că „Am luat o notă mică pentru că 

nu am învăţat suficient; voi învăţa mai mult şi data viitoare voi lua o notă mai bună”, emoţiile 

resimţite ar fi mai funcţionale, facilitând comportamente utile, adaptative. 

(5) Schimbarea gândurilor dezadaptative presupune implicare şi efort voluntar. 

Exemplu: În situaţiile dificile, gândurile disfuncţionale se activează automat. 

Schimbarea acestora presupune identificarea lor şi producerea de gânduri alternative 

adaptative, cu care vor fi înlocuite. O astfel de schimbare este dificilă, posibilă numai în 
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condiţiile în care persoana este motivată corespunzător şi ajutată în procesul de 

schimbare.Nu se recomandă să abordăm mai mult de un comportament o dată pentru 

reuşita intervenţiei! 

Se alege unul dintre comportamentele indezirabile care are punctaj maxim ca frecvenţă 

şi se urmăreşte timp de o săptămână elevul pentru a înregistra aşa-numitul „nivel de bază”, 

adică situaţia de la care plecăm şi cu care vom compara rezultatele intervenţiei. 

Modificarea efectivă a comportamentului se poate face prin aplicarea modelului ABC. 

Acest model este utilizat pentru a înţelege care sunt factorii ce influenţează comportamentul 

elevului şi cum putem interveni pentru a modifica comportamentele nedorite. 

A – antecedente 

Evenimentele antecedente sunt foarte importante pentru a evidenţia contextul care 

facilitează apariţia unui comportament sau a altuia la copil. Antecedentele se pot clasifica în: 

1. reguli; 

2. expectanţe; 

3. contextul fizic (organizarea clasei). 

B – comportament (behaviour) 

Comportamentul este ceea ce face copilul. Părinţii şi profesorii fac adesea remarci de 

genul: „E leneş” sau „Are o atitudine nepăsătoare” şi au convingerea că descriu corect şi exact 

problema. Nu e chiar aşa! Comportamentul este ceva observabil, măsurabil şi bineînţeles, 

poate fi schimbat. Comportamentul nu este ceva ce copilul nu face (ex. „Nu-şi face tema!” nu 

este un comportament). „Se joacă cu creionul” când ar trebui să-şi facă tema ar putea fi 

comportamentul pe care am dori să-l diminuăm. 

C – consecinţe 

Consecinţele care apar ca urmare a comportamentelor sunt de o importanţă critică. 

Oamenii fac anumite lucruri deoarece acţiunile lor sunt urmate de anumite consecinţe (ex. 

atenţia celorlalţi, laudă, alte beneficii). Un comportament nu este continuat dacă efectele 

realizării lui sunt negative (ex. dacă eşti pedepsit, dacă nu te bagă nimeni în seamă, dacă eşti 

criticat etc.). Consecinţele pot astfel fi clasificate în: variante de recompense şi de consecinţe.  

Consecinţele pot fi structurate astfel încât să apară contingenţe (legături). De exemplu, i 

se poate spune elevului „După ce faci ordine pe bancă, poţi să ieşi în pauză” sau „Când termini 

exerciţiul ai 5 minute libere.” 

Opusul consecinţelor, uneori chiar cu o mai mare eficienţă, este lipsa lor. Acest lucru 

înseamnă că respectivul comportament nu este întărit sau menţinut. Acest efect este dezirabil, 

evident, când dorim să scădem frecvenţa unor comportamente nepotrivite. 
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În concluzie, modificarea comportamentului se poate face în 2 moduri: 

 schimbând situaţia care îl favorizează (antecedentele); 

 schimbând consecinţele / efectele pe care le are şi care îl menţin. 

Modificarea antecedentelor 

Mulţi profesori şi părinţi cred că au reguli, dar de fapt puţine dintre aceste reguli sunt 

prezente într-o formă scrisă; multe dintre aceste reguli sunt neclare (ex. „după ce vii de la 

şcoală trebuie să faci x, y, z” – asta poate însemna – imediat, după ce mănânci, înainte să te uiţi 

la TV) şi e normal să fie confuze pentru copil. 

Tot astfel, expectanţele sunt adesea neclare, de exemplu când un părinte spune „Sper că 

o să te comporţi frumos când mergem la mătuşa în vizită” sau când un profesor spune „Vreau 

să te comporţi frumos când avem musafiri în clasă”. Chiar dacă copilul dă din cap în semn că a 

înţeles, cum interpretează el „să se comporte frumos”? Această expectanţă din partea 

părintelui sau a profesorului este neclară şi în mod cert nespecifică. 

Sugestii: 

 redactarea un regulament al clasei împreună cu elevii; 

 formularea regulilor şi aşteptărilor dvs. clar, concis şi menţionarea a ceea se 

întâmplă în cazul nerespectării lor; 

 exersarea unui mod de a comunica cu elevii caracterizat de claritate, precizie; 

 captarea atenţiei elevilor atunci când se solicită ceva. 

Activitatea de predare are loc de obicei într-un cadru destul de neobişnuit: o încăpere 

mică (pentru cerinţele ce se impun), mobilată adesea inadecvat, cu puţin spaţiu de mişcare, 

contra timp – 50 de minute în care trebuie atinse un număr de obiective curriculare – şi 25-30 

de personalităţi distincte, unice. În aceste condiţii este de la sine înţeles că meseria de dascăl 

se poate dovedi una destul de stresantă. 

Din acest motiv una dintre întrebările fundamentale pe care ar trebui să și-o adreseze 

un profesor la începutul unui nou an şcolar ar trebui să fie: „Ce pot face pentru a diminua şi 

eventual a preveni problemele de comportament în clasă? 
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