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Simpozionului internaţional „Aportul activităţilor curriculare şi extracurriculare în 

dezvoltarea educabilului”, 2015 

 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea 

procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la 

organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Promovarea exemplelor de 

bună practică din domeniul educaţiei şi cercetării psiho – pedagogice, cunoaşterea 

şi valorificarea metodelor şi tehnicilor de îmbunătăţire a calităţii actului 

educaţional. Optimizarea calităţii educaţiei se poate realiza prin demersuri 

didactice interactive , centrate pe elev, cât şi prin includerea competenţelor de 

relaţionare interculturală în implementarea curriculumului formal şi nonformal la 

nivelul învăţământului. 

Temele abordate îşi propun tratarea problematicii actuale a învăţământului în 

contextul asigurării standardelor de calitate in educaţie. Totodată, creşterea 

calităţii procesului educaţional este complet  prin dezvoltarea şi promovarea 

potenţialului activităţilor educative extraşcolare ca modalitate complementară de 

integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate şi îmbunătăţirea 

activităţilor instructiv - educative din învăţământul contemporan. 

Scopul Simpozionului Internaţional „Aportul activităţilor curriculare şi 

extracurriculare în dezvoltarea educabilului”, 2015: realizarea unui schimb de 

experienţă între cadre didactice prin activităţile curriculare şi extracurriculare 

desfăşurate pentru dezvoltarea armonioasă şi integrantă a educabilului în 

societatea modernă. 

Din obiectivele prezentului simpozion enumerăm: 

        1. Valorificarea cunoştinţelor participanţilor la simpozion, sintetizarea şi 

promovarea celor mai importante informaţii generate de lucrările prezentate.  

         2. Educarea elevilor pentru înţelegerea, aprecierea şi promovarea 

informaţiilor valoroase în activităţi curriculare şi extracurriculare, educarea în 

spiritul creativităţii şi inovării în actul instructiv-educativ. 

         3. Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare, socializare şi înţelegerii a 

importanţei informaţiei în orice situaţie, expuneri de obiecte, machete, desene etc., 

realizarea şi prezentarea de diverse proiecte, studii de cercetare etc. 

Partenerii în comitetul de organizare sunt: Inspectoratul Judeţean Arad, 

DGASPC Arad, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad - Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, Universitatea „Vasile Goldiş”, Arad şi 

Şcoala Gimnazială „Lucian Magdu”,Bătania , Ungaria. Coordonatorii prezentului 

simpozion sunt: prof. Kuschausen Cristina, prof. Farcaş Angelica, prof. Lazea 

Crina. 

 

 

 

 

http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-ale-educatiei-psihologie-si-asistenta-sociala
http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-ale-educatiei-psihologie-si-asistenta-sociala
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≈ Despre dascăli şi elevi ≈ 

Câteva gânduri introductive.... 

 
Rolul profesorului în modelarea personalităţii elevilor 

    Prof. Claudius Lucian Mladin 
                                                Inspector şcolar general – ISJ Arad 

 

Transformările importante intervenite în dezvoltarea societăţii afectează 
într-o măsură importantă şi viaţa şcolii. Cererea crescândă de educaţie, educaţie 
permanentă, integrarea învăţământului cu cercetarea şi producţia, obligă şcoala 

să-şi revizuiască principiile, obiectivele, structura, metodologia şi stilul de lucru, 
pentru a răspunde adecvat exigenţelor tot mai mari pe care societatea i le pune în 

faţă. 
Obiectivele care stau în faţa şcolii contemporane, numeroase şi complexe, 

pot fi îndeplinite numai cu un personal devotat, temeinic pregătit şi înzestrat cu 

valoroase calităţi personale şi profesionale. Este subliniată cu deosebire sarcina 
formativă ce revine personalului didactic în educarea tinerei generaţii şi nu numai 
aceea de instruire a elevilor. Inversarea de accent de pe informativ pe formativ, nu 

poate fi realizată doar prin simpla formulare a unor deziderate elevate, întrucât 
reclamă o reconsiderare a întregului sistem de învăţământ şi în special o 

subliniere specială a locului şi rolului profesorului în acest sistem, el fiind 
specialistul care participă la formarea cadrelor pentru toate sectoarele de 
activitate. 

Fiecare educator, învăţător şi profesor din întregul sistem de învăţământ, 
trebuie să fie atât un bun specialist în domeniu, cât şi un bun educator. Numai 

îmbinând aceste două calităţi, cadrele didactice îşi vor îndeplini în bune condiţii 
sarcina de înaltă responsabilitate şi onoare în formarea tinerei generaţii. A reveni 
mereu asupra  rolului şi funcţiilor profesorului, înseamnă a încorpora noile 

achiziţii ale cercetării pedagogice şi a preciza domeniile şi direcţiile de competenţă 
ale acestuia. 

Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a 

personalităţii elevilor. Cu toate că a sporit  şi influenţa altor factori în procesul 
educaţiei, profesorul îşi păstrează numeroase prerogative în acest domeniu, el 

fiind principalul modelator al personalităţii elevilor, începând de la imprimarea 
unei conduite externe, până la formularea aspiraţiilor şi idealurilor lor de viaţă. 

Efectele activităţii şi personalităţii profesorului au făcut obiectul unor 

cercetări de pedagogică, psihologie, pedagogică şi de sociologia educaţiei, 
urmărindu-se ridicarea eficienţei activităţii pedagogice în general şi a profesorului 

în special. Sporirea funcţiei profesorului de confident, consilier, transmiţător al 
valorilor culturale, a lărgit câmpul de activitate şi a accentuat interdependenţele. 
Multe cercetări pedagogice analizează procesul de învăţământ, rolul şcolii şi al 

profesorului în condiţiile societăţii, influenţându-le orientarea. 
Principalele direcţii de cercetare ştiinţifică privind rolul profesorului, care a 

îmbogăţit domeniul didacticii sunt: personalitatea sa; rolul şi funcţiile sale; 

comunicarea şi relaţiile cu elevii; pregătirea şi perfecţionarea; eficienţa activităţii 
sale. 
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Concluziile desprinse din aceste cercetări au îmbogăţit tabloul 
caracteristicilor educatorilor, au sporit caracterul  ştiinţific  al unor recomandări  

pedagogice,  au fundamentat unele observaţii şi date acumulate în timp şi au 
conferit un caracter ştiinţific deciziilor privind organizarea şi conducerea 
procesului de învăţământ. 

Statutul educatorului se cere şi el reconsiderat la toate treptele de învăţământ, de 
la educator până la profesor universitar. 

A reconsidera statutul cadrelor didactice înseamnă a reexamina dintr-o 
perspectivă nouă, a-i aduce îmbunătăţirile care i se impun, a revedea funcţiile 
acestor cadre şi poziţia lor în relaţiile lor cu elevii şi cu ceilalţi factori educativi, a 

le spori ponderea formativă în ansamblul activităţilor ce le desfăşoară. A revedea 
statutul cadrului didactic mai înseamnă a-l pune de acord cu noile obiective ale 

şcolii, cu noile date ale cercetării ştiinţifice, cu noile modalităţi de lucru în 
activitatea didactico–educativă. Noul statut al profesorului impune o pregătire mai 
complexă, mai largă şi mai temeinică, determinată şi de responsabilitatea ce îi 

revine şi de rolul accentuat al elevului în procesul propriei formări, precum şi de 
modernizarea tehnologiei didactice. 

Profesorul ocupă o poziţie cheie în activitatea de programare, de organizare, 

realizare şi evaluarea procesului educaţional. 
Extinderea educaţiei permanente impune şi ea modificări substanţiale în 

statutul profesorului, datorită apariţiei unor noi specialişti în învăţământ, cum 
sunt planificatorii, animatorii culturali etc. Creşterea atribuţiilor educative, atât ca 
activist cultural, cât şi ca specialist în coordonarea influenţelor educative, fac din 

cadrul didactic un valoros colaborator al noilor generaţii în munca de auto-
formare şi de afirmare a idealului de viaţă. 

Reflectând concepţia care se află la baza pregătirii tineretului şi a creşterii 

nivelului cultural, educativ al populaţiei, profesiunile didactice, asigură prin 
specificul lor, realizarea parametrilor principali, caracteristici omului nou cerut de 

societate. Profesiunile didactice reflectă trăsăturile importante pe care societatea 
vrea să le posede tânăra generaţie. Aceste profesiuni constituie o verigă însemnată 
în mecanismul vieţii sociale, ele vizează realizarea unuia dintre marile imperative 

ale societăţii noastre şi anume: transmiterea valorilor culturale şi asigurarea 
continuităţii şi creativităţii sociale. 

Încercarea şcolii de a pregăti cadre pe măsura exigenţelor societăţii actuale, 
a impus o necontenită prefacere a sistemului de învăţământ, o înnoire şi 
îmbogăţire a profilului profesiunilor respective. 

Profesorul a constituit punctul de plecare în construirea unei concepţii 
pedagogice despre învăţământ şi educaţie, cărora li s-a imprimat o puternică notă 
socială. 
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Cuvinte cheie: gestionare, criză educaţională, intercunoaştere, eficienţă 

 
1. MOTIVAREA DEMERSULUI EXPERIMENTAL 

Competenţele manageriale ale educatorilor sunt apreciate ca fiind cele care 

facilitează la nivelul relaţiilor elevi-educatori-părinţi, în manieră empatică, 
formarea şi dezvoltarea unor comportamente de identificare, apartenenţă şi 

interacţiune socializantă şi socializabilă, antrenând conduite şcolare şi sociale 
optime. Una dintre realităţile şcolii, în contextul actual, este aceea că educatorii se 
confruntă cu o creştere semnificativă a numărului de elevi ce manifestă 

comportamnete problematice, tot mai complexe şi diversificate. Pornind de la 
aceste considerente, apreciem că trebuie acordată o atenţie sporită în cadrul 
programelor de formare iniţială şi continuă pentru profesia didactică, în ceea ce 

priveşte dezvoltarea competenţelor strategice ale potenţialilor şi actualilor 
educatori, pentru a proiecta şi implementa strategii de intervenţie 

psihopedagogică eficiente, în scopul prevenţiei şi ameliorării comportamentelor 
problematice ale elevilor. 

Pe fondul acestor realităţi a apărut necesitatea identificării factorilor ce 

determină ineficienţa strategiilor şi stilurilor de gestionare a situaţiilor de 
manifestare a comportamentelor problematice, utilizate de educatori  în mod 

curent. Se remarcă în practica educaţională o serie de atutudini didactice ce 
creează un teren propice pentru manifestarea comportamnetelor problematice ale 
elevilor, dintre care amintim: 

 centrarea educatorilor, a efortului, atenţiei, a controlului acestora, 
preponderent  asupra situaţiilor de învăţare, a activităţilor de predare; 

 ignorarea diversităţii situaţiilor educaţionale ca structuri complexe, 

atitudinal-relaţionale; 
 intervenţii tardive, lipsite de promtitudine şi responsabilitate; 

 reacţii singulare, incoerente şi absenţa unor strategii pe termen lung; 
 absenţa consecvenţei şi a fermităţii în luarea deciziilor, prin neasumarea 

responsabilităţii intervenţiilor. 

În consecinţă, implicarea activă şi creatoare a educatorilor şi a educabililor în 
procesele interacţionale, dar mai ales formarea lor, în sensul adaptării şi 

schimbării strategiilor de gestionare a comportamentelor problematice, devin 
condiţii necesare şi prealabile în realizarea dezideratelor educaţionale ce vizează 
creşterea coeziunii în grupul de elevi şi implicit în organizaţia şcolară. Grupul de 

elevi care dezvoltă o organizare socială eficientă, o diviziune a sarcinilor şi 
delegarea responsabilităţilor, sisteme de informare şi comunicare optime, se 



 

P a g i n a | 6   

 
Tribuna sportivului, nr.8  

≈2015≈ 

manifestă cu un avantaj adaptativ în mediul organizaţional şi social.  
1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE STUDIULUI 

Demersurile de cercetarea psihopedagogică şi managerială s-au raportat 
permanent la eficienţa strategiilor de intervenţie pentru ameliorarea 
comportamentelor problematice şi implicaţiile acestora în dezvoltarea 

organizaţională. În mod firesc am formulat o serie de întrebări, ce se constituie în 
obiective ale demersului investigativ:  

 Care este semnificaţia actuală a comportamentelor problematice? 
 Cum influenţează calitatea strategiilor şi stilurilor de intervenţie 

psihopedagogică în situaţia comportamentelor problematice, dezvoltarea mediului 

organizaţional? 
 Cum determină conştientizarea proceselor de grup, creşterea calităţii 

procesului de management al comportamentelor? 
 Cum putem stimula elevii pentru a se implica creativ în proiectarea şi 

gestionarea programelor de intervenţie la nivelul grupului? 

Câmpul investigaţiei l-a constituit stadiul cunoaşterii şi aplicării de către 
educatori a unor strategii de gestionare a comportamentelor problematice 
manifestate la nivel educaţional, în sensul eficienţei şi eficacităţii acestora. 

Identificarea şi analiza critică, constructivă a modalităţilor concrete de abordare 
managerială a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, a situaţiilor de 

manifestare a comportamentelor problematice, reprezintă o componentă 
fundamentală în cadrul studiului constatativ cu tema: Reflecţii individuale şi 
colective ale educatorilor asupra impactului strategiilor de gestionare a 
comportamentelor problematice la nivelul dezvoltării personale şi organizaţionale. 

Scopul demersului investigativ este acela de a constitui o imagine reală 

asupra practicilor manageriale de intervenţie în situaţiile de manifestare a 
comportamentelor problematice, la nivelul instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar selectate în eşantion. În această direcţie am urmărit:  

O.1. Evidenţierea opiniilor şi atitudinilor cadrelor didactice privind 
mecanismele concrete de interrelaţionare şi intercomunicare implicate în gestionarea 
comportamentelor problematice la nivelul grupului de elevi. 

O.2. Identificarea strategiilor şi stilurilor de intervenţie psihopedagogică 

utilizate de către educatorii din instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru 
prevenirea şi ameliorarea comportamentelor problematice la nivel grupal şi 
individual. 

 O.3. Determinarea impactului programelor de intervenţie asupra dezvoltării 
personale şi organizaţionale. 

O.4. Stabilirea concordanţei dintre pregătirea psihopedagogică iniţială şi 
nevoile, interesele de formare continuă în  domeniul managementului 
comportamentelor. 

O.5. Identificarea soluţiilor viabile pentru dezvoltarea competenţelor 
transversale (luarea deciziilor, negociere, mediere), atât în rândul educatorilor, cât şi 
al elevilor. 
 

2. METODOLOGIA STUDIULUI CONSTATATIV 

Realizarea unei investigaţii oferă astfel posibilitatea de a culege date şi 
informaţii actuale, relevând opiniile personale ale educatorilor, nevoile 

educaţionale, interesele, motivaţiile, dorinţele şi aspiraţiile acestora în ceea ce 
priveşte calitatea practicilor de management al comportamentelor. Confruntarea 
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informaţiilor cunoscute cu datele colectate prin metoda anchetei, ne conduce spre 
conturarea unei imagini veridice şi obiective asupra situaţiei de fapt.  

Relevanţa informaţiilor obţinute, precum şi impactul schimbărilor provocate 
în raport cu fenomenul studiat depind în mare măsură de situarea cercetării în 
zona realităţii şcolare trăite. În realizarea studiului constatativ s-au folosit metode 

şi instrumente de culegere a datelor, atât de natură calitativă (interviuri şi focus 
grup), cât şi cantitativă (chestionare), acestea fiind realizate cu ocazia unor vizite 

în toate unităţile şcolare din eşantion. 
Focus-grupul este o variantă a interviului de grup ce permite investigarea 

câmpului social, centrat pe înregistrarea opiniilor subiecţilor, prin utilizarea 

tehnicilor interviului non-directiv, aplicate unui grup de persoane ce participă la o 
dezbatere colectivă pe un subiect anume (A.Mucchielli, 2002, p.198). În esenţă, 

această alternativă de cercetare de tip calitativ, presupune „ interacţiunea 
participanţilor, schimbul de replici, de opinii şi idei pe margine întrebărilor 
deschise, interesând ce anume spun oamenii, cum o spun şi cum se modifică pe 

parcurs cele spuse” (P.Iluţ, 2006, p.89). 
Dintre particularităţile focus-grupului realizat în acest cadru, se remarcă 

structurarea, focalizarea pe tema cercetării- Impactului strategiilor de gestionare a 
comportamentelor problematice la nivelul dezvoltării personale şi organizaţionale, şi 
flexibilitatea, datorită utilizării sale pentru o gamă complexă de abordări, cu o 

mare varietate de indivizi. Aceste caracteristici au permis reliefarea atitudinilor, 
credinţelor, experienţelor, sentimentelor şi a reacţiilor participanţilor, care pot fi 

parţial independente faţă de grup, dar se evidenţiază cel mai bine prin 
interacţiunea de grup. Utilizarea focus-grupului în aria acestui demers investigativ 
a determinat o serie de avantaje, dintre care amintim:  

 a facilitat înţelegerea diferenţelor de perspectivă dintre diverse categorii de 
educatori sau grupuri, în cadrul unor evenimente organizate, care nu se produc în 

mod natural; 
 participanţii au beneficiat de oportunitatea implicării în procesul de luare a 

deciziilor, colaborând cu cercetătorul, fapt ce devine stimulativ;  

 fiecare participant a avut posibilitatea să răspundă, să reacţioneze la 
răspunsul celorlalţi, ceea ce a condus la înregistrarea unor date şi informaţii 
nerelevate de interviul individual; 

 comportamentul nonverbal al participanţilor, gesturile, emoţiile, zâmbetele 
sau grimasele au fost observate de către cercetător, toate aceste fiind purtătoare 

de informaţii suplimentare pentru răspunsurile verbale;  
 răspunsurile deschise au facilitat obţinerea unor informaţii şi detalii spuse 

„cu propriile cuvinte” de către educatorii participanţi la interviu, identificând astfel 

nuanţe subtile şi înţelesuri mai complexe, determinând importante corelaţii între 
date.  

În acest sens, am optat pentru o metodă de cercetare de tip interactiv, 
interviul de tip focus-grup, având rol de co-anchetă, desfăşurată în paralel cu 
ancheta propriu-zisă (P.Iluţ, T.Rotariu, 2001). Prin utilizarea unui ghid de interviu 

ce presupune un schimb direct de informaţii între cercetător şi subiecţii 
investigaţi, am urmărit colectarea unor date empirice referitore la tema cercetată, 

generarea ipotezelor, a variabilelor şi a conţinuturilor vehiculate în cadrul 
experimentul formativ. 

S-a recurs la utilizarea focus-grupului, datorită valenţelor formative ale 

acesteia, în sensul stimulării interrelaţionării şi intercomunicării la nivelul 
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grupurilor educaţionale, cercetarea proiectată fiind centrată tocmai pe dezvoltarea 
unor strategii şi stiluri de intervenţie managerială la nivelul relaţiilor de 

influenţare reciprocă. 
În ceea ce priveşte interviul de tip focus-grup, acesta a fost structurat în 

sensul colectării unor informaţii reale şi utile despre modalităţile în care 

educatorii se raportează la noile contexte educaţionale, în care se confruntă cu 
probleme de comportament complexe şi variate. Pe baza schimbului informaţional 

dintre participanţii la acest tip de interviu, am vizat consemnarea opiniilor 
educatorilor asupra următoarelor aspecte: 

 semnificaţiile acordate comportamentelor problematice; 

 măsura în care sunt conştienţi de propriile mecanisme de mediere şi 
negociere în situaţii complexe şi variate; 

 modul în care educatorii aplică strategii şi stiluri de intervenţie 
psihopedagogică pentru prevenirea şi ameliorarea comportamentelor problematice; 

 măsura în care apreciază că formarea iniţială şi continuă le facilitează 

dezvoltarea competenţelor de management al comportamentelor (psiho-relaţionare 
şi comunicaţionale). 

Din această perspectivă, focus-grupul reprezintă o modalitate eficientă de a 

crea premise ale formării continue, ale dezvoltării profesionale şi personale, în 
special a competenţelor manageriale ale subiecţilor intervievaţi, sprijinind 

formularea ipotezelor cercetării.  
Aşadar prin intermediul reflecţiei personale şi colective, prin argumentarea şi 

relaţionarea ideilor asupra interdependenţelor dintre strategiile şi stilurile de 

gestionare a comportamentelor problematice şi climatul organizaţiei şcolare, am 
urmărit stimularea interesului educatorilor pentru cercetarea mecanismelor 
proprii de implicarea şi participare, a nevoilor de formare, a aspectelor pozitive şi 

negative ale practicilor manageriale utilizate.  
În această direcţie am organizat mai multe interviuri de tip focus-grup, la 

care au participat următoarele categorii de subiecţi: 
 cadre didactice din învăţământul preuniversitar, din mediul urban şi mediul 

rural, subiecţii având acelaşi nivel de autoritate şi putere; 

 cadre didactice din învăţământul universitar; 
 studenţi masteranzi. 

Instrumentul specific de lucru a fost ghidul de interviu, utilizat pentru toate 
categoriile de subiecţi, pentru a evidenţia aspectele menţionate anterior. Acesta s-

a constituit într-un plan orientativ ce a ghidat schimbul de informaţii în cadrul 
grupului, fiind astfel structurat:  

 o întrebare de deschidere, cu rolul de a crea o atmosferă destinsă, de 

încredere între subiecţi şi cercetător; 
 o întrebare introductivă, pentru a-i încuraja pe participanţi să comunice, 

raportându-se la tema de discuţie şi să interrelaţioneze;  
 o întrebare de tranziţie care orientează discuţia spre întrebările cheie 

referitoare la strategiile şi stilurile de intervenţie psihopedagogică pentru 

prevenirea şi ameliorarea comportamentelor problematice utilizate; 
 întrebări cheie ce vizează cunoştinţele pe care educatorii şi studenţii 

masteranzi le au despre modalităţile de abordare managerială a situaţiilor-
problematice, precum şi mecanismele prin care îşi proiectează, conduc, 
monitorizează şi evaluează eficienţa intervenţiilor la nivel grupal şi personal; 

 o întrebare de încheiere pentru a evidenţia aspecte care nu au fost surprinse 



 

P a g i n a | 9   

 
Tribuna sportivului, nr.8  

≈2015≈ 

de întrebările anterioare. 
 Focus-grupul s-a desfăşurat sub forma unui interviu cu durata de o oră şi 

treizeci de minute, în cadrul căruia participanţii au răspuns pe rând la o anumită 
întrebare adresată tuturor (tehnica cercului). În cazul studenţilor masteranzi, 
tipologia întrebărilor a fost aceeaşi ca şi în situaţia cadrelor didactice.  

 Interviul calitativ de tip semistructurat, utilizat în cercetările autentice, a 
constituit o parte importantă a activităţii de cercetare, constând în discuţii 

planificate cu cei din comunitatea, grupul, instituţia, a căror cultură este 
investigată.  

Eşantionul de subiecţi pentru focus grup a fost constituit din cadre didactice 

ce îşi desfăşoară activitatea în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi 
universitar din judeţele Arad şi Timiş,  dar şi din studenţi la programul masteral – 

Politici şi strategii ale formării pentru cariera didactică/ Pedagogie Interactivă, din 
cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. Prin utilizarea proiectului cu mai multe 
categorii (R.A.Kreuger, M.A.Casey, 2005) în realizarea acestui studiu, s-a creat 

oportunitatea unor comparaţii – între două grupuri în cadrul aceleaşi categorii 
(cadre didactice) şi între două categorii diferite (cadre didactice şi studenţi 

masteranzi).  
 Eşantionul de subiecţi a fost constituit, conform principiului selectării 

aleatorii (tabel1):  
 39 de cadre didactice (cu funcţii de conducere/ fără funcţii de conducere) ce-

şi desfăşoară activitatea în instituţiile de învăţământ preuniversitar, din mediul 

urban şi rural, în judeţele Arad şi Timiş. Ca şi structură se remarcă prezenţa a 23 
persoane de gen feminin şi 16 persoane de gen masculin, având vârsta cuprinsă 

între 28-52 ani (grupul I /grupul al III-lea).  
 26 de cadre didactice din învăţământul universitar - cu funcţii de conducere 

(Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad – grupul al II-lea) şi fără funcţii de conducere 
(Universitatea de Vest din Timişoara – grupul al IV-lea). Ca şi structură, am 

selectat 15 persoane de gen masculin şi 11 persoane de gen feminin, cu vârste 
între 34-62 ani.  

 28 studenţi masteranzi în cadrul programelor - Politici şi strategii ale formării 
pentru cariera didactică/ Pedagogie Interactivă, derulate la Facultatea de Ştiinţe 

ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad. Structura acestui grup: 18 persoane de gen feminin şi 10 de gen masculin, 
cu vârste între 23-35 ani. 
Tabel 1. Eşantionul de subiecţi pentru focus grup 

 

Categoria Statut 
profesional 

Nivelul Structura grupului  

 
 

 
Cadre 

didactice 

 
Personal didactic 

cu funcţii de 
conducere 

Învăţământ 
preuniversitar 

Grupul I: 18 persoane  

( directori, directori 

adjuncţi, consilieri 
educativi, responsabili cu 
calitatea)  

Învăţământ 
universitar 

Grupul al II-lea: 12 

persoane (decani, directori 

de departamente) 

 Învăţământ Grupul al III-lea: 21 
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Personal didactic 
fără funcţii de 

conducere 

preuniversitar persoane (profesori cu 
specializări diferite) 

Învăţământ 
universitar 

Grupul al IV-lea: 14 

persoane (profesori univ., 

conferenţiari univ., lectori 
univ.) 

 Total: 50 persoane 

Studenţi 
masteranzi 

Învăţământ 
postuniversitar 

Grup : 28 persoane 

(licenţiate, cu specializări 

diferite) 

 

Tabel 2. Structura eşantionului de subiecţi în funcţie de categoria de 
personal 

 

Eşantion de  
Subiecţi 

Categoria de personal Total 

Personal didactic cu funcţii 
 de conducere 

Personal didactic fără funcţii 
 de conducere 

Nr.subiecţi 30 35 75 

Procent % % 100% 

 

3. ANALIZA CALITATIVĂ A OPINIILOR PRIVIND CALITATEA  ABORDĂRII 
COMPORTAMENTELOR PROBLEMATICE 

Întrebările adresate subiecţilor participanţi la focus-grupurile organizate  în 
diverse instituţii şcolare din judeţele Arad şi Timiş, au încercat să surprindă 
opiniile acestora în raport cu calitatea strategiilor şi stilurilor de intervenţie 

psihopedagogică utilizate frecvent de educatori, în situaţiile de manifestare a 
comportamentelor problematice. De asemenea accentul a fost pus pe reliefarea 

caracteristicilor personale ce facilitează sau frânează dezvoltarea mecanismelor de 
proiectare, implementare şi evaluare la nivelul organizaţiei şcolare, a criteriilor pe 
baza cărora subiecţii apreciază eficienţa modalităţilor de abordare managerială a 

comportamentelor. 
  Semnificaţiile operaţionale pe care educatorii şi studenţii masteranzi le 
acordă strategiilor şi stilurilor de intervenţie psihopedagogică pentru prevenirea şi 

ameliorarea comportamentelor problematice pot fi grupate în jurul următoarelor 
aprecieri: acestea sunt o expresie a personalităţii educatorului, a originalităţii 
fiecăruia, find determinate de mentalitatea, experienţa profesională, rutina, 
competenţele de a rezolva probleme. Se remarcă faptul că, sudenţii masteranzi 

apreciază abordarea managerială a comportamentelor ca dimensiune integrantă şi  
importantă, ce însoţeşte actul decizional, dar şi sub aspectul implementării unor 
strategii de dezvoltare personală şi profesională, centrate pe necesităţile reale de 

formare iniţială şi continuă. 
Necesitatea abordării manageriale a procesului de intervenţie la nivelul 

grupului de elevi, dar şi individual, este apreciată de majoritatea subiecţilor ca o 

condiţie importantă  a eficienţei şi eficacităţii actului educaţional, în condiţiile în 
care educatorii se confruntă cu o serie de probleme comportamentale în rândul 

elevilor, complexitatea acestora impunând un demers managerial tranzacţional şi 
transformaţional.  

Din această perspectivă educatorii manifestă interes pentru cunoaşterea şi 
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implementarea unor strategii de dezvoltarea a climatului educaţional, considerând 
că, în procesul conducerii grupului de elevi, al organizaţiei şcolare, educatorul 

trebuie să se centreze pe:  
 stabilirea şi comunicarea obiectivelor  organizaţionale;  
 analiza şi interpretarea necesităţilor elevilor; 

 selectarea şi adaptarea resurselor organizaţionale; 
 aplicarea unor strategii de performanţă; 

 propunerea şi negocierea unor soluţii de rezolvare a problemelor; 
 facilitarea luării deciziilor optime prin consultarea membrilor organizaţiei. 

În continuare, am solicitat subiecţilor să caracterizeze climatul educaţional 

prin câteva atribute pozitive, ce facilitează prevenirea apariţiei comportamentelor 
problematice, dintre acestea reţinând următoarele: comunicarea asertivă, 

deschidere spre comunicare, respect reciproc, încurajarea permanaentă, consiliere 
şi orientare, acceptare socială, diferenţierea şi personalizarea intervenţiilor 
educaţionale, responsabilitate. În raport cu acestea, subiecţii, pe baza 

experienţelor personale, au identificat şi câteva atribute negative ale climatului 
educaţional, ce determină multiplicarea comportamentelor problematice în rândul 
elevilor, după cum urmează: neimplicare, indiferenţă, demotivare, agresivitate 

verbală, violenţă fizică, blocaje în comunicare, discriminare, relaţii preferenţiale, 
conflicte latente şi manifeste între profesor-elevi-părinţi. 

Pornind de la aceste realităţi constatate la nivelul multor şcoli, din mediul 
rural şi urban, numeroşi educatori şi studenţi masteranzi au apreciat că 
ameliorarea comportamentelor problematice şi optimizarea climatului organizaţiei 

şcolare vizează:  
 cunoaşterea şi valorizarea  opiniilor, atitudinile şi intereselor membrilor 

organizaţiei; 

 diversificarea şi asigurarea calităţii strategiilor de gestionare a situaţiilor 
educaţionale; 

 proiectarea şi implementarea unor strategii de intervenţie psihopedagogică 
la nivel grupal şi individual; 

 utilizarea optimă a circuitului informaţional şi a feedback-ului; 

 dezvoltarea unor comportamente de identificare, apartenenţă şi interacţiune 
socializantă.  

  Cunoaşterea şi valorizarea opiniilor, atitudinile şi intereselor membrilor 
organizaţiei, sunt considerate demersuri esenţiale în dezvoltarea climatului 
organizaţiei şcolare, ceea ce denotă faptul că  numeroşi educatori sunt conştienţi 

de importanţa teoretico-aplicativă a demersurilor de auto şi intercunoaştere, de 
încurajarea exprimării libere şi creative, de adaptarea intervenţiilor educaţionale 
la nevoile şi interesele partenerilor educaţionali. 

  Subiecţii au afirmat nevoia diversificării şi asigurării calităţii strategiilor de 
intervenţie psihopedagogică, demonstrând astfel o bună valorizare a impactului 

acestor modalităţi de abordare asupra ameliorării problemelor de comportament la 
nivelul organizaţiei şcolare, în timp ce doar două persoane au relevat importanţa 
proiectării şi implementării unor strategii de creştere a performanţelor şcolare şi 

manageriale. Studenţii masteranzi au constatat o preocupare scăzută la nivelul 
unor şcoli pentru constituirea unor echipe de proiect, care să promoveze 

parteneriate educaţionale eficiente în dezvoltarea abilităţilor de mediere şi 
negociere ale cadrelor didactice.  
  Un aspect important pe care subiecţii l-au remarcat, a fost faptul că, există 
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numeroşi educatori care neglijează dezvoltarea unor comportamente de 
identificare, apartenenţă şi interacţiune socializantă, iar aceasta poate avea 

consecinţe foarte grave în ceea ce priveşte menţinerea coeziunii grupului şi 
apariţia unor comportamente problematice, a unor fenomene de respingere şi 
negare a valorilor organizaţionale.  

În acelaşi timp studenţii masteranzi au apeciat preocuparea cadrelor 
didactice din universităţi şi şcoli pentru utilizarea optimă a circuitului 

informaţional, în sensul în care există un intres real pentru ameliorarea 
disfuncţiilor comunicaţionale, atât pe vericală, cât şi pe orizontală. În ceea ce 
priveşte oportunitatea feedback-ului pe parcursul intervenţiei în direcţia 

ameliorării comportamentelor problematice, aceştia apreciază că acesta rămâne 
un deziderat afirmat, dar insuficient practicat. 

Subiecţii au făcut referire şi la situaţiile în care elevii sunt nemulţumiţi de 
modalităţile de abordare managerială, apreciind că ignorarea opiniilor membrilor 
organizaţiei şcolare determină la acest nivel un climat tensionat. În ceea ce 

priveşte necesitatea raportării educatorilor la reacţiile critice ale celorlalţi, 
studenţii masteranzi  consideră că, motivele ce-i determină să ia în considerare  
sugestiile acestora, sunt următoarele: 

 evitarea unor conflicte interpersonale; 
 subminarea autorităţii;  

 argumentarea opiniilor;  
 aprecierea exprimării libere şi creative; 
  nevoia de susţinere şi încurajare. 

Educatorii intervievaţi au exprimat dorinţa de a dezvolta structuri flexibile 
de intervenţie în echipă mutidisciplinară la nivelul organizaţiilor şcolare, fiind 
nemulţumiţi de abordările manageriale defectuoase identificate în anumite 

instituţii de învăţământ, care determină acutizarea problemelor comportamentale. 
În acest sens au enumerat principalele deficienţe ale strategiilor şi stilurilor 

intervenţie psihopedagogică utilizate:  
 lipsa de motivare cognitivă, afectivă şi autocontrolul motivării; 
 suprasolicitarea, datorită ritmului intens impus; 

 evitarea situaţiilor problematice prin negare şi ignorare; 
 invocarea lipsei de timp; 

 neangajarea, nepăsarea faţă de problemele celorlalţi. 
Avantajele generate de implementarea unor strategii de intervenţie adaptate 

noilor contexte educaţionale, au fost cu uşurinţă identificate de educatori şi 

studenţii masteranzi, pentru majoritatea, acestea constituind repere esenţiale în 
demersurile didactice: 

 optimizarea interacţiunilor elev-educator-părinţi;  

 realizarea obiectivelor organizaţionale cu grad mare de dificultate; 
 asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ; 

 cunoaşterea reciprocă a nevoilor, intereselor şi aspiraţiilor; 
 sporirea eficienţei învăţării şi comunicării; 
 coordonarea flexibilă în realizarea obiectivelor educaţionale;  

 rezolvarea rapidă a problemelor cu consum minim de resurse; 
 creşterea vizibilităţii şcolii în comunitate;  

 implicarea pozitivă a membrilor organizaţiei în luarea deciziilor;  
 dezvoltarea şi aplicarea unor principii etice în managerierea interactivă la 

nivel educaţional. 
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 Dificultăţile legate de aplicarea acestora, au fost enumerate de subiecţi şi 
gravitează în jurul problematicii resurselor insuficiente (materiale, umane, 

financiare): 
 posibilitatea unui eşec, deoarece educatorii nu au beneficiat de pregătire în 

domeniul managerial; 

 concepţiile teoretice sunt mult mai avansate decât practica în acest 
domeniu; 

 interacţiunea presupune multiculturalitate şi interculturalitate; 
    resursele materiale şi financiare insuficiente şi slaba gestionare a acestora; 
    educatorii nu dispun de timpul necesar, fiind suprasolicitaţi de sistemul 

birocratic.  
În urma acestei analize a fost formulată nevoia abordării pragmatice a 

problemelor din şcoala contemporană, ca o direcţie majoră în managementul 
comportamentelor. În acest sens, s-a remarcat faptul că profesorii din 
învăţământul universitar şi preuniversitar sunt preocupaţi de eficientizarea 

abordării manageriale a procesului de intervenţie psihopedagogică, de dezvoltarea 
personală şi profesională, sub aspectul competenţelor cerute de noi contexte, dar 
sunt interesaţi şi de cunoaşterea problemelor membrilor organizaţiei şcolare. De 

asemenea au apreciat pozitiv faptul că au fost consultaţi în luarea unor decizii de 
ameliorare şi optimizare a practicilor manageriale, vizând:  

 relaţiile de influenţare;  
 strategiile de conducere;  
 obiectivele organizaţionale;  

 schimbul de informaţii;  
 monitorizarea şi evaluarea performanţelor interne şi externe. 

 În final, studenţii masteranzi au afirmat nevoia formării manageriale a 

întregului personal didactic, deoarece aceasta a fost oarecum restrânsă la 
pregătirea personalului de conducere (directori), fiind neglijată managerierea 

clasei de elevi. Un alt aspect important,  remarcat de subiecţi, a fost cel al 
aprecierii anuale a fiecărui profesor, care ar trebui să se realizeze şi din 
perspectivă managerială.   

 Programele de formare iniţială a educatorilor, ce integrează şi dimensiunea 
formării managerială, ar trebui, potrivit opiniilor acestora, să vizeze:  

 concepte şi teorii actuale asupra procesului managerial realizat la diferite 
nivele; 

 observare modalităţilor de exercitare a conducerii; 

  exersarea practică a diverselor strategii şi stiluri de abordare managerială; 
  evaluarea şi interpretarea situaţională a eficienţei manageriale. 
4. CONCLUZII 

 Deficienţele organizatorice şi gestionarea slabă a resurselor disponibile, 
inclusiv a timpului, neimplicarea în elaborarea unor proiecte de dezvoltare 

instituţională, necesită implementarea unor sisteme manageriale actuale şi 
eficiente. În formularea unor sugestii pentru dezvoltarea competenţelor 
manageriale ale cadrelor didactice s-a pornit de la ideea că schimbările 

educaţionale au determinat transformări majore în procesul conducerii 
operaţionale, prin transferul accentului de pe strategiile disciplinare punitive pe 

strategiile pozitive, ce subliniază importanţa comportamentului dezirabil.  
Strategiile pozitive trebuie dezvoltate în interiorul şcoliişi în acord cu nevoile şi 
resursele acesteia, presupunând: 
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 Formarea unor echipe de implementare a PBS; 

 Definirea standardelor şcolii în ceea ce priveşte comportamentul elevilor; 

 Implementarea consecventă a regulilor de disciplină stabilite în şcoală; 

 Răspunsuri rapide în situaţii problematice; 

 Oferte de instruire directă a elevilor cu privire la standardele şi aşteptările 

şcolii în raport cu comportamentele acestora; 

 Dezvoltarea unui sistem de informare privind intervenţiile care urmează să 

fie implementate în cazul problemelor de comportament; 

 Folosirea curentă a unei baze de date pentru a planifica, monitoriza şi 

evalua rezultatele intervenţiilor. 
Strategiile de intervenţie la nivelul grupului presupun: 

 Definirea comportamentelor dezirabile; 

 Definirea consecinţelor comportamentelor indezirabile; 

 Informarea elevilor cu privire la comportamentul pozitiv aşteptat; 

 Dezvoltarea unui sistem de informare a conducerii şcolii privind problemele 
de comportament apărute în clasă; 

 Formarea unei echipe de profesionişti care să intervină în cazuri deosebite; 

 Dezvoltarea uor soluţii practice într+un timp scurt; 

 Monitorizarea comportamentelor elevilor. 
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Rolul activităţilor extracurriculare în creşterea calităţii 
învăţământului primar 

 Prof. Raluca Lalyer 

Inspector şcolar pentru învăţământ primar – ISJ Arad 
 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de 

învăţare realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă 
interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la 

folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi 
utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. 
De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă 

cele mai variate  forme. 
Educaţia extracurrriculară  îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea 

personalităţii elevilor. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun 

îmbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe 
formative. Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare permite şi 
manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest cadru şi educatorul 

îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 
În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse 

informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să 
înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 

acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 

şcolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite 

elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi 

să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 

stimuleaza şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului 

pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, 

vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o 
ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare 

contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de 

copii. 
Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de 

atractive pentru cei mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze 
practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să 
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confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de 
către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 

stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în 
diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor 
toate cunoştinţele. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, 
nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 

probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica 
constructiv. 

Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută 

la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul 
decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor 

poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 
În concluzie, putem menţiona faptul că, activităţile extracurriculare 

desfăşurate la nivelul învăţământului primar, oferă oportunităţi pentru 

dezvoltarea unor competenţe, în raport cu anumite obiective ce inspiră şi provoacă 
educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel din viaţa de zi 
cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a 

educabilului, cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. 
 

Bibliografie: 
1.Cosmovici, Andrei,  Iacob, Luminiţa coord., ( 2008), Psihologie şcolară, Ed.Polirom, Iaşi  

2. Ştefan, Mircea (2006), Lexicon pedagogic, Ed. Aramis, Bucureşti 
3. Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în „Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

4. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, 

în „Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

5. Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; 
 

Strategii de limitare a abandonului şcolar utilizând consilierea 
psihopedagogică 

        Prof. Mladin Sofia 

      Şcoala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad 

 

 Scopul fundamental al consilierii psihologice a copilului este funcţionarea 
psihosocială optimă a acestuia. Şi acest scop se realizează prin parcurgerea unor 

obiective: 
-  promovarea sănătăţii şi a stării de bine; 
-  dezvoltare personală şi prevenţie  a dispoziţiei afective negative, a neîncrederii în 

sine, a comportamentelor de risc, a conflictelor interpersonale, etc.  
  Cel care contribuie la dezvoltarea armonioasă a copilului prin aplicarea 
unor strategii de intervenţie cognitivă, motivaţională, emoţională şi 

comportamentală atât la nivel individual cât şi de grup este psihologul.  
Pachetul de servicii psihologice cuprinde:  

1. Evaluarea psihodiagnostică; 
2. Consiliere psihologică şi intervenţie terapeutică; 
3. Asistenţa psihopedagogică specializată;  
1. Evaluarea psihologică  
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 Copiii sunt în posesia unor achizitţii (cunoştinţe şi abilităţi) ce pot fi 
analizate multiaxial cu ajutorul instrumentelor psihodiagnostice. 

 Principalele axe, care constituie „structura de rezistenţă” a întregului profil 
psihocomportamental al copilului sunt: 
a) dezvoltarea în plan cognitiv: 

•   funcţionare intelectuală (raţionament, judecată, memorie, cunoştinţe); 
•   funcţionare perceptivă (limbaj receptiv şi expresiv, organizare vizual-perceptivă, 

atenţie); 
b) achiziţii în planul limbajului; 
c) dezvoltarea în plan psiho-motor; 

d) achiziţii pe linie relaţional-socială şi emoţional-adaptativă: 
e) istoria şi dinamica familiei şi comportamentul adaptativ (abilităţi de relaţionare, 

istoria dezvoltării copilului şi funcţionarea emoţional-comportamentală).  
Examenul psihodiagnostic complet cuprinde:  
1. Colocviu anamnestic şi psihodiagnostic care vizează cunoaşterea dezvoltării 

copilului şi a dinamicii familiale; 
2. Administrarea testelor şi probelor psihodiagnostice (baterie de teste care vizează: 

nivelul de dezvoltare al inteligenţei, al memoriei verbale şi capacitatea de învăţare 
pe baza memoriei verbale, nivelul de organizare perceptivă şi de dezvoltare a 
memoriei vizuale); 

3. Interpretarea testelor şi probelor psihodiagnostice în vederea stabilirii unui profil 
psiho-aptitudinal şi de personalitate; 

4. Discuţie cu părinţii care vizează: 
•    Formularea unor sugestii de optimizare funcţională a copilului; 
•    Prefigurarea unor priorităţi pentru dezvoltarea personală; 

•    Precizarea unor eventuale contraindicaţii.  
2. Consilierea psihologică: 

 Se realizează la nivel individual (cu copilul sau cu părinţii) şi cuprinde o arie 
largă de intervenţii terapeutice specifice privind aspectele:  

 emoţionale (anxietate, depresie);  

 comportamentale (agresivitate, hiperactivitate);  
 de învăţare (eşec şcolar, abandon şcolar);  
 situaţii de criză (divorţ, boală, decesul părintelui);  

 relaţia copii-părinţi, părinţi-copii;  
 de cunoaştere a imaginii de sine (atituine faţă de sine, atitudine faţă de 

ceilalţi);  
 de cunoaştere a dominantelor comportamentului;  
 de dezvoltare a unor abilităţi de comunicare;  

 de cunoaştere a potenţialului creativ;  
 de orientare şcolară şi profesională (consiliere vocaţională).  

3. Asistenta psihologică specializată:  
 Investigaţie psihologică pentru a evalua gradul de adaptare la şcoală sau în 

familie (descoperirea cauzelor psihologice ale inadaptarii) şi stabilirea unui 

program de intervenţie terapeutică;  
 Definirea, elaborarea şi monitorizarea programelor de reabilitare a 

deficienţelor sau problemelor specifice de comportament (manifestate la 

şcoală sau în familie);  
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 Elaborarea de planuri educative individualizate în colaborare cu cadrele 
didactice pe baza profilului psiho-aptitudinal şi de personalitate obţinut în 

urma evaluării psihologice;  
 Consilierea psihologică a personalului didactic în reuniuni pluri-profesionale; 

analiza cazurilor sau a programelor de intervenţie terapeutică şi 

monitorizarea lor;  
 Discuţii cu personalul didactic pentru o mai buna cunoaştere a copiilor în 

vederea optimizării activităţilor pedagogice şi educative.  
 
 
Bibliografie: 
Băban, A. (2009). Consiliere educaţională. Ed. ASCR, Cluj –Napoca 

Dumitru, I. A. (2008). Consiliere psihopedagogică. Ed. Polirom, Iaşi 

Opre, A. (Editor). Noi tendinţe în psihologia personalităţii. Vol I si II., Cluj Napoca: Editura ASCR 

 

 
Învăţarea comunicării în activităţi curriculare şi extracurriculare 

prof. Iovin Codrin, 

responsabil cerc pedagogic Arad Sud 

Şcoala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad 

Alegerea temei lucrării izvorăşte dintr-o necesitate stringentă: studierea 

comunicării în vederea cunoaşterii detaliate a mecanismelor sale, în vederea 
perfecţionării acestora de la cele mai fragede vârste.  

Comunicarea umană este definită şi înţeleasă ca relaţie interpersonală, deci 
cu atât mai mult ni se pare oportună formarea elevilor în acest sens, începând din 
primele clase de şcoală, pentru a evita situaţii de felul acelora în care tinerii/ 

adulţii nu sunt capabili să comunice pe o temă dată fără ajutor sau nu pot 
exprima o idee de cultură generală cu acurateţe gramaticală sau nu pot să 

comunice nuanţe personale, preferând banalitatea ca subiect al comunicării. 
Este un fapt bine cunoscut că procesul de învăţământ se realizează prin şi 

pentru comunicare, fiind, în ultimă instanţă, un act de comunicare.  

Comunicarea, la rândul său, conţine prin ea însăşi potenţial educativ: 
transmitere de cunoştinţe, formarea gândirii şi facilitarea operaţiilor intelectuale, 
autoreglarea activităţii intelectuale, transmiterea codurilor caracteristice fiecărei 

ştiinţe, etc., între comunicare şi educaţie existând un raport de interdependenţă. 
Considerăm foarte important şi productiv exerciţiul comunicării în cadru 

şcolar, chiar din perioada claselor I – IV, cu atât mai mult cu cât comunicarea 
realizată prin alţi factori educaţionali favorizează prea puţin acest lucru. În plus, 
informaţia obţinută prin intermediul acestor factori şi în special prin mass-media, 

poate acuza o lipsă de coerenţă, o anumită standardizare sau stereotipie, anulând 
particularităţile individuale şi de grup şi limitând aspectele formative ale 

individului. Instruirea şcolară capătă valenţe şi responsabilităţi suplimentare, 
printre care aceea de a-i învăţa pe elevi să integreze, să structureze şi să analizeze 
informaţia, dezvoltându-le capacitatea de a transforma un mesaj în semnificaţie.  

Comunicarea, atât cea  didactică cât şi cea de la nivelul societăţii, rămâne o 
problemă deschisă pentru cercetare în privinţa  posibilităţilor de realizare a unei 
comunicări integrale. 
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Curriculum-ul Naţional (Bucureşti, 1998) care se aplică în învăţământul 
preuniversitar, în speţă în cel primar, aşază printre obiectivele sale centrale 

comunicarea, ea regăsindu-se ca obiectiv-cadru la aproape toate disciplinele 
curriculare. Această importanţă acordată în mod firesc comunicării, în condiţiile 
evidente ale unei politici de globalizare, ne-a determinat o dată în plus, să ne 

oprim asupra formării şi dezvoltării capacităţii de comunicare încă din ciclul 
preprimar şi primar. 

În urma întâlnirilor cadrelor didactice participante la Cercul pedagogic Arad 
Sud s-a elaborat o microlucrare ştiinţifico-metodică, fiind un suport didactic util 

profesorilor din ciclul primar. 

Pe baza unui suport teoretic, lucrarea prezintă o serie de aspecte practice, 
concrete, dezvoltând laturile metodologice ale învăţării limbii şi literaturii române 

după modelul comunicativ funcţional, având la bază capacităţile şi competenţele 
stipulate în Curriculum: receptarea şi exprimarea mesajului oral, receptarea şi 
exprimarea mesajului scris.  

Primul capitol fixează cadrul teoretic al problemei, prezentând principalele 
teorii ale comunicării, clasificări ale acesteia după anumite criterii relevante 
pentru lucrarea de faţă, relaţia stablită între comunicare şi anumiţi factori ai 

învăţării (mass-media, cadrul didactic). Al doilea capitol subliniază importanţa 
limbajului în comunicare, limbajul fiind instrumentul principal de comunicare 

interumană, care asigură exprimarea gândirii şi, automat, a interrelaţiilor. Cadrul 
optim perfecţionării limbajului şi formării competenţei de comunicare fiind şcoala, 
se corelează teoriile despre limbaj cu obiectivele comunicării ca şi componentă a 

disciplinei limba şi literatura română. Capitolul al treilea are un caracter practic, 
tratând obiectivele curriculare şi metodologia specifică dezvoltării comunicării 
orale şi scrise, atât în activităţile curriculare, cât şi în cele extracurriculare. 

Eficacitatea demersurilor didactice prezentate se poate verifica printr-o doar 
evaluând performanţele comunicative ale elevilor; evaluarea acestor performanţe 

este subiectul capitolului patru. Ultimul capitol este rezervat concluziilor. 
 
 

 
Bibliografie: 
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Să protejăm natura! 
prof. Rezeanu Ioana-Cătălina 

 Şcoala Gimnazială Ţuglui, Dolj 

 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Rezumatul proiectului: 

Prin acest proiect se doreşte informarea elevilor cu privire la protejarea 
mediului înconjurător. Se va urmări însuşirea şi consolidarea de cunoştinţe 

despre mediu prin intermediul unor activităţi din afara curriculumului şcolar. 
Acestea vor fi de tip interactiv, practic, provocator şi vor pune în contact elevi de 
vârste diferite şi cadre didactice ale unor discipline variate, în vederea gestionării 

resurselor naturale. Rezultatele proiectului vor fi făcute public în cadrul unor 
concursuri specifice pentru a transmite mesajul necesităţii protejării mediului 
înconjurător şi a convingere cât mai multe persoane să se implice în activităţi de 

protejare a mediului şi implicit a vieţii.  
Pornind de la ideea că putem oricând să ne găsim liniştea în mijlocul 

naturii, se vor pune în evidenţă numeroasele sale bogăţii, indispensabile vieţii: 
diferitele forme de relief ce determină activităţile omului, apele bogate în floră şi 
faună specifice, diferitele tipuri de soluri pe care omul le poate cultiva etc. Omul 

foloseşte aceste bogăţii pentru a-şi îmbunătăţi propriul mediu de viaţă, însă 
întotdeauna trebuie să aibă în vedere succesiunea generaţiilor, nevoia tuturor de a 

se bucura de ceea ce natura oferă. Trebuie evitat dezechilibrul naturii pentru ca 
viaţa să poată continua în condiţii optime. Elevii vor fi astfel educaţi să respecte 
mediul înconjurător pentru un viitor sănătos. În fiecare zi este important să ne 

preocupăm de mediul în care trăim şi să îl însufleţim cu plante care să ne ajute să 
respirăm un aer mai curat, să consumăm produsele pământului din grădinile 
proprii, să ne găsim odihna şi optimismul în sânul unei naturi care respiră viaţa. 

În cadrul proiectului Să protejăm natura, desfăşurat pe parcursul unei săptămâni, 

În prezent, sunt profesor titular pe catedra de 
limba franceză de la Şcoala Gimnazială 

Ţuglui, localitatea Ţuglui, judeţul Dolj. Am 
absolvit Facultatea de Litere din cadrul 

Universităţii din Craiova, cu o licenţă în 
Traducere si Interpretare (franceză, engleză) şi 
un master în domeniile Limbă, didactică şi 

literaturi din spaţiul francofon.  

Experienţa dobândită ca student Erasmus la Institutul Naţional de Limbi şi 

Civilizaţii orientale din Paris m-a ajutat să îmi motivez elevii către 
multiculturalitate.În prezent, sunt doctorand în cotutelă, subiectul tezei vizând 

Ecourile secolului XIX în opera lui Michel Houellebecq, un scriitor francez 
contemporan tradus la nivel mondial. În timpul vizitelor în Franţa, atât pentru 
realizarea tezei, cât şi în cadrul unor proiecte desfăşurate ca profesor de limba 

franceză, am observat preocuparea poporului francez şi a unor partide politice 
franceze pentru protejarea mediului înconjurător. Acest interes etic m-a convins 

să pornesc o activitate ecologică în cadrul şcolii mele, alături de elevi şi de 
celelalte cadre didactice.  
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elevii au înţeles rolul naturii în vieţile lor, au învăţat cum să o îngrijească în 
fiecare zi pentru a se putea apoi, la rândul lor, bucura de bogăţiile acesteia.  

Număr de elevi implicaţi: 150, elevi ai claselor V-VIII din cadrul Şcolii 
Gimnaziale Ţuglui 
Obiectiv general:  

 Cultivarea interesului pentru protejarea mediului înconjurător 
Obiective specifice ale proiectului: 

 Identificarea de acţiuni umane 
dăunătoare naturii 

 Cunoaşterea rolului unui 
mediu înconjurător sănătos 

pentru viaţă 

 Participarea la activităţi 

concrete de protejare a 
mediului 

 Crearea de mesaje cu conţinut 
ecologist 

Activităţi propuse:  
- Prezentarea unor planşe, filmuleţe cu imagini din natura. Se va face 

comparaţie între un mediu sănătos şi unul poluat. Unul dintre exemple 

vizează pădurea amazoniană şi pericolul la care este supusă în zilele 
noastre.  Elevii vor argumenta cu privire la locul în care şi-ar dori să 

trăiască, la cauzele şi consecinţele distrugerii pădurilor si a naturii în 
general, la soluţiile care ar putea fi propuse.  

Se urmăreşe următoarea schemă:  

Situaţie, exemplu 
Cauze, consecinţe 

Soluţii 
- Elevii îşi vor îmbogăţi 

cunoştinţele cu privire la 

următorii termeni cheie: mediu 
înconjurător, a proteja, ecologie, 
deşeuri, poluarea apei, poluarea 

aerului, poluarea solului, 
pericolul electricităţii, măsuri de 

combatere. Se vor realiza planşe, 
Aşa da, Aşa nu, cu acţiuni care 
dăunează şi care protejează 

mediul. În echipe, elevii vor 
prezenta o acţiune pentru rubricile date. Se pun în evidentă acţiunile 

favorabile, incitând elevii să povestească dacă şi în ce mod au contribuit la 
realizarea unor astfel de activităţi benefice mediului.  

- Activităţi practice: plantarea de flori, pomi fructiferi în curtea şcolii, 

construirea de cuiburi pentru păsări, adunarea deşeurilor şi construirea de 
pubele pentru a tria diferite tipuri de materiale (hârtie, sticlă, plastic, 
electronice), înfrumuseţarea claselor cu plante verzi.  

o În cutii de pământ, elevii plantează diferite tipuri de seminţe şi 
urmăresc evoluţia plantei respective. În unele cazuri, solul poate fi 
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nefertil iar germinarea nu se poate produce. Se pune în evidenţă 
necesitatea unui sol fertil şi se iau măsuri pentru ferilizarea acestuia 

cu materii naturale.  
o Se confecţionează obiecte din materiale reciclabile, chiar şi obiecte 

vestimentare. Se realizează o prezentare de modă cu costumaţii 

fabricate din materiale plastice, din hârtie etc.  
o Se merge din poartă în poartă pentru a ruga locuitorii comunei să 

participe la acţiunea de stingere a luminii pentru 30 de minute, într-o 
anumită zi, la o anumită oră. 

o Au loc plimbări în pădurea din apropierea comunei pentru a colecta 

deşeuri şi a permite naturii să respire. 
- Se realizează panouri cu desene, colaje în vederea protejării naturii. 

Durata proiectului: 6-10 aprilie2015 (Săptămâna Să ştii mai multe, să fii mai 
bun) 

Locul de desfăşurare:Şcoala Gimnazială Ţuglui 

Sustenabilitatea proiectului: 
Continuitatea proiectului va fi susţinută prin alte activităţi extraşcolare, prin 

implicarea activă a unui număr cât mai mare de elevi, cadre didactice şi chiar a 
unor instituţii precum primăria, direcţia silvică, agenţi economici, presă. Elevii vor 
participa la concursuri naţionale, internaţionale care promovează 

protejareanaturii, precumProtégez la nature, Ecofest.  
Impactul activităţii asupra elevilor 

În urma activităţilor derulate am 
observat următoarele:  

- Formarea unei atitudini pozitive 

faţăde natură 
- Implicarea continuă în activităţi cu 

caracter extracurricular, activităţi 
ce vor conduce la creşterea 
calitativă şi cantitativă a acestora 

- Manifestarea interesului de a 
aduce contribuţii pentru păstrarea 
unui mediu sănătos 

- Dezvoltarea dorinţei de a participa la concursuri cu specific ecologic pentru 
a-şi exprima opiniile, pentru a cunoaşte alţi tineri eco şi pentru a-şi înscrie 

şcoala printre eco-şcolile din ţară şi străinătate.  
Vom ataşa sinteza activităţii, văzută prin ochii elevilor:  

Împreună protejăm 
Bunul ce îl adorăm, 

Bogăţia naturii 

Printr-o horă celebrăm! 
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Un proiect pentru suflet,” WE ARE DIFFERENT, BUT WE THINK 

AND FEEL ALIKE” 
 prof. Florea Camelia Simona 

Şcoala Gimnazială nr. 1, Remetea, Bihor 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Proiectul ACES  “WE ARE DIFFERENT, BUT WE THINK AND FEEL ALIKE” 

s-a derulat la Şcoala Gimnazială nr. 1 Remetea, în parteneriat cu  Şcoala 
Zemedelska Profesionalna Gimnazia "Kliment Timiriazev"- Sandanski, Bulgaria. 
Acest proiect a urmărit să îmbunătăţească cunoştinţele elevilor despre diversitate 

şi oportunităţi egale. Şase echipe, fiecare fiind formată din 4 elevi din România şi 
4 elevi din Bulgaria au schimbat puncte de vedere şi au împărtăşit experienţe, 

colaborând în spaţiul virtual şi fizic, în vederea implementării aspectelor teoretice 
legate de diversitate. În parteneriat cu organizaţii şi instituţii locale, 24 de elevi 
din România şi 24 elevi din Bulgaria au participat la dezbateri, voluntariate,  

spectacole, activităţi practice şi competiţii sportive. 
 Elevii din cele două şcoli au postat în spaţiul virtual, în fiecare lună, imagini 
şi filmări de la activităţile desfăşurate. Participanţii au avut contact unii cu alţii în 

timpul mobilităţilor din România (noiembrie) şi Bulgaria (februarie ) şi prin 
intermediul Skype şi e-mail. Demersurile creative şi inovatoare au constat în 

învăţarea din experienţa personală, dar şi din experienţa altora, despre modul în 
care diversitatea din jurul nostru este un stimulent pentru iniţiativă, creativitate, 
originalitate şi disponibilitate. Metodele folosite pentru evaluarea proiectului au 

Lucrez ca şi profesor pentru învăţământul primar la Şcoala 
Gimnazială nr. 1 Remetea, jud. Bihor de 23 de ani şi sunt 
responsabila Comisiei Metodice a Învăţătorilor şi Educatoarelor din 
şcoală. De asemenea sunt responsabila Comisiei pentru Proiecte şi 
Programe Comunitare. De-a lungul anilor am coordonat mai multe 
proiecte locale  şi internaţionale. În anul 2007-2008 am coordonat 
proiectul de granturi ŞCOALA PENTRU TOŢI, prilej cu care Şcoala 
Gimnazială nr 1 Remetea a obţinut o finanţare de 25000 RON. 

În anul 2010 în urma competiţiei ŞCOALA LUI ANDREI, iniţiată de Petrom, am coordonat 
proiectul GRĂDINA ŞCOLII MELE care  s-a situat pe locul 25 şi am beneficiat de o tabără 
gratuită pentru 18 elevi, la Cheia, lângă Braşov. În anul 2013 am coordonat proiectul SĂ 
ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN, am participat la competiţia naţională de activităţi, prilej 
cu care şcoala a fost selectată pentru a fi reprezentată de către d-l director într-o vizită la 
Parlamentul European. Am participat la competiţia europeană de proiecte şcolare ACES şi 
am câştigat un grant de 1800 de EUR coordonând proiectul internaţional WE ARE 
DIFFERENT, BUT WE THINK AND FEEL ALIKE. În anul şcolar 2013- 2014 , în cadrul 
competiţiei  lansate de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, „Europa, casa 
noastră”  am câştigat concursul Europa-casa noastră, componenta “Teme europene”.  
Premiul a fost vizita la Comisia Europeană de la Brussels. Împreună cu alţi 23 de profesori 
români am vizitat Comisia Europeană şi am luat parte la o sesiune de informare a  
reprezentanţilor   acesteia, unde am avut ocazia să pun întrebări şi să înţeleg modul de 
funcţionare al  sistemelor de învăţământ din Europa. În anul şcolar 2014 – 2015 coordonez  
proiectul de mobilităţi pentru profesori Erasmus +, actiunea K1,cu un grant de 16750 EUR. 
Îmi place munca la clasă şi îmi place să iniţiez  proiecte educaţionale. Cred că ele motivează 
elevii cel mai mult şi dezvoltă abilităţile necesare formării cetăţeanului european de mâine. 
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fost: chestionarele de auto-evaluare, discuţii de evaluare şi monitorizare, activităţi 
de lucru în echipă, conferinţe video, dialogul intercultural, dezbateri. Am organizat 

reuniuni în afara clasei cu reprezentanţi ai diferitelor organizaţii şi instituţii locale, 
am organizat expoziţii şi competiţii cu sprijinul comunităţii locale. Am organizat 
un spectacol caritabil şi activităţi de voluntariat, toate acestea fiind pentru elevii 

noştri un factor motivator în implicarea în comunitate şi în afara acesteia. 
 Cele mai importante rezultate ale acestui proiect au fost tocmai creşterea 

implicării elevilor în activităţi extraşcolare şi îmbunătăţirea interesului lor în 
promovarea toleranţei, eliminarea prejudecăţilor şi discriminărilor de orice fel. Un 
alt rezultat, la fel de important, a fost dezvoltarea utilizării competenţelor TIC şi 

munca în echipă pe tot parcursul implementării proiectului. Cele două şcoli şi-au 
dezvoltat dimensiunea europeană la nivel instituţional şi s-a promovat dialogul 

intercultural. A crescut de asemenea interesul partenerilor la nivel local vizavi de 
participarea lor la activităţile şcolii. 
 Au fost câteva experienţe deosebite pe care elevii celor două şcoli le-au trăit. 

În timpul vizitei din România s-a desfăşurat o competiţie de volei între echipa 
României şi Bulgariei. La un moment dat echipa şcolii noastre se detaşase 
considerabil, ca punctaj, faţă de echipa din Sandanski. Au hotărât să li se dea o 

mână de ajutor, prin înlocuirea unui jucător cu altul de la Şcoala Gimnazială nr. 
1 Remetea, astfel ca să se echilibreze balanţa şi musafirii să nu fie învinşi, ci 

meciul să se termine la egalitate. A fost o dovadă de solidaritate şi prietenie faţă de 
echipa Şcolii Kliment Timiriazev. O altă experienţă deosebită a fost dezbaterea din 
ianuarie 2014 „WE CARE ABOUT…” când, alături de elevi de la  diferite şcoli din 

zonă s-a aflat primarul comunei Remetea. Acesta a fost uimit de inventivitatea şi 
responsabilitatea de care elevii au dat dovadă cand s-au imaginat primari pentru 
o zi. În cadrul activităţii „RESPECT DIVERSITY” elevii noştri au arătat 

compasiune, prietenie şi toleranţă faţă de fetele de la Casa IOSIF din Beiuş. 
 Participanţii direcţi, respectiv cei 48 de  elevi şi 8 profesori ai celor două 

şcoli partenere, au câştigat experienţă în managementul proiectelor internaţionale. 
Ei au cooperat cu colegii lor din ţara vecină, ceea ce este un câştig intercultural, 
având în vedere că a fost prima vizită în străinătate pentru elevii din România. 

Pentru prima dată cuvintele “toleranţă”şi  “diversitate” au căpătat o semnificaţie 
specială, mai ales că în comuna Remetea trăiesc, alături de români, maghiari şi 

romi şi se întâlnesc religii diferite: ortodocsi, reformaţi, baptişti şi penticostali. 
Participanţii indirecţi (elevii din 20 de şcoli, reprezentanţi ai diferitelor organizaţii 
şi instituţii, comunitatea locală) s-au implicat activ, contribuind la dezvoltarea 

dimensiunii  internaţionale a proiectului.  
 Cooperarea între parteneri a fost un success, deoarece elevii şi cadrele 
didactice au vorbit aceeaşi limbă, aceea a prieteniei, indiferent de etnia lor, religie 

sau vârstă. Au găsit înţelepciunea de a depăşi micile inconveniente şi a lucra în 
echipă. Atât elevii, cât şi profesorii au beneficiat de o experienţă interculturală, 

deoarece ei au avut ocazia să afle despre cultura şi civilizaţia partenerilor, să 
înţeleagă diferenţele şi să accepte ceea ce nu era la fel. Au putut să înţeleagă 
diversitatea ca un factor de progres şi au conştientizat  că, deşi suntem diferiţi în 

multe aspecte, ne asemănăm, avem o mulţime de lucruri în comun. 
 Ca şi profesori, am fost mândri de elevii noştri, de realizările lor. Au lucrat 

din greu pe parcursul derulării activităţilor, s-au implicat activ şi au dat dovadă 
de multă responsabilitate. Au avut curajul să îşi asume atât succesele, cât şi 
micile eşecuri. Ei au înţeles că nu contează culoarea pielii, nici modul religios de 



 

P a g i n a | 26   

 
Tribuna sportivului, nr.8  

≈2015≈ 

închinare, nici măcar limba pe care o vorbeşti. Nu contează din ce ţară vii, dacă ai 
o familie cu venituri modeste sau dacă ai posibilităţi materiale. Contează valoarea 

ta ca om. Contează ceea se spui, ceea ce simţi, ceea ce gândeşti şi faci. 
 Proiectul ne-a învăţat pe toţi, elevi şi dascăli deopotrivă, să ne pese mai 
mult unii de alţii. Pentru noi a fost prima experienţă internaţională de acest gen. A 

trebuit să depăşim rezervele părinţilor, temerile unora dintre noi. Mobilităţile, 
cazarea elevilor în familii, ne-au învăţat că putem fi gazde primitoare, că avem o 

zonă frumoasă şi care este apreciată de toţi cei care o vizitează. Întotdeauna există 
şi vor exista bariere (culturale, psihologice, lingvistice ), dar ele pot fi depăşite. E 
important să ai mintea deschisă, să îţi doreşti să înveţi mereu, să experimentezi, 

să schimbi idei şi experienţe. 
 Acum, privim în urmă şi ne întrebăm ce am putea îmbunătăţi, ce am 

schimba, ce am face altfel? Cu siguranţă, am face totul mai bine. De atunci am 
mai derulat două proiecte internaţionale, Comenius şi Erasmus+ şi vrem să 
credem despre noi că suntem din ce în ce mai buni. În sensul că reuşim să 

aducem un plus de valoare elevilor noştri. Că îi învăţăm să îşi dorească să înveţe, 
să cunoască, să se adapteze într-o societate care se schimbă cu repeziciune. O 
şcoală mică, de la ţară, aşa cum suntem noi, cu elevi provenind din familii 

modeste şi fără foarte multe perspective, am îndrăznit să visăm că putem fi 
europeni. Credem şi acum în şansa elevilor noştri. Oportunităţile proiectelor de 

parteneriat internaţional sunt uriaşe. Ne oferă ocazia să ne desprindem de un 
învăţământ tradiţional, acum lent şi să învăţăm de la alţii. Pentru generaţiile 
acestea şi cele care vor veni înseamnă ocazia de a te desprinde de mal şi a aluneca 

frumos înspre viitor. Învăţământul pe care ni-l dorim noi pentru elevii şi copiii 
noştri se conturează acum. Ceea ce vor învăţa ei, modul în care vor învăţa, va fi 
diferit. Proiectele de parteneriat formează elevii, dezvoltă  abilităţi şi cultivă valori. 

Fie că sunt activităţi extracurriculare, fie că ele sunt integrate în curriculum, 
proiectele transformă modul de 

a gândi şi a vedea lucrurile, 
atât al elevilor, cât şi al 
profesorilor. În anii care vor 

veni, probabil că nu va exista 
şcoală care să nu fie implicată 

în parteneriate internaţionale, 
şcoală care să nu îşi dorească 
să facă schimb şi să 

împărtăşească experienţe cu 
alţii. Doar aşa vom fi cu 
adevărat europeni. Doar aşa 

vom avea un învăţământ competitiv, de calitate şi valoros. Vom înceta să privim 
cu nostalgie spre trecut şi să regretăm zilele în care elevii stăteau nemişcaţi în 

bănci ascultând prelegeri plictisitoare şi obositoare. Vom dori un învăţământ 
modern, nou, actual, în care elevul să pună întrebări, să îşi dorească să înveţe, să 
înţeleagă că cea mai mare avuţie e setea  de cunoaştere. 
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Activităţile extracurriculare şi extraşcolare – paşi spre o 

învăţare autodirijată 
Prof. învăţământ primar Luncanu Valentina 

Liceul Tehnologic ,,N.Dumitrescu” Cumpăna, Constanţa 

 

Instruirea este alcătuirea unui mediu propice învăţării, 
schimbare de perspectivă, pregătirea materialelor pentru 
canale diferite de învăţare, crearea de situaţii sociale în care 

se învaţă de la alţii şi împreună cu ei, dar este în acelaşi 
timp şi oobservare  a modului în care elevii îşi construiesc 

propria realitate, cum îşi definesc conţinutul învăţării. 
           Vorbind de învăţare autodirijată vorbim de 
autoeducaţie care  este o ,, activitate conştientă, constantă, 

sistematică, direcţionată spre perfecţionarea  propriei  
personalităţi, scop ales pe baza unei decizii personale de autoorganizare şi 

depunere a unui efort propriu,, Ea este o consecinţă a noii viziuni asupra 
educaţiei-educaţia permanentă- şi se formează treptat de-a lungul şcolarităţii, 
prin iniţierea copiilor şi tinerilor asupra metodelor şi  tehnicilor de muncă 

intelectuală care să le permită şi dobândirea unor noi cunoştinţe, noi competenţe 
şi noi comportamente, fără a mai recurge la sprijinul şcolii. 
           Literatura de specialitate ne indică ,,definiţii” ale învăţării autodirijate:,,în  

înţelesul său cel mai larg self-
directed learning (învăţarea 

direcţionată spre sine) descrie un 
proces în care iniţiativa o deţin 

indivizii, cu sau fără ajutorul altora, 
referitor la diagnosticarea propriilor 
nevoi de învăţare, formularea 

scopurilor învăţării, alegerea şi 
implementarea unor strategii de 
învăţare adecvate, evaluarea 

rezultatelor învăţării” (P.Faulstich 
,Ch.Zeuner) Putem concluziona că autodirijarea  învăţării exprimă cel mai bine 

gradul de libertate în activităţile teoretice şi practice. 
           Pornind de la acest ,,grad de libertate” mi-am organizat în anul şcolar 
2014/2015 activităţile extracurriculare şi extraşcolare. 
           Nu putem spune că termenul de învăţare autodirijată este un  termen nou, 

fiinţa umană asfel şi-a definit anumite noţiuni necunoscute sau mai puţin 

cunoscute, acum interesul şi atenţia  ce i se acodă este mai pronunţat ca altădată, 

rămânând de necontestat faptul că numai cel care participă la o instruire 

alternativă instituţionalizată dispune şi de competenţe efective de autoînvăţare. 

Elevii clasei pe care o coordonez  s-a implicat  în diferite proiecte educaţionale la 
nivel local, judeţean, interjudeţean  şi chiar internaţional, iar activităţile la care au 
participat au fost  semiorganizate de  cadrele didactice  implicate în proiecte, 

deoarece elevii au venit cu idei deosebite, originale, motivând fiecare idee, 
folosindu-se învăţarea autodirijată pentru aplicarea lor în practică. 

           Biblioteca, ca mijloc de informare a trecut pe planul al doilea în învăţarea 
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autodirijată, ceeea ce m-a îngrijorat, dar în acelaşi timp m-a ajutat în alegerea 
activităţilor extracurriculare şi extraşcolare din acest an şcolar, activităţi  ce 

obligă, aproape,  ca materialele să fie căutate în rafturile biblotecilor, fără a neglija 
Internetul însă. 
           Astfel am organizat mai multe activităţi, în cadrul unui proiect educaţional 

tematic, activităţi, discutate mai înainte cu elevii, ce au implicat  lecturarea mai 
multor texte literare şi prezentarea lor sub forma unor mici  scenete, unde au 

lucrat în grupe, a unor expoziţii de desene ce reprezentau personaje din literatura 
română şi cea internaţională, totul finalizându-se cu activitatea ,,Gala 
personajelor”, activitate la care au participat  şi părinţii. 

              La activitate au participa  40  de persoane, elevi şi părinţi. 
              Activitatea a fost o încununare a mai multor activităţi pe aceiaşi temă. 

              Fiecare elev a prezentat un personaj dintr-o poveste, la alegere, iar ceilalţi  
recunoşteau personajul. Dacă  personajul nu era recunoscut ,, actorul ” venea cu 

alte detalii din poveste sau din  scrierile autorului. 
              Elevii şi părinţii au fost foarte încântaţi de desfăşurarea acestei activităţi, 

dorind continuarea unor astfel de proiecte. 
              Voi desfăşura  şi în anul viitor activităţi de acest gen, îmbunătăţind 

proiectul cu personaje din legendele românilor, activităţi ce vor veni în 
întâmpinarea   orelor de opţional. 

              Făcând o evaluare a activităţilor anului şcolar,  care se va  încheia peste 
puţin timp,  am constatat  că elevii  comunică mult mai  bine acum, socializarea 

celor mai retraşi dintre ei n-a fost o problemă, aşa cum credeam la începutul 

anului, s-au legat noi prietenii, baza de cunoştinţe toretice s-a îmbogăţit,  iar 
punerea lor în practică nu mai e o problemă ,,grea”, aşa cum li se părea altădată 
şi sunt dornici de a desfăşura  mai multe activităţi  în care să fie implicaţi în mod 

deosebit ei. 
                                                                                                                                                      
BIBLOGRAFIE: 
Siebert, Horst,- ,,Învăţarea autodirijată şi consilierea pentru învăţare”,Editura Institutul European,Iaşi,2001; 
Toma ,Steliana, -,,Autoeducaţia.Sens şi devenire”,Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,1983. 

 

Bune practici în contextul educaţiei formale şi nonformale  
Prof. Adriana NICOLAE,  

Prof. Aurelia GRIGORESCU,  

Şcoala Gimnazială Herestrău, Bucureşti, sector 1 
 
Cuvinte cheie: formal şi nonformal, noua paradigmă  educaţiei, competenţe, abordare 
interactivă, contextualizarea învăţării; 

 
Cadre didactice cu peste 30 ani vechime, interesate fiind de abordarea unei 

perspective educaţionale centrată pe elev şi pe construirea unei oferte 
educaţionale moderne şi diversificate, care să corespundă standardelor naţionale 
de calitate şi eficienţă, dar şi nevoilor de dezvoltare ale elevilor pe care îi 

coordonăm, în acest context în care învăţământul românesc este în plin proces de 
restructurare, am urmărit abordarea conţinuturilor specifice disciplinelor din 

planul cadru în manieră interactivă prin structurarea unui setde bune practici 
bazat pe căutarea unui optim între activităţile curriculare şi extracurriculare. 
Cultivarea dorinţei de cunoaştere a elevilor, stimularea comportamentului lor 

creativ şi împletirea dinamică a activităţilor de tip şcolar cu aspecte ale educaţiei 
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nonformale ne-au oferit oportunităţi de atragere a 
elevilor noştri în implicarea conştientă şi 

complexă la propriul proces de învăţare şi 
evaluare, stimulându-le caracteristicile 
individuale, dar şi formele  colaborative ale 

învăţării experienţiale. 
În încercarea de a deschide 

orizonturi noi elevilor noştri, am urmărit 
permanent împletirea judicioasă a 
formelor variate de activităţi curriculare şi 

extracurriculare, aşa încât, pe termen 
mediu şi lung, să ne asigurăm că între 

elev şi şcoală se stabileşte o relaţie de 
prietenie şi încredere, că atmosfera de tip 
academic devine o sursă motivaţională 

pentru autoimplicarea fiecăruia dintre ei 
în activităţile de învăţare (cognitivă şi 
practic-aplicativă) cu reale influenţe în 

maximizarea succesului şcolar individual. 
Acest fapt este posibil în contextul noului Curriculum Naşional, care este 

dezvoltat atât în spiritul noii paradigme a educaţiei, cât şi în libertatea pe care o 
lasă cadrului didactic de a-şi adopta şi construi demersul didactic prin ambele 
tipuri de activităţi instructiv-educative. 

În acest cadru, am structurat numeroase secvenţe ale actului învăţării, 
raportat la competenţele specifice disciplinelor/unui grup de discipline din 
perspectiva contextualizării unor situaţii-problemă adecvate domeniilor 

cunoaşterii ştiinţifice vizate. Astfel,am acordat un interes deosebit unor variate 
forme de abordare interactivă a celor două tipuri de organizare a activităţilor de 

învăţare şcolară, prin colaborare cu diverşi specialişti din domenii variate ale 
societăţii (bancheri, farmacişti, ingineri, fermieri, actori etc) sub forma unor: 
ateliere de lucru în sala de clasă sau biblioteca/laboratoarele şcolare şi 

experimente ştiinţifice, vizite lucrative la diverse muzee sau asociaţii/organizaţii, 
investigaţii şi aplicaţii experimentale cu ajutorul surselor internet etc. În acest fel, 

am urmărit  sprijinirea procesului de înţelegere şi învăţare şcolară a fiecăruia 
dintre elevii noştri cu scopul  clar definit de parcurgere a programelor şcolare 
(conţinuturile trunchiului comun) şi stabilirea unor noi conexiuni la nivelul 

capacităţii de înţelegere şi transfer pentru fiecare dintre ei. Acest pachet de 
instrumente didactice, organizate in context formal sau nonformal, s-au centrat 
pe importanţa angajării active elevilor în procesul cunoaşterii, renunţând la rolul 

pasiv în care doar li se livrează produsul final (informaţia, cunoştinţele). Fiind 
vorba de activităţi exploratorii şi de investigaţie, cu caracter practic-aplicativ, 

acestea au furnizat elevilor oportunităţi de învăţare eficientă şi motivantă, 
oferindu-le posibilitatea descoperirii şi înţelegerii unor concepte sautipuri de 
relaţii (adesea abstracte) prin efort intelectual propriu, clarificarea unor informaţii 

dobândite independent şi intuirea profunzimii unui fenomen, folosirea adecvată a 
mijloacelor vebale, nonverbale şi paraverbale etc. imprimând, astfel, un caracter 

pragmatic actului învăţării. 
Axându-ne permanent pe respectarea particularităţilor vârstei elevilor 

nostri, în efortul constant de a-i expune unor experienţe reale de învăţare cu 
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influenţe formative substanţiale,  care să contribuie la maturizarea lor şcolară, în 
contexte formale şi nonformale, ne-am străduit să organizăm creativ şi ingenios 

aceste experienţe, aşa încât elevii să le asume natural, necondiţionat, să le ofere 
posibilitatea propriei afirmări la intersecţia întâlnirii cu evenimente şi fenomene 
ştiinţifice, într-o atmosferă colaborativă destinsă, optimistă şi de încredere în 

potenţialul lor.  
In aceste sens în luna martie 2015, am iniţiat, coordonat şi organizat în 

şcoala noastră activitatea practic-aplicativă „Elev. Amuzament. Experiment”, 
înscrisă în calendarul CAEN 

Evenimentul a fost orientat spre derularea unui pachet de activităţi care să 

conducă la întărirea rolului şcolii în comunitate, aducând în prim-planul 
preocupărilor teme specifice educaţiei în sec. XXI. În vederea creşterii calităţii 

educaţiei oferite elevilor noştri, activitatea de tip extracurricular a reprezentat o 
oportunitate, astfel: 

 activităţile din proiect au avut un caracter interdisciplinar exclusiv practic-

aplicativ, propunându-şi iniţierea elevilor din învăţământul primar în domeniile 
disciplinelor tehnice şi ale ştiinţelor exacte,  pentru formarea competenţelor cheie 

de matematică, ştiinţe şi tehnologii; 

 trecerea la cunoaşterea de tip interdisciplinar, în favoarea studierii integrate a 

disciplinelor şcolare prin noul Curriculum integrat, oferind cadrelor didactice 
oportunităţi de implementare a activităţilor practic-
aplicative pe care le-au pot 

împărtăşi în cadrul expoziţiei; 

 sprijinirea părinţilor în procesul de 

cunoaştere şi identificare a 
intereselor propriului copil, pentru 

dezvoltarea acestor înclinaţii spre o 
viitoare orientare în carieră a 
copilului; 

Cadrele didactice care au iniţiat, 
coordonat şi organizat evenimentul, 

dna Adriana NICOLAE şi dna 
Aurelia GRIGORESCU, profesori 
pentru învăţământ primar – autori 

ai acestui material – au peste 30 ani 
vechime, grad didactic I şi sunt 
permanent implicate în acţiuni cu 

caracter similar, ca dovadă a 
credinţei profesionale în valoarea 

educativă generată de îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare în favoarea elevului. Beneficiind de colaborarea cu Institutul 

Naţional deFizică a Laserilor şi a Plasmei (Măgurele), prin dna dr inginer Adelina 
SPOREA şi dl dr inginer Dan SPOREA, proiectul a urmărit implicarea reală a 

copiilor în propriul demers educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de 
natură formală, informală, socio-comportamentală. 

Au participat 10 şcoli din Mun Bucureşti şi Jud Ilfov si aproximativ 150 elevi, 

30 cadre didactice şi părinţi ai acestora. Impactul proiectului a vizat: 
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• creşterea interesului elevilor din 
învăţământul primar şi al părinţilor  

pentru domeniul Ştiinţelor, prin prisma 
rolului central ocupat de acesta într-o 
societate bazată pe cunoaştere;  

• îmbunătăţirea actului educaţional, 
prin organizarea integrată a 

conţinuturilor şi evidenţierea 
caracterului practic-aplicativ;  

• motivarea elevilor pentru 

implicarea în activităţi extracurriculare, 
dezvoltarea sentimentelor de respect şi 

apreciere a importanţei muncii eficiente; 
Asigurarea sustenabilităţii s-a realizat 

prin: 

• construirea website-ului proiectului, ca instrument de lucru pe parcursul 
anului şcolar şi de promovare online; 

• întocmirea fişelor de experiment încărcate pe site-ul partenerului i-best, 

însoţite de fotografii încărcate pe site-ul proiectului;  
Realizând o simbioză cu caracter 

practic-aplicativ, între activităţile 
curriculare şi cele extracurriculare 
considerăm că punem bazele formării 

personalităţii elevilor şi sprijinim evoluţia 
lor individuală, prin antrenarea lor în 
activităţi educaţionale variate într-un 

sistem complex ce constituie un mediu 
formator cu impact pozitiv pe termen 

lung în echiparea acestora cu 
competenţe generale, dar şi în domeniile 
în care vor activa ca adulţi. Din această 

perspectivă, afirmăm necesitatea 
recunoaşterii influenţelor reale a 

activităţilor şcolare şi extraşcolare ca 
dimensiune a procesului de învăţare 
permanentă şi intenţionăm continuarea abordării acestei modalităţi de adaptare la 

cerinţele individuale diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi 
potenţialul lor. 
 
Bibliografie: 
-Crăciunescu, Nedelea,Forme de activităţi extracurricularedesfăşurate cu elevii 
ciclului  primar,  în “Învăţământul primar“ nr.2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
-Ţîru, C. Maria, Pedagogia activităţilor extracurriculare – Suport de curs, Cluj-Napoca 

2007. 
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Interdisciplinaritate, gândire critică şi studiu tematic în clasa 

Step by Step 
Prof. înv. primar  Silvana Bistriceanu 

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Oradea 

 

Lucrarea de faţă prezintă aspecte din activităţile extracurriculare 

desfăşurate în clasa ,,Step by Step”, activităţi menite să promoveze 
interdisciplinaritatea şi gândirea critică. Folosirea interdisciplinarităţii ca metodă 

de abordare a conţinuturilor ştiinţifice poate ajuta micul explorator de azi şi de 
mâine să deschidă ochii spre lumea cunoaşterii. Lucrând la clasă în manieră 
interdisciplinară, copilul păşete cu multă încredere pe „Tărâmul Hotarului”, tărâm 

care leagă căile oferite de fiecare disciplină în parte, predarea tematică sau studiul 
tematic fiind „suportul” educativ al acestui demers. 

1. Alternativa educaţională Step by Step 

Alternativa educaţională Step by Step pentru copiii din ciclul primar este o 
alternativă la învăţământul tradiţional, în care educaţia este individualizată, 

centrată pe elevi, în funcţie de nevoile şi de perioadele distincte de dezvoltare ale 
acestora, de interesele individuale şi diferitele stiluri de învăţare ale copiilor. 
Autorii pogramului Step by Step definesc ca responsabilitate de primă importanţă 

necesitatea creării unui nou model educaţional care să-l facă pe fiecare elev 
conştient de interdependenţa lucrurilor în viaţă, scopul fiind acela de a dezvolta 

practici educaţionale care să cinstească individul ca fiinţă făuritoare, într-un 
prezent şi viitor interdisciplinary. Este stimulată interacţiunea elevului cu mediul 
şi motivaţia explorării acestuia, copilul învăţând prin descoperire, cu ajutorul 

unor strategii didactice ,,individuale, adesea neaşteptate, originale.”1  
 În prezent, noua ofertă de organizare interdisciplinară a ofertelor de 

învăţare  pentru ciclul primar, implementată de Ministerul Educaţiei Naţionale, 
începând cu introducerea clasei pregătitoare în învăţământul obligatoriu, are la 
bază forme de organizare, principii şi metode specifice alternativei educaţionale 

Step by Step, ca recunoaştere a eficienţei acesteia în dezvoltarea armonioasă a 
copiilor, din punct de vedere al tuturor educaţiilor (intelectuală, moral-religioasă, 

fizică, estetică, cultural-artistică, noile educaţii). 
Curriculum şcolar pentru clasele CP - IV este acelaşi pentru copilul care 

învaţă într-o clasă Step by Step cu cel din învăţământul tradiţional. Diferenţa 

constă în metoda de formare a acestora, care derivă din principiile Step by Step2: 
fiecare copil este o persoană demnă de respect; educaţia este individualizată, 

predarea făcându-se în funcţie de necesităţile copilului, fiecare copil lucrând în 
stilul şi ritmul propriu, copiii sunt încurajaţi ,,să înveţe a învăţa”; învăţarea este 
organizată pe centre de activitate şi în spaţiul comun de întâlnire; părinţii paricipă 

în mod activ la educaţia copiilor (rolul părintelui este simţit în mod special în 
cadrul activităţilor tematice, care îl pot transforma pe părinte în personaj principal 

în educaţie); formarea învăţătorilor, educatorilor şi autorităţilor educative este 
continuă,  realizându-se de către CEDP. 

 
                                                 
1 *** Copilul meu merge la şcoala Step by Step. Ghid pentru părinţi, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step, Bucureşti, 2000, 

p. 4. 
2 *** Copilul meu merge la şcoala Step by Step. Ghid pentru părinţi, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step, Bucureşti, 2000. 
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2. Interdisciplinaritatea, transfer al metodelor 
Basarab Nicolescu defineşte interdisciplinaritatea ca fiind transferul 

metodelor dintr-o disciplină într-alta.3 Evoluţia accelerată a învăţământului a dus 
la perfecţionarea continuă a metodelor de învăţământ, interdisciplinaritatea 
găsindu-şi locul bine meritat între acestea, realizând „punţile” între diversele 

domenii de studiu, eficientizând procesul instructiv-educativ şi aducându-i 
acestuia nota de modernism. Astăzi, pe lângă metodele clasice de instruire, 

consacrate deja de anii de experienţă în ceea ce priveşte pedagogia ca ştiinţă a 
educaţiei, societatea cunoaşterii se confruntă cu apariţia unui nou val de metode 
şi strategii didactice, cu un puternic caracter interactiv şi interdisciplinar, menite 

să ,,promoveze interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile 
lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.”4  

 Basarab Nicolescu arată că se pot distinge trei grade de 
interdisciplinaritate5: a) un grad aplicativ: de pildă, metodele specifice artelor 
vizuale şi abilităţilor practice, transferate în alte discipline, duc la realizarea de 

către copii a unor mijloace didactice atractive şi cu un grad ridicat de 
disponibilitate pentru facilitarea învăţării; b) un grad epistemologic: de exemplu, 
transferul metodelor  matematicii în domeniul explorării mediului generează 

analize interesante în epistemologia geografiei; c) un grad generator de noi 
discipline, care, la nivel şcolar, impune nevoia creării unor activităţi tematice 

pluridisciplinare şi transdisciplinare, a unor centre de interes proiectate pe o 
unitate tematică de studiu, aflate în afara curriculei şcolare, abordată prin prisma 
interdisciplinarităţii, a conexiunilor şi a transferului de metode dintr-o disciplină 

în alta, având ca finalitate înţelegerea diversităţii ştiinţifice, culturale şi spirituale, 
a lumii care ne înconjoară.  
 Astfel, sub denumirea Aventura cunoaşterii prin ochi de copil, se poate 

implementa la nivel de decizie şcolară un tip de opţional interdisciplinar 
(aparţinând ariei curriculare MEM), la clasele I şi a II-a, cu următoarele teme 

propuse spre studiu: 

 Curiozităţi din  lumea plantelor: plante carnivore, plante medicinale, plante 

culinare; adaptarea plantelor la condiţii deosebite de mediu. 

 Curiozităţi din lumea animalelor: marsupiale, mamifere marine (Au balenele 
buric?), ,,monştri” acvatici; contemporani ai dinozaurilor (varanul de Komodo şi 
crocodilul); „canibalism” în lumea animalelor; animale „letale”: şerpi veninoşi, 

meduze veninoase, păianjeni veninoşi, scorpioni, miriapozi; animale din zone 
climatice extreme (animale polare şi animale deşertice); animale folositoare şi 

animale care produc pagube unor activităţi umane (cârtiţele, ciorile, termitele, 
ţânţarii, omizile etc.); animale ocrotite de lege. 

 Vremea: circuitul apei în natură; formarea norilor, a precipitaţiilor, a curcubeului, 

a ceţii; ce sunt tunetele, fulgerele, grindina, vijeliile; viscolul, crivăţul, troienirea 
zăpezii; fenomene meteo extreme (tornada, taifunul, uraganul, seceta prelungită); 

adăposturi în caz de extreme meteo, adăpstul eschimoşului; Soarele şi 
anotimpurile astronomice, echinocţii şi solstiţii; vremea/anotimpurile din cele 

două emisfere ale Terrei; clima polară, ecuatorială şi deşertică; meteorologie, 

                                                 
3 Basarab Nicolescu, Basarab Nicolescu, La Transdisciplinarite. Manifeste (coordonator Jean-Paul Bertrand), Collection ,,Transdisciplinarite”,  Edition 
du Rocher, Paris, 1996, accesat în 9 martie 2015, la adresa [http://basarab-nicolescu.fr/BOOKS/TDRocher.pdf], pag. 27: ,,L'interdisciplinarité a une 

ambition différente de celle de la pluridisciplinarité. Elle concerne le transfert des méthodes d'une discipline à l'autre.”  
4 http://ccdmures.ro/cmsmadesimple/uploads/file/rev8sp/invp/invp6.pdf, accesat în 1 aprilie 2015. 
5 Basarab Nicolescu, op. cit.,  pag. 27. 
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sateliţi meteorologici, atmosferă; presiune atmosferică, barometru, grade Celsius, 
termometru, precipotaţii, hidrometru; prognoza meteo (ştiinţifică şi empirică, 

populară).  

 Vulcanii sau Pământul Exploziv: vulcani extratereştri, tereştri şi submarini; vulcani 

activi, adormiţi şi stinşi; structura unui vulcan şi materia vulcanică; erupţii 
explozive şi neexplozive; efecte de modelare a reliefului (munţi, insule, curenţi calzi 

oceanici); ape minerale, ape termale, energia geotermală, soluri fertile; cutremure, 
tsunami, cenuşă vulcanică; vulcanologia şi monitorizarea activităţii vulcanice; 
vulcani celebri, din trecut şi din prezent. 

 Relieful - forme şi formaţiuni spectaculoase: deşerturi de nisip, de piatră şi de 
gheaţă; munţi cu „chip” de om (Sfinxul din Bucegi, Babele); chei şi defileuri din 

România (Cheile Turzii, Cheile Bicazului; Defileul Dunării cu Cazanele Mici şi 
Mari, Culoarul Timiş-Cerna, Defileul Oltului); Delta Dunării, Lacul Roşu, Lacul 

Sfânta Ana, lacurile de acumulare Vidraru şi Porţile de Fier. 

 Universul sau Puterea Planetelor: univers, galaxie, sistem solar; corpuri cereşti 

(planete, planetoizi, sateliţi, meteoriţi, comete, stele); găuri negre şi găuri de 
vierme; sistemul nostru solar; sateliţi naturali şi sateliţi artificiali; mişcarea 
planetelor în jurul Soarelui; mişcarea sateliţilor în jurul planetelor; gravitaţia şi 

efectele ei; cucerirea spaţiului cosmic (misiunile Apollo şi primul pas pe Lună al 
omului); astronautică, astronauţi, NASA; rachetă, navetă spaţială, staţie orbitală, 

sondă spaţială; fenomenul OZN, între mit şi realitate; astronomie şi astrologie; 
mari descoperiri, mari inveţii din domeniu. 

 SOS - Natura!: vieţuitoarele în medii de viaţă poluate; acţiuni de diminuare a 

poluării şi readucerea ,,la viaţă” a unui mediu poluat; animale şi plante ocrotite de 
lege. 

3. Studiul tematic 
 Termenul de gândire critică este de provenienţă recentă, cercetătorii 

Jeannie Steele, Kurtis Meredith şi Charles Temple, afirmând următoarele: ,,A 
gândi critic înseamnă a fi curios, a folosi strategii ale investigării: a pune întrebări 
şi a căuta sistematic răspunsuri. Gândirea critică acţionează pe mai multe 

niveluri, nu numai pentru a stabili faptele, ci şi pentru a le găsi cauzele şi 
implicaţiile.”6 Pentru micii şcolari, importanţa gândirii critice devine semnificativă 

prin metodele şi strategiile specifice acesteia, implementate în cadrul abordărilor 
interdisciplinare din cadrul studiilor tematice. 
 Predarea tematică presupune integrarea diferitelor discipline, prin 

transferul metodelor dintr-una într-alta, prin explorarea unei idei interesante care 
se leagă de mai multe domenii. Predarea tematică se face în aşa fel încât elevii să 
vadă legăturile dintre discipline şi legăturile acestora cu viaţa. Este un proiect 

interdisciplinar7, nefiind în plan teoretic o noutate în didactica ciclului primar, 
Jean Piaget amintind despre proiectele tematice ca fiind o cale de însuşire a 

cunoştinţelor ştiinţifice. Ele reprezintă însă o noutate în planul aplicativităţii în 
ceea ce priveşte învăţământul tradiţional, în schimp pentru programul Step by 
Step  predarea tematică sau integrată sau interdisciplinară este o caracteristică 

originară şi originală, preluată acum şi de învăţământul de masă, conform noii 

                                                 
6 Simona E. Bernat, Tehnici de muncă intelectuală şi învăţare eficientă, suport de curs, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca, an universitar 2002-2003. 

p. 18. 
7 Kate Burke Walsh, Predarea orientată pe necesităţile copiluluide 8, 9 şi 10 ani, traducere de C.E.D.P. Step by Step România, Editura Cermi, Iaşi, 
1999, p. 195. 
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reforme din educaţie.8 
 Predarea tematică permite învăţătorului să-şi organizeze programa în jurul 

unor teme, probleme sau chestiuni esenţiale, numită programă în reţea. Ea oferă 
profesorului posibilitatea de a organiza şi pregăti învăţarea într-o manieră 
pluridisciplinară, iar elevilor ocazia de a găsi un echilibru între propriile lor 

interese şi acumularea de noi cunoştinţe, de  a face anumite conexiuni, de a 
corela obiectivele pe termen lung cu cele pe termen scurt. La modul general, o 

planificare în reţea arată astfel9: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 Etapele de planificare ale unui studiu tematic sunt: alegerea subiectului, 
familiarizarea cu subiectul, alegerea metodelor, informarea părinţilor în legătură 
cu subiectul ales, colectarea materialului informaţional şi ilustrativ, alegerea 

activităţilor de învăţare, prezentarea subiectului, învăţarea, evaluarea 
interdisciplinară şi încheierea studiului.  

 Din punct de vedere metodologic, plecând de la algoritmul activităţilor 
didactice menite să dezvolte gândirea critică, o serie de metode şi strategii de 
învăţare prin cooperare îşi găsesc locul în cadrul predării tematice: studiul tematic 

va debuta prin crearea de către învăţătoarea şi elevi a unei reţele de cunoştinţe, 
printr-o sesiune de Brainstorming, pentru realizarea sensului10, care va oferi 

informaţii despre cum va fi explorat conţinutul de către elevi, despre cum îşi vor 
monitoriza ei înţelegerea acestui conţinut, noţiunile fiind abordate din perspective 
diverse, realizându-se conexiuni între ceea ce se ştie deja şi ceea ce tocmai se 

însuşeşte. Brainstorming-ul este urmat de o altă tehnică specifică gândirii critice, 
şi anume Ce ştiu? Ce vreau să stiu? De unde?, care ulterior, se poate completa şi 

cu Ce am învăţat?  
 Alte strategiile de învăţare prin cooperare, utilizate în cadrul predării 

tematice, menite să evidenţieze nevoia de interdisciplinaritate în educaţie şi 
societate, şi care reprezintă căi de stimulare a gândirii critice, sunt: Termenii cheie 
iniţiali, Caruselul, Cercuri interioare şi exterioare (în faza de realizare a sensului), 
Metoda Mozaic, Tehnica Ciorchinelui (în etapa de reflecţie), Harta povestirii, Reţeaua 

                                                 
8 *** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici, suport de curs, Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Universitatea Bucureşti, 2013, accesat în 1 aprilie 2015, disponibil la adresa 

[http://ro.scribd.com/doc/176478692/Suport-Curs-ICOS-2013-1#scribd]. 
9 Kate Burke Walsh, op. cit.,  p.195. 
10 Etapele unei activităţi didactice pentru formarea şi dezvoltarea gândirii criticesunt: evocarea, realizarea sensului, reflecţia şi încheierea. 
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personajelor, Arborele lui Sapiro, Copacul ideilor, Cvintetul, Diamantul, Metoda 
cadranelor, Explozia stelară, Floarea de lotus, Diagrama Ven-Euler, Pălăriile 
gânditoare, Turul Galeriei, Cubul, Metoda piramidei, Răspunde-Aruncă-Interoghează 
(R.A.I.). 
 Evaluarea este o parte foarte importantă a planificării şi predării unei 

unităţi tematice. Este o evaluare interdisciplinară, realizată prin intermediul 
portofoliului elevilor, portofoliul preluând funcţia de investigare a majorităţii 

,,produselor” care de obicei rămân neinvestigate în actul evaluativ,11 reprezentând 
în acelaşi timp un stimulent pentru desfăşurarea întregii game de activităţi 
didactice, nu doar pregătirea stereotipă pentru teste de cunoaştere. Obiectivele 

specifice propuse la început servesc ca instrument de evaluare prin comparaţie. 
Atingerea acestor obiective va determina progresul elevilor. Evaluările informale 

vor fi efectuate de către profesor prin observare, înregistrare de date şi fişe de 
lucru. Evaluarea elevilor furnizează informaţii importante şi reflecţii asupra 
succesului lecţiilor. Atitudinea elevilor este şi ea de ajutor învăţătoarei în 

planificarea activităţilor viitoare.  
 Nu se evaluează doar performanţele elevilor, ci şi ale profesorului, 
demonstrate prin eficienţa planificării şi predării. O activitate tematică bine 

planificată trebuie să cuprindă: scopuri şi obiective clare, realiste şi realizabile; 
materiale didactice interesante pentru elevi; activităţi de perfecţionare a diverselor 

priceperi, interese şi experienţe; implicarea elevilor în planificarea lecţiei; 
experienţe active care să-i solicite pe elevi; ocazii de muncă şi joc în grup. 
 4. Încheiere 

 Stimularea şi dezvoltarea interdisciplinarităţii în cadrul unui învăţământ 
ştiinţific formativ şi modern, este o temă de mare actualitate, care evidenţiază 
preocupările pentru găsirea unor metode şi procedee eficiente de realizare a 

conexiunilor dintre noţiuni şi de utilizare a unui demers de gândire critică. 
Activităţile extracuriculare din cadrul C.D.Ş.-ului avansat ca idee în acest articol, 

pot fi aplicate nu doar în condiţiile unui sistem de lucru specific alternativei 
educaţionale Step by Step, predarea tematică fiind astăzi un orizont spre care 
accede şi învăţământul tradiţional.  

 Asocierea interdisciplinarităţii (ca paradigmă metodologică), a gândirii critice 
(ca tehnică de muncă intelectuală pentru o învăţare eficientă) şi a 

studiului/predării tematice (ca formă de organizare şi proiectare a activităţii 
didacice), promovează trecerea de la creativitatea potenţială la creativitatea 
manifestă, nu doar în rândul elevilor, cât mai ales a cadrelor didactice. 
BIBLIOGRAFIE: 

 Bernat, S., E., Tehnici de muncă intelectuală şi învăţare eficientă, suport de curs, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca, an universitar 2002-2003; 

 Burke Walsh K., Predarea orientată pe necesităţile copiluluide 8, 9 şi 10 ani, traducere de C.E.D.P. Step by Step România, 

Editura Cermi, Iaşi, 1999; 

 Constantinescu, M., Evaluarea interdisciplinară prin intermediul portofoliului, Revista Învăţământul Primar, nr. 2-4, Editura 

Miniped, Bucureşti,  2002; 

 Nicolescu, B., La Transdisciplinarite. Manifeste (coordonator Jean-Paul Bertrand), Collection ,,Transdisciplinarite”,  Edition 

du Rocher, Paris, 1996, accesat în 20 aprilie 2015, la adresa [http://basarab-nicolescu.fr/BOOKS/TDRocher.pdf]; 

 *** Copilul meu merge la şcoala Step by Step. Ghid pentru părinţi, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by 
Step, Bucureşti, 2000;  

 *** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici, suport de curs, 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Universitatea Bucureşti, 2013, accesat 
în 1 aprilie 2015, disponibil la adresa [http://ro.scribd.com/doc/176478692/Suport-Curs-ICOS-2013-1#scribd]; 

 http://ccdmures.ro/cmsmadesimple/uploads/file/rev8sp/invp/invp6.pdf, accesat în 20 aprilie 2015. 

                                                 
11 M. Constantinescu, Evaluarea interdisciplinară prin intermediul portofoliului, Revista Învăţământul Primar, nr. 2-4, Editura Miniped, Bucureşti,  
2002. 
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Să dăm viaţă personajelor de poveste 
Prof. Frăţiman Lăcrămioara, 

Şcoala Gimnazială „Mihai David”, Negreşti, jud. Vaslui 

 
„Astăzi, mai mult ca oricând, este necesar 

să facem apel la imaginaţia şi la posibilităţile 
creative ale elevilor, să le stimulăm curiozitatea, 

spiritul critic şi de observaţie şi să-i încurajăm 
să-şi depăşească timiditatea, teama de a nu 
greşi, de ridicol.” 

Pornind de la aceste adevăruri, proiectul 
„Să dăm viaţă personajelor de poveste”  şi-a 

propus realizarea unor activităţi extraşcolare 
care vor au avut ca punct de sprijin lumea 
poveştilor reprezentate scenic cu ajutorul  

păpuşilor,  încercând să aducem  sub ochii 
spectatorilor poezia copilăriei, lumea ei fantastică cu eroi puternici şi buni, 
adevărate modele pentru copiii noştri.” 

Obiectivul principal al proiectului a constituit crearea unui climat 
educaţional deschis, stimulativ  prin organizarea unor activităţi curriculare şi 

extracurriculare menite să contribuie la stimularea creativităţii şi talentului 
artistic  prin valorificarea artei animaţiei teatrale, asigurându-le elevilor  o 
modalitate plăcută şi instructivă de petrecere a timpului liber. 

Rolul si importanta poveştilor  în instruirea şi educarea copiilor sunt de 
mult cunoscute. Încă din antichitate, Aristotel le recomanda ca  fiind mijloace 
însemnate şi potrivite primei copilării, pentru că  plac copiilor.   

  Prin varietatea, bogăţia şi noutatea ideilor pe care le cuprind, dar mai ales 
prin felul in care scriitorul  le prezintă  acestea  reuşesc să  emoţioneze şi să 

convingă  ascultătorul, contribuind astfel  la cunoaşterea mai adâncă a vieţii. Pe 
lângă faptul că oferă copilului posibilitatea de a învăţa să înţeleagă gândurile şi 
sentimentele oamenilor, poveştile , prin folosirea cuvântului şi a imaginii artistice, 

îi familiarizează cu structura limbii, cu bogăţia formelor gramaticale, cu 
frumuseţea si expresivitatea limbii contribuind astfel la dezvoltarea limbajului şi a 

gândirii lui. 
  Lumea pǎpuşilor ne-a fascinat încǎ din copilǎrie. Fie cǎ erau din cârpe, paie, 
lemn sau cele moderne din pluş, plastic sau alte materiale, pǎpuşile ne-au 

fǎcutcopilǎriafericitǎ. 

   E o datorie a noastră, a dascălilor, să încurajăm tinerele talente, să le 
ajutăm să-şi dezvolte aptitudinile si să  realizăm un climat educaţional deschis, 

stimulativ, favorizat de relaţiile interpersonale existente (profesor-elev, profesor-
profesor, profesor- părinţi, părinţi-şcoală) prin activităţi cross-curriculare în 

vederea cultivării şi promovării excelenţei umane în toate formele sale de expresie 
şi dobândirea unui sistem de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care să faciliteze 
viitoarea integrare în viaţa socială. 
  Dorind sǎînvǎţǎm, sǎ descoperim, dar şi sǎ ne jucǎm, am gǎsit modalitatea 
perfectǎ: teatrul de pǎpuşi. Astfel am hotǎrât sǎ dǎm viaţǎ  poveştilor care ne-au 

încântat şi ne-au însoţit copilăria prin înfiinţarea unui atelier de animaţie 
culturală – atelier de teatru de păpuşi unde copiii vor intra în viaţa personajelor, 
învăţând să confecţioneze marionete dar şi să cunoască metodele clasice de 
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mânuire şi de interpretare, specifice diferitelor tipuri de păpuşi. 
 Pentru realizarea proiectului s-au desfăşurat mai multe activităţi. 

 Activitatea „Înfiinţarea atelierului de animaţie – teatrul de păpuşi 
«Geppetto»” şi-a propus atragerea copiilor spre atelierul  de animaţie culturală- 
teatru de păpuşi, conştienţi fiind că păpuşile ne-au însoţit  şi ne-au înfrumuseţat 

copilăria fiecăruia dintre noi.  
La Atelierul de teatru am încercat să dăm  viaţă  poveştilor  folosind diferite 

tipuri de teatru de animaţie (de umbre, cu mască sau teatru de păpuşi) în două 
etape: construcţie scenografică şi joc propriu-zis. 

În cadrul activităţii „Cartea – universul fanteziei şi al creaţiei” elevii au avut 

posibilitatea să dovedească aptitudinile literare impuse de selectarea  textelor 
adecvate  precum şi de adaptarea acestora în vederea  dramatizării. 

Atelierul de lucru – „Să dăm viaţă păpuşilor” a urmărit familiarizarea copiilor cu 
tehnicile  de lucru privind crearea păpuşilor de teatru, stimulând fantezia 
creatoare a elevilor prin jocuri de creaţie. „Să dăm viaţă păpuşilor 

Sub aripa ocrotitoare a profesorului coordonator, 20 de elevi ai grupului 
ţintăau participat la sesiunea de repetiţii organizată cu prilejul pregătirii 
spectacolului „ Lumea poveştilor în sărbătoare”, spectacol care are ca scop 

promovarea creaţiilor artistice ale literaturii române şi universale prin arta 
mânuirii păpuşilor. 

În  urma implementării proiectului „Să dăm viaţă personajelor de poveste ” 
un număr de 40 de elevi au avut posibilitatea de a se implica în organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, de  a-şi petrece timpul 

liber în compania cărţilor şi a  
personajelor din poveste, de a-şi valorifica 
creativitatea, aptitudinile şi talentul 

artistic. 
Aceşti elevi şi-au dezvoltat 

aptitudinile de comunicare în limbaj oral 
şi scris prin tehnici dramaturgice, 
capacităţile de transmitere a gândurilor, 

sentimentelor prin limbaj artistic, literar şi 
plastic, şi-au însuşit cunoştinţe necesare 

creării şi confecţionării păpuşilor precum 
şi tehnici de  mânuire a păpuşilor. 

Cadrele didactice care s-au implicat în proiectau au trăit satisfacţia muncii 

împlinite de a promova şi de a organiza activităţi extracurriculare , de a derula 
proiecte menite să ofere elevilor alternative pentru petrecerea timpului liber şi 
contexte favorabile dezvoltării personalităţii lor. 

Proiectul realizat se va concretiza prin derularea spectacolului pregătit cu 
ocazia zilei de 1Iunie, zi de sărbătoare pentru toţi copiii. Se va redacta  

desfăşurătorul   spectacolului, având în vedere ca această activitate a proiectului 
se va desfăşura în parteneriat cu alt proiect al şcolii.Părinţii elevilor vor pregăti 
ţinuta copiilor, în funcţie de rolurile distribuite. 

Spectacolul „Lumea poveştilor în sărbătoare” va avea ca obiectiv formarea 
gustului estetic, cultivarea plăcerii de a participa la organizarea şi desfăşurarea 

unui  spectacol  unde muzica şi teatrul să fie oaspeţi de cinste. 
Această activitate  se vrea a fi rodul muncii creatoare şi a talentului artistic 

al  copiilor îndrumaţi spre bine, adevăr şi frumos de către toţi dascălii acestui 
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proiect.  
Ne propunem folosirea produselor finale şi la alte activităţi extraşcolare 

întreprinse la nivelul unităţii şcolare, dar şi la nivelul întregii comunităţi, fiind 
considerate materiale didactice şi pentru celelalte cadre didactice.  

Se vor organiza diferite reprezentări scenice ale poveştilor copilăriei şi în 

cadrul altor manifestări culturale desfăşurate  cu ocazia diverselor sărbători  
şcolare.  

Activităţile  întreprinse în cadrul proiectului  vor fi incluse în calendarul de 

activităţi extraşcolare şi extracurriculare la nivel de unitate şcolară, convinşi fiind 

că ele vor constitui modele şi teme de educaţie . 

 

Şcoala - a doua casă - relaxare, informare şi educare  
Prof. Frăţiman Vlăduţ  

Şcoala Gimnazială „Mihai David”, Negreşti, jud. Vaslui 

 

 
„Consider că activităţile  educative extraşcolare 

organizate în cadrul proiectului au constituit spaţiul 

educaţional deschis , necesar, sigur, oferind elevilor  
posibilităţi de destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile 
atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei 

afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor si intereselor. 
 Atelierele de lucru din cadrul proiectului “Şcoala - 

a douacasă - relaxare, informare şi educare“ au reuşit să 
vină în sprijinul elevilor, cultivând  şi valorificând 
potenţialul creator al acestora, îmbunătaţind  relaţia 

cadru didactic- elev,  ameliorând   imaginea şcolii în 
comunitate prin crearea exemplelor de bună practică cu un impact pozitiv asupra 
opiniei publice. 

 De asemenea, proiectul a oferit colectivelor de elevi şi îndrumătorilor lor 
ocazii de implicare activă, proprie, utilă, conştientă, în care s-au 

împletindefortulşiplăcerea, scoalafiindconsideratăastfelcao a “doua casa”, “a 
douafamilie” care poate oferi protecţie, siguranţă fizică şi spirituală, educaţie, 
informaţie, încredere.” 

  Scopul proiectului realizat a fost crearea unui climat educaţional deschis 
prin implicarea elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor în organizarea şi 

desfăşurarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare care să urmărească 
dobândirea unui sistem de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care să faciliteze 
viitoarea integrare în viaţa socială şi profesională. 

Proiectul “Şcoala-  a doua casă - relaxare, informare şi educare “ a  răspuns 
nevoii de a organiza activităţi care să urmărească îmbogăţirea cunoştinţelor 
elevilor prin achiziţionarea  de noutăţi, dezvoltarea şi lărgirea orizontuluilor 

cultural, participarea activă, conştientă şi responsabilă la propria formare, 
contactul cu lumea reală, observarea şi studierea fenomenelor în condiţii natural 

şi sociale, dezvoltarea deprinderii de a se descurca într-un mediu diferit.  
În cadrul proiectului s-au desfăşurat activităţi specific atelierelor de lucru 

prin care s-au urmărit formarea şi consolidarea atitudinilor şi convingerilor 

elevilor, descoperirea preferinţelor, intereselor, valorilor şi domeniilor de reuşită, 
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asigurând astfel elevilor o modalitate plăcută şi instructivă de petrecere a timpului 
liber.  

Atelierul de fizică „Fizica distractivă”şi- a ales ca motto spusele marelui om 

de ştiinţă Arhimede „ Daţi-mi un punct de sprijin şi pun pământul în mişcare”, 
punând la dispoziţia elevilor din grupul din 

grupul ţintă posibilitatea de  a-şi descoperi 
preferinţele, valorile, aptitudinile. 

Ca metode/mijloace de realizare s-au 

folosit: lucrul pe grupe, aplicaţiile  practice, 
demonstraţia, argumentarea, experimentul, 

chestionarul; reţeaua de calculatoare, soft 
educaţional, aparatură de laborator, filme 
demonstrative, camera web, cameră foto, CD, 

DVD, imprimantă, consumabile, materiale 
didactice 

Observarea sistematică a activităţii elevilor, proiectele,  fişele de lucru, 

testul, pliantele, fotografiile, raportul de evaluare, procesele verbale, jurnalul 
proiectului, portofoliul activităţii au constituit modalităţile de evaluare a 

proiectului. 
Atelierul de fizică „Fizica distractivă” şi-a propus ca obiective dezvoltarea 

deprinderilor practice şi a tehnicilor de lucru specific fizicii, formarea deprinderilor 

la elevi de a folosi metode ştiinţifice de cercetare a fenomenelor lumii vii şi de 

aplicare a acestora în practică, stimularea interesului de cunoaştere şi de 
cercetare a fenomenelor ce ne înconjoară.  

Activităţile desfăşurate au avut ca rezultat sensibilizarea elevilor cu privire 

la importanţa ştiinţei şi tehnologiei în viaţă, profesie, societate; stimularea 
interesului elevilor pentru studiul ştiinţei şi tehnologiei; optimizarea procesului 

predării-învăţării fizicii; dezvoltarea creativităţii elevilor. Prin folosirea tehnicilor 
experimentale simple de fizică, realizate cu mijloace disponibile copiilor acasă sau 

la şcoală, s-a reuşit stimularea creativităţii şi inventivităţii elevilor.  
 Activităţile proiectului au avut un impact considerabil asupra elevilor: 

- creşterea numărului de elevi care au dobândit competenţe necesare integrării în 
societatea democratică, elevi care avut  posibilitatea să guste plăcerea efortului cu 

sens, să participe cu entuziasm la acţiuni interesante, să aleagă petrecerea 
timpului  liber într-un mediu organizat şi plăcut care oferă siguranţa fizică şi 
spirituală; 

- creşterea interesului elevilor pentru implicarea în activităţi extraşcolare ca o 
alternativă pentru petrecerea timpului liber; 

- valorificarea  creativităţii, aptitudinilor şi talentelor elevi  precum si  însuşirea 
unor abilităţi în domeniul utilizării computerului, limbii şi literaturii române, 
matematică, geografie, filozofie, limbi moderne, etc.; 

- dezvoltarea stimei de sine şi a motivaţiei elevilor de a se implica în diverse 
activităţi extraşcolare; îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură şi ameliorarea 
comportamentului elevilor în mediul şcolar; 

- schimbarea atitudinii  elevilor faţă de modalităţile de petrecere a timpului liber; 
- ameliorarea problemelor de natură afectivă ale elevilor implicaţi în proiect prin 

activităţile propuse prevenindu-se astfel situaţiile de eşec şcolar, abandon şcolar, 
refugiul în băuturi alcoolice, droguri, implicarea copiilor în activităţi ilicite ale 
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bandelor de cartier; încurajarea elevilor din grupuri dezavantajate. 
Continuitatea proiectului va fi asigurată prin: 

-menţinerea atelierelor de lucru; 
-înfiinţarea altor ateliere de lucru; 
-folosirea produselor finale ca material didactic la orele de curs ; 

-includerea activităţilor întreprinse în cadrul proiectului în calendarul de activităţi 
extraşcolare şi extracurriculare la nivel de unitate şcolară; 

-promovarea activităţilor de atelier în cadrul lecţiilor deschise întreprinse la nivel de 
comisii metodice locale dar şi la nivel 
de cerc pedagogic judeţean; 

organizarea unor activităţi de 
diseminare şi valorizare a 

activităţilor, rezultatelor şi 
impactului proiectului (articole 
publicate în ziare şi reviste, buletine 

postate pe site-ul şcolii, postere 
afişate la panourile şcolii);atragerea 
de  parteneriate  pentru derularea 

activităţilor atelierelor de lucru 
;includerea bunelor practici 

identificate în proiect în strategiile 
şcolii; 

-propunerea unui nou proiect educaţional cu acelaşi scop în care vor fi implicaţi elevi 

care vor avea posibilitatea să-şi valorifice aptitudinile, interesele, pasiunile prin 
activităţile extracurriculare derulate. 

 

Învăţarea prin proiecte 
                                                                                                               Prof. Doina Obuzic 

                                         Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”, Galaţi 

 

În dinamica dezvoltării globale a economiei din zilele noastre atât de mult 
ancorată în dezvoltare, schimbare şi tehnologie, nu avem altă şansă decât să ne 

adaptăm şi să învăţăm să stăpânim tehnologia căt mai bine. Schimbările din jurul 
nostru ne motivează să devenim creativi, analitici şi adaptabili. Elevilor noştri 

trebuie să le transmitem uşurinţa de a trece de la un domeniu de studiu la altul şi 
abilitatea de a-şi manifesta acele talente, în clasă şi în afara clasei, care să îi 
motiveze să dezvolte relaţii interpersonaledar şi cunoştinţe variate care să îi ajute 

să reuşească în viaţă. 
Învăţarea prin proiecte, cu faţetele ei informale şi non-formale, pregăteşte 

elevii mai bine decât orele de curs pentru viaţa de zi cu zi, dezvoltând abilităţi de 

întelegere a legăturilor complexe între fenomene şi făcând fericit conexiunea între 
diferitele obiecte de studiu. Efectul fericit al învăţării prin proiecte este că face 

învăţarea mai uşoară, mai interesantă şi mai productivă.  
Efectele pozitive ale învăţării prin proiecte ar fi: 

 O înţelegere, aplicare şi reţinere mai bună a conceptelor teoretice 

 Percepţie comprehensivă a interdependenţelor care se crează între obiectele de 

studiu, abordarea subiectelor din mai multe perspective 
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 O mai buna abilitate în luarea deciziilor, dezvoltarea gândirii creative şi critice, 

sintetizarea cunoştinţelor peste nivelul de studiu la clasă 

 O creştere a abilităţii de a identifica, evalua şi transfera informaţii semnificative 

pentru rezolvarea anumitor probleme 

 Promovarea învăţării prin cooperare şi colaborare, o atitudine pozitivă faţă de 

progresele înregistrate în cadrul lucrului în colectiv sau întrun grup 

 Creşterea motivaţiei învăţării 

Învăţarea prin proiecte a existat din totdeauna doar că nu a fost numită 
aşa, dar indiferent de numele avut, rezultatele au fost şi sunt cele care contează. 
În ultimul secol se pune din ce in ce mai mult accentul pe învăţarea 

interdisciplinară şi pe învăţarea prin proiecte în toată lumea şi de aceea 
cooperarea între şcoli, dintre judeţe, dintre ţări a devenit aproape un lucru 

comun. În multe şcoli din Europa cooperările pe proiecte se realizează mai ales 
studii multiculturale, tradiţii, asemănări şi deosebiri între preocupările 
locuitorilor, obiceiuri comune, etc. Ca şi în viaţa reală, şcolile devin preocupate să 

dezvolte proiecte multi disciplinare deoarece viaţa de zi cu zi nu se poate împărţi 
în ştiinţa, istorie, cultură generală şi cunoştinţe de limbă. Noi  toţi trăim întro 
lume în care cunoştinţele se întrepătrund iar nevoile de cunoaştere sunt multiple. 

Elevii mei sunt implicaţi în proiecte şcolare multiple. Ei participă la un 
proiect internaţional de sustenabilitate care se numeşte GROW şi care foloseşte 

cunoştinţele elevilor din toate domeniile, din toate disciplinele pentru a-i face 
conştienţi că trebuie sa îşi gestioneze foarte bine abilităţile, posibilităţile pentru a 
reuşi în viaţă. 

Acest tip de studiu non-formal al societăţii în care trăim ajută elevii să 
valorizeze lumea din jurul lor, să aprecieze resursele materiale şi spirituale ale lor 
şi ale părinţilor şi îi ajută să experimenteze, să înveţe despre lumea din jurul lor, 

în alt mediu decât în cel formal al clasei. Aceste conexiuni interdisciplinare şi 
interculturale furnizează date reale în timp real, permit o cunoaştere deschisa şi 

dezinhibată a realităţilor lumii în care trăim şi permit o comunicare deschisa şi 
lipsită de prejudecăţi între tinerii implicaţi în proiect din diferite ţări ale 
lumii(Mexic, Singapore, China etc). Realităţile descoperite prin proiecte de genul 

acesta îmbogăţesc cunoaşterea formală, căpătată la şcoală şi în acelaşi timp 
formează caractere. 

Proiectele dezvoltate în şcoală cuprind activităţi multiple printre care cele 
mai obişnuite având  în vedere specializarea filologică a unora din elevii mei a fost 
şi este participarea la concursuri, simpozioane, sesiuni de comunicări. Lucrările 

cele mai bune ale elevilor s-au constituit într-o revistă în limba engleză srisă în 
semestrul I ca şi proiect de clasă.  

Dar, de departe cea mai bună realizare ca şi coordonator de proiecte am 

avut-o ptin realizarea unui proiect european în colaborare cu alte 7 ţări: Polonia, 
Lituania, Grecia, Turcia, Portugalia, Slovenia, Slovacia. Proiectul a constat în 

alcătuirea lunară a ediţiilor comune ale unui ziar de ştiri şcolare scrise de elevii 
şcolilor participante sub supravegherea atentă a profesorilor lor. Ştirile şcolare au 
fost însoţite de poze facute tot de elevi. Aceştia au hotărât care ştire este mai 

important sau ce poze sunt mai relevante pentru a transmite cel mai direct şi 
succint mesaj al celor mai relevante realităţi.  
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 Proiectul a început pe 16 septembrie 2013, după ce în 
prealabil noi profesorii am făcut cunoştinţă, am schimbat 

impresii şi poze cu noi şi clasele, cu alte activităţi interesante 
din şcolile noastre.  Cele 8 ţări participante au fost 
reprezentate de către un profesor si 10-20 de elevi cu vârste 

între 10 şi 20 de ani. Începutul proiectului l-a reprezentat 
perioada de cunoaştere a elevilor şi a profesorilor. În primele 

săptamâni  de şcoală a anului 2013, profesorii au prezentat 
elevilor activităţile discutate deja cu profesorii parteneri şi 
elevii au contribuit cu idei despre activităţi diverse şi cu idei  

de realizare a proiectului. Discuţiile au continuat pe chat cu 
profesorii parteneri.  Profesorii au decis că elevii ar trebui 

mai întâi să cunoască ţările participante şi să îşi facă 
cunoscută propria ţară partenerilor. După deliberări s-a 
ajuns la partea practică a proiectului. Iniţial  elevii au scris 

mici eseuri despre oraşul lor cu multe poze aşa încât colegii lor din alte ţări să-i 
cunoască mai bine, au inclus date despre ţările lor, poze cu cele mai frumoase 
zone care merită să fie vizitate, obiceiuri şi sărbătorile cele mai populare.  

 Cum profesorii au propus o participare de o pagină din partea şcolilor 
partenere, elevii au scris şi au fotografiat activităţile din şcoli. Activtăţile au fost 

însă atât de multe ca primele ediţii ale revistei E-twinpaper au avut iniţial  30 de 
pagini şi chiar mai mult în loc de 8-10 pagini. Activităţile la clasă au devenit mult 
mai amuzante şi orientate către învăţare pentru un scop real- acela de a comunica 

în engleză. Înscrierile pe site-ul etwinning a fost extrem de distractiv pentru elevi. 
Dupa ce şi-au ales un user name şi o parolă, ora următoare jumătate din ei au 
uitat datele s-au au pierdut notiţele, ceea ce a însemnat o nouă înscriere şi mult 

haz de necaz.  
           Prima intrare pe blogul proiectului a însemnat contactul cu colegii din alte 

ţări, lăsarea de mesaje pe blogurile lor, schimb de impresii despre pozele colegilor 
romîni şi străini şi schimburi de mail-uri. Primele impresii despre activităţile 
proiectului au fost extrem de încărcate emoţional, atât eu cât şi elevii am fost 

impresionaţi de posibilităţile oferite de etwinspace. Am început să gândim 
posibilităţi de dezvoltare a proiectului pe toate planurile, dar a trebuit ca 

împreună cu profesorii parteneri să ne limităm la activităţile iniţiale şi să nu ne 
complicăm prea mult.  
           Sunt foarte apropiată de elevii mei şi apreciez faptul că ei se descurcă în 

orice situaţie. Pe de altă parte am descoperit că am ce să învăţ de la ei, nu doar în 
ceea ce priveşte atitudinea faţă de viaţă. Sper, de asemenea că şi ei au învăţat 
multe de la mine: să lucreze în echipă, să sintetizeze, să fie creativi, să îşi 

folosească atât abilităţile de limbă engleză dar şi cunoştinţele dobîndite la orele de 
informatică, să aleagă esenţa şi să-i înteleagă pe cei din jur. Anul a trecut, 

proiectul E-newspaper s-a finalizat cu dobândirea  unor premii importante atât la 
nivel naţional cât şi la nivel european. 
           Proiectul e-newspaper, organizat de 8 profesori din 8 ţări diferite a reuşit 

să convingă şi la nivel european astfel încât a primit Certificatul European de 
Calitate. Deşi mai sunt multe  de făcut, de învăţat, de perfecţionat, ceea ce am 

înţeles cu toţii la încheierea acestui proiect de anvergură a fost că oricât am părea 
de diferiţi, cu toţii putem ajunge să gândim la fel, să comunicăm şi mai ales să 
învăţăm unii de la alţii. Iar aceste date vin să ne unească şi sa consolideze 
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importanţa unui învăţământ interdisciplinar.  
           Elevii clasei a VIIaA, entuziaşti de venirea finalului de an şcolar erau în 

acelaşi timp şi foarte mândri de proiect. Spre marea bucurie a copiilor, ediţiile 
revistei au fost printate pe suport de hârtie, de foarte bună calitate din fondurile 
şcolii, tocmai pentru a arăta elevilor importanţa demersului lor creativ, apreciere 

pentru efortul depus şi răsplata entuziasmului echipei redacţionale. Cu toţii am 
discutat finalităţile proiectului, am analizat cele 8 ediţii scrise impreună şi am 

decis că aventura continuă şi continuăm proiectele. Să ne bucurăm de ceea ce va 
urma, căci, nu-i aşa, urmează restul vieţii noastre... 
                          
Bibliografie: 

1.Panisoara, Ioan Ovidiu; Medaliile succesului 2. Şcoala de vis, editura Polirom,      Bucureşti,       
2013  

2.Harrel, Keith-;Atitudine de lider, editura Scrptum, Bucureşti, 2013 

3.Cameron, Julia & Lively, Ema; Creativitatea la copii, Editura Scriptum, Bucureşti, 2014                     

 

Strategii educaţionele pentru copiii cu CES 
Prof. Înv. Primar  Stănescu Monica 

Şcoala Gimnazială ,,Nicolae  Iorga”, Piteşti 

 
În urma unui studiu realizat de către MECT şi UNICEF au fost făcute 

următoarele constatări privind atitudinea corpului profesoral obişnuit faţă de 
integrarea copiilor cu C.E.S. în clasele normale (Cristian Buică – Universit. din 

Buc.– „Principiul normalizării. Formarea atitudinilor pozitive ale cadrelor didactice 
privind integrarea copiilor cu CES”) 
Aspecte pozitive: 
- Cadrele didactice înţeleg, în marea lor majoritate, raţiunile întreprinderii acestui 
demers atâta timp cât nu vor apărea repercusiuni cu privire la desfăşurarea orelor 

(respectarea programei, stimularea educativ-formativa a elevilor, menţinerea unui 
climat de ordine si disciplina), la structura catedrelor şi a normelor didactice (prin 
apariţia profesorilor de sprijin, prin reducerea efectivelor de elevi), la noi 

responsabilităţi şi sarcini de serviciu (ce pot amplifica suprasolicitarea fizică şi 
nervoasă); 
- Accepta în clasele lor elevi integraţi individual (maxim trei), în condiţiile unei 

orientări şcolare atente şi a furnizării de sprijin didactic; 
Aspecte negative: 
- Se remarcă o atitudine de rezistenţă la schimbare, mai ales din partea cadrelor 
didactice 
cu vechime mare în învăţământ, care percep activitatea cu elevii integraţi ca pe o 

solicitare suplimentară, neremunerată corespunzător; 
- Persistă opinia ca cel mai bun loc pentru educarea elevilor cu C.E.S. rămâne 

şcoala specială, unde există programe, colective de specialişti şi echipamente şi 
materiale didactice corespunzătoare nevoilor acestor copii; 
- Consideră că integrarea unei clase speciale într-o şcoală normală este mai 

rezonabilă decât integrarea individuală a copiilor cu C.E.S. în clasele obişnuite; 
- Există temerea că prezenţa acestor copii va afecta performanţele şcolare ale 
elevilor obişnuiţi şi va altera climatul clasei (prin tulburări de comportament, 

discriminări în evaluare) 
- Nu este cunoscut rolul profesorului de sprijin, acesta fiind perceput uneori ca 
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„uzurpator” al competenţelor titularului; 
- Este reclamată lipsa unei pregătiri de specialitate în domeniul psihopedagogiei 

speciale; 
- Se manifestă îngrijorarea faţă de apariţia unei dispute între părinţii copiilor 
obişnuiţi, pe de-o parte, şi cei ai copiilor cu C.E.S., pe de altă parte; 

- Nu se cunosc criteriile de evaluare a activităţii didactice şi de evidenţiere / 
premiere în cazul obţinerii unor performante deosebite de către elevii cu C.E.S.; 

- Este dificil de conceput trecerea de 
la un mediu şcolar concurenţial, la 
unul cooperant, cu datoria menţinerii 

unei motivări corespunzătoare a 
tuturor elevilor. 

Ca o concluzie privind 
evaluarea atitudinii cadrelor didactice 
referitor la integrarea elevilor cu 

C.E.S., se poate afirma că, dincolo de 
lipsa de informaţie şi de rezistenţa 

firească la schimbare, nu se constata, 
în general, o opoziţie faţă de 
implementarea acestei acţiuni. 

Comportamentele negative sunt mai 
accentuate în cadrul şcolilor care nu 
au început integrarea decât în cadrul 

celor care au deja o anumită experienţă în acest sens. Pe măsură ce adaptarea 
reciprocă dintre elevii cu C.E.S. şi cadrele didactice din învăţământul de masă se 

va îmbunătăţi, pe măsură ce programele vor fi mai bine adecvate capacităţilor 
elevilor cu nevoi speciale şi pe măsură ce profesorii de sprijin îşi vor găsi locul 
cuvenit în structura şcolară, este de aşteptat ca fiabilitatea acţiunilor de integrare 

să crească şi ca, într-un viitor din ce în ce mai probabil, şcoala incluzivă 
româneasca să devină o realitate. Creşterea stimei de sine are ca efect creşterea 
capacităţii de a rezolva probleme, deci vizualizaţi-vă ca un profesor de succes, 

zâmbind, fiind eficient şi mulţumit în clasă. Una dintre aceste provocările 
educatorului de astăzi este şi necesitatea schimbării viziunii asupra copiilor cu 

cerinţe educative speciale şi încercarea de a le oferi o viaţă normală prin 
transformarea reprezentărilor sociale şi renunţarea la etichetări şi stigmatizări. 

 În acest context, studiul particularităţilor de dezvoltare a copiilor cu CES în 

scopul determinării noilor strategii educaţionale – mai bine adaptate trebuinţelor 
şi deci mai eficiente – a devenit una dintre priorităţile pregătirii specialiştilor în 

domeniul psihopedagogiei speciale. 
 
Bibliografie: 
Buică, Cristian – „ Principiul normalizării. Formarea atitudinilor pozitive ale personalului didactic 

privind integrarea copiilor în dificultate”, (Note de curs, Universitatea din Buc.); 
Neamţu,C.,Gherguş, A. – „Psihopedagogie specială. Ghid practic pentru învăţământul deschis la 

distanţă ”, Editura POLIROM, 2000. 
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Învaţă să dăruieşti 
Prof. înv. Primar Bacsadi Izabella 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei, jud. Sălaj 

 

“ Dragostea constă în dorinţa de a da ceea ce este al tău altuia şi de a simţi 

fericirea acestuia ca şi cum ar fi a ta.” — Emanuel Swedenborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub sloganul “Învaţă să dăruieşti”, elevii Şcolii Gimnaziale Nr.1 Pericei, 

sprijiniţi şi îndrumaţi  de prof. pt. înv. primar Bacsadi Izabella, dar şi cu ajutorul 

cadrelor didactice din unitatea de învăţământ,cca 300 de elevi şi 20 de cadre 

didactice, s-au implicat într-o activitate S.N.A.C.- Strategia Naţională de Acţiune 

Comunitară, în cadrul căreia au colectat şi dăruit câteva sute de kilograme de 

ceapă şi alte legume pentru 109 de copii din localitatea Răscruci, judeţul Cluj.  

 În această localitate funcţionează o fundaţie umanitară “Kallós Zoltán”, care 

ajută copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 10 ani ce provin din 26 de localităţi 

 În anul 2006 a obţinut Gradul Didactic I- în învăţământ cu lucrarea “ Educaţia pentru 

sănătate în învăţământul primar, pe baza celor şase dimensiuni ale stării de sănătate”. 

 S-a implicat în multe activităţi curriculare şi extracurriculare implicându-i pe elevii din 

clasa ei, şi pe alţi elevi din unitatea şcolară. 

 În anul şcolar 2010- 2011 a participat la Şcoala de vară- Academia Bolyai- 2011, 

domeniul Metode de învăţare prin cooperare, modulul Tradiţii şi meşteşuguri populare 

(Cântece, dansuri şi meşteşuguri populare), program organizat de Casa Corpului Didactic 

“Apáczai Csere János”- Miercurea Ciuc, în colaborare cu Uniunea Cadrelor Didactice 

Maghiare din România, locul de desfăşurare fiind Fundaţia “Kallós Zoltán”- Răscruci, jud. 

Cluj. În cadrul acestui curs a învăţat foarte multe obiceiuri, tradiţii din folclorul de pe Valea 

Someşului şi al Moldovei. Atunci a intrat în contact cu oamenii de suflet care lucrează în 

cadrul fundaţiei, şi atunci şi-a dat seama că trebuie să-i ajute, să le fie alături, împreună cu 

tot colectivul de elevi şi cadre didactice din şcoală. 

 A publicat articole în presa de specialitate: Tribuna Învăţământului, Közoktatás şi în 

presa locală Szilágyság. 

 A organizat parteneriate locale, judeţene, naţionale şi internaţionale. 

Bacsadi Izabella, este  profesor pentru învăţământul primar- 

secţia maghiară, titular la Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei, jud. 

Sălaj. S-a  născut la 20 iulie 1970 în oraşul Şimleu Silvaniei, jud. 

Sălaj. 

 A urmat Şcoala Postliceală de specialitate Institutor- 
specialitatea educatoare- învăţătoare în cadrul Şcolii Normale 

“Gheorghe Şincai” din Zalău în anul 1993, iar în anul 2012 a 
absolvit în cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”- Facultatea de 
Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport- 
specializarea: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar. 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/emanuel-swedenborg/
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clujene şi care au familii cu o situaţie materială precară. Aceşti copii sunt cazaţi în 

Centrul Social timp de cinci zile pe săptămână, oferindu-li-se zilnic cinci mese 

calde . Cu această ocazie, elevii şi cadrele didactice din localitatea Pericei s-au 

întâlnit cu directorul fundaţiei- Balla Francisc, care le-a dat detalii despre 

fundaţie şi copiii care beneficiază de ajutorul acesteia. El a afirmat că “este o 

bucurie să primeşti, dar este o şi mai mare bucurie dacă dai”. Elevii noştri şi 

părinţii acestora au răspuns pozitiv la această acţiune şi au adunat saci şi coşuri 

întregi cu legume: morcovi, cartofi, pătrunjel, varză, ceapă de Pericei pe care le-am 

trimis în localitatea Răscruci. 

Personal fiind de nenumărate ori la Fundaţia Kallós Zoltán, am avut 

posibilitatea să vorbesc cu copiii, cu cadrele didactice care se sacrifică locuind în 

incinta fundaţiei, fiind permanent alături de copiii care locuiesc în internatul 

special amenajat pentru ei. Aceşti copii provin din familii sărace, dezorganizate 

sau chiar orfani. Am luat la cunoştinţă în mod indirect în cadrul unui dialog 

prietenesc cu dl. director al fundaţiei Balla Francisc, că se confruntă cu lipsuri 

materiale. Cu această ocazie i-am promis că ori de câte ori vom avea ocazia, copiii 

din unitatea noastră, împreună cu părinţii în mod sigur vor da o mână de ajutor 

din ceea ce pot să cultive anual. 

Scopul acestei acţiuni comunitare şi de 

voluntariat este acela de a sprijini Fundaţia 

“Kallós Zoltán”,  şi pe micuţii beneficiari, dar şi 

de a face elevii Şcolii Gimnaziale din Pericei, 

proveniţi din localităţile Pericei, Bădăcin şi Sici, 

atenţi la importanţa voluntariatului, de a-i 

îndemna să dăruiască din suflet pentru suflet, 

de a-i conştientiza pe  elevi asupra importanţei 

dragostei pentru aproapele, de a-i socializa pe 

copii, de a dezvolta relaţii interpersonale, 

toleranţa,şi altruismul. De menţionat că 

părinţii elevilor din Pericei, Bădăcin şi Sici sunt 

interesaţi de buna funcţionare a şcolii şi se 

implică activ în activităţile derulate de aceasta. 

Am dorit ca la această activitate să participe 

toţi elevii din unitatea noastră, să realizăm, o 

colaborare cu fundaţia, să obţinem o bună 

dispoziţie generală la toţi participanţii precum şi o relaţie propice între elevii şcolii 

din Pericei şi de la Fundaţia din Răscruci. 

Ca recompensă pentru donaţia făcută, învăţătorii de la Fundaţia “Kallós 

Zoltán”, ne-au pregătit şi ei o surpriză, ca continuare a parteneriatului dintre cele 

două instituţii, acela de a derula activităţi organizate de ei cu elevii Şcolii 

Gimnaziale Nr. 1 Pericei. Activităţile au fost organizate sub forma unor Ateliere 

meşteşugăreşti. Din partea fundaţiei au fost prezente şase cadre didactice, care au 
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coordonat toate activităţile împărţindu-i pe elevi în patru grupe de lucru, fiecare 

din acestea având altă sarcină de îndeplinit. Proiectul s-a desfăşurat la şcoala din 

Pericei, iar clasele implicate au fost clasele primare, aproximativ 100 de elevi. 

Obiectivele urmărite prin activităţile derulate au fost, educarea elevilor în 

spiritul voluntariatului şi a ideii de “a dărui”, iniţierea lor, dar şi a cadrelor 

didactice participante în activităţi de atelier, precum şi promovarea tradiţiilor 

populare de pe Valea Someşului. 

Pentru îndeplinirea acestui scop elevii au confecţionat manual, în cadrul 

atelierelor de lucru, diferite obiecte, atât din materiale noi, cât şi din materiale 

reciclabile, care au fost prezentate apoi în cadrul unei expoziţii. Au fost 

confecţionate astfel, păpuşi, mascote, ghiocei din papură, măşti pentru alungarea 

iernii şi steme caracteristice zonei Sălajului. Copiii au învăţat, prin această 

metodă educaţională non- formală jocuri specifice vârstei lor şi au descoperit 

îndeletnicirile localnicilor, reprezentându-le în steme. 

Activităţile au fost completate de elementul muzical. Mai exact, la acest 

proiect au fost prezenţi şi trei studenţi de la Conservatorul din Cluj Napoca, prin 

muzica acestora elevii făcând cunoştinţă cu repertoriul tradiţional şi cu dansurile 

populare de pe Valea Someşului. 

 Acest tip de acţiuni, prin intermediul cărora ne ajutăm semenii, vor fi 

derulate şi în viitor de către unitatea de învăţământ din Pericei. Acest proiect s-a 

bucurat de succes în rândul copiilor, cadrelor didactice şi nu în ultimul rând din 

partea părinţilor. Am fost foarte încântată de ce au realizat copiii, profesorii şi 

părinţii prin acest proiect şi vreau să continuăm organizarea acestor acţiuni.  

 Directorul Şcolii Pericei, d-na Filip Gyöngyi Ana, le-a mulţumit elevilor, 
cadrelor didactice şi părinţilor pentru gestul lor, îndemnându-i să aibă sufletul 
deschis şi să nu le fie “greu” să realizeze acte de caritate. 

 

Comunicarea didactică eficientă în cadrul relaţiei copil-părinte 
                           Prof. înv. primar, Milaş Cristina 

Şcoala Gimnazială „Avram  Iancu”, Arad 

 

În cadrul proiectului „Şcoală-familie”, am gândit un exemplu de activitate de 
consiliere a părinţilor care are  ca scop îmbunătăţirea relaţiilor copil-părinte,prin 

formarea unor abilităţi şi deprinderi în practicile parentale,realizate prin 
colaborarea părintelui cu şcoala; obiectivul principal al proiectului fiind 
eficientizarea comunicării prin utilizarea ascultării asertive şi a comunicării 

asertive.  
Întâlnirea cu părinţii s-a realizat în sala de clasă, unde am prezentat în power-

point câteva idei privind comunicarea  asertivă, care este abilitatea de a ne 

exprima emoţiile şi convingerile fără a ataca şi afecta drepturile celorlalţi. 
Prezint părinţilor câteva dintre regulile unei bune purtări: 

Limbajul responsabilităţii este o formă de comunicare prin care îţi exprimi 
propriile opinii şi emoţii fără să ataci interlocutorul, fiind o modalitate de 
deschidere a comunicării  chiar şi pentru subiectele care sunt potenţial 

conflictuale. Această formă de comunicare este o modalitate de evitare a criticii, 
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etichetării, moralizării interlocutorului, focalizând conversaţia asupra 
comportamentului şi nu asupra persoanei. 

Exprimarea emoţională : A comunica eficient presupune a şti să îţi exprimi 
emoţiile. 

Una din cauzele care provoacă dificultăţi în comunicare este reprezentată de 
incapacitatea de recunoaştere şi exprimare a emoţiilor, a trăirilor, de teama de 
autodezvăluire. 

Activitatea s-a desfăşurat la clasa pregătitoare  în echipe de câte trei: un 
părinte povesteşte o scurtă întâmplare, iar celălalt dovedeşte interes în ascultare, 
prin comunicare predominant nonverbală şi paraverbală. 

Observatorul – al treilea părinte - observă modalitatea de comunicare dintre 
cele două persoane şi va participa la discuţiile organizate de către cadrul didactic: 

Cum şi-a exprimat povestitorul emoţiile? Întâmplarea era trăită de persoana 
în cauză/ sau de altă persoană de unde a tras concluziile? Cum şi-a arătat 
interesul pentru ascultare cealaltă persoană? A manifestat un interes real?\ 

Se vor purta discuţii  şi cu ceilalţi: 
Cum s-au simţit în rolul de povestitor? Care dintre roluri pare mai 

important? De ce? 
Prezint un tabel privind diferenţa dintre comunicarea pasivă, asertivă şi 

agresivă (prezentare power point). 
PASIV ASRETIV AGRESIV 

 Problema este evitată; 

 Drepturile tale sunt 
ignorate; 

 Îi laşi pe ceilalţi să ia 

decizii în locul tău; 

 Frustrare, nemulţumire. 

 Problema este discutată; 

 Drepturile tale sunt susţinute; 
 Iei decizii personale; 

 Exprimare adecvată a emoţiilor. 

 Problema este atacată; 

 Drepturile tale sunt 
susţinute fără a ţine cont de 

drepturile celorlalţi; 

 Iei decizii şi pentru ceilalţi; 

 Ostilitate,blamare, acuzaţii. 

 
 Se va lucra pe echipe, cu sarcina de a compune câte un text după exemplele 

de comunicare din tabel, citirea textelor create şi recunoaşterea tipului de 
comunicare utilizat. 
 Discuţii: A fost greu să realizeze textele? Care modalitate este folosită mai 

des în rezolvarea problemelor familiale? Este greu să comunici asertiv/să accepţi 
ca fiul /fiica să comunice asertiv? Cum s-ar schimba relaţiile dintre membrii 

familiei, dacă aceştia ar comunica asertiv? 
 Comunicarea reprezintă o abilitate utilă pentru a asigura socializarea, 
cultivarea de relaţii pozitive şi interacţiunile dintre oameni. În această privinţă, 

şcolii îi revine un rol  important, aceasta constituind un mediu excelent pentru 
deprinderea comunicării, pentru învăţarea rolurilor sociale şi interacţiunea dintre 
ele. O mare parte din timpul pe care elevii îl petrec în şcoală este alocat învăţării 

corecte a componentelor limbajului, pentru că el asigură relaţionarea şi 
socializarea indivizilor. Astfel, ciclul de achiziţii fundamentale cum sunt: cititul, 

scrierea, vorbirea, aritmetica, le dezvoltă elevilor capacităţile comunicative, are loc 
deci, educarea comunicării prin limbaj. În ciclul de dezvoltare, elevii pot dobândi 
capacităţi de utilizare corectă a limbii române, dar şi capacităţi de a comunica, 

folosind diferite limbaje specializate. În ciclurile de aprofundare şi de specializare, 
se poate dobândi competenţa comunicaţională, corelată cu cea lingvistică şi 

culturală. 
 „Lumea ni s-a dat pentru comunicare între noi, pentru a ne ajuta, prin ea, 

pe noi înşine.” (Dumitru Stăniloae) 
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Lică Sămădău – literatură sau istorie ? 
Prof. Kuschausen Cristina 

Liceul cu Program Sportiv, Arad 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
„Universul este o imensă carte” este lozinca în care au crezut mereu 

membrii cercului de lectură „În lumea cărţilor”, un cerc înfiinţat în anul 2009. 
Împreună cu membrii acestui cerc am desfăşurat numeroase activităţi literare şi 

am parcurs numeroase lecturi. Una dintre cele mai interesante activităţi a fost 
„Lică Sămădău – literatură sau istorie”.   

După două săptămâni de lectură intensă, elevii au realizat numeroase 

proiecte pe diverse teme: Destinul cuplului Ana şi Ghiţă, Vorbele cu tâlc ale 
bătrânei din Moara cu noroc, Evoluţia personajului Lică, Macheta Popas la Moara 

cu noroc, realizată în colaborare cu arh. Grec Andrei.  
Primul popas în expediţia noastră: Pe urmele lui Lică Sămădău, a fost la 

muzeul Ioan Slavici de la Şiria. Aici, elevii au avut ocazia să vadă numeroase 

fotografii şi manuscrise ale omului şi scriitorului Ioan Slavici. După ce s-a realizat 
„o fotografie – pentru veşnicie”, elevii au pornit spre satul Iercoşeni.  

Satul Iercoşeni a fost atestat documentar în anul 1533. Aşezarea, situată la 

marginea de nord a ultimelor creste împădurite ale Munţilor Zărandului, aparţine 
de comuna Şilindia. Acest sat, numit şi Fundureni în opera lui Slavici, este uitat 

printre copacii înalţi care ascund în prezent aproximativ 60 de suflete, majoritatea 
oameni învârstă care poartă pe „brânci” dovada vremurilor grele prin care au 
trecut. 

Dr. prof. Ioan Godea spunea că Iercoşeni „este o parorhie cu puţini locuitori 

Activitatea didactică am început-o în anul 2008, ca profesor 
titular de limba şi literatura română la Şcoala Gimnazială 
Livada, Arad, iar din anul 2015, sunt profesor titular la 
Liceul cu Program Sportiv.  
În anul 2009, am înfiinţat clubul de lectură În lumea 
cărţilor, iar un an mai târziu, alături de membrii clubului 
am coordonat revista literară cu acelaşi nume. 
Din anul 2011, sunt vicepreşedintele „Asociaţiei Împreună 
suntm viitorul” în cadrul căreia am coordonat următoarele 
proiecte literare: 

 Mai - decembrie 2011 s-a desfasurat proiectul „Pe urmele personajului meu 
preferat – Esti in trend şi dacă citeşti”, finanţat de Centrul Cultural Judetean 
Arad, cu suma de 5000 lei prin contractul de finantare nr. 915/11.05.2011. 

 Martie - iunie 2012 s-a desfasurat Concursul National de Lectura „Esti in trend 
si daca citesti”, finantat de OMV Petrom SA, cu suma de 5000 de euro prin 
contractul nr. 155/20.03.2012. 

 Mai - decembrie 2012 s-a desfasurat proiectul De la puterea buzduganului la 
farmecul ghiocului – „Esti in trend si daca citesti”, finantat de Centrul Cultural 
Judetean Arad cu suma de 3000 lei prin contractul nr. 910/08.05.2012. Acest 
proiect a fost premiat şi în cadrul concursului “Trofeul dascălului”, Braşov. 

 Iulie – noiembrie 2013 s-a desfasurat proiectului Festivalul cititorului atemporal 
„Esti in trend si daca citesti”, Editia a II-a, 2013, finantat de Centrul Cultural 
Judetean Arad cu suma de 1500 lei prin contractul nr. 1359/11.07.2013. 
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din cauza solului nu prea productiv, în comparaţie cu satele din jur. Nici pădurea 
satului nu era atât de mare încât să satisfacă integral nevoile locuitorilor. Din 

acest motiv multe case erau făcute din chirpici şi pământ bătucit.” În acest sat a 
fost păstrată o biserică mică, dar frumos îngrijită, din lemn, declarată monument 

istoric. 

Preotul Vasile Frenţiu a mărturisit lui dr. prof. Ioan 
Godea că „în cuprinsul hotarului satului, la locurile numite 

Gaguriţa, Săliştioara şi Ungheţ ar fi fost o cetate romană. 
Până astăzi plugurile scot cioburi de ceramică de epocă 
romană. Din cuprinsul acestui hotar, începe graniţa Daciei 

romane, aşa-numitul Troian (adică valul lui Traian) ce se 
pierde în hotarul localităţii Archiş.”(Ioan Godea, Horia 

Medeleanu, Biserice de lemn din judeţul Arad) În aceste 
împrejurimi, în Valea Cocriş îşi aveau ascunse lotrii traistele 
cu merinde. Lângă via lui Vasii, la locul numit Viezuri, lotrii 

aveau o ascunzătoare subterană. Mai jos de această 
ascunzătoare era o moară pe apă, mai târziu părăsită, iar 

mai jos de ea se afla birtul lui Vanu, numit şi Birtul lotrilor. 
Pe lângă acest birt trecea drumul lotrilor ce venea dinspre 
Banat, peste Bârzava, Nadăş, Miniş, Camna şi ducea spre 

Ineu, peste Pipirig. Acest loc se presupune că ar fi fost Moara cu noroc a lui Ioan 
Slavici. În satul Iercoşeni, numit în Moara cu noroc, Fundureni, este atestat 
documentar Cristea Nicolae, numit Lică Sămădă. Cuvântul sămădău provine din 

magiară „számadó”, care este tradus „a da seama”. Cristea Nicolae, fiu de birău 
(primar) îşi îngrăşa turmele de porci în pădurile cu ghindă şi jir din împrejurimi. 

În valea satului, sub umbra deasă a unui nuc bătrân, microbuzul şi-a 
încheiat drumul. De aici, grupul de elevi, însoţiţi de  prof. Hrenciuc Carmen şi de 
prof. Turcaş Cristina au urcat spre biserica din lemn din Iercoşeni. Însemnări 

arhivistice păstrate la Arhivele Statului din Arad ar putea conduce la concluzia că 
biserica ar fi fost construită în anul 1786 fără ca data 
respectivă să fie considerată certă. Preotul Vasile Frenţiu 

spunea „Fiind săraci şi ducând o viaţă fără stabilitate, 
iercoşenii abia în anul 1752 şi-au putut procura biserica 

actuală din lemn, cumpărând-o din Chisindia.” Aici, elevii 
au putut admira arhitectura specifică bisericilor din lemn 
şi câteva ceasloave din sec al XVIII-lea. 

La două dealuri distanţă, se află casa în care s-a 
născut Cristea Nicolae sau Lică Sămădău, sursa de 

inspiraţie a lui Slavici pentru personajul său. Am fost 
întâmpinaţi de Cristea Miron, actualul proprietar al casei 
şi totodată descendent al lui Cristea Nicolae. Ospitalier, 

ne-a primit în casa bătrânească, deschizându-ne „tinda 
podită de pe vremea când a venit un domn mare, care a 
stat câteva luni şi a scris la noi în casă” (se presupune că 

a fost însuşi Ioan Slavici). Elevii au avut ocazia să vadă 
numeroase poze cu întreaga familie şi cu fratele lui Lică 

Sămădău, Cristea Şofron, povestindu-ne diferite întâmplări ale haiducului Lică, 
care se pare „că nu a fost chiar aşa de rău ca tâlharul lui Slavici.” De aici am fost 
îndrumaţi să mergem în casa în care a trăit Lică Sămădău, dar nu înainte de a fi 

Cristea Nicolae, zis Lică 

Sămădău şi soţia lui 
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serviţi cu mere, deoarece din casa unor „cristeşti” nu se iese cu mâna goală ! 
Întâmpinaţi de familia Cristea Gheorghe şi Maria am fost poftiţi într-o altă 

tinda răcoroasă pe peretele căreia stă un portret mare cu Lică Sămădău şi soţia 
acestuia. Pentru a respecta acelaşi obicei străbun, copiii au fost „omeniţi cu 
pancove” delicioase. Masa de prânz am servit-o la umbra deasă a unui stejar vechi 

admirând peisajul de poveste din apropierea Munţilor Zărandului. 
În urma acestei activităţi am vrut ca elevii să înţeleagă că scriitorii au ca 

sursă de inspiraţie diferite aspecte ale cotidianului, dar opera literară rămâne 

ficţională, iar elevii trebuie să facă distincţie între persoană şi personaj. În 

săptămânile trecute elevii au descoperit personajul Lică Sămădău, citind Moara 

cu noroc, într-un cadru organizat, la şcoala de vară Zile de distracţie la... Şcoala 

Mare (ediţia a III-a), iar pe parcursul excursiei au cunoscut omul Cristea Nicolae, 

zis Lică Sămădău. Sper că în urma acestei activităţi, elevii nu vor mai uita istoria 

lui Lică Sămădău. Pentru ca elevii să înţeleagă nodul acţiunii, ei au realizat afişe 

despre personajele nuvelei şi chiar au realizat o machetă cu Moara cu noroc care 

au fost afişate în cabinetul de limba şi literatura română 

 

 

Ziua internaţională a rromilor- 8 Aprilie 

Prof. Înv. Primar Sabău Anca Alina 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei, jud. Sălaj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamna, Sabau Anca Alina, profesor pentru 
învăţământul primar - sunt titulară la Şcoala 
Gimnazială Nr 1 Pericei, Judeţul Sălaj  pe catedra de 
învăţătoare - secţia română. M-am născut  în Şimelul 
Silvaniei la data de 2 Iulie 1983, am absolvit Liceul 
Teoretic Simion Bărnutiu din Şimleul Silvaniei în 
2001,urmând apoi cursurile Universităţii Babes Bolyai 
din Cluj Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educatiei până în 2001. În anul 2008 am absolvit 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane la specializarea –Pedagogia învăţământului 
primar şi preşcolar. 

Activitatea la catedră o desfăşor din anul 2005, unde  m-am specializat prin diverse 
cursuri de perfecţionare precum A Doua Şansa, Educatie-sprijin-mediu  incluziv, ALE, 
Aspecte ştiinţifice şi metodice ale predării-învăţării-evaluării limbii române contemporane 
la nivelul învăţământului primar, Să-i învăţăm pe elevi să înveţe. Am desfăşurat diferite 
acţiuni umnitare, proiecte educaţionale şi proiecte de parteneriat la nivel local,  judeţean, 
naţional şi internaţional . Am obţinut gradul didactic II  în anul 2014 şi sunt dedicată 
educaţiei eleviilor atât din punct de vedere curricular  cât şi extracurricular. Am publicat 
diferite articole în  presa locală, evidenţiind activitatea desfăşurată în şcoală, fiind 
responsabiă cu imaginea instiţutiei din care face parte. 
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Motto: 

               ,,Te slăvesc,o!zi ferice!sfântă zi de libertate, 

                 Tu,a cărei mândră rază sufletul român stăbate! 

                 Te slăvesc,o! Zi măreaţă pentru patria-mi iubită, 

                 Tu,ce-arăţi ochilor noştri Omenirea desrobită! 

                                                (,,Desrobirea ţiganilor”,V.Alecsandri) 

 

Tot mai evident este  faptul că în condiţiile unei tranziţii îndelungate, dar şi a 
neajunsurilor socio- economice şi a derapajelor inerente unei democraţii în formare, 
neglijarea instituţionalizării şi legislaţia uneori discriminatorie au dus la 

marginalizarea populaţiei de etnie rromă şi chiar la o recrudescentă a discriminării 
şi rasismului. 

        Ca o consecinţă a neincluderii în politicile publice şi ca alternativă la 
insensibilitatea instituţiilor statului, o mare parte a populaţiei de rromi din ţară 
noastră, în absenţa resurselor de dezvoltare individuală, a fost silită să-şi adapteze 

tehnicile de supravieţuire şi să ajungă a fi stigmatizati, etichetaţi ca delincvenţi etc. 
 În contextul noii reordonări a Europei, al considerării ca ,,moştenire comună a 
Europei”, rromi au devenit un stimul de reflecţie a tuturor instituţiilor europene, un 

criteriu de aderare al ţărilor est europene. 
 De aceea, problematica educaţiei copiilor rromi constituie una din provocările 

importante pentru mediile politice, socio-culturale şi civice din ţara noastră în 
momentul actual. In această abordare globală, segmentul cel mai vulnerabil, copiii 
rromi, constituie o prioritate evidentă în opţiunile de politică educaţională. 

 MEN  a elaborat şi implementat în parteneriat cu alte organisme internaţionale 
(UNICEF, Romani CRISS,Fundatia PHEONIX si alte ONG-uri) o serie de proiecte care 
vizează stimularea participării şcolare a copiilor rromi pentru evitarea abandonului 

şcolar şi integrarea lor socială. 
    Astfel, elevii Şcolii Gimnaziale Nr 1 

Pericei,  împreună cu elevii Şcolii 

Gimnaziale Nr 1 Pustă ,alaturi de 
cadrele didactice, am demarat un 

proiect de parteneriat care a fost 
determinat de nevoia de a  contribui la 

educaţia copiilor rromi atat în scop 
educative cât şi activităţilor cultural-
artisitice. În aceste  activităţi, au 

cunoscut noi aspecte din lumea 
minunată a poveştilor transpuse în 
desene animate cunoscute de copii şi 

prezentate pe ecran.  
      Prin activităţile comune pe care le-

am  derulat, am urmărit ca între cei doi parteneri să fie o comunicare activă, care 
să-i ajute pe copii să cunoască poveştile prin forme de prezentare moderne.   
Obiectivele proiectului de parteneriat au fost crearea de elemente de cultură 

managerială prin organizarea de schimburi de experienţă pe domenii de interes;  
dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă. 

 Scopul acestui proiect a fost creşterea gradului de cuprindere a copiilor rromi în 
şcoală şi asigurarea accesului la educaţie şi formare a copiilor rromi în activităţi  



 

P a g i n a | 54   

 
Tribuna sportivului, nr.8  

≈2015≈ 

cultural-artistice,cunoasterea traditiilor rrome ,ameliorarea calităţii resurselor 
umane ale învăţământului pentru crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru 

copiii rromi. 
       Printre obiectivele specifice privind copiii se numara şi stimularea participării 

copiilor rromi la educaţie in colaborare cu alti elevi în vederea prevenirii dificultăţilor 

de adaptare şcolară, de cunoaştere a limbii române si socializare; stimularea 
participării la educaţia de bază a 

copiilor rromi, în special a celor 
proveniţi din medii socio-familiale 
defavorizate;ndezvoltarea unor forme 

alternative de educaţie pentru copiii 
rromi aflati în situaţii speciale (izolaţi, 

familii cu multi copii) prin implicarea 
acestora la diferite activităţi 
extrascolare in colaborare si 

socializare cu alte scoli. 
        Obiectivele privind cadrele 
didactice sunt regăsite prin 

identificarea strategiilor de organizare 
şidesfăşurare a unor  activităţi care să 

favorizeze relaţii de parteneriat la 
nivelul de instituţii în scop educativ; 

formarea personalului didactic în scopul promovării educaţiei interculturale; 

dezvoltarea ofertei de activităţi extraşcolare (tabere, excursii serbări, concursuri, 
sărbătorirea unor evenimente) cu specific intercultural. 
     Obiectivele privind părinţii sunt definite prin stimularea dezvoltării atitudinilor 

pozitive ale adulţilor rromi faţă de  şcoală şi activităţile extracurriculare, 
conştientizarea rolului şi importantei educatiei la această vârstă; stimularea 

participării părinţilor rromi la activităţile educative iniţiate de şcoală; îmbunătăţirea 
comunicării şi cooperării între şcoală şi familia copilului rrom.    
      În urma acestui proiect am reusit să diminuăm dificultăţile  de adaptare la 
mediul şcolar; să schimbăm  pozitiv atitudinea părinţilor rromi faţă de educaţia 
şcolară , am înbunătăţit  comportamentul copiilor rromi şi socializarea acestora, s-au 

observat schimbări la nivelul atitudinilor manifestate de cadrele didactice şi a 

practicilor educative utilizate în conformitate cu principiul interculturalităţii precum 
şi creşterea motivaţiei cadrelor didactice pentru participarea la programe de educaţie 

alternativă. 
 

“Dacã picãturile de apã nu ar fi prietene, n-am avea râurile şi nu ne-am 

bucura de rãcoarea lor; dacã soarele nu ar fi prietenul plantelor, nu ne-am 

bucura de culorile şi de parfumul florilor; dacã lumina n-ar fi prietena 

boabelor de rouã, n-am avea prospeţimea dimineţilor şi dacã frunzele 

copacilor n-ar fi prietene, n-am vedea verdele pãdurii…Sã ne privim în ochi 

cu blândeţe, sã ne dãm mâinile şi vom vedea cât de bogaţi suntem cãci 

stãpânim cea mai valoroasã comoarã a lumii- PRIETENIA.” 

 

 



 

P a g i n a | 55   

 
Tribuna sportivului, nr.8  

≈2015≈ 

Lectura – clipe de înălţare sufletească 
Prof. Markus Cecilia Angela 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos, judeţul Sălaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentul proiectului 
Proiectul extracurricular „ANOTIMPURILE ÎN VERSURI” a fost conceput în 

vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare, atât a interesului 
elevilor pentru lectură şi carte, cât şi pentru dezvoltarea capacităţii creatoare a 

acestora, utile în formarea unui tânăr  capabil să-şi folosească eficient şi creativ 
capacităţile proprii, conştientă fiind de faptul că 
profesorul de limba şi literatura română are un rol important, acela de a-i stimula 

pe copii, de a găsi în permanenţă noi metode care să îi determine să citească. 
Prezentarea proiectului 

Proiectul a fost structurat în patru 

etape, conform celor patru anotimpuri: 
etapa I – octombrie 2014, cu tema: 

„Toamna în opere literare şi creaţii 
personale”; etapa a II-a – februarie 2015, 
cu tema:”Iarna, anotimpul purităţii 

naturii”; etapa a III-a – aprilie 2015 
(programul Şcoala altfel), cu tema: 

„Primăvara copiilor” şi etapa a IV-a – 
iunie 2015, cu tema: „Versuri despre 
vară”. 

Fiecare etapă desfăşurată a debutat cu o scurtă prezentare a caracteristicilor 
anotimpului respectiv, fie sub forma unei descrieri literare, fie sub forma „unui 
dialog cu Anotimpul”, având ca scop crearea atmosferei propice activităţii şi, 

totodată, stimularea imaginaţiei copiilor, urmată apoi de o prezentare PowerPoint 
conţinând imagini ale naturii în fiecare anotimp, prezentare desfăşurată pe fond 

muzical şi versuri ale unor opere literare, elevii având chiar posibilitatea de a 
interpreta şi ei melodiile, urmărind versurile derulate pe slide-urile prezentării. 
Spre exemplu: în etapa I, legat de anotimpul toamna, am realizat o prezetare 

PowerPoint: Toamna, pe muzica interpretei franceze Mireille Mathieu, continuând 
cu interpretarea muzicală a copiilor, după slide-urile suport, a poeziei lui Adrian 

Păunescu: „Romanţă de toamnă”, finalizând cu melodia „Plâns de toamna”, 

MARKUS CECILIA ANGELA,  profesor-titular pe catedra de limba şi 
literatura română, la Şcoala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos, judeţul 
Sălaj,grad. did. I 
Absolventă a Universităţii Babeş-Balyai Cluj-Napoca, Facultatea de 
Teologie Greco-catolică, specialitatea religie-română 
Studii postuniversitare: Masterat - Management educaţional 
Activitate responsabilă în şcoală: Responsabil Comisia Umanistă 
Colaboratoare cu Revista de spiritualitate creştină: Flori de Crin, 
Şimleu-Silvaniei 
Coordonatorul grupului de voluntari „Uniţi pentru tine”, Valcău de 

Jos, Sălaj, în colaborare cu grupul italian de voluntari „Fatti de 
Speranza”, Brescia- Italia, în organizarea taberei de vară de la Valcău 
de Jos ( ediţia a XI-a -aug 2014) 
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interpretată de Tudor Gheorghe. 
Activitatea se continua cu recitarea poeziilor pregătite de elevi, fie 

cuprinzând texte din literatura romană, fie creaţii proprii. Jurizarea concurenţilor 
a fost realizată de directorul şcolii, profesoara de limba şi literatura romană şi alţi 
doi profesori din şcoală. 

Elevilor li s-au acordat diplome şi premii. Participanţii la proiect au fost în 

număr de 45 de elevi, 30 de concurenţi şi 15 elevi-spectatori. 

Obiectivele urmărite: 
-cultivarea lecturii de plăcere,stimularea interesului pentru lectură; 

- formarea la elevi a unei gândiri autonome, reflexive, critice, a unor criterii proprii 
prin care elevul să distingă singur ce şi când să citească; 
-evidenţierea importanţei lecturii în dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi 

formare a personalităţii educabilului; 
-promovarea şi stimularea elevilor cu aptitudini literare. 
Impactul activităţii asupra copiilor  

 Din împărtăşirea impresiilor copiilor, am realizat că proiectul şi-a atins 
obiectivele propuse, impactul fiind cel aşteptat. Elevii au fost determinaţi să 

citească o gamă variată de poezii ale unor scriitori diferiti, din care să-şi aleagă 
poezia care se potrivea gustului artistic personal. Astfel, ei nu s-au oprit la o 
singură lectură, exerciţiul de lectură fiind unul de lungă durată, de căutare, elevii 

punând în valoare gândirea lor critică asupra textului, asupra ideilor transmise şi 
asupra modului de interpretare, în funcţie de posibilitatea elevului de a trai 

sentimentele transmise de textul literar. 
 Totodată au existat şi elevi care au ţinut să-şi manifeste abilitaţile creative, 
prin creaţii proprii, fapt care aduce cu sine valenţele formative ale scrierii, desigur, 

având la bază experienţa lecturii. Aceştia au fost, în general, „cititorii profesionişti” 
, iubitori de lectură, dornici de a trece la etapa superioară lecturii unui text, cea a 
creaţiei personale. 

 Activitatea a fost foarte îndrăgită de copii, aceştia manifestându-şi dorinţa 
de a mai desfaşura şi alte activitaţi de acest gen, motiv pentru care s-a înfiinţat, în 

acest semestru, un cerc de lectură. 
Impactul activităţii asupra juriului  

Cadrele didactice din juriu au apreciat iniţiativa acestei activităţicu efect 

benefic multiplu: pe de o parte cultivarea gustului pentru lectură în rândul 
elevilor, pe de altă parte impunând un exerciţiu de manifestare a personalitaţii 

elevului, a simţului său artistic în interpreatrea textelor şi, mai ales, capacitatea 
acestuia de a exterioriza şi a transmite spre juriu şi public sentimentele exprimate 
în textul literar. 

 Activitatea şi-a lăsat amprenta şi asupra elevilor-spectatori (care nu 
au participat in calitate de concurenţi), reuşind, în opinia juriului, să-i sensibilieze 
şi, probabil, să le insufle şi acestora dorinţa de a trăi sentimente minunate prin 

lectură, de a gusta din frumuseţile artei literare, de a evada în lumea minunată a 
cărţii în care să poată privi cu ochi diferiţi metamorfozele naturii, atât de 

surprinzatoare privirii umane. 
 

 

 

 



 

P a g i n a | 57   

 
Tribuna sportivului, nr.8  

≈2015≈ 

Cum motivez copilul să citească? 
Prof.înv.primar Hepeş Simona Florina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 
 

            „ E miraculos cuvântul…. 

             Meşterul cuvântului a cernut şi cerne fără de răgaz lumea şi 
sufletul ei…. Un cuvânt numeşte, alt cuvânt îl pune în mişcare, un alt 
cuvânt  îi aduce lumină.”                         

                                                    (Tudor Arghezi,  „Tabele”) 
  

Cititul a devenit o activitate destul de rar întâlnită în rândul copiilor si al 
tinerilor ultimei generaţii. Mulţi renunţă cu usurinţtă la cărţti în favoarea 
internetului, a filmelor sau a jocurilor pe calculator, însă probabil nu ştiu cât de 

important este cititul şi câte beneficii are. 
Până un copil învaţă să citească, are nevoie de mult exerciţiu, astfel încât, el 

să poată înţelege literele ca simboluri, să poată înţelege că în spatele unui simbol 

se află un sunet şi că aceste sunete, legate între ele, formează cuvinte. 
         În primii ani de viaţă, copilul – prin mimetism – va învăţa să reproducă 

forma literelor ( atunci când dezvoltarea sa fizică a ajuns să îi permită) pe o foaie 
de hârtie şi va spune de multe ori că ... îşi scrie numele. 
         Copiii trebuie mai întâi să înveţe că fiecărui sunet îi corespunde o literă a 

alfabetului, că uneori sunetele pot fi exprimate în grupuri de litere. Şi mai trebuie 
să fie ajutaţi să vorbească corect, să pronunţe corect. De aceea, sunt puţini copii 

care ştiu ( în mod real ) să scrie şi să citească mai devreme de 5 ani.  
         Cel mai important lucru care îl face pe copil să citească este latura 
amuzantă a cititului. Mulţi dintre părinţi sau bunici greşesc atunci când îi dau 

copilului o carte să citească, însă aceştia nu sunt pregătiţi să o facă. Sunt părinţi 
care impun copilului să citească timp de 15 minute, cărţi care le-au fost 
recomandate ( a se citi: impuse! ) de istoria personală a bunicului sau a părintelui 

după principiul: „Eu la vârsta lui citeam...Jules Verne”. De multe ori se uită că 
sunt copii cărora le place să citească poveşti cu zâne sau roboţi, cu maşini sau cai 

şi sunt obligaţi să citească...programa şcolară, cu mult înainte de a ajunge la 
şcoală. Multor copii le place să citească poveşti despre copii care par reali şi cărţi 
în care eroii pot fi chiar ei. Ce trebuie să facem totuşi pentru copilul nostru ca să 

deprindă plăcerea cititului? În primul rând, copiii trebuie să fie învăţaţi cu tot ce 
înseamnă cartea: în casă să aveţi cărţi, să aveţi obişnuinţa de a răsfoi o carte 

seara, să vă vadă citind, să vă audă vorbind despre cărţi cu plăcere, să mergeţi 
într-o librărie şi să vă petreceţi acolo câteva minute explicându-i câte ceva despre 
acele cărţi. Atunci când intraţi în librărie, să nu uitaţi că trebuie să fiţi pregătit să 

achiziţionaţi o carte, în cazul în care copilul se hotărăşte să aleagă una!  
      Câteva trucuri pentru a obişnui copilul să citească  
  Să facem jurnalul familiei. Utilizăm un caiet în care notăm evenimentele 

zilei, evenimente care ne-au bucurat sau care ne-au întristat. Fiecare membru al 
familiei va scrie în acest caiet şi toţi au dreptul să-l citească. Seara, putem să 

stăm de vorbă despre ce a fost scris în caiet şi ne putem distra împreună pe 
seama „boacănelor” zilnice. 
 Descoperiţi un nou cuvânt în fiecare zi. Un joc care îl va face pe copil să 

„scotocească” după cuvinte noi. Competiţia care se va naşte între el şi noi trebuie 
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să fie egalizată. De aceea, putem să ne propunem ca într-o săptămână să ştim cât 
mai multe flori sau animale. Să le recunoaştem în realitate (în piaţă sau în 

parcuri) sau în poze. În următoarele săptămâni se va stabili ce cuvinte să ştim. 
Fiecare cuvânt nou poate fi echivalentul unui punct. Fiecare punct „câştigat” de 
fiecare membru al familiei, îl trecem într-un tabel. La 7 puncte câştigate, ne oferim 

o surpriză ( o îngheţată, o ieşire la film...etc.). 
         Să scriem o scrisoare cuiva drag. 

         În fiecare zi, scriem câteva rânduri unui om drag: mama, tata, copilului 
nostru, fratelui, lui Moş Nicolae, lui Moş Crăciun, iepuraşului, ...etc. Fiecare 
scrisoare o punem într-un dosar. În serile ploioase, ne hotărâm să nu deschidem 

televizorul, ci să ne aşezăm cu toţii în pat, ne învelim bine şi citim scrisorile. 
Fiecare dintre noi câte una. 

 Să ne scriem povestea familiei. Fiecare membru al familiei scrie câteva 
fraze, una în continuarea celeilalte. Subiectele pot fi diverse şi nimeni nu critică ce 
a scris cel de dinainte.Copilul trebuie să aleagă subiectul poveştii de luna aceasta. 

În acest fel, fiind opţiunea sa, creşte gradul de interes pentru povestea construită 
de noi toţi. 
 Să ne povestim întâmplările zilei. În fiecare seară, înainte de culcare, îi 

putem povesti copilului ce am făcut peste zi. Sau îi putem citi o parte dintr-o 
poveste. Când plecăm, lăsăm lumina aprinsă şi cartea pe marginea patului. 

Copilului îi place să adoarmă ascultând vocea caldă a părintelui, dar îi place şi să 
încalce regulile. Ne putem preface că ţinem să stingă lumina la o anumită oră şi s-
ar putea, ca peste câteva minute, să vedem lumina aprinsă, pe sub uşa camerei 

sale… 
 Citim împreună cartea de bucate atunci când suntem în bucătărie. 
  Deoarece avem mâinile ocupate, îl rugăm să ne ajute să citim modul de 

preparare al felului respectiv de mâncare. Şi miza este importantă: o mâncare 
bună. Dar şi valorizarea este aproape instantanee, deoarece vom avea grijă să îl 

lăudăm, că nu am fi reuşit să gătim atât de bine fără el… 
  Când urmărim un film la televizor, nu îi mai citim, dar îl întrebăm din 
când în când ce a înţeles. După film, ne petrecem câteva minute discutând despre 

subiectul filmului. În acest fel, avem ocazia să evaluăm şi gradul său de înţelegere 
a subiectului filmului, dar putem să observăm şi cursivitatea povestirii, nuanţele, 

tonurile, ariile sale de interes. 
  Îi lăsăm la îndemână cărţi amuzante, cu poze mari şi colorate şi text 
mai puţin. Dacă îl surprindem citindu-le, ne oprim puţin din ceea ce facem şi 

vorbim cu el despre ce îi place în cartea respectivă. Cu prima ieşire la 
cumpărături, vom intra şi într-o librărie să îi arătăm câte cărţi sunt şi, 
bineînţeles, vom achiziţiona o carte.    

 Bibliografie: 

 Tudor Arghezi, ‚Tabele de cronicar,Ed.Tudor,1960 

 www.didactic.ro 
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Eficienţă şi calitate în  didactica interactivă şi interdisciplinară  
Familia-şcoala-comunitatea, parteneri în educaţie 

                                                                           Prof. înv. primar Cucu Nadia – Mihaela 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

                                                                                         

 

Datorită progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la 

resurse ne putem propune şi realiza schimbări la care, cu câtva timp în urmă nici 
nu ne puteam gândi.Considerăm educaţia uneori, ca o activitate în care 

continuitatea e mai importantă decât schimbarea.  
S-a modificat modul în care se găndeşte viitorul educaţiei pe care îl lăsăm 

generaţiei viitoare. Nu ne mai putem permite o unitate şcolară,,muzeu”, orientată 

spre trecut, care pune accent pe cunoştinţe, ci avem nevoie de o şcoală ce-i 
pregăteşte pe copii spre viitor, punând accent pe competenţele sociale şi de 
comunicare. 

Un profesor modern ar fi bine să modeleze tipul de personalitate necesar 
societăţii cunoaşterii, personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire 

critică, creativă, capacitate de comunicare şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi 
de lucru în echipă, atitudini pozitive şi adaptabilitate, responsabilitate şi 
implicare. 

Tocmai datorită prezentului şi viitorului foarte apropiat şi învăţământul 
românesc cunoaşte o continuă transformare şi deschidere în mod deosebit sub 

aspectul conţinutului, metodologiei şi al strategiei de lucru. Interdisciplinaritatea 
se impune ca una din direcţiile principale ale activiăţii din învăţământ în 
ansamblul său, şi  în mod deosebit în conţinutul acesteia şi a strategiilor de lucru 
aplicative. 

Astfel, necesitatea interdisciplinarităţii în învăţământul românesc este 
motivată de urmatoarele aspecte : 

-volumul mare de cunoştinţe, informaţii pe care copiii le primesc pe diferite căi şi 
diferite forme de activitate; 
-tratarea interdisciplinara favorizează identificarea «unicităţii» copilului, cultivarea 

aptitudinilor lui creative; 
-flexibilitatea, fluiditatea, originalitatea, etc; 

-corelarea dintre discipline stimulează interesul copiilor pentru cunoaştere. 
 Prin urmare interdisciplinaritatea va deveni din ce în ce mai mult,  nu doar 
un mod de restructurare a conţinutului, ci şi un mod nou de organizare a 

învăţării.Interdisciplinaritatea se impune ca o necesitate şi în învăţământul şcolar 
primar, pentru realizarea sarcinilor majore ce-i stau în faţă şi anume în pregătirea 
copilului pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară viitoare. 

 În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un 
coparticipant alături de copil la activităţile desfăşurate. El însoţeşte copilul pe 

drumul spre cunoaştere. Astfel, utilizarea metodelor interactive de predare-
învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului 
instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ şi o valoare activ-

formativă asupra personalităţii copilului. 
 Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a 

învăţării experenţiale, de exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a 
creativităţii copiilor. Specific acestor metode este faptul că ele promovează 
interacţiunea dintre şcolari, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând un demers 
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interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare. Prin folosirea acestor metode, 
şcolarii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a 

altor demersuri interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile 
elaborate interactiv, în care îşi asumă responsabilităţi, formulează şi verifică 
soluţii. 

Aceste metode activează toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea, creativitatea, 
independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să argumenteze 

deciziile luate. Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, 
îmbinarea diferitelor forme de activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca 
pe grupuri şi activitatea frontală, evaluarea corectă a rezultatelor obţinute şi 

reconstituirea relaţiei profesor-copil. Metodele de învăţare activă implică copiii în 
procesul de învăţare în sensul formării lor ca participanţi activi la procesul de 

educare, astfel fiind ajutaţi să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să aplice în 
diferite situaţii de învăţare ceea ce au învăţat. 

Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului 

presupune, cel puţin, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind 

educaţia copilului; drepturile de care dispune pentru educaţia copilului, 

importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare 

cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori si părinţi: profesorii 

trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii, iar competenta 

lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională. Părinţii 

trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii, 

iar şcoala trebuie să asigure părinţilor asistenta necesară. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de 

a ajuta elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, 

elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în 

educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe sa 

funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţiala în 

organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o 

simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

            Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare 

reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea 

părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această acţiune. 

Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala 

în formarea la copii a conduitei favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, 

emoţional, fizic şi socio-moral am urmărit implicarea familiei şi a comunităţii 

printr-un parteneriat. Familia reprezintă elementul cheie în socializarea copilului 

cu ceilalţi copii din clasă fiind consultată cu privire la activităţile educative( 

extracurriculare) şi cu privire la activităţile opţionale pe care doresc să le 

desfăşoare copii. 

       Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta 

elevii să obţina rezultate foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală. 

Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, in primul rând prin caracterul său. 

După cum un tâmplar nu lucrează în acelaşi mod şi bradul şi stejarul, tot aşa  şi 

noi trebuie să ţinem cont de,,lemnul” fiului sau fiicei noastre, elevului sau elevei 

noastre, adică de elasticitatea şi rezistenţa,,capitalului său biopsihic” pentru a şti 
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ce putem  face din el  fără prea multe riscuri.    

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele 

noţiuni educative pe care copilul le primeşte  sunt cele din familie. In familie se 

conturează caractere.  

Atât părinţii, cât si profesorii, în timpul procesului de învatământ trebuie să 

intervină în numeroase situaţii pentru a corecta  comportamentul copilului. 

Copilul ajuns la vârsta şcolară, familia împarte într-o bună măsură sarcina 

educării lui cu dascălii şi pedagogii din şcoală. Cei din urmă vor fi chemaţi să 

şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-

educativ care au scăpat pană la această vârstă şi să-l ajute pe copil, în înţelegerea 

şi lămurirea unor probleme aşa-zis ,,delicate ”. 

 Îmbinarea eforturilor educative din familie şi din şcoală, este nu numai 

recomandabilă, ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii 

evoluează, părinţii au de înfruntat alte şi alte probleme care  se ivesc la o altă 

categorie de vârstă  şi care se repetă la generaţiile următoare. 

          Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se 

susţin, ele asigură într-o mare măsură bună integrarea copilului în 

activitatea  şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

           Iată câteva principii ale colaborării familie şcoală: 

 Copiii  să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie-şcoală, 

centrată pe învăţare; 

 Să ofere tuturor parinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele 

educaţionale ale copiilor lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală, 

 Colaborarea familie-şcoală să fie folosită pentru rezolvarea problemelor 

dificile şi, drept cadru de sărbatorire a realizarilor, a performanţelor deosebite, 

 Relaţia dintre cele doua instituţii atât de importante să constituie 

fundamentul restructurării educaţionale şi al reinnoirii comunităţii; 

Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se 

consideră parteneri în educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de 

suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct.  
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Porni Luceafărul…pe cărările Moldovei 
Prof. Carmen Macovei 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Albeşti, Botoşani 

 
 În fiecare an, pe 15 Ianuarie, împreună cu cei 25 de elevi ai mei, realizez 
medalionul literar Mihai Eminescu. În acest an, am realizat Proiectul „Porni 

Luceafărul…” în colaborare cu Biserica din sat. Astfel, această activitate cultural-
artistică, s-a desfăşurat atât în spaţiul şcolar, cât şi la Biserică. 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: familiarizarea elevilor cu bibliografia lui Eminescu prin 

implicarea în activităţi extracurriculare şi extraşcolare; 
 Perceperea poeziei eminesciene se începe încă de la vârste fragede şi nu este 

numai un act de cunoaştere în general, ci o cale de formare culturală, de 
sensibilizare şi de realizare a multiplelor „feţe” ale educaţiei: intelectuală, estetică, 
patriotică, moral-civică, ştiinţifică şi religioasă.  

 Această activitate formează şi amplifică sentimente măreţe de mândrie şi 
respect pentru poetul naţional, şi, implicit, pentru limba română a cărei 
frumuseţe şi armonie numai El, voievodul „stelar” al poeziei române a ştiut atât de 

meşteşugit s-o aducă-n lumină. 
 De aceea, în fiecare început de an, la 15 ianuarie, zi înscrisă cu litere de aur 

în poezia română, să chemăm copiii cu un gând pios şi să le spunem: „Porni 
Luceafărul…”. 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

1. PREGĂTIREA ACTIVITĂŢII: întocmirea unui program de desfăşurare a 
activităţii: 

 Culegerea de date biobibliografice despre Mihai Eminescu; 
 Alegerea materialului ilustrativ şi organizarea lui într-o structură 

logică în concordanţă cu datele biografice ale poetului; 

 Selectarea acelor materiale care corespund obiectivelor de informare, 
de dezvoltare a aptitudinilor literar-artistice în scopul întocmirii unui 
program artistic: recitări, audiţii, dramatizări etc.; 

 Realizarea aspectului interdisciplinar al activităţii prin implicarea 
muzicii (audiţii muzicale), a imaginii plastice (tablouri cu imagini 

după opera eminesciană), a artei dramatice (dramatizarea unui 
fragment din„ Scrisoarea III”),  a limbii franceze (recitarea unor poezii 
eminesciene în limba franceză) şi a religiei (tradiţia religioasă în opera 

lui Eminescu); 
 Alegerea mijloacelor de învăţământ: opera eminesciană în diferite 

ediţii, portretele autorului, mijloace audio-video, artă dramatică etc.; 
 Repartizarea materialului elevilor , în funcţie de abilităţile fiecăruia; 
 Pregătirea elevilor pentru participarea la medalionul literar; 

2. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
- Realizarea cadrului: 

     Desfăşurarea acestei activităţi cultural-artistice presupune un cadru 

corespunzător, festiv, expresiv, care accentuează emoţia estetică, interesul pentru 
cunoaştere şi comunicare. Copiilor le face o deosebită plăcere să participe la 

amenajarea sălii de clasă, să o transforme într-o „sală de teatru”, de aceea îi voi 
solicita şi în acest moment.  
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     Pentru a spori valoarea educativă a ambianţei, vom amenaja o expoziţie de 
carte ce cuprinde opera lui Eminescu în diferite ediţii şi cărţi despre opera marelui 

poet. 
    În fundalul sălii de clasă, va fi aşezat portretul poetului printre tablouri ce 
înfăţişează natura atât de dragă şi cântată în poeziile sale. 

  Pe una dintre table, va fi scris: 
,,Păşiţi încet, cu grijă, fraţii mei! 

Să nu-i călcaţi nici umbra, nici florile de tei. 
Cel mai chemat s-o aline dintre toţi, şi cel mai teafăr 
Şi-a înmuiat condeiul de-a dreptul în Luceafăr.”  (Tudor Arghezi) 

- Se anunţă tema, scopul şi importanţa activităţii. 
- Se prezintă conţinutul medalionului literar, susţinându-l cu materialele 

expuse. 
- Elevii vor participa efectiv, conform rolului pe care l-a avut de îndeplinit 

fiecare, prezentând materialul cultural propriu-zis (prezentare de:  date 

biografice, date bibliografice, recitări în limba română şi franceză, cugetări 
eminesciene, referinţe critice, creaţii literare şi plastice, dramatizări, audiţii 
muzicale, referat despre tradiţia religioasă în opera lui Eminescu, vizionare 

materiale despre viaţa şi opera poetului) - sala de clasă. 
- Elevii vor participa la slujba la care se face pomenirea lui Eminescu, vor 

recita poezii în care este prezent spiritul religios, vor prezenta referate şi vor 
avea ca subiect de discuţie cu preotul paroh tema: „Eminescu şi mănăstirea 
Agafton”. 

3. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII: 
Acestui moment i se va acorda o mare atenţie pedagogică.. Se vor aprecia, în 
termeni laudativi, comportarea 

elevilor şi calitatea contribuţiei 
fiecăruia. 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII: portofoliu, 
expoziţie cu lucrările elevilor, fotografii, 
fişă de evaluare, articol în presă. 

 O altă activitate la care elevii au 
participat cu plăcere şi interes a fost 

excursia literară „Pe cărările Moldovei”. 
Scop: implicarea elevilor în activităţi 
recreative şi educative; 

Obiective: 
 Vizitarea unor obiective literare şi 

turistice: Bojdeuca din Ţicău, Teiul lui Eminescu, Grădina Botanică, Muzeul 

de Ştiinţe Naturale, Casa Dosoftei, Mitropolia, Teatrul Naţional ,,V. 
Alecsandri”; 

 Stimularea interesului pentru cunoaşterea de locuri şi informaţii noi; 
 Creşterea coeziunii colectivelor de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, 

a relaţiilor de prietenie, stabilirea unui climat de încredere, favorabil 

comunicării; 
EVALUAREA ACTIVITĂŢII: portofoliu, expoziţie cu lucrările elevilor, fotografii, fişă 

de evaluare. 
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Rolul activităţilor şcolare şi extraşcolare în dezvoltarea 
subiecţilor educaţiei 

 Prof. Vărcuş Alina Petronela 

                                                                                              Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Educaţia reprezintă o 

componentă complexă a existenţei 
umane,care asigură întâlnirea dintre 
individ,societate şi întreaga viaţă socială 

şi,prin aceasta, pregătirea şi formarea lui 
pentru viaţa prezentă şi pentru viitor. 

Menirea educaţiei de a pregăti omul de 
azi pentru ziua de mâine este dificilă,cu 
atât mai mult cu cât este vorba despre 

un viitor pe care să-l cunoaştem în 
totalitatea sa,ci de unul schiţat, apoi 

proiectat şi anticipat,având în vedere 
schimbările rapide şi profunde din lumea contemporană. Educaţia nu mai poate fi 
doar reproducătoare a exigenţelor sociale ci se constituie într-un factor de 

propulsie socială,de progres,tocmai prin afirmarea caracterului ei prospectiv. 
 Educaţia contribuie decisiv la modelarea personalităţii umane şi la 
deschiderea ei continuă către valorile umanităţii,la formarea unei personalităţi 

culturale creatoare. 
 Cunoştinţele dobândite de elevi în cadrul şcolii nu sunt doar o sumă de 

achiziţii memorate şi reproduse şi ca  suport şi premisă pentru construirea de noi 
achiziţii de către elevii înşişi, realizarea de aplicaţii practice în care să se 
operaţionalizeze cunoştinţele,realizarea de conexiuni interdisciplinare. De 

asemenea,se are în vedere pregătirea elevilor de a acţiona în diferite contexte 
situaţionale şi pentru a soluţiona probleme. 

 Profesorul dobândeşte noi roluri şi responsabilităţi în învăţământul 
formativ.El nu mai are rolul de transmiţător al cunoaşterii,ci de organizator al 
experienţelor de învăţare şi formare ale elevilor precum şi de moderator al actelor 

de învăţare,apoi al procesului de instaurare de interacţiuni,de relaţii dinamice 
între elevi şi conţinutul învăţării,de ghid şi supraveghetor al activităţilor 
desfăşurate de elevi. 

Astfel,profesorul realizează activitatea de mediere a instrucţiei şi a învăţării,de 
punere în relaţie a obiectului cunoaşterii cu cel care învaţă,deci cu elevul.Cadrul 

       Mă numesc Vărcuş  Alina-Petronela şi sunt profesor titular de istorie la Liceul cu Program Sportiv din 

Arad, având gradul didactic I. 

        În decursul celor 20 de ani de carieră didactică am desfăşurat numeroase activităţi şcolare şi 

extraşcolare.Împreună cu elevii mei am realizat programe artistice,concursuri şcolare şi dezbateri  pe 

marginea  proiectelor pe teme istorice,vizite la muzee (Complexul Muzeal Arad, Muzeul Unirii din Alba-

Iulia),excursii tematice (Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Castelul Corvineştilor din Hunedoara),dar şi 

participări la olimpiada de istorie şi cultură civică,faza locală. 

          De asemenea, am fost alături de elevi la activităţi de genul Antidrog-lumea în alb şi negru, la 

igienizarea falezei Mureşului.Prin aceste activităţi,elevii şi-au dezvoltat spiritul civic,dar şi prevenirea 

consumului de droguri în rândul tineretului,considerate un flagel al lumii moderne, precum şi dorinţa de a 

proteja mediul înconjurator. 
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didactic nu mai transmite , ci  el  doar intermediază cunoaşterea,graţie unor 
strategii didactice atent şi riguros proiectate şi aplicate,astfel încât să fie posibilă 

studierea modului în care se derulează activitatea de învăţare şi formare a elevilor 
precum şi facilitarea,coordonarea şi îndrumarea acestei activităţi. 
 Fenomenul complex numit curriculum este subordonat conceptului de 

conţinut al învăţării. Trecerea de la punerea accentului pe conţinuturile învăţării 
la punerea accentului pe experienţele de educaţie oferite elevilor într-un program 

concret de studiu evidenţiază tocmai trecerea accentului de pe dimensiunea 
informativă pe dimensiunea formativ-educativă a procesului de învăţământ.Astfel, 
acest proces de învăţare şi de formare a elevului este situat în centrul 

preocupărilor şi demersurilor şcolii.  
 A devenit important nu ceea ce profesorul a predat,ci ceea ce elevul a 

învăţat,ceea ce el ştie,ştie să facă dar şi modul în care gândeşte, acţionează şi se 
comportă.In acelaşi timp,învăţarea se concentrează pe formarea de 
capacităţi,competenţe şi atitudini necesare în procesul rezolvării de probleme, prin 

implicarea efectivă,activă şi interactivă a elevilor în procesul de învăţământ, prin 
utilizarea de strategii didactice interactive. 
 Activizarea subiecţilor educaţiei reprezintă un proces complex care 

vizează stimularea participării lor active-intelectuale, psihomotorii, afective, 
motivaţionale şi voliţionale, la organizarea dar şi la realizarea şi conducerea în 

condiţii optime a instrucţiei şi educaţiei,în contexte formale,neformale şi 
informale. Activizarea se constituie într-o cerinţă obiectivă a unei activităţi de 
instrucţie şi educaţie moderne şi eficiente,cerinţă care se asigură prin strategii de 

activizare proiectate ţinând cont de obiectivele educaţionale urmărite.Aceste 
strategii şi modalităţile de lucru pe care ele le presupun vor fi adecvate 
caracteristicilor concrete ale situaţiilor educaţionale corespunzătoare şi vor fi 

aplicate diferit în funcţie de particularităţile elevilor,ale grupurilor de elevi şi ale 
claselor cu care se lucrează. 

 Activităţile curriculare şi extracurriculare contribuie la dezvoltarea 
armonioasă şi integrantă a elevilor în societatea actuală. Este necesar ca elevii să 
fie educaţi în vederea înţelegerii,aprecierii şi promovării informaţiilor valoroase în 

activităţile şcolare şi extraşcolare,educarea în spiritul creativităţii şi inovării în 
actul instructiv-educativ. Se are în vedere îmbunatăţirea capacităţii de 

comunicare,dar şi de socializare şi înţelegere a importanţei informaţiei în orice 
situaţie,expunere de obiecte şi machete. Se mai pot adăuga desene,dar şi realizări 
şi prezentări de proiecte diverse. 

 Activităţile extracurriculare la disciplina istorie au în vedere activităţile 
profesorului de specialitate cu elevii în afara clasei şi a şcolii. Cercul de istorie 
reprezintă o formă de activitate organizată în şcoală, dar în afara clasei,cu scopul 

stimulării elevilor pentru cunoaşterea istoriei. 
Activitatea în cercuri duce la dzvoltarea interesului elevilor pentru 

cunoaştere,a spiritului de investigare,de cercetare a proceselor istorice,formarea 
unui profil moral şi a spiritului de echipă dar şi educarea simţului de 
responsabilitate. 

 Activităţile în afara şcolii au în vedere vizitele şi excursiile de studiu. 
Acestea sunt activităţi didactice care au ca obiective instructiv-cognitive: 

aprofundarea cunoştinţelor, legarea lor de viaţă şi de realitatea înconjurătoare. 
Vizitele şi excursiile au un rol formativ-educativ,în sensul dinamizării gândirii 
creative şi a imaginaţiei,a curiozităţii şi spiritului de investigaţie,precum şi 
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dezvoltarea dragostei faţă de patrie,de istorie,de trecutul poporului român. Vizitele 
şi excursiile,ca modalităţi de completare a cunoştinţelor istorice dobândite de elevi 

la clasă,sunt organizate la obiective de genul:muzee,situri arheologice,complexe 
muzeale sau pot lua forma unor schimburi de experienţă. 
 În anul şcolar 2014-2015,împreună cu elevii mei am desfăşurat mai 

multe activităţi şcolare şi extracurriculare,la care au participat atât elevi din 
clasele gimnaziale,cât şi din clasele liceale. Astfel la sfârşitul lunii noiembrie a 

anului trecut,în cadrul liceului nostru a avut loc o activitate educativă dedicată 
Zilei Naţionale a României- 1 Decembrie.În acest context, 21 de elevi din clasa a 
VII-a au prezentat un program artistic,conceput de subsemnata,ce a cuprins un 

colaj de versuri şi cântece patriotice sub genericul -1 Decembrie,simbolul unităţii 
româneşti-.În acest mod au fost sărbătoriţi cei 96 de ani de la Marea Unire a 

românilor,realizată la Alba-Iulia,în anul 1918.În calitate de profesor de istorie şi 
de consilier educativ am coordonat această activitate educativă extraşcolară în 
colaborare cu alte cadre didactice din şcoală, de limba şi literatura română şi de 

educaţie muzicală,am evocat acest eveniment foarte important din istoria 
poporului nostru,amintind de trecutul glorios al neamului românesc. Astfel,elevii 
şi-au exprimat sentimentele patriotice şi respectul faţă de poporul român. 

 În ultima decadă a lunii ianuarie a anului curent,în incinta unităţii 
noastre de învăţământ s-a desfăşurat o activitate educativă dedicată Zilei Unirii 

Principatelor Române- 24 ianuarie.Astfel,6 elevi din clasa a VI-a au prezentat o 
scenetă după o adaptare a povestirii intitulată –Moş Ion Roată şi Unirea, scrisă de 
Ion Creangă. Apoi, a urmat un program artistic conceput de subsemnata,susţinut 

de către 20 de elevi din clasa a VII-a,care au recitat versuri patriotice şi au cântat 
cântece patriotice sub genericul --Unirea Munteniei cu Moldova din 1859,moment 
crucial în istoria poporului roman. Activitatea extracurriculară a continuat cu 

prezentarea unor proiecte sub formă de referate,redactate de către elevii clasei a 
VIII-a,cu un efectiv de 28 de şcolari,pe tema realizării unirii Principatelor Române 

din 24 ianuarie 1859, a personalităţii domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi a 
reformelor acestuia.Prin aceste activităţi extraşcolare,elevii au sărbătorit 156 de 
ani de la –unirea mică- din 1859,realizată în capitala ţării,la Bucureşti. Ca 

profesor de istorie şi consilier pe probleme de educaţie am coordonat această 
acţiune educativă şi am evocat şi acest eveniment  cu o semnificaţie aparte în 

istoria naţiunii romăne. 
 Asemenea activităţi extracurriculare contribuie la dezvoltarea 
sentimentelor de patriotism şi de respect faţă de înaintaşii noştri,precum şi la 

dezvoltarea capacităţii intelectuale(memoria şi gândirea),afective,volitive,dar şi 
motivaţionale ale elevilor.Datorită gradului de implicare,aceste activităţi 
extraşcolare îşi aduc aportul la dezvoltarea muncii în colectivitate şi a spiritului de 

echipă. 
 În anii şcolari viitori îmi propun să desfăşor astfel de activităţi 

extracurriculare şi cu alte generaţii de elevi şi să le diversific. 
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Aportul activităţilor curriculare şi extracurriculare  
în dezvoltarea educabilului 

 ed. Butaş Laura – Amalia 

Grădiniţa cu program prelungit Macea, Arad 
 

Cea mai mare bucurie a părinţilor este aceea de a-şi vedea copiii sănătoşi, 
cu vorbirea şi scrierea frumos curgătoare şi limpezi ca cristalul, cum ar fi spus 

marele povestitor Ion Creangă, cel care s-a dăruit copiilor ca nimeni altul. Bucuria 
firească a părinţilor este împărtăşită şi de părinţii spirituali ai copilului: 
educatoare, învăţători, profesori. Împreună, aceştia îşi fac un nobil ţel din a 

transpune în fapt povaţa bătrânului şi înţeleptului Iuvenal: o minte sănătoasă 
într-un corp sănătos. „Omul cu adevărat înţelept – spunea poetul roman – nu cere 

cerului decât sănătatea spiritului dimpreună cu sănătatea corpului.” 
După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în 

societate. Aici, copilul ia cunoştinţă cu activitatea şi obiecte care-i stimulează 

gustul pentru investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime şi îi propune, 
incipient, angajarea în relaţiile sociale de grup. 

Este perioada când se pun bazele personalităţii şi se fac acumulările 

necesare începerii învăţării şcolare. În cadrul grupei, el trăieşte prima experienţă a 
vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta decât familia. De la intrarea în grădiniţă, 

copilul realizează o adaptare la un anumit ritm al vieţii cotidiene. 
Copilul de această vârstă, în principal, 

se joacă, jocul fiind activitatea lui 

fundamentală, dar achiziţionează şi 
numeroase cunoştinţe şi experienţe, care îl 
maturizează psihointelectual şi 

psihocomportamental pentru contactul viitor 
cu şcoala. 

Învăţământul preşcolar are o deosebită 
importanţă în procesul dezvoltării cognitive şi 
a personalităţii copilului, dezvoltare inclusă 

în relaţia joc-învăţare-dezvoltare, relaţie ce 
stă la baza mijloacelor şi procedeelor folosite 

în actul didactic. În procesul instructiv-educativ desfăşurat cu copiii, informativul 
trebuie îmbinat cu formativul, pentru ca trecerea de la activitatea preabecedară la 
activitatea abecedară, de tip şcolar, să aibă un impact cât mai mic asupra 

copilului. 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 

învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra 

copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă 
alte aspecte decât cele din procesul de învăţare curriculară. În acest cadru, 

numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării copiilor. 
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi 

are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. Educaţia prin 

activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 

stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact 
direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  
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În procesul instructiv-educativ activităţile extracurriculare îl atrag pe copil 
să participe cu plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor 

activităţi se transmit copiilor, în mod sistematic şi organizat informaţii din toate 
domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se astfel 
anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta roluri. 

Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri 

este originalitatea şi creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre 
realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. 
Are un pronunţat caracter activ–participativ, permiţând copilului să construiască 

relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, 
să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. Fiind cea mai pură formă a 

gândirii simbolice, are o contribuţie majoră în dezvoltarea intelectuală. 
Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în 

dezvoltarea ca persoane inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice 

situaţie, bogate din punct de vedere cultural 
în această societate plină de pseudo-cultură. 
În cadrul activităţilor didactice şi 

extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, 
aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, 

atitudine, talent, afirmându-şi în mod 
original personalitate. Serbările, şezătorile, 
scenetele tematice, prin specificul lor oferă 

posibilitatea educatorilor să-i ajute să se 
implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de 
grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 

colectivului prin mijloace proprii. 
Ca o concluzie, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii să 

participe la activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. 
Având posibilitatea de a desfăşura activităţi extracurriculare, munca noastră 
devine parcă mai uşoară, deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină 

pe copii să participe cu drag. 
Grija noastă de educator trebuie să fie ca obiectivele instructiv-educative pe 

care le propunem să fie urmărite, să primeze şi să fie prezentate într-un mod 
echilibrat, având grijă să existe şi momente recreative pentru a obţine nişte 
rezultate extraordinare. Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor 

indivizii ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de a-i pregăti pentru viaţă, 
atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă, cât şi prin 
intermediul activităţilor extracuriculare.  
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Necesitatea activităţilor extraşcolare în procesul de educabilitate 
                                                Prof. David Daria Roxana, 

                                                Şcoala Gimnazială Livada, Arad 

 

    Moto: Îl poţi învăţa pe un elev o lecţie pe   

             zi; dar dacă îl educi să înveţe din   
             curiozitate, el va continua să  

             înveţe toată viaţa. Clay P. Bedford 

 

  Activităţile extraşcolare reprezintă o parte foarte importantă a procesului de 

educabilitate. Studiile susţin că ajută la formarea unei atitudini pozitive faţă de 

învăţat, au performanţe academice mai ridicate, au formate abilităţi practice 

diversificate, dar şi strategii bune de rezolvare a problemelor. Pe langă acestea, 

activităţile de acest fel acţionează şi asupra stimei de sine, iar sentimentul de 

împlinire şi autoeficacitate este mult mai ridicat.  
Un studiu al lui Eccles şi Barber (1999) indică un impact diferit al 

activităţilor extraşcolare, în funcţie de tipul lor: 

 participarea în toate tipurile de activităţi  
extraşcolare/extracurriculare corelează cu creşterea rezultatelor 

şcolare; 

 participarea la activităţi sportive înregistrează o probabilitate mai 

mare ca elevii să se înscrie la facultate până la vârsta de 21 de ani; 

  participarea la activităţi prosociale corelează cu  o rată mai mică de 

delincvenţă în rândul elevilor participanţi.  

Putem observa că activităţile extrşcolare marcheză pozitiv dezvoltarea 

afectivă şi socială a elevilor. Acestea contribuie la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la 

organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Deoarece au un caracter 

atractiv, copiii  participă la aceste activităţi într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 

generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă avem încredere 
în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar este important să îi 
lăsăm pe ei să ne conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 

oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 

extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu 
dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra 

copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă 
alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 

Activităţile extraşcolare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor 
într-un mod plăcut şi util şi  de a-l transforma într-o sursă educaţională. Prin 

intermediul acestora putem cultiva gustul copiilor pentru lectură, pentru carte. 

http://www.suntparinte.ro/activitati
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Elevii pot fi stimulaţi să citească prin vizionarea de piese de teatru, filme istorice, 
comedii, participând la lansări de cărţi, prin dramatizarea unor opere literare cu 

diferite ocazii, prin implicarea în desfăşurarea şezătorilor literare, a cercurilor de 
lectură şi a atelierelor de scriere creativă. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor 

curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de 
intervenţie complementară, apare ca o necesitate. În prezent, putem să construim 

o serie de parteneriate cu foarte multe instituţii: unităţi şcolare din ţară (de acelaşi 

nivel, de nivel mai mic, de nivel mai mare), unităţi şcolare din străinătate, centre 

universitare, Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Sectoarele de Poliţie, 

Centrele de Sănătate, Protecţia Mediului, instituţiile de cultură  (teatre, 

filarmonici, operă, balet, biblioteci, muzee, galerii de artă), instituţiile de sport: 

asociaţiile sportive, lăcaşele de cult: biserici. 

Indiferent de modalitatea de organizare aleasă, activităţile extraşcolare 

stârnesc curiozitatea de a descoperi, dorinţa de implicare şi, nu în ultimul rând, 

imaginaţia elevilor dornici să participe la episoade de învăţare altfel. Datorită 

multitudinii de aspecte pozitive pe care le aduc în mediul şcolar, acestea 

reprezintă o excelentă modalitate de învăţare prin descoperire, dar şi de inter şi 
autoevaluare. 

 
Bibliografie:  
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca  

2007 

 

Aportul activităţilor curriculare şi extracurriculare  
în dezvoltarea educabilului 

prof. înv. primar Dobroica Zaharia 

Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad –  

structură Şcoala Gimnazială „Fraţii Neuman” Arad 

 
„Dibăcia învăţătorului nu este decât  aceea de a trezi curiozitatea minţilor 

tinere, ca să le potolească apoi această curiozitate, pe care numai fiinţele fericite o 

au vie şi sănătoasă. Cunoştinţele vârâte cu de-a sila în minte o astupă şi o 
înăbuşă. Ca să mistui ştiinţa trebuie s-o înghiţi cu poftă”. (Anatole France) 

Comunicarea umană este definită şi înţeleasă ca relaţie interpersonală, 
deci cu atât mai mult ni se pare oportună formarea elevilor în acest sens, 
începând din primele clase de şcoală, pentru a evita situaţii de felul acelora în 

care tineri/ adulţi nu sunt capabili să comunice pe o temă dată fără ajutor sau nu 
pot exprima o idee de cultură generală cu acurateţe gramaticală sau nu pot să 
comunice nuanţe personale, preferând banalitatea ca subiect al comunicării. 

Comunicarea, la rândul său, conţine prin ea însăşi potenţial educativ: 
transmitere de cunoştinţe, formarea gândirii şi facilitarea operaţiilor intelectuale, 

autoreglarea activităţii intelectuale, transmiterea codurilor caracteristice fiecărei 
ştiinţe, etc., între comunicare şi educaţie existând un raport de interdependenţă. 

Considerăm foarte important şi productiv exerciţiul comunicării în cadru 

şcolar, chiar din perioada claselor I–IV, cu atât mai mult cu cât comunicarea 
realizată prin alţi factori educaţionali favorizează prea puţin acest lucru. În plus, 

informaţia obţinută prin intermediul acestor factori şi în special prin mass-media, 
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poate acuza o lipsă de coerenţă, o anumită standardizare sau stereotipie, anulând 
particularităţile individuale şi de grup şi limitând aspectele formative ale 

individului. Instruirea şcolară capătă valenţe şi responsabilităţi suplimentare, 
printre care aceea de a-i învăţa pe elevi să integreze, să structureze şi să analizeze 
informaţia, dezvoltându-le capacitatea de a transforma un mesaj în semnificaţie.  

Comunicarea, atât cea  didactică cât şi cea de la nivelul societăţii, rămâne 
o problemă deschisă pentru cercetare în privinţa  posibilităţilor de realizare a unei 

comunicări integrale. 
Prin activităţile extracurriculare ne propunem să contribuim la dezvoltarea 

unor atitudini şi compartimente democratice la elevi, stimulând spiritul de 

întrajutorare şi solidaritatea de grup, spiritul critic, capacitatea de argumentare, 
de a acţiona şi rezolva probleme în mod responsabil. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor şi a 
conţinutului, prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, 

de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. 
Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor 

cunoştinţe temeinice, a unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o 

concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi 
dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de 

cunoaştere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de 

învăţare realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă 

interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la 
folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi 
utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. 

De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă 
cele mai variate  forme. 

Luate împreună, activitatea educativă curriculară şi extracurriculară, care 
sunt într-o strânsă legătură, dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea 
tinerei generaţii în actul decizional, în ceea ce priveşte respectarea drepturilor 

omului şi asumarea responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, „prietenie 
strânsă” între elementul cognitiv şi cel comportamental. Nu trebuie uitat faptul că 

activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de 
învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea 
raţională şi plăcută a timpului lor liber, iar succesul este garantat dacă ai 

încredere în propria lor imaginaţie, bucuria şi  dragostea din „cutiuţa sufletului 
său, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre o lume a lor, o lume de basm, de 
acţiuni frumoase şi valoroase”. 
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Cercul de lectură – Paşi spre descoperirea sinelui 
SĂ PĂŞIM ÎN LUMEA CĂRŢILOR! 

Prof. Daşcău Diana,  

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

Primii ani din cariera unui dascăl de limba şi literatura română nu sunt 
uşori…Încercăm să conducem micii cititori spre şi prin lumea cărţilor! Încercăm 

să-i ajutăm să-şi găsească prietenii adrvăraţi şi modelele demne de urmat 
cunoscând diferite tipuri de personaje! De aceea am încercat, ca activitate 
extracurriculară, cercul de lectură. A fost locul unde mulţi elevi au venit cu o 

mare plăcere, chiar mai mare decât cea din timpul orelo…am surprins câteva din 
mărturiile acestor elevi… 

,,Un pas important pe care îl facem în viaţa nostră, încă de cînd suntem copii 
mici, este cel în lumea minunată a cărţilor. Această lume ne ajută să în 
dezvoltarea personalităţii, ne învaţă cum să acţionăm  în anumite situaţii. 

Intrarea în lumea minunată a cărţilor este făcută, de obicei, de părinţii care 
ne citesc poveşti şi basme interesante…Pasul cel mare în universul lecturii îl 
facem în clasa I când învăţăm să citim şi cu drag ne alegem lecturile, îndrumaţi de 

doamna învăţătoere, de părinţi sau prieteni.  
Fiecare operă pe care o citim valorifică una sau mai multe teme. De exemplu, 

copilăria minunată a lui Nică în Humuleşti este prezentată în ,,Amintiri din 
copilărie”, de Ion Creangă; tema familiei m-a impresionat puternic în opera 
literară ,, Dumbrava minunată”, de Mihail Sadoveanu; tema prieteniei am întâlnit-

o în ,,Povestea lui Harap – Alb”, de I. Creangă. Harap – Alb şi-a ales cei cinci 
prieteni năzdrăvani nu datorită ,,frumuseţii ” lor fizice, ci datorită,,calităţilor ” 
acestora. Sfânta Duminică, calul năzdrăvan, furnicile şi albinuţele sunt alţi 

prieteni care l-au ajutat să devină un tânăr viteaz, curajos, bun la suflet.  În 
,,Dumbrava  minunată”, Lizuca are un destin nefericit deoarece mama ei murise, 

iar cea vitregă este foarte rea. Pleacă, alături de Patrocle, spre căsuţa bunicilor, 
ajungând astfel, să cunoască lumea  fermecată a pădurii, să-şi găsescă noi 
prieteni.  Copilăria ei este diferită de cea a lui Nică a lui Ştefan a Petrii, mult 

diferită…Ea îl avea aproape doar pe Patrocle iar Nică -  pe fraţii lui, pe vărul 
Vasile, pe toţi băieţii şi fetele satului său şi mai ales pe Smărăndiţa popii. 

Prin lectură ne identificăm cu anumite personaje, pentru că acestea simt, 
gândesc ca şi noi, iar noi dorim să devenim  la fel ca ele. Citind ,,Amintiri din 
copilărie”, de Ion Creangă, am învăţat că este bine să-mi ascult părinţii iar când, 

voluntar sau involuntar,  greşesc  trebuie să le spun ce am făcut, să-mi recunosc 
greşala. Ei mă vor învăţa ce să fac pentru a îndrepta lucrurile şi pentru a evita, în 
viitor, să repet greşeala făcută. După lectura cărţii ,,Dumbrava minunată”, de M. 

Sadoveanu am redecoperit nu doar importanţa familiei adevărate ci şi rolul mamei 
în viaţa copiilor. Ea este fiinţa unică, plină de dragoste şi grijă pentru noi şi fără 

ea viaţa noastră ar fi foarte tristă. 
,,… Am citit, am citit şi am obosit!...Am  căzut apoi într-o … nu ştiu…era 

ceaţă, parcă…Cănd ceaţa s-a risipit mi-am dat seama că mă aflam intre litere. 

Acestea s-au prefăcut apoi în cuvinte, care la rândul lor s-au transformat în 
personaje, copaci, flori… 

În concluzie, prin intrarea în lumea cărţilor, devenim mai buni, mai 
încrezători în puterile noastre, mai ataşaţi famile, de prietenii adevăraţi, de 
animalele mici şi neajutorate. Universul nostru interior este mai bogat, putem 
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dărui mai multe frumuseţe celor din jurul nostru, putem face ca lumea să devină 
mai frumoasă şi mai bună”.  ( Andra Bacoş, clasa a VII-a A). 

Eram în Humuleşti!!!  L-am întâlnit pe Nică al lui Ştefan a Petrii Ciubotariul! 
Era aşa cum îl ştiam: vesel, pus pe glume, cu iniţiativă!M-am prezentat şi nu a 
fost deloc greu să devenim prieteni, mai ales când i-am spus că eu îi cunosc toate 

,,amintirile”. A vrut să mi-o prezinte mai ales pe mătuşa Mărioara şi cireşul ei cel 
vestit! Am vizitat-o şi, spre uimirea noastră, ne-a invitat chiar ea la cireşe. Nu ne-

am aşteptat la atâta  bunăvoinţă din partea mătuşii, dar am profitat din plin de 
un asemenea îndemn.   

Cred că voi deveni scriitor peste câţiva ani!” ( Dămăcuş David, clasa a VIII-a) 

 

Structura şi conţinutul activităţilor extraşcolare în învăţământul 
primar 

Prof. Iancic Gabriela 

Colegiul Naţional “Preparandia – Dimitrie Ţichindeal”  

 
Activitatea extraşcolară are loc în tabere şi sate de vacanţă, case de cultură, 

cluburi, cămine culturale, biblioteci, muzee. Ea vizează un numeros beneficiar 
tânăr şi are ca obiectiv educativ final dezvoltarea personalităţii acestora. 
 Munca educativă în cadrul acestor activităţi are un conţinut bogat în 

valenţe formative, îmbracă o varietate de forme, mai diversă decât cea pe care o 
cunoaşte procesul de învăţământ. Bogăţia şi varietatea conţinutului şi formelor 

constituie un adevărat principiu al muncii extraşcolare, principiu a cărui aplicare 
practică este în măsură să asigure realizarea multiplelor obiective educative ce se 
impun în opera de structurare plenară a personalităţii tinerilor.  

 Spre deosebire de activitatea didactică derulată la clasă care oferă cadrelor 
didactice posibilităţi limitate de a se ocupa de elevii cu aptitudini deosebite, 
activităţile extraşcolare oferă o serie de posibilităţi pentru dezvoltarea înclinaţiilor 

şi aptitudinilor elevilor şi a talentelor acestora. În cadrul acestor activităţi fiecare 
elev are posibilitatea de a se afirma în direcţia pentru care se manifestă interesul. 

 Activităţile extraşcolare au o serie de particularităţi: 
1. Conţinutul lor nu este fixat de programa şcolară; 
2. În alegerea lor se ţine seama de baza materială şi de materialele existente în 

dotare; 
3. Conţinutul activităţilor extraşcolare este mult mai mobil şi mai variat decât 

al lecţiilor; 
4. Conţinutul poate fi uşor adaptat posibilităţilor elevilor; 
5. Participarea la activităţi se face pe baza liberei alegeri; 

6. Au un caracter practic mai pronunţat decât lecţiile; 
7. Sunt atractive, plăcute şi interesante pentru elevi; 
8. Se derulează de cele mai multe ori pe echipe promovând atât spiritul de 

echipă cât şi cel de competiţie. 
9. La activităţile extraşcolare participă grupe de elevi aparţinând mai multor 

clase, iar durata activaţii nu este strict delimitată. 
Desfăşurarea în bune condiţii implică disciplină dar şi o planificare bine 

gândită a activităţii astfel încât să nu-i îndepărteze pe elevi de activităţile lor de 

bază, care este învăţarea. 
Prezenţa unor cadre competente de îndrumare, o bază materială 
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corespunzătoare, şi luarea unor măsuri de protecţie a muncii, sunt  absolute 
necesare.  

Activităţi extraşcolare cu caracter de masă 
 
În cadrul acestor activităţi, se disting pentru început: 
a) acţiunile extraşcolare cu caracter expozitiv.Acestea sunt dominate 

metodologic de expunere. Se pot realiza acţiuni cum suntrevista presei şi a cărţilor 
pentru copii, călătorie imaginară pe harta ţării, seri tematice privind serbările 

naţionale, diverse aniversări. Sub aspect metodic susţinerea acestui tip de acţiuni, 
presupune o bună pregătire de specialitate a cadrului didactic, comunicarea într-
un limbaj clar, precis, corect, expresiv, ponderea volumului comunicării, a 

debitului verbal, a intensităţii vorbirii şi a gesticii, pentru ca educatorul să creeze 
cadrul optim de audiere, ascultare, reflecţii, analiză, selectare şi ca urmare de 
încorporare în schemele integratoare interne ce îmbogăţesc structura 

personalităţii elevilor prin asimilare.  
Urmează apoi..   

b) acţiunile extraşcolare cu caracter dialogat.Demersul lor metodologic este 
dominat de dialog. Asimilarea în schemele integratoare interne care să ducă la 
restructurarea personalităţii tinerilor îmbogăţind-o plenar are aceeaşi finalitate, 

asemănătoare obiectivelor urmărite de acţiunile extraşcolare cu caracter expozitiv. 
Astfel, se urmăreşte adâncirea cunoaşterii, însuşirea argumentării logice, 

stăpânirea dialogului, stimularea dorinţei de a şti, a formula ipoteze,a căuta 
răspunsuri, obiective a căror realizare împlinesc, pas cu pas şi în timp 
personalitatea tinerilor adăugându-i noi calităţi.  

Calitatea muncii extraşcolare de a contribui la dezvoltarea plenară a 
personalităţii celor cărora li se adresează este condiţionată şi în cazulactivităţilor 
de tip dialogat, de respectarea cerinţelor organizatorice şi a exigenţelor metodice 

specifice tehnologiei dialogului. Posibilitatea acestora de a pune participaţii într-o 
stare activă se poate realiza prin: dialoguri de amplă analiză şi mare adâncime 

cum sunt cele însuşite prin dezbateri,  schimbul fructuos de idei, discuţii în 
contradictoriu cum sunt: procesul literar, discuţiile ce însoţesc plimbările, 
drumeţiile, vizitele călătoriile turistice şi excursiile.  

Plimbarea  este cea mai simplă formă a turismului şcolar şi se poate realiza ori 
de câte ori avem la dispoziţie puţin timp liber. Este prima formă a ieşirii din 
cotidian, din sala de clasă, din şcoală, şi din împrejurimi, având drept scop 

îmbinarea dorinţei, de recreere, cu cea de cunoaştere a locurilor şi zonelor 
limitrofe mai puţin sau deloc cunoscute.  

Drumeţiaeste mult mai bine organizată, este o plimbare care dispune de 
scopuri bine stabilite, de un traseu bine cunoscut proiectat dinainte, traseu care 
se parcurge pe jos. Drumeţia poate dura de la câteva ore la câteva zile. 

Printre scopurile drumeţiei amintesc: cunoaşterea unor obiective ce nu permit 
accesul  mijloacelor de transport precum şi a unora care necesită un timp mai 

îndelungat de percepere. Drumeţia se poate realiza şi la invitaţia unor colegi din 
alte localităţi care pot oferi drumeţilor, vizitarea unor obiective importante ale 
zonei căreia îi aparţin. În acest caz cei care fac invitaţia sunt obligaţi să ofere 

condiţii de masă şi cazare. Această formă de drumeţie poartă numele de drumeţie 
în ospeţie. 

În ceea ce priveşte programul derulat în cadrul acestor forme de drumeţie, el 
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dispune de reciprocitate. 
Vizita: Aceasta constă în deplasarea de studiu la un obiectiv precum 

întreprindere, muzeu, expoziţie, obiectiv situat în acceşi localitate sau într-o 
localitate învecinată cu condiţia ca întoarcerea la domiciliu să se realizeze în 
aceeaşi zi. Am vizitat în acest sens obiective importante din oraşul Lugoj şi 

Timişoara: Muzeul de etnografie şi folclor Lugoj, Parcul Botanic Timişoara, Muzeul 
Banatului, Muzeul Satului Timişoara etc.  

Călătoria turistică:Se realizează cu ajutorul unor mijloace de transport 
moderne precum autoturismul, autocarul, avionul, etc. În cazul acestor forme de 
turism şcolar noaptea se petrece în campinguri, în corturi, iar masa se serveşte la 

cantine, restaurante,  sau se pregătesc prin mijloace proprii. Călătoria turistică se 
poate realiza în cooperare implicând părinţi şi copii. În această situaţie programul 

călătoriei turistice trebuie să ţină cont de respectarea concediului, şi a odihnei 
participanţilor fiind astfel mai sărac în activităţi instructiv educative. 

Excursia şcolară: Este o activitate plăcută în care copiii participanţidobândesc 

o serie de priceperi şi deprinderi, îşi perfecţionează deprinderile de autoservire, şi 
asimilează, noi comportamente sociale, cu care în şcoală se familiarizează doar la 
nivel teoretic. Necesită o pregătire prealabilă ţinând cont de faptul că durează de 

la câteva zile până la două săptămâni şi că implică un număr mare de copii cărora 
trebuie să li se asigure condiţii corespunzătoare de transport, cazare şi masă.  

Excursia şcolară este extrem de eficientă deoarece într-un timp scurt şi cu 
efort fizic, şi material redus, poate oferi un maxim de informaţii, sau cunoştinţe. 
Contactul direct cu natura, stabileşte o legătură puternică între legăturile 

ştiinţifice dobândite la clasă, şi realitate, între teorie şi practică, făcând astfel ca 
procesul de asimilare a cunoştinţelor să nu fie unul formal şi să transforme, 
activităţile instructiv educative, într-o activitate plăcută care să stârnească 

curiozitatea de cunoaştere precum şi interesele elevilor. În momentul organizării 
unei excursii menţionez câteva condiţii care trebuiesc respectate:  

1. Cunoaşterea itinerarului care trebuie să fie adaptat vârstei şi posibilităţii 
fizice ale participanţilor; 

2. Participanţii să posede un minim de cunoştinţe în domeniu; 

3. Echipamentul excursioniştilor să fie de calitate, şi adaptat condiţiilor meteo 
climaterice.  

Un alt tip este: 
a) activitatea cu caracter demonstrativ. Influenţa acesteia asupra personalităţii 
tinerilor în formare rezultă din convingerile şi sentimentele patriotice pe care le 

însufleţeşte  (demonstraţiile ocazionale de aniversări si serbări naţionale), din 
puternicile trăiri animate de frumuseţea fizică, sau de cea a unei ramuri sportive 
(demonstraţiile, concursurile şi întrecerile sportive).  

b) acţiunile extraşcolare dominate de mass-media şi alte căi audio-vizuale au o 
puternică forţă formatoare, argumentată, de mijloacele folosite. Cartea, de pildă 

prin prezentări, întâlniri cu autorul, şezători literare, seri de poezie, vitrine şi 
expoziţii, stimulează dorinţa de lectură a tinerilor, le lărgeşte orizontul cultural, îi 
face mai sensibili la cuvântul scris, le oferă informaţii la zi cu privire la creaţia 

literară, ştiinţifică, tehnică. Filmul, de asemenea, prin modelele, pozitive 
prezentate, incită tineretul, la autocunoaştere şi autoreglare comportamentală, 

lărgeşte cultura, cinematografică. Valenţe formative deosebite pe toate liniile 
presupuse de dezvoltarea personalităţii elevilor au emisiunile radio şi TV: 
vizionarea emisiunilor pentru copii a celor de comportarea de societate. Studiile 
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arată multe aspecte pozitive ale folosirii calculatorului de către copii. Evident, 
principalul avantaj este acela că învaţă, în joacă, să stăpânească un instrument 

fără de care viaţa lui de viitor adult va fi de neconceput. În plus, manevrarea 
tastaturii perfecţionează coordonarea ochi - mâini şi accelerează viteza de reacţie a 
copilului. Programele interesante si educative îi oferă celui mic posibilitatea sa 

exploreze lumea şi să creeze opere originale. Folosirea e-mailului şi a programelor 
de chat sporeşte abilităţile comunicaţionale ale copilului. În plus, jocurile pe 

calculator ajung subiecte predilecte de conversaţie între copii, ele contribuind la 
stabilirea unor relaţii interpersonale. Iar atunci când joaca în reţea, cei mai rapizi 
şi atenţi vor căpăta, evident, o mai buna părere despre ei înşişi. S-a mai constatat, 

de asemenea, că acei copii care au dificultăţi de învăţare îşi pot îmbunătăţi 
performantele şcolare cu ajutorul calculatorului. Cumpărarea unui computer 

personal pentru copil este o alegere bună odată ce acesta a împlinit vârsta de 5 
ani. Exista calculatoare care au softul special realizat pentru a putea fi uşor 
utilizat de copii. Începând cu aceasta vârsta, simţurile sunt dezvoltate aproape 

complet şi copilul poate procesa cu uşurinţa imagini cu rezoluţie înalta, fără a 
obosi atât de repede. Ca o concluzie, cei mici se pot bucura de calculator dacă 
acesta e folosit cu cap.  

Calculatorul face parte din valul viitorului, dar tehnicile clasice de învăţare 
şi educaţie nu trebuie uitate sau date deoparte. Un copil trebuie să reacţioneze 

fizic cu alţi oameni şi nu trebuie să înveţe absolut totul de la calculator.O altă cale 
de ultimă oră de cunoaştere în folosirea calculatoruluieste internet-ul. Există 
emisiuni educative care sunt transmise pe internet, atât pe cale audio cat şi 

vizuală. Datorită acestui mediu de informaţie fiecare părinte, respectiv învăţător 
poate controla cu exactitate materialele pe care copilul le pate asimila, şi astfel se 
poate orienta spre tipul de educaţie dorită. Internetul educă elevul cum sa caute 

informaţiile dorite acest lucru contribuind şi la perfecţionarea scrisului şi cititului.   
c) acţiuni extraşcolare cu caracter recreativ. Deşi organizate cu scopul de a 

ocupa plăcut timpul liber al elevilor, ţintesc spre obiective ce depăşesc acest 
aspect, înscriindu-se în rândul activităţilor cu finalitate, în formarea deprinderii 
de a petrece activ timpul, de a încadra în timpul liber activităţi ce îmbină utilul cu 

frumosul (audiţii muzicale, vizionări de expoziţii, excursii, jocuri de agrement, 
concursuri de orientare turistică), în cultivarea relaţiilor colegiale (reuniunile de 

tineret, serile de dans, plimbările în grup), a înclinaţiilor sportive, artistice, 
organizatorice.  

Orientarea turistică este activitatea de agrement, îmbrăcând cele mai variate 

forme şi implicând diferite categorii de oameni. Ea poate fi abordată şi ca activitate 
extraşcolară.  Atunci când apreciem mişcarea în aer liber, dezlegarea enigmelor, şi 
explorarea necunoscutului, dorind să ne punem la încercare curajul, dibăcia, 

isteţimea, o bună alegere ar fi concursul de orientare turistică derulat în mijlocul 
naturii. Acesta oferă prilejul călirii organismului şi de asemenea naşte gusturi 

pentru practicarea diferitelor sporturi. Pădurea constituie cadrul orientării 
turistice, ea devenind astfel un stadion de întrecere. Traseul de concurs este 
compus din locul de start sau de plecare (posturile de control şi locurile de sosire). 

Posturile de control sunt nişte table marcatoare colorate în alb şi roşu şi 
amplasate pe traseu. Aceste posturi, trebuiesc atinse de toţi concurenţii pentru a 

li se face perforarea sau ştampilarea fişei de concurs.  
Controlul se poate realiza şi mai simplu prin simpla notare a codului postului 

respectiv, sau achiziţionarea unor taloane care există în număr suficient la fiecare 
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post pentru toţi concurenţii. Concursul de orientare turistică constă în 
parcurgerea în cel mai scurt timp posibil a traseului şi respectarea regulamentului 

de concurs.  
Participanţii sunt obligaţi să găsească toate posturile de control indiferent de 

ordinea acestora. Pentru validarea rezultatelor unui astfel de concurs sunt luate 

în considerare numărul posturilor de concurs atinse dar şi viteza cu care s-a 
parcurs traseul.  

Rezultatele se stabilesc de către arbitrii, în urma verificării fişelor de concurs pe 
care s-au aplicat ştampilele la posturile de control de către participanţi şi a orelor 
de plecare şi de sosire, înscrise de către oficiali. Primii clasaţi vor fi cei care au 

atins toate posturile de control, în ordinea timpului realizat. Orientarea turistică 
se învaţă cel mai bine în teren în cadrul unor concursuri. Există mai multe tipuri 

de concursuri de orientare:  
1. concursuri pe traseu marcat 
2. traseul marcat combinat 

3. traseul cu instrucţiuni 
4. traseul de baraj sau traseul cu forţe false 
5. concursurile de orientare pe hartă 

6. traseele reglementare 
În ciclul gimnazial am realizat: concursurile pe traseu marcat acestea 

constituind primul pas al copiilor, în practicarea acestui sport al pădurilor. Pentru 
realizarea acestui tip de concurs tot traseul va fi marcat în mod vizibil şi marcajele 
vor fi instalate la distanţe de 200 m intre ele, si traseul cu instrucţiuni de concurs 

comunicate în scris concurenţilor. La primele concursuri de acest gen se utilizează 
semne convenţionale uşor de recunoscut în teren. În test sunt descrise şi locurile 
în care se găsesc posturile de control. Vezi anexa Semne convenţionale pentru 
concursul de orientare. În cadrul acestui tip de concurs concurenţilor li se 
comunică în scris distanţele de la un post de control la altul.  
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Jocul didactic 
Prof. Uzum Corina 

Colegiul Naţional ,,Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” Arad 

 
 Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăres 
cobiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. 

  Încorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia  
un  caracter mai viuşi, mai atragător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie 
functională, de veselie şi bucurie, de destindere, ceea ce previne apariţia 

monotoniei şi a plictiselii, a oboselii. 
  Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învaţătorul 

consolidează, precizează şi chiar verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte 
sferale de cunoştinţe,  pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare ale 
acestora.  

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte 
funcţii psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la 
lecţii, sporind interesul de cunoaştere fată de conţinutul lecţiei. 

Principala activitate a copilului este jocul, iar cu cât omul ,,se joacă” mai 
mult cu atât îşi păstrează atributele copilăriei12. Elevii se joacă, exersând o 

activitate serioasă, simulativă din lumea adulţilor, fiind ,,un mod foarte serios de a 
aduce la nivelul sau lumea celor mari şi de a o înţelege”. În acelaşi timp, elevii 

descoperă lumea înconjurătoare prin intermediul jocului, care sub aparenţa 
divertismentului se poate înălţa până la nivelul seriozităţii. Jocul structurat adică 
jocul bazat pe jocul spontan al copiilor cuprinde ideile acestora care vor fi ulterior 

organizate, structurate şi diversificate. În vederea dezvoltării şi educării limbajului 
există mai multe jocuri de tip literar, creativ, cum ar fi jocurile verbale:  

-jocuri fonetice; 
-jocuri lexicale; 
-jocuri gramaticale; 

-jocuri de recunoaştere a personalităţilor literare şi a textelor , sau pot fi:  
-jocuri cu imagini; 
-jocuri cu povestiri; 

-jocuri cu jetoane; 
-jocuri la computer; 

-jocuri cu obiecte; 
-fără suport material; 
-jocuri de simulare.  

Indiferent de conţinutul sau tipul jocurilor de rol, acestea asigură formarea 
şi educarea limbajului, a exprimării orale spontan, dar mai ales a gândirii. 
Tipurile de jocuri pot fi diverse (de reprezentare, de decizie, de arbitraj, de 

competiţie, de negociere), dar în oricare dintre situaţii – aşa cum se întâmplă 
înrealitate – limbajul asigură schimbul de mesaje în situaţii imprevizibile, într-un 

,,joc” al replicilor, după un scenariu propus, dar cu efecte lingvistice aleatorii din 
punct de vedere al dialogului dintre ,,actori”. 

Organizareaşidesfăşurareajocurilor de rol au următoareastrategiedidactică: 

-alegerea unei situaţii interumane familiare copiilor / elevilor; 
-distribuirea rolurilor (alegerea partenerilor); 

                                                 
12Ilica A.- O pedagogiemodernă, EdituraUniversităţii ,,AurelVlaicu,, Arad, 2008, p.176. 
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-atribuirea sarcinilor;  
-învăţarea individuală a rolului fiecărui participant (10-15 minute); 

-interpretarea rolurilor , improvizarea unei scene conflictuale; 
-intervenţia grupului pentru atenuarea conflictului şi comentariile ,,spectatorilor”; 

-reluarea jocului , ţinând cont de sugestiile participanţilor .  

Un aspect particular al jocului de rol, ca joc de simulare, este dramatizarea. 
Dramatizarea are un caracter activizant, preluând o parte din efectele 

spectaculare ale scenei. Se poate organiza pe replici exacte, textuale, pe baza unor 
replici creatoare sau pe încurajarea spontaneităţii actorilor cum ar fi: ,,Ursul 
păcălit de vulpe, Capra cu trei iezi, Scufiţa roşie, Albă ca Zăpada şi cei 7 pitici, 

„Cenuşăreasa”.  
 Jocurile de vorbire au rolul de a-i obişnui pe elevi cu sistemul limbii precum 

şi de a exersa comunicarea verbală .  
Educarea limbajului prin intermediul jocului didactic 

 În vederea dezvoltării vorbirii şi educaţiei limbajului există nenumărate 
posibilităţi ludice în ce priveşte organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

fundamentale şi a celor complementare. Educarea limbajului are în vedere 
multiple obiective dintre care vom enumera câteva însoţite şi de titlul jocului prin 
care se realizează , care vizează de asemenea îmbogăţirea vocabularului:  

-formarea deprinderii de apronunţa corect diferite sunete ale limbii române: ,, 
Focul şi vântul” (f , v , ş , j ), ,,Cu ce ne jucăm?” (r , s , t , v ), ,,Cocoşul şi gâsca” (c 

, g ), ,,Şarpele şi albinuţa” (s , z ); 
-asocierea literei cu semnul corespunzător : ,,Încărcăm vapoarele”. 

-verificarea capacităţii elevilor de a percepe pronunţarea labială a unor 
consoane : ,,Jocul mut , ,,Ghiceşte ce spun eu; 

-pronunţarea cu claritate şi siguranţă a consoanele şi a grupurilor de 
consoane : ,, Îndreaptă greşala”, ,,Saculeţul fermecat”, ,,Cine spune mai departe”, 
,,A spus bine ?”, ,,Repetă ce spun eu”; 

-formarea deprinderii de a despărţii cuvintele în silabe sau de a alcătuicuvinte 
cu un sunet dat folosit pe rând în poziţia iniţială , mediană şi finală: ,, Jocul 
silabelor”, ,,Răspunde repede şi bine”, ,,Cu ce sunet începe cuvântul?”,  ,,Cine 

spune mai multe cuvinte?”; 
-folosirea corectă a substantivelor în cazurile genitiv şi dativ ,,A cui este ?” , 

,,Cui îi dai obiectul?”, ,,Al cui glas se aude?”;  
-consolidarea deprinderii de a folosi corect singularul şi pluralul 

substantivelor : ,,Eu spun una , tu spui multe”, ,,Unde s-a oprit roata ?”;  

-realizarea acordului între substantive şi adjective: ,,Ce culoare are obiectul” , 
,,Cutia cu surprize”; 

-formarea deprindele de a folosi corect gradele de comparaţie: ,,Cum este?”;  
-folosirea corectă a pronumelor personale: ,, Cine ţi-a dat jucăria ?” ; 

-formarea deprinderii de a construi propoziţii folosind corect verbele şi -realizarea 
acordului între părţile de propoziţii: 
,,Ce face copilul ?”, ,,Completează ce lipseşte”, ,,Găseşte cuvintele potrivite”, ,,Ce 
este şi la ce foloseşte”; 

-consolidarea deprinderilor privind relaţiilor spaţiale: ,,Unde am aşezat 

jucăria ?”. 
-folosirea adverbelor de timp , de mod , de loc: ,,Ştii când?”; 

-formarea capacităţii de a utiliza corect prepoziţiile: ,, Să aşezăm jucăriile”;  
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-alcătuirea de propoziţii enunţiative, interogative, exclamative :  
,,Recunoaşte semnul”; 

-activizarea vocabularulul, îmbogăţirea lui privind antonimele: ,,Răspunde 
repede şi bine”, ,,Cum este?” , ,,Hai să împerechem cuvintele certate.  

activizarea vocabularulul, îmbogăţirea lui cu sinonime şi cu omonime: ,, Spun la fel , 
dă-i altceva”, ,,Cine ştie mai multe”, ,,Găseşte cuvântul potrivit la cuvintele 

prietene”;  
-compunerea unor scurte povestiri după o imagine dată: ,,Citeşte scrisoarea”; 
-,,Recunoaşte personajul”, ,,Poveşti amestecate”; 

folosirea formulelor de politeţe: ,, De-a magazinul”, ,,La florărie”, ,, La piaţă”, ,,Este 
ziua păpuşii”.  

     Indiferent de tematica abordată jocul este un prilej minunat de stimulare a 
creativităţii copilului, o modalitate de comunicare, de îmbogăţire a vocabularului 
prin intermediul jocului cadrul didactic pătrunzând mai uşor în sfera de activitate 

a copilului, captându-i mai uşor atenţia şi atrăgându-l mai uşor spre învăţare.  
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Mijloace de învăţământ 

prof. Radu Aurica 

Colegiul Naţional ”Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” Arad 
 

 Prin mijloace didactice înţelegem un ansamblu de obiecte natural sau 

concepute, instrumente, materiale, dispositive şi aparate tehnice, adaptate în 
vederea realizării sarcinilor instructiv-educative. 

Termenul material didactic desemnează atât obiectele naturale, originale, 

cât şi cele concepute şi realizate special pentru a substitui obiecte şi fenomene 
reale. 
 Integrarea mijloacelor didactice în cadrul lecţiilor contribuite la: 

 Formarea unor reprezentări şi noţiuni clare, cu un conţinut bogat şi 
precis (funcţia ilustrativă). 

 Exersarea capacităţilor gândirii (funcţia formativă). 
 Trezirea interesului şi curiozităţii pentru ceea ce urmează să fie cunoscut 

(funcţia stimulativă). 

 Raţionalizarea eforturilor elevilor (funcţia ergonomică). 
 Aprecierea progreselor elevilor( funcţia de evaluare). 
Materialele didactice utilizate în lecţii trebuie să respecte anumite cerinţe: 
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 Adecvate nivelului de dezvoltare şi instruire a copiilor, în sensul că 
acesta să fie intuitiv, concret, atractiv, estetic executat şi să poată fi uşor 

mânuite de copii. 
 Treptat diversificat, pe măsura utilizării lor în lecţii; el trebuie să devină 

tot mai schematic pentru a contribui la dezvoltarea capacităţilor de 

abstractizare (astfel, la început el poate fi sub forma de obiecte concrete, 
jucării, iar mai târziu sub formă de figure geometrice, desene,etc.). 

După diferitele funcţii pedagogice pe care le îndeplinesc, mijloacele didactice 
se pot clasifica, astfel: 

 Mijloace informativ demonstrative ce servesc la exemplificarea, ilustrarea 

şi concretizarea noţiunilor matematicii prin: 
 Materiale intuitive care ajută la cunoaşterea unor proprietăţi ale 

obiectelor specific fazei concrete de învăţare. 
 Reprezentări spaţiale şi figurale: corpuri şi figure geometrice, 

figurine de carton, jetoane, buline, planşe, desenul la tablă, 

diafilrne, ilustrate, instrumente geometrice, figura numerică. 
 Reprezentări simbolice: diagrameWenn-Euler, cifre şi simboluri 

aritmetice, planşe cu formule sau definiţii, tabele cu date, etc.. 

 Mijloace de exersare şi formare a deprinderilor: jocurile de constructii 
trusa Dienes, trusele Logi I si Logi II, rigletele Cuisennaire, numărătoare, 

calculatoare. 
 Mijloace de evaluare a rezultatelor învăţării: fişe, teste, dischete cu 

programe asistate pe calculator pentru evaluare. 

În cele ce urmează vom prezenta câteva dispositive matematice cu mare 
eficientă ce pot fi utilizate în învăţământul preşcolar sau primar şi care sunt mai 
puţin cunoscute sau utilizate: 

1. TrusaDienes 
2. Logi I 

3. LogiII 
4. RigleteleCuisennaire 
5. Numărătoarea 

6. Cutiaaritmetică 
7. Abacul 

8. Cutianumerică 
Trusa Dienes este formată din 48 piese ce se disting prin patru atribute. 

Numărul lor poate fi redus la 12 piese, la grupa mică, unde păstrăm atributele: 

formă (disc, pătrat), culoare (roşu, albastru, galben), mărime(mare, mic), sau la 36 
piese, la grupa mijlocie, unde păstram atributele: formă (rotund, pătrat, disc), 
culoare (roşu,albastru, galben), mărime (mare, mic), grosime (gros, subţire). 

Trusa Logi I - cuprindefigurigeometrice cu patruforme (disc, 
pătrat,triunghi, dreptunghi), întreiculoridiferiteşidouădimensiuni, în total 24piese. 

Practic, dacă din trusaDieneseliminămpieselegroaseobţinemtrusaLogi I. 
Trusa Logi II cuprindeîn plus faţă de trusaLogi I, forma oval. 
Rigletele Cuisennaire – conţin riglete în 10 culori şi lungimi de la 1cm la10 

cm, reprezentând numerele naturale de la 1 la 10, între 10 şi 50 bucăţi pentru 
fiecare culoare: 

- Riglete albe, cu lungimea 1 cm, reprezentând numarul 1; 
- Riglete roşii, cu lungimea 2cm, reprezentând numarul 2, formată din 2 

pătrate (unităţi); 
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- Riglete de culoare portocalie, lungime 10cm, formate din 10 pătrate 
(unităţi); 

Cu rigletele Cuisennaire se pot face operaţii aritmetice cu numere natural si 
calcule de arii şi volume. 
Exemplu: - pentru a efectua adunarea 2+3 folosim rigleta roşie (2 unităţi) şi rigleta 

verde deschis (de 3 unităţi) şi rigleta galben (de 5 unităţi): 
 

 
       r       v                 g 
 

 
 

Pentru a efectua scăderea 7-5 alegem rigleta neagră (de 7 unităţi) şi rigleta 
galbenă (de 5 unităţi), cea galbenă fiind plasată deasupra celei negre; întrebăm 
elevii ce rigletă colorată trebuie să acopereporţiunea rigletei negre rămasă 

descoperită, ceea ce conduce la rezultatul scăderii 7-5=2 
 
 

   
               N      g 

 
   
  

     R      g 
 Înmulţirea se tratează ca o adunare repetată. Trusa Cuisennaire poate fi 
utilizată la calcule de arii şi volume: elevii construiesc ei înşişi dreptunghiuri sau 

paralelipipede din riglete şi apoi descoperă modul de a calcula aria şi volumul 
respectiv. 

  
Cutia aritmetică, deşi se foloseşte 

mai putin, este un material didactic 

propice predării numerelor până la 100. 
Eaconţine 10 cuburi de aceiaşimărime, 10 

bare, fiecare bară purtând desenul a 10 
cuburi şi o placă ce reprezintă "suta", prin 

desenul a 10 randuri a cate 10 cuburi. 
Bara de 10 cuburi care ilustrează o zece 
Placa de 100 cuburi pentru ilustrarea sutei 

  
Cutia numeric este un dispozitiv care indică locul zecilor 

şi al unităţilor. Aici elevul nu vede zecile constituite din 10 

unităţi, ci faptul că cele 3 beţişoare aşezate pe locul zecilor 
reprezintă 3 zeci. 

  
 
Abacul este, de asemenea, un mijloc didactic indicat în predarea numerelor 

până la 1000, modelul redat mai jos fiind uşor de confecţionat. 
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Pe o coală de carton se traseazăcoloanelepentrucele 3 ordine, sute, zeci, 
unităţi,apoi se aplicăpecoloanafiecăruiordincâte o faşie de hârtie cu 10 

cerculeţedecupate, care se lipeştenumaipemarginile care despartordinele, 
lăsândmijloculca o captuşeala. În această căptuşeală se introduce, câte o fâşie de 

carton neagră care glisează în sus şi jos, acoperind şi descoperind cerculeţele 
decupate. 
 Abacul cu treicoloane se foloseştepentrupredareanumerelorpana la 100,cel 

cu 4 coloaneînpredareanumerelorpana la 1000, s.a.m.d. 
Numărătoarea cu cele 10 rânduri de câte 10 bile se foloseşteastfel: 

senumărăpevegeaua de jos 10 unităţi, se prindepemargineanumărătorii, 

lavergeauarespectivă un cartonaş cu litera U, care reprezintăunităţi. 
Acesteaalcatuiesc o "zece" şi se pot înlocui cu o singurăbilăpevergeaua a doua, 

carereprezintăloculzecilor; se prindecartonaşul cu litera Z şi se 
continuănumarareazecilor; 1 zece, 2 zeci, ....; 10 zeciformează o sută; aceste 10 
zecide pelinia a douaformează "o suta" şipoate fi inlocuită cu o 

singurăbilăpevergeaua a treia. Se prindecartonaşul cu litera S, procedeulputând 
continua. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Este mai utilă folosirea vergelelor în poziţia vertical în scopul predării 
scrierii numerelor până la 100, întrucât elevii pot vedea clar locul sutei, al 
zecilorsi şi al unităţilor. Un material didactic util predării numeraţiei până la 100 

îl constitutie cartonaşele pe care sunt desenate cerculeţe: se folosesc cartonaşe 
independente cu desenul a 10 cerculeţe precum şi cartonul cu desenul a 10 

s z u u z s u z s 
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rânduri de câte 10 cerculeţe pentru reprezentarea zecei, respective sutei. 
 Alte materiale utile şi uşor de confectionat sunt: 

 Figura numerică care reprezintă un număr într-o formă schematic.  
 
 

 
 

 
 
 

 Tabelul numeric este mai bogat în elemente intuitive, reprezentând pe 
lângă forma schematică a numărului şi imaginea unei anumite mulţimi 

concrete, uneori chiar şi cifra respectivă, de mână sau tipar. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Jetoanele reprezintă diferite animale, fructe, etc.; buline de diferite culori, 

figurine de carton, toate utilizate la formarea de mulţimi pe baza unor atribute, cu 
elemente reprezentate prin imagini, adunarea şi scăderea numerelor naturale. 
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Atelierul de teatru „Actori mici... pe o scenă mare 
Prof. Rădulescu Alina 

Şcoala Gimnazială Scuteşti, comuna Vadu Paşii, jud. Buzău 

 

       Am ales această temă pentru a demonstra că elevii pot fi determinaţi să 

citească şi să se implice în propria formare dacă sunt antrenaţi în activităţi bine 
structurate, în timpul cărora li se va da şansa să-şi valorifice acumulările şi 

energia creatoare.  
Pentru a antrena cât mai mulţi copii, am conceput activitatea atelierului de 

teatru  pe două etape:                    

- într-o primă etapă, elevii vor fi îndrumaţi să citească opere epice şi 
dramatice accesibile puterii lor de înţelegere, cerându-li-se, totodată, să reţină 

atât elementele esenţiale, cât şi pe cele de detaliu, să compare textele narative cu 
cele dramatice pentru a observa asemănările şi deosebirile dintre ele, să 
transforme textele narative în texte dramatice şi să le selecteze pe cele mai 

valoroase, pentru a fi reprezentate pe scenă; 
 - într-o altă etapă, elevii vor realiza creaţii originale, după modelele 
descoperite, le vor pune în scenă şi le vor prezenta la concursul naţional de teatru 

şcolar. 
Ideea implicării totale i-a entuziasmat şi toţi membrii atelierului au înţeles 

că vor munci mult pentru reuşita activităţii şi se vor putea manifesta în ritm 
propriu, ceea ce le-a dat încredere în forţele lor. Acţiunile fiecărei etape au fost 
operaţionalizate în aşa fel, încât elevii să conştientizeze faptul că lor le va reveni 

întreaga responsabilitate, că deciziile le vor aparţine şi că finalităţile vor trebui să 
fie pe măsura muncii desfăşurate. Dovada că au înţeles ceea ce vor avea de făcut 

a reieşit din acţiunile lor: au revăzut materia parcursă anterior, s-au documentat, 
au comunicat deschis unii cu alţii, au pus întrebări clare, s-au interesat asupra 
modalităţilor de realizare şi s-au concentrat asupra finalităţilor.  

Puţinul timp liber l-au afectat rezolvării problemelor urmărite şi 
calculatorul, cu jocurile lui, şi-a pierdut din importanţă. De asemenea, procedând 
aşa, am reuşit să-i activăm la ore, să le incităm interesul pentru pregătirea zilnică 

şi pentru cea suplimentară, pentru că au înţeles cât de importante sunt achiziţiile, 
şi să-i determinăm să-şi valorifice talentul, prin crearea de texte originale. 

Organizată astfel, activitatea atelierului de teatru apare ca o completare a 
activităţii de la clasă, numai că participarea pe bază de voluntariat şi competiţia i-
a determinat să-şi folosească  toate resursele pentru a-şi cunoaşte valoarea. 

Operele literare au devenit lumi miraculoase, în care elevii au pătruns cu paşi 
şovăitori şi au ieşit triumfători. 

 Atelierul de teatru a luat fiinţă, în urma succeselor înregistrate şi a 
premiilor importante obţinute la concursuri şi festivaluri din ultimii ani, atât la 
nivel judeţean cât şi naţional, unde câţiva  dintre elevii noştri entuziaşti s-au 

mobilizat, şi-au sacrificat după-amieze, zile întregi, pentru a inventa şi interpreta 
scenete, schiţe, cu singurul scop de a destinde şi amuza publicul şcolar şi nu  
numai. La propunerea noii generaţii de elevi talentaţi, am iniţiat o societate 

secretă cu semne şi simboluri magice unde au acces toţi cei chemaţi....de suflul 
imaginaţiei şi al creaţiei dramatice. Acest proiect urmăreşte mai întâi însuşirea de 

către elevi a terminologiei artei dramatice, cunoaşterea operelor marilor 
dramaturgi din literatura română şi apoi universală, studierea marilor umorişti 
români, de la Toma Caragiu, Anda Călugăreanu, Puiu Călinescu, Jean Constantin 
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la Dem Rădulescu, Alexandru Arşinel şi Stela Popescu şi generaţia noua (Divertis). 
Abia atunci vom putea interpreta şi pune în scenă savuroasele momente 

caragialiene, de exemplu, dar şi momente dramatice aflate în bibliografia de 
gimnaziu, aceste încercări constituind deci şi mijloace de învăţământ alternative. 
Diferitele festivaluri şi concursuri de peste an vor fi tot atâtea ocazii pentru noi, de 

a interpreta şi scenarii originale.  
Receptorii, fie ei adulţi sau copii, au nevoie de „spectacol”. Privită ca un 

divertisment, reprezentarea unui text dramatic facilitează înţelegerea mesajului, 
pentru că elevii asistă la desfăşurarea acţiunii iar replicile schimbate cu rapiditate 
le dau senzaţia realităţii. Eliberată de constrângerile orelor de curs, activitatea 

atelierului de teatru apare ca o oază într-un deşert. Elevii vin aici să se elibereze 
de revolta adusă de obligativitatea rezolvării sarcinilor trasate pe un ton 

necruţător fie de părinţi, fie de profesori, vin aici să se „joace”, vin aici să se 
confrunte cu ceilalţi, pentru a-şi cunoaşte limitele, vin aici să se antreneze pentru 
următoarele competiţii. Deşi recurg la bagajul informaţional acumulat la ore, 

totuşi plictiseala dispare, mugurii unui zâmbet inocent apar pe buzele lor şi ceaţa 
de pe ochii li se împrăştie. Privindu-i, înţelegem că, absorbiţi de problemele 
cotidiene, nu observăm când elevii noştri cad în capcanele „modernităţii”, că  noi, 

profesorii de limba şi literatura română, am rămas, poate,  singurul sprijin al unor 
copii aflaţi în derută şi că aceşti copii vin la noi cu bucuria speranţei în priviri, 

numai că noi îi neglijăm din lipsa de timp.  
Copiii au nevoie de joc, de împlinire, de relaxare! Zidurile cenuşii ale 

blocurilor, ce le îngrădesc spaţiul vital, şi ale şcolii, în care-şi petrec o treime din 

zi, le estompează trăirile şi-atunci se refugiază în jocuri”vulgare” sau în „lumi 
paralele” unde au posibilitatea să acţioneze, să se confrunte cu propriile temeri şi 
să se deconecteze Activitatea desfăşurată la atelierul de teatru „Actori mici…pe-o 

scenă mare !” le oferă elevilor acest context de împlinire prin efort propriu, de 
aceea membrii atelierului vin cu plăcere la toate acţiunile. Bucuria succesului 

obţinut pe scenă depăşeşte, de multe ori, bucuria notelor mari obţinute la 
obiectele de studiu. Elevii se refugiază într-o lume a lor, ruptă de exterior şi 
guvernată de legile loialităţii, pentru a fi ei înşişi, pentru a se confrunta cu propria 

imagine ascunsă în spatele unei „măşti” dintr-o operă literară şi pentru a-i 
cunoaşte şi pe cei de lângă ei. Cu acest prilej îi cunoaştem în toate ipostazele: de 

parteneri, de inventatori ai unor situaţii de comunicare inedite, de autori ai unor 
texte literare deosebite, de interpreţi ai unor roluri şi de beneficiari ai produselor 
rezultate.  

Atelierul de teatru apare ca un tărâm al împlinirilor ! 
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Proiect educaţional „Şezătoare pe uliţa franco-română” 
     Prof.  Rădulescu Alina  

 Prof.  Sandu Otilia 
Şcoala Gimnazială Scuteşti, comuna Vadu Paşii, jud. Buzău 

         

 Sarcina şcolii de astăzi este de a forma la elevi o conştiinţă europeană, 
încercând să cultive respectul şi solidaritatea europeană faţă de cultura altor 

popoare. 
        Prin descoperirea culturii ,,celuilalt’’ se renunţă la prejudecăţi, la 

stereotipuri, se poate dialoga liber cu parteneri din diferite spaţii culturale. 
        Prin desfăşurarea acestui proiect, încercăm să oferim elevilor posibilitatea de 
a descoperi şi înţelege alte culturi şi de a găsi elemente comune, păstrând propria 

identitate. Proiectul scoate în evidenţă şi importanţa învăţării limbilor străine, în 
cazul de faţă limba franceză. Cu acest proiect încercăm să motivăm elevii să 

cultive spiritul fraternităţii în scopul acceptării diferenţelor ca nişte adevăraţi 
cetăţeni europeni. 

În vremurile progresului pe care îl trăim, ne confruntăm din ce în ce mai 

mult cu diversitatea culturală. Prin prisma locurilor de muncă şi a pieţelor 
economice, locuitorii planetei intră în permanent contact cu interlocutorii ce 
aparţin diferitelor contexte lingvistice şi socioculturale. Ca şi cadre didactice, 

suntem obligaţi să-i formăm şi să-i pregătim pe elevi pentru aceste întâlniri, să-i 
încurajăm să tolereze alte popoare şi culturi şi să depăşească barierele lingvistice. 

 De aceea, considerăm că este oportun să veghem ca adevăratele comori ale 
poporului să nu se piardă în negura vremurilor, din uitare sau neglijenţă. Această 
acţiune pare a fi o modalitate funcţională prin intermediul căreia elevii pot lua 

contact direct cu valorile culturale, se pot întoarce la izvoare, la tot ceea ce este 
mai autentic, pentru a se constitui în ceea ce trebuie să numim cu dragoste şi 

mândrie, identitate naţională.  
Cu ochii mari, dornici de cunoaştere şi de curiozitate, copilul ia contact cu o 

literatură plină de semnificaţii şi emoţii, cu o lume în care imaginaţia nu are 

margini, iar zborul pe aripi de vis este posibil. Aici va găsi mai întâi  lumea 
copilăriei sale, aici îşi va face poate prietenii cei mai fideli, aici îşi va ascunde mai 
târziu secretele numai de el ştiute, de care nu va îndrăzni să râdă nimeni; aici va 

vorbi mării şi va culege florile gândirii umane…Căci aici totul este posibil. Şi nimic 
nu-l va împiedica să interpreteze viaţa aşa cum vrea, să-i dea propria versiune, 

dar neuitând că şcoala reprezintă, pentru fiecare, începutul… 
Cu acest proiect dorim să dezvoltăm capacitatea de comunicare şi 

relaţionare între elevi, să le arătăm acestora că se pot juca şi învăţa împreună, că 

se pot bucura de tot ceea ce-i înconjoară şi o pot face într-o relaţie de respect şi 
prietenie, într-un climat de stabilitate şi bună înţelegere. 
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Simpozionului internaţional 

„Aportul activităţilor curriculare şi 

extracurriculare în dezvoltarea 

educabilului” 

≈ 

Nivel liceal 
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Cunoaşterea elevilor şi competenţele psihorelaţionale ale 
profesorului, 

premise pentru o şcoală care să conteze  
 prof. Achim Diana 

inspector de specialitate ISJ Arad 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

„Înainte de a educa copiii începeţi prin a-i cunoaşte, căci, desigur, nu-i 
cunoaşteţi”, afirmă J.J. Rousseau în binecunoscutul său roman pedagogic, Émile 
sau despre educaţie.  Exprimată la mijloc de secol XVIII, viziunea sa asupra 
educaţiei nu rezistă decât parţial  probei timpului, dar îndemnul rămâne valabil şi 
astăzi, un motiv pentru care J.J. Rousseau este pomenit  frecvent în rândul 

educatorilor. 
În procesele-verbale şi rapoartele întocmite la inspecţiile pentru obţinerea 

definitivatului în învăţământ, sau a gradelor didactice, sunt prevăzute mai multe 
criterii pe care profesorul trebuie să le îndeplinească pentru a  trece de evaluarea 
profesională. Alături de aspecte ca: proiectarea şi desfăşurarea activităţilor 
didactice, evaluarea randamentului şcolar, nivelul pregătirii elevilor, se află şi 
cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare), respectiv 

competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu părinţii, cu cadrele didactice 
şi cu comunitatea locală). Pentru cel care asistă la activităţile propuse de cadrul 

didactic la clasă (inspector, director sau metodist) este dificil să stabilească cu 
exactitate gradul în care profesorul îşi cunoaşte elevii, pentru că nu se pot măsura 
obiectiv competenţele psihorelaţionale ale cuiva, atâta vreme cât cel care judecă se 

află în afara acestei relaţii, iar aprecierea se face într-un timp relativ scurt, de 
câteva ore. Cu toate acestea, din primele minute ale interacţiunii pe care o 

presupune procesul educativ, observatorul atent surprinde cu uşurinţă calitatea 
comunicării educator – educabil.  

Toţi profesorii sunt conştienţi că pregătirea ştiinţifică este o condiţie 

necesară, dar nu suficientă pentru a fi buni profesionişti. Ceea ce rămâne din 
întâlnirea cu oamenii pe care îi formăm este o responsabilitate pe care ne-o 

asumăm pe termen lung, pentru că  presupune, pe lângă ceea ce ştim şi livrăm 
într-o formă potrivită, un set de valori pe care le transferăm, conştient sau nu, 
copiilor. Se tot vorbeşte despre învăţământul centrat pe competenţe şi despre 

importanţa formării acestora, mai puţin pe necesitatea transferului unor valori, 

Diana Achim - absolventă a Facultăţii de Litere, Filozofie şi 
Istorie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, promoţia 

1997, specializarea română - franceză. Cu o experienţă de 18 
ani în învăţământ, a fost doi ani profesor la o şcoală 
gimnazială din mediul rural, apoi, mai mulţi ani, la un liceu 

tehnologic din municipiul Arad. Este profesor de Limba şi 
literatura română la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” şi 

inspector şcolar la Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad. 
Susţine, ca asistent şi doctorand, un seminar de LRC la 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, iar în calitate de 

formator, propune cursuri pentru profesorii de specialitate, 
precum şi activităţi de mentorat pentru profesorii debutanţi. 
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care, până la urmă, sunt cele care nu se schimbă niciodată, indiferent de 
imperativele unui sistem trecător. În acest context, cunoaşterea elevilor este 

fundamentală, pentru că procesul de formare nu se poate derula în absenţa unei 
comunicări eficiente şi a unei relaţii de încredere reciprocă. Cu alte cuvinte, 

profesorul, cu tot ceea ce ştie, nu este de folos la clasă dacă nu cunoaşte elevii pe 
care vrea să-i formeze, dacă nu evaluează potenţialul lor de învăţare, dacă nu 
valorifică trăsăturile individuale, calităţile lor specifice. Pe de altă parte, 

profesorul, cu tot ceea ce este, cu principiile, valorile şi experienţa sa de viaţă, nu 
poate realiza transferul şi formarea unui set de principii universal valabile, dacă 
nu înţelege valorile pe care deja elevii le au, sau dacă nu evaluează necesitatea 

formării/ consolidării unor valori, atât la nivelul individului, cât şi la nivelul 
grupului. Pentru a ajunge la aceste deziderate, devine imperios necesar ca 

profesorul să gândească activităţi care să dezvolte atât competenţele prevăzute de 
programă, dar să şi atingă valorile care construiesc omul.   

În continuare, ne vom referi la câteva activităţi gândite tocmai pentru a 

dezvolta  competenţe prevăzute în programa de Limba şi literatura română, clasa a 
IX-a, dar şi pentru a cunoaşte reperele valorice la care se raportează elevii, sau de 

a forma, acolo unde nu există, o atitudine potrivită, în concordanţă cu valorile 
universale.   

La disciplina Limba şi literatura română, la clasa a IX-a, criteriul ordonator 

al programei şcolare este cel tematic, iar paradigma pe care se construieşte este 
una comunicativ-funcţională. Una dintre temele propuse în programă este 

Familia, aceasta constituindu-se într-o unitate de învăţare. Nu vom prezenta toate 
activităţile proiectate în cadrul acestei unităţi, ne vom opri asupra unora dintre 
ele, reprezentative pentru tema acestei lucrări, făcând, în acelaşi timp, comentarii 

asupra posibilităţii de a schimba traseul didactic, în funcţie de situaţia concretă 
cu care ne confruntăm la clasă.  

Lectura unui fragment din romanul Moromeţii de Marin Preda, în care se 
surprinde scena cinei celor opt membri ai familiei Moromete, poate constitui 
punctul de pornire în explorarea temei 

Familia. Textul este recomandat în 
programă ca suport pentru ilustrarea 

acestei teme şi nu interesează în mod 
special pentru analiza literară, 
interpretarea critică, dimensiunea sa 

estetică, deşi valoarea este un criteriu 
important în alegerea făcută de autorii  

programei, respectiv de profesorul de 
Limba şi literatura română. În măsura 
posibilităţilor, se poate apela şi la 

secvenţa din filmul lui Stere Gulea (1987) 
pentru a vedea interpretarea 
cinematografică a acestei scene, în paralel cu lectura fragmentului din roman. 

Prin intermediul unei serii de întrebări frontale, sau formulate ca sarcini 
individuale de lucru, se realizează înţelegerea textului, apoi interpretarea primară 

a acestuia. De asemenea, se poate cere elevilor să facă o reprezentare grafică a 
scenei, pentru înţelegerea locului şi rolului fiecărui membru al familiei, pentru 
descifrarea relaţiilor dintre membrii familiei prin poziţia pe care o ocupă la masă.  

Dacă activitatea are ca scop discriminarea literar – nonliterar, conţinut 
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prevăzut în programa şcolară, în paralel cu textul literar (respectiv cel 
cinematografic) se pot folosi texte nonliterare  relevante,  în funcţie de zona de 

interes pe care dorim să o activăm şi, bineînţeles, în funcţie de specificul grupului 
de elevi. Putem opta pentru textele potrivite, care să vină în întâmpinarea nevoilor 
specifice ale grupului de elevi, numai dacă s-au identificat anterior aceste 

particularităţi, dacă s-a realizat cunoaşterea elevilor. De exemplu, dacă la clasă 
ştim că există copii cu familii destrămate, sau familii în care intuim că nu se 

respectă drepturile copilului, alegerea unui fragment relevant din Codul familiei, 
respectiv din Drepturile copilului, discuţiile pe marginea acestor texte pot veni în 

sprijinul elevilor, fără să încălcăm intimitatea vieţii lor. Dacă la clasă există copii 
proveniţi din rândurile minorităţilor, un text nonliterar despre tradiţiile şi 
obiceiurile familiei de altă etnie decât cea română este binevenit. În cazul copiilor 

cu limbaj şi/sau comportament agresiv, sau proveniţi din familii dezavantajate, 
lectura unor fragmente din Codul bunelor maniere la masă, discuţia despre 

necesitatea adoptării unui comportament adecvat, poate regla o carenţă. Pentru 
elevii care urmează o şcoală profesională, texte care conţin Reţete de bucătărie 
românească pot fi o soluţie care să vină în întâmpinarea nevoilor lor reale. Pentru 
copiii capabili de performanţă, un exerciţiu de comparaţie a textului literar cu 
texte nonliterare extrase din sociologie, discuţia pe marginea evoluţiei conceptului 
de familie poate fi de interes. Pentru copiii cu CES, un desen care să ilustreze, în 
paralel, cina familiei Moromete şi cina în propria familie poate genera drumul spre 

înţelegerea rostului familiei, în general şi al propriei familii, în special. 
Pentru dezvoltarea competenţelor de producere de text, scris şi oral, se 

poate propune  jocul de rol (ilustrarea unor situaţii de viaţă), metodă iubită 
deopotrivă de toţi copiii, indiferent de vârstă sau de nivelul de pregătire. De 

exemplu, prin organizarea pe grupe, se 

cere elevilor să gândească un scenariu pe 
tema familiei, pentru ca, mai apoi, să 
interpreteze rolurile, într-o scenetă de 

câteva minute. În funcţie de zona de 
interes activată prin lectura şi înţelegerea 

textelor suport, sarcina de lucru vizează 
aspecte care să vină în continuarea 
primei activităţi (de exemplu, relaţia 

defectuoasă părinţi – copii, încălcarea 
unei reguli de comportament la masă, 
acasă sau în societate, schimbul de 

experienţă în privinţa reţetelor de 
bucătărie, conflicte în familie sau între familii generate de prejudecăţi de natură 

etnică etc).  
Ca profesor de Limba şi literatura română ceea ce putem evalua după o 

astfel de activitate este nivelul competenţelor de receptare şi producere de text 

scris şi oral. Câştigul este mult mai mare dacă dezvoltarea competenţelor 
prevăzute de programă se face în paralel şi în armonie cu formarea valorilor.   

În această lucrare nu ne propunem altceva decât să ridicăm o problemă, pe 
care însă nu o putem rezolva aici. De la această temă se deschid şi altele: 
deontologia profesională,  responsabilitatea profesională şi umană, etica şi morala. 

Ar trebui să ne întrebăm care e setul de valori la care se raportează învăţământul, 
în general, ce fel de oameni fac educaţie, dacă lipsa de pregătire ştiinţifică sau 
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lipsa echilibrului interior nu cumva sunt pericole pentru copiii care merg cu 
încredere la şcoală.  

Există profesori cu o pregătire ştiinţifică deosebită, care nu reuşesc să 
comunice şi să se comunice, să ofere, să se facă înţeleşi, să renunţe la spectacolul 
propriei persoane în favoarea celuilalt, să dea într-o formă adecvată, cu 

generozitate, ceea ce ştiu. Există profesori care nu au nimic de comunicat, nici 
profesional, nici uman, pentru că şi-au greşit drumul şi au nimerit întâmplător, 

din viciul unui sistem defect, în faţa unor copii. Sunt profesori a căror labilitate 
emoţională se transmite elevilor, uitând că orice copil are nevoie şi de reguli, de 
autoritate, de limite, de consecvenţă şi de repere pentru a se simţi în siguranţă. 

Sunt şi  profesori a căror exigenţă, inflexibilitate şi obtuzitate acoperă lacune în 
pregătirea lor şi/sau golul interior. Există mulţi profesori adevăraţi, care au 

competenţă ştiinţifică, managerială, socială şi psihopedagogică.  
Şcoala este doar una dintre experienţele vieţii, nu este unica, nu este cea 

mai importantă. Profesorul este un om care participă la formarea altui om, nu este 

singurul. Experienţa şcolii, întâlnirea profesor – elev, ar trebui să se facă în 
orizontul cunoaşterii de sine şi a cunoaşterii celuilalt pentru a conta cu adevărat.   

 

Activităţi ale cercului de elevi la fizică 
prof. Ioan Stan 

Colegiul Naţional "Preparandia - D. Ţichindeal", Arad  

 

 
Problema centrală a profesorilor de fizică este 

stimularea interesului elevilor pentru fizică. Aceasta poate fi 
realizată şi prin atragerea acestora în cercuri de fizică, unde 
printre temele abordate pot fi şi teme la nivel global, cum ar 

fi în acest moment "2015 - Anul Internaţional al Luminii".  
În acest context lumina poate fi abordată dintr-o 

perspectivă mult mai largă, cum ar fi: în ştiinţă, în artă, în 

literatură, în economie, în religie.  
În data de 20 decembrie 2013 când Organizaţia 

Naţiunilor Unite a proclamat anul 2015 ca fiind Anul Internaţional al Luminii şi 
al Tehnologiilor bazate pe lumină. Acest demers a pornit ca o recunoaştere a 
faptului că la nivel global tehnologiile bazate pe utilizarea luminii au o pondere tot 

mai mare în susţinerea dezvoltării statelor, în domenii precum energia, educaţia, 
sănătatea, agricultura. 

Scopul Anului Internaţional al Luminii şi al Tehnologiilor bazate pe lumină 
este de a aduce în conştiinţa societăţii şi a clasei politice rolul central al luminii în 
lumea modernă. Totodată, prin această iniţiativă se celebrează împlinirea a 1000 

de ani de la prima lucrare de natură ştiinţifică în domeniul opticii, realizată de 
cărturarul arab Ibn Al-Haytham în 1015.  

În societatea modernă lumina şi tehnologiile bazate pe lumină sunt întâlnite 

pe numeroase paliere, care pot fi grupate în câteva categorii: energie, economie, 
tehnică, comunicaţii. 

Energia, reprezintă modul cel mai cunoscut în care ne raportăm la lumină. 
Ştim că ea ne aduce căldura de la Soare şi în acest fel contribuie la susţinerea 
întregului lanţ trofic, începând cu plantele, continuând cu animalele, ajungând 

apoi la om. Energia solară este folosită în mod direct pentru încălzire (atât a 
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interiorului construcţiilor - prin intermediul arhitecturii solare pasive -, cât şi prin 
intermediul apei), dar şi indirect prin intermediul celulelor fotovoltaice. 

Această energie reprezintă, de altfel, şi cea mai curată şi inepuizabilă formă 
de energie. Există speranţe că în următorii ani această energie va dobândi o 
pondere din ce în ce mai mare (astfel ca până în 2060 să asigure o treime din 

necesarul de energie la nivel global), astfel încât să fie diminuate efectele nocive 
asupra mediului produse de utilizarea altor surse de energie (cum sunt 

combustibilii fosili), responsabile de modificările climatice. 
Energia solară constituie sursa energetică de bază în agricultură, 

horticultură şi alte industrii înrudite. 

Într-o măsură mai mică este folosită în domeniul transporturilor, variantele 
electrice ale mijloacelor de transport fiind la început. 

În multe zone geografice această formă de energie se foloseşte, de asemenea, 
la desalinizarea şi recilarea apei. 

În economie se înregistrează o creştere de la an la an a ponderii veniturilor 

realizate în industriile referitoare la tehnologiile bazate pe lumină (domeniul 
fotonic). Piaţa acestora este cotată în acest moment la 300 miliarde Euro şi se 
estimează dublarea acesteia în următorii 5 ani. Această creştere va duce, de 

asemenea, şi la creşterea produsului intern brut la nivel mondial. 
Categoria din domeniul ştiinţei şi tehnicii care se bazează pe studiul şi 

utilizarea luminii a primit numele de fotonică. În practică este vorba de tehnologii 
prin care este generată, este controlată sau este detectată lumina. Ca rezultat al 
acesteia folosim în ziua de astăzi smartphone-uri, laptop-uri, utilizăm Internetul, 

apelăm la instrumente şi proceduri medicale de mare precizie. 
Deşi începuturile se situează în secolul al VII-lea când Isaac Newton a 

demonstrat că lumina albă este compusă din diferite culori, apoi la începutul 

secolului al XX-lea Max Planck şi Albert Einstein au emis supoziţia, controversată 
la acea vreme, că lumina se poate prezenta sub formă de undă dar şi sub formă 

de corpuscul, termenul de fotonică a apărut abia în preajma anului 1960. 
Tehnologiile bazate pe lumină au devenit o componentă atât de obişnuită în 

viaţa din ziua de azi încât nu am înţelege pe deplin importanţa lor decât în cazul 

absenţei acestora. 
Comunicaţiile din prezent sunt aproape în totalitate dependente de lumină, 

întrucât principalele căi de comunicaţie sunt realizate din fibre optice, cel mai 
potrivit mediu de a transmite  rapid mari cantităţi de date, fără pierderi şi 
interferenţe. 

Această enumerare a domeniilor în care este implicată lumina nu este deloc 
exhaustivă, cu atât mai mult cu cât nu am menţionat implicaţiile luminii în artă 
sau rolul acesteia în spiritualitate. 

Prin organizarea de evenimente dedicate luminii pe tot parcursul anului 
2015, se urmăreşte tocmai o ilustrare a semnificaţiilor şi utilizărilor acesteia la 

nivel global, dedicate în special tinerilor care la rândul lor urmează să descopere 
noi aspecte în acest larg domeniu. 

 

Bibliografie: 
1. *** - http://www.light2015.org/Home/About.html 
2. *** - http://en.wikipedia.org/wiki/International_Year_of_Light 
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Contribuţia activităţilor extraşcolare la dezvoltarea personalităţii 
elevilor 

Prof. Popescu Adriana Cătălina  

Colegiul Naţional ”Elena Ghiba Birta” Arad 

 

“Să nu-i educăm pe copii noştri pentru lumea de azi,această lume nu va mai exista 
cand ei vor fi mari şinimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor.Atunci să-i 
învăţăm să se adapteze.”. Maria Montessori-,,Descoperirea copilului”. 
 

Necesităţile curente ale activităţii instruciv-educative impun cerinţa de a 

cunoaşte cât mai bine personalitatea fiinţei umane pe care o prelucăm, pentru a 
găsi mijloacele şi srategiile cele maieficiente.Studierea şi cunoaşterea 

personalităţii celor care intră sub incidenţa educaţiei se impune şi pentru 
depistarea cât mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru dirijarea 
educării şi instruirii lor. 

Cunoaşterea potenţelor individuale ale copilului trebuie pusă astăzi în 
termeni noi , mult mai largi, mai bogaţi şi mai diverşi, pentru a depăşi încadrarea 
trăsăturilor personalităţii în tipare preconcepute . Educaţia depăşeşte limitele 

exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul 
valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 

diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o 
realitate de necontestat. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice 

stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului 
respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 

astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre 
o deplină stăpânire a cunoştinţelor” 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra 
copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă 

alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi 
alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) 
îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 

corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 
Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 

punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne 

permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 
Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv - educative să primeze, dar să fie 

prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci 

rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se 
deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 

sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. 
Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi 
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cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar - pregătirea 

copilului pentru viaţă. 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 

antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 

interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 

personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 

potenţialul intelectual. 
Exemple de activităţi extraşcolare 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale - 
organizate selectiv 
- constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 

poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în 
starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă 
originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 

activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 

activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în 
cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau 

sportive, stimuleaza şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, 
sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului 

pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

Copii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită 
influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, 

excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii 
sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe 

obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în 
aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect 
şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă 
creativitate şi sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi 
modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în 

jocurile de creaţie.  
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea 

lui cetăţenească şi patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi 
prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea 
orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează 

instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 
Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante 

din viaţa ţării şi a copiilor. Acestea au fost un bun prilej de destidere, de bună 
dispoziţie, dezvoltând la copii sentimental apartenenţei la colectivitatea din care 
fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile provocate de prezenţa 



 

P a g i n a | 96   

 
Tribuna sportivului, nr.8  

≈2015≈ 

spectatorilor. 
Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de 

atractive pentru cei mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze 
practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să 
confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de 

către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în 

diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor 
toate cunoştinţele. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, 

nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica 

constructiv. înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care 
ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul 

decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor 
poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, 

vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o 
ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare 

contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de 

copii. 
Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii 
lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii 

copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au 
creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna 
dispoziţie. Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un 
vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire 

şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, 
distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. In 

gradinita se pot desfasura serbari cu diferite ocazii cum ar fi: Craciunul, Ziua 
mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă 

educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde 
atenţie, adoptând el în primul rând o atitudine creatoare, atât în modul de 
realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii , asigurând astfel o atmosferă 

relaxantă care să permită stimularea creativitatii lor. 
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Abordări moderne în managementul educaţional 
       Prof. Lucia Curta 

     Inspector şcolar general adjunct – ISJ Arad 

 
 Managementul educaţiei reprezintă teoria şi practica, ştiinţa şi arta 
proiectării, organizării, coordonării, evaluării, reglării elementelor activităţii 

educative (nu numai a resurselor), ca activitate de dezvoltare liberă, integrală, 
armonioasă, a individualităţii umane, în mod permanent, pentru afirmarea 
autonomă şi creativă a personalităţii sale, conform idealului stabilit la nivelul 

politicii educaţionale. 
 Managementul educaţional ar reprezenta o metodologie de abordare globală 

– optimă – strategică a activităţii de educaţie, dar nu şi un model de conducere a 
unităţii de bază a sistemului de învăţământ, aplicabil la nivelul organizaţiei 
şcolare complexe. 

Managementul educaţiei/pedagogic, apare ca disciplină pedagogică 
interdisciplinară, care studiază ,,evenimentele ce intervin în decizia organizării 
unei activităţi pedagogice determinate şi în gestiunea programelor educative”. 

 S. Cristea evidenţiază că managementul educaţional, ca activitate 
psihologică, se bazează pe trei caracteristici: 

• Conducere de sistem primar (abordare globală a tuturor elementelor 
educaţiei şi a aplicaţiilor specifice funcţiei conducerii, la diverse niveluri); 
• Conducere de tip pilotaj (valorificarea optimă a resurselor pedagogice ale 

sistemului educaţiei, prin funcţiile manageriale: planificare – organizare, orientare 
metodologică, de reglare – autoreglare); 

• Conducere strategică (evoluţie inovatoare de perspectivă a sistemului la 
diferite niveluri de organizare). 
 Managementul indică o anumită mentalitate, o maniera proprie, dar şi o 

artă de dirijare, de antrenare a resurselor (umane), a elementelor organizaţiei, 
ceea ce corespunde cu însăşi considerarea educaţiei ca ştiinţă şi artă. 
 Managementul educaţional întâmpină dificultăţi în asigurarea ţinutei sale 

ştiinţifice, raţionale şi creative, datorită caracteristicilor specifice educaţiei: ca 
proces, acţiune, relaţie, determinare, diversificare, realitate socială specială, 

rezultat al variatelor influenţe, definire în perspectivă, un specific axiologic, 
determinat şi psihologic – subiectiv, permanenţa intervenţiilor şi relaţia obiectiv – 
subiectivă, educatul ca obiect şi subiect. 

 Managementul educaţiei vizează realizarea, ca activitate conştientă, 
raţională, dar trebuie să ţină seama şi de relaţia între tipurile de educaţie ca 

specific şi dinamică (formală, non formală şi informală), gradul lor de 
intenţionalitate şi organizare, aria de acţiune şi de influenţare. 
 Conducerea empirică are în prim plan personalitatea conducătorului, 

intuiţia şi însuşirile necesare găsirii soluţiilor la situaţii, fără conştientizarea 
raţională a unor principii, norme, proiecte, metodologii. 
 Esenţa managementului o reprezintă funcţiile sau atributele, după cum a 

rezultat din definiţie. Cel care a identificat şi analizat procesele de management  
pentru prima dată a fost Henry Fayol, în cadrul lor definind cinci funcţii 

principale: previziunea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul. 
 Funcţia de previziune constă în ansamblul proceselor de muncă prin 

intermediul cărora se determină principalele obiective ale organizaţiei precum şi 
resursele şi principalele mijloace necesare realizării lor. 
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Funcţia de coordonare constă în ansamblul proceselor de muncă prin care se 
armonizează deciziile şi acţiunile personalului organizaţiei şi ale subsistemelor 

sale. 
Funcţia de antrenare  încorporează ansamblul proceselor de muncă prin care se 

determină personalul organizaţiei să contribuie la stabilirea şi realizarea 
obiectivelor previzionate. 
Funcţia de evaluare-control poate fi definită ca ansamblul proceselor prin care 

performanţele organizaţiei, sunt măsurate şi comparate cu obiectivele şi 
standardele stabilite iniţial, în vederea eliminării deficienţelor constatate şi 

integrării abaterilor pozitive. 
Funcţia de organizare desemnează ansamblul proceselor de management prin 

intermediul cărora se stabilesc şi delimitează procesele de muncă fizică şi 
intelectuală şi componentele lor precum şi gruparea acestora pe posturi, formaţii 
de muncă, compartimente şi atribuirea lor personalului corespunzător anumitor 

criterii manageriale, economice, tehnice şi sociale, în vederea realizarii în cât mai 
bune condiţii a obiectivelor previzionate. 
 Sistemul de învăţământ românesc este condus pe trei niveluri distincte, dar 

nu separate între ele. Acestea sunt: 
Ø     managementul strategic, exercitat la nivel national; 

Ø     managementul tactic, la nivel teritorial si al universităţilor; 
Ø     managementul operativ, specific tuturor instituţiilor de învăţământ, de la 

nivel preşcolar până la nivel universitar;  
 Între acestea există atât legături de conducere cât şi de subordonare, în 
raport cu atribuţiile şi cu finalităţile fiecăruia. 
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Aspecte metodice ale pregătirii tehnice şi antrenamentului la 
handbal în cadrul grupelor de copii şi juniori 

         
Prof. Emilia Mandache 

   Inspector şcolar  pentru managementul resurselor umane – ISJ Arad 
 

În jocurile sportive, complexitatea sistemul de pregătire este mult 
amplificată, de diversitatea deprinderilor motrice specifice ce se manifestă în 
condiţii variate, in relaţie cu adversarii şi coechipierii.  

Instruirea deprinderilor tehnice în variate situaţii tactice, pe fondul 
dezvoltării fizice şi psihice a sportivilor, este calea de urmat pentru îmbunătăţirea 

performanţelor. La aceasta se mai adaugă calitatea procesului de antrenament, 
capacitatea profesională a antrenorului, baza materială şi managementul 
activităţii. Toate acestea în contextul tendinţelor şi direcţiilor de dezvoltare a 

jocurilor, pe fondul modificărilor de regulament impuse de creşterea 
dinamismului, atractivităţii şi spectaculozităţii acestora. 

 

Aspecte teoretico-practice. 
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Pregătirea tehnică este reprezentată de totalitatea măsurilor adoptate în procesul 
de antrenament, în privinţa conducerii, organizării şi metodologiei folosite în 

scopul însuşirii tehnicii specifice ramurii de sport. 
Importanţa tehnicii rezultă din faptul că asigură economicitatea şi eficienţa 

în execuţia mişcărilor. Acest lucru este condiţionat de nivelul de dezvoltare a 

calităţilor motrice şi este în strânsă legătură cu pregătirea tactică, psihologică şi 
teoretică. Asigurarea suportului fizic este condiţia esenţială pentru însuşirea 

tehnicii la începători. Bagajul iniţial de deprinderi şi experienţa motrică a fiecărui 
copil, sunt cele care influenţează nivelul pregătirii tehnice. Ponderea acesteia, în 
procesul de pregătire, este diferenţiat pe ramuri sportive şi nivele de pregătire. 

Procesul de pregătire la grupele de începători va urmării realizarea unei baze largi 
de deprimderi motrice, în comparaţie cu avansaţii, unde specializarea va deveni 

mult mai îngustă. 
Scopul antrenamentului de tehnică este îmbunătăţirea comportamentului 

motric al sportivilor, ceea ce determină posibilităţi multiple de rezolvare a 

situaţiilor mereu schimbătoare. 
Diversitatea execuţiilor tehnice din ramurile sportive, prezintă unele 

trăsături comune ale organizării procesului de învăţare, constituite în priorităţile 
metodice ale învăţării tehnicii; 

- stabilirea fondului pregătirii tehnice (acele procedee care vor forma obiectul 

instruirii) la nivelul fiecărui eşalon de pregătire – începători, avansaţi, 
performanţă. 

- indiferent de nivelul de instruire în însuşirea temeinică a prodeelor tehnice se 

va ţine seama pe cât posibil şi de opţiunile şi înclinaţiile sportivilor pentru 
unele execuţii tehnice. 

- la toate nivelele de instruire, însuşirea tehnicii se va face în strânsă 
concordanţă cu exigenţele complexe ale competiţiei. 

- se va limita permanent tendinţa spre “înflorituri tehnice” la unele execuţii, în 

condiţiile în care acestea nu au aplicativitate în competiţii. 
- individualizarea pregătirii este calea cea mai eficientă pentru invăţarea, 

consolodarea şi perfecţionarea tehnicii sportive. 

- exersarea, unor procedee sau structuri din acestea, analitică este importantă 
şi eficientă dacă permanent va fi urmată de repetări în condiţii de concurs 

sau similare acestuia. 
- stabilirea  de către antrenor a sistemelor de acţionare folosite pentru 

instruirea tehnică, în concordanţă cu particularităţile sportivilor, nivelul de 

pregătire şi obiectivele instruirii. 
- evaluarea periodică a pregătirii tehnice, folosind probe şi norme de control 

specifice. 
Instruirea în jocul de handbal se caracterizează prin prezenţa simultană a 
tuturor componentelor antrenamentului, respectându-se cerinţa de modelare a 

pregătirii în conformitate cu structura şi caracterul jocului. Ponderea acestora 
diferă în funcţie de nivelul de instruire şi perioadele de pregătire. La nivelul 
eşaloanelor de juniori şi în handbalul de performanţă, ponderea componentelor 

este strâns legătă de calendarul competiţional. Atingerea formei sportive 
determină ponderi a componentelor antrenamentului diferite de la o perioadă 

la alta sau chiar în cadrul aceleiaşi perioade. Cea mai mare stabilitate a 
raportului dintre componentele antrenamentului o vom întâlni la nivelul 
grupelor de copii începători. Stabilirea ponderii componentelor 
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antrenamentului la grupele de copii se face luând în calcul trei elemente; 
a. motricitatea fiecărei grupe în parte şi nivelul atins în perfecţionarea 

fiecărei componente; 
b. încărcătura profesională din anumite perioade şcolare; 
c. baza materială şi condiţiile climaterice de lucru; 

 Ponderea componentelor antrenamentului (fizic, tehnic şi tactic), în 
procente din volumul total de pregătire, la toate eşaloanele bazei de masă a 

handbalului de  preformanţă (Adaptat după Kunst-Ghermănescu I., Gogâltan 
V,.Jianu E., Negulescu I., 1983). 

 Pregătirea 
fizică 

Pregătirea 
tehnică 

Pregătire
a tactică 

Copii începători 40% 50% 10% 

Copii avansaţi – jun.IV 35% 50% 15% 

Copii  performanţă – 
jun III 

35% 45% 20% 

Juniori II 30% 45% 25% 

juniori I 25% 40% 35% 
 

Constatăm că pregătirea  tehnică ocupă ponderea cea mai mare în 

antrenamentul copiilor şi juniorilor. Cu toate acestea conţinutul ei la copii 
începători şi avansaţi, cuprinde numai tehnica de bază (fundamentală) care 
trebuie însuşită foarte corect, consolidată şi chiar perfecţionată. Deşi cuprinde 

mai puţine procedee, volumul de muncă va fi mare, find necesară folosirea unui 
sistem de mijloace cât mai variat şi diversificat. 

Modelul de joc la nivelul copiilor este mult simplificat, iar învăţarea şi 
perfecţionarea tehnicii de bază cuprinsă în aceste modele constituie premise 
pentru însuşirea ulterioară a tehnicii handbalului de performanţă.  

Mijloacele folosite pentru instruirea tehnică vor fi atractive, constituind 
structuri asemănătoare diferitelor situaţii de joc, pentru a forma priceperea 
folosirii execuţiilor tehnice, în jocul bilateral cu randament crescut. Complexitatea 

mijloacelor tehnice va creşte treptat, la nivelul juniorilor I asigurând similitudinea 
cu jocul.  

La nivelul handbalului, periodizarea instruirii copiilor şi juniorilor este o 
activitate metodică de mare responsabilitate. Dacă la nivelul juniorilor şi al 
handbalului de performanţă periodizarea se realizează în strânsă concordanţă cu 

sistemul competiţional, la copii stabilirea perioadelor şi etapelor urmăreşte 
realizarea obiectivelor de perfecţionare a componentelor antrenamentului. În 

fiecare perioadă şi etapă se urmăreşte îndeplinirea de obiective instructiv-
educative intermediare, care să conducă la realizarea obiectivelor finale planificate 
pentru anul respectiv. 

Cerinţele metodologice şi organizatorice specifice pregătirii copiilor vor 
influenţa programarea instruirii la acest nivel. Lipsa calendarului competiţional la 
începători, va orienta pregătirea spre perfecţionarea componentelor 

antrenamentului şi nu la obţinerea formei sportive. Deasemenea, pregătirea se va 
realiza în concordanţă cu obiectivele prioritare stabilite pentru fiecare nivel de 

instruire. Datorită stabilităţii în general reduse a efectivelor la aceste grupe, 
copiilor nou selecţionaţi li se vor întocmi programe de pregătire individualizată, 
pentru a ajunge la acelaşi nivel de instruire. Toate aceste considerente vor 

influenţa periodizarea şi programarea pregătirii copiilor începători şi avansaţi 
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(juniori IV) şi parţial pe a copiilor de performanţă (juniori III). 
Privitor la documentele de planificare, cerinţa este de alcătuire a unor 

planuri calendaristice semestriale, asemănătoare ca structură cu planificarea 
lecţiilor de educaţie fizică din învăţământul preuniversitar. Planurile calendaristice 

vor conţine obligatoriu obiective generale de pregătire (de performanţă şi instructiv 
– educative), obiective şi sarcini pe componentele antrenamentului, dar şi o 
minimă etapizare. 

La alcătuirea planificării procesului instructiv-educativ pentru grupele de 
copii începători se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

 concepţia de joc a şcolii româneşti de handbal 

 modelele FRH specifice de selecţie şi de joc la nivelul începătorilor 

 obiectivele generale ale pregătirii pentru grupele de începători 

 periodezarea pregătirii în etape 

 fixarea sarcinilor principale şi secundare pe fiecare etapă 

Având în vedere faptul că la nivelul copiilor începători în handbal nu 
întâlnim calendar competiţional oficial, şi structura unui macrociclu de pregătire 
va avea aspecte specifice. Macrociclu de pregătire la începători se confundă cu o 

perioadă pregătitoare ce se întinde pe un an şcolar. Această perioadă pregătitoare 
va fi împărţită la rândul ei în mai multe etape sau mezocicluri, diferite ca durată, 

care pot fi mezocicluri de acomodare şi de bază.  
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Metodica învăţării unui sistem de joc în antrenamentul de 

fotbal 
        Prof. Paul Barta 

                                                                   Inspector şcolar de specialitate – ISJ Arad 

 

 Lecţia de antrenament sportiv este o creaţie a fiecărui cadru didactic de 
specialitate, ce 
trebuie să reflecte cunoştinţele şi competenţele sale profesionale, capacitatea, 

deosebit de importantă, de a se adapta condiţiilor concrete de desfăşurare a 
activităţii  didactice şi particularităţilor elevilor. 

Înlăturarea jocului întâmplător şi practicarea unuia organizat se realizează 
dacă la învăţarea sistemului de joc se respectă o anumită succesiune în predare şi 
dacă se folosesc raţional formele pregătirii teoretice şi practice. 

Învăţarea aplicării unui sistem de joc începe odată cu predarea şi exersarea 
celor mai simple exerciţii tactice şi continuă ani de-a rândul, adăugându-se mereu 

noi cunoştinţe, din ce în ce mai perfecţionate. 
Pregătirea, teoretică şi practică, trebuie planificată astfel încât toate 
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cunoştinţele predate săcontribuie în mod treptat şi sistematizat la învăţarea şi 
sistematizarea sistemului de joc ales. 

Pregătirea teoretică prezintă următoarele forme (M. Bârsan, 1980): 
1. Prezentarea verbală a sistemului de joc. În primul rând se vor arăta 

importanţa şi 
avantajele ce decurg din aplicarea sistemului, apoi se vor preciza: 
- caracteristicile şi principiile de bază ale sistemului de joc; 

- zonele de acţiune ale jucătorilor în atac şi apărare (se folosesc tabla şi 
macheta terenului); 
- sarcinile de bază ale jucătorilor pe compartimente şi posturi. 

2. Îndrumări şi recomandări înainte şi în timpul jocurilor şcoală. 
3. Analize făcute după disputarea jocurilor. 

4. Vizionarea în comun a unor jocuri ale echipelor de valoare. 
La recomandarea antrenorului (profesorului), la aceste jocuri se fixează 

fiecărui jucător anumite sarcini pentru observare. În general acestea vor fi legate 

de activitatea jucătorului observat şi de regulă acesta are acelaşi post ca al celui 
care efectuează observarea. 

Pregătirea practică 
Învăţarea sistemului trebuie realizată pe factorii antrenamentului 

consideraţi atât izolat cât şiîn corelaţia lor logică sub aspect metodic şi conform 

cerinţelor jocului competiţional. 
Sistemul de joc presupune un suport indispensabil de pregătire fizică 

adaptată fotbalului, cunoştinţe elementare de tehnică şi o pregătire tactică mai 

pretenţioasă decât nivelul existent de pregătire fizică şi tehnică. 
Pregătirea fizică reprezintă o bază sigură şi indispensabilă a învăţării şi 

aplicării sistemului de joc. Accentul în pregătirea fizică trebuie pus pe dezvoltarea 
tuturor calităţilor motrice şi, în special, pe dezvoltarea rezistenţei în regim de 
viteză şi a rezistenţei la durata jocului. 

Pregătirea tehnică trebuie să asigure mijloacele concrete de realizare a 
sistemului de joc. Este ştiut că tehnica fotbalului se învaţă şi se consolidează pe 
parcursul mai multor ani. Fiind vorba de etapa de învăţare, nu se va aştepta ani 

de-a rândul pentru a însuşi toată tehnica ci se va începe încă de acum învăţarea 
tacticii şi a sistemului de joc. Sub aspect tehnic, jucătorii trebuie să posede un 

minimum de procedee tehnice solicitate de aplicarea sistemului în condiţii 
satisfăcătoare. De asemenea, este necesară o specializare minimală pe posturi, în 
raport de particularităţile jucătorilor şi de cerinţele sistemului. 

Aplicarea sistemului de joc mai pretinde şi existenţa unei pregătiri tactice 
minimale. Aceasta trebuie să asigure: 

- cunoaşterea şi aplicarea acţiunilor tactice individuale în atac şi în apărare 
(demarcare, marcaj, plasament, depăşire etc.), legate de folosirea eficientă a 
procedeelor tehnice însuşite; 

- însuşirea şi aplicarea principiilor de colaborare specifice tacticii colective de 
atac şi de apărare (combinaţii în doi şi trei, dublaj etc.). 

O bună cunoaştere a acestor principii asigură începătorilor posibilitatea să 

poată participa la jocurile rezervate lor. În plus, ele duc treptat la formarea 
omogenităţii tactice deci la realizarea a ceea ce se numeşte “echipă”. 

Mijlocul cel mai eficace pentru învăţarea şi perfecţionarea sistemului îl 
constituie „jocul” propriu-zis indiferent de forma lui de aplicare (joc şcoală, de 
verificare sau competiţional). Aşadar, este necesară planificarea unui număr 
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corespunzător de jocuri bilaterale. 
Jocurile şcoală cu opriri şi corectări, analiza meciurilor disputate contribuie 

la învăţarea aplicării sistemului de joc. 
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Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea 

personalităţii elevilor 
       Ec. Dima Gabriela 

      Secretar-şef  Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi 

conotaţii, date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii 
sociale. 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre 

universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum 
unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric 
pe care îl trăim cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se 

completează pentru propria evoluţie a individului. 
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se 

pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care 

reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. 
În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 

psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Activităţile extracurriculare,  cu o deosebită influenţă formativă, au la baza 
toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere.În cadrul activităţilor 

organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi 
percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. 
Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul actiunilor turistice, elevii îşi 

pot forma sentimental de respect şi dragoste faţă de  natură, faţă de om şi 
realizările sale. 

Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. 
Din ce în ce mai multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în 
îmbunătăţirea performanţei copiilor la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de 

învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi cu câteva momente de 
distracţie şi detensionare. Iată câteva motive care vă vor convinge că activităţile 
extracurriculare sunt necesare. 
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Sportul, muzica, pictura, artele în general îi destresează pe elevi prin 
expunerea lor în faţa unor activităţi menite să-i relaxeze, să le alunge tensiunea 

acumulată de-a lungul zilei. Aceste momente de rupere ale rutinei au dat rezultate 
vizibile în performanţa copiilor. Sportul determină corpul să verse un val de 
adrnalină în sânge, ceea ce determină o mai bună oxigenare şi o îmbunătăţire a 

rezistenţei fizice. 
Activităţile extracurriculare sunt benefice pentru sănătate. Orele petrecute 

la şcoala şi numărul mare de teme pentru acasă predispun la sedentarism. Elevii 
nu mai au timp să se joace şi să practice activităţi sportive şi devin din ce în ce 
mai sedentari. Pentru a se dezvolta armonios şi pentru a fi în formă, copiii au 

nevoie de o activitate fizică intensă. Astfel, obezitatea este combătută, riscul bolilor 
asociate acesteia scade şi el iar imunitatea copiilor are numai de câştigat. 

Activităţile sportive petrecute în aer liber, mai ales la soare, duc la producerea 
unei cantităţi suficiente de vitamina D, necesară fixării calciului. 

Programa şcolară este din ce în ce mai aglomerată iar cantitatea de 

informaţie pe care copiii trebuie să o asimileze creşte pe zi ce trece. Trăim într-o 
societate supusă presiunii timpului şi numai cine ştie să-şi gestioneze corect şi 
eficient programul va putea să răzbată. Iată cum activităţile extracurriculare îi 

ajută pe elevi să înveţe încă de la vârste fragede noţiuni de bază ale 
managementului timpului. 

În momentul în care optează pentru diverse activităţi extracurriculare, copiii 
sunt nevoiţi să le îmbine armonios cu studiul, care nu poate fi ignorat sau pus pe 
locul al doilea. Aceştia devin mai responsabili cu datoriile pe care le au, învaţă să-

şi organizeze programul eficient şi îşi formează încă de timpuriu un simţ al 
managementului timpului ce le va folosi pe viitor, în carieră. 

Activităţile extracurriculare dezvoltă spiritul de echipă. 

Un alt atribut ce le va folosi pe viitor, atât în viaţa de zi cu zi, cât şi în 
carieră, este spiritul de echipă. Atat activităţile sportive, cât şi cele de dezbatere 

necesită muncă în echipă. Fara o conlucrare perfecta cu ceilalti mebri ai grupului, 
activitatile nu pot fi duse la bun sfarsit. Astfel, li se inoculeaza si un sentiment de 
apartenenta la grup, de loialitate fata de echipa si, de ce nu, apar si prieteniile. 

Activităţile extracurriculare duc la descoperirea talentelor ascunse. 
Activităţile extracurriculare duc la îmbunătăţirea abilităţilor copiilor. În 

unele cazuri, însă, acestea duc şi la descoperirea talentelor ascunse, pe care copiii 
nu ştiau că le au. În momentul în care prind gustul unei activităţi care le face 
placere, copiii îşi vor dedica timp şi resurse pentru realizarea acesteia, fie că e 

vorba de sport, muzică, şah sau hobby-uri relaxante. 
Activităţi precum voluntariatul ajută elevii să devină conştienţi şi 

responsabili faţă de probleme societăţii în care trăiesc. Latura lor umană se 

dezvoltă iar spiritul justiţiar iese la suprafaţă încă de la varste fragede. Copiii 
realizează importanţa ajutorului pe care îl oferă prin aceste activităţi voluntare şi 

pot cuantifica contribuţia lor la îmbunatăţirea stării de fapt a societăţii.  
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Macte animo (virtute)! 
Preşedinte S.L.I.A. prof. Maria Buruc 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

Curaj! (Îmbărbătaţi-vă inimile)      
Vergiliu, Eneida 

 Întodeauna mi-a plăcut să privesc lucrurile importante nu din perspectiva 

zarvei cotidiene ci din aceea a unei calme şi înalte atemporalităţi care m-a ferit de 
o miopie incapabilă să ia înălţime. Ca reprezentant al unui sindicat judeţean mă 
simt prins uneori într-un cerc vicios, care tinde să nemulţumească pe toată 

lumea. Sunt momente când mă oxigenez insuficient şi gândesc crispat şi 
mediocru. Am sentimentul că trăim într-o lume în care nimic nu se leagă, o lume 

în care nimic nu mai pare să fie nici interzis, nici permis, nici cinstit, nici ruşinos. 
Ca profesor, nu pun nici o clipă la îndoială îndreptăţirea, subtilitatea şi 
actualitatea acestor abundente dezbateri din ultima vreme pe legi care au o mare 

importanţă atât pentru actul educativ cât şi pentru salarizarea oamenilor din 
sistem. 

Constat că un public larg, nu întodeauna omogen şi nu întdeauna bine 

informat cu privire la realităţile învăţământului, face analiza sistemului şi se 
pronunţă, cu multă obidă resentimentară, la modul în care se face educaţia 

tinerilor, la concediile şi salariile personalului din învăţământ. 
În acelaşi timp asistăm la ierarhizări salariale nemeritate născătoare de 

aroganţă care irită şi mai mult setea de echitate a profesorilor. Suntem categoric 

pe un teren incert, periculos, minat de prejudecată, vulnerabilitate şi suspiciune. 
Odată instalată în postura oficială legea salarizării unitare devine ubicuă.  

Oamenii şcolii, din teama de a nu greşi, dezvoltă complicate forme de auto-
cenzură şi făţărnicii baroce. Profesorii trăiesc, în acest moment, amare bucurii 
negative ”se putea şi mai rău”, apărute pe fundalul unor aşteptări sumbre în ceea 

ce priveşte norma didactică planurile de învăţământ, programa şcolară. Cu 
presante consecinţe practice, disponibilizările din sistem, dintr-un oportunism 
strategic, nu au fost refuzate de inspectoratele şcolare şi conducătorii de unităţi 

care, au preferat să încurajeze un lucru prost decât să se confrunte cu efectele 
negative ale corectării lui. Aşa se face că asistăm, fără a putea face prea multe, la 

vindecarea unei maladii cu o medicaţie gândită pentru vindecarea alteia. 
Concursurile de intrare în sistem reflectă faptul că profesorii nu mai 

desemnează o calitate statornică ci o poziţie trecătoare datorită faptului că 

prestanţa profesorului a fost demitizată cu obstinaţie de unii şi de alţii. În 
condiţiile unui trecut jalnic, a unui prezent dificil şi a unui viitor incert este 

momentul să ne redefinim statutul în societatea postdecembristă şi să 
compensăm printr-un activism curajos şi, în plus, lucrativ pasivitatea vinovată de 
până acum. E nevoie de multă graţie socială, de mare fineţe psihologică şi de mare 

subtilitate pentru a aşeza învăţământul acolo unde-i este locul în societate. 
Consider că pentru a ieşi din aceast impas trebuie să existe un efort comun, 
camaraderesc, care poate să facă să avanseze cauzele juste în detrimentul 

derapajelor injuste ofensatoare. Profesorii pentru a rezista la toate aceste încercări 
trebuie să rămână neinregimentaţi, cu gândire autonomă, să respingă opiniile 

pompoase, exigenţele ipocrite, certitudinile gata făcute şi mai ales să nu uite că nu 
este niciodată singur. 
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Curriculum şi religie  
Preot lect. univ. dr. Vasile- Ioan Pop 

 
Chiar dacă disciplina religie este relativ nouă în arealul educaţional 

românesc, cercetarea pedagogică şi metodele de investigare teoretic- aplicative şi 

practice ale didacticii moderne constituie o preocupare şi o provocare constantă în 
activitatea celor abilitaţi să o predea, profesori şi preoţi, cu rezultate vizibile în 

literatura de specialitate. În acest studiu ne propunem o prezentare sintetică a 
designului educaţional la religie şi o expunerea câtorva repere privind activităţi de 
cercetare curriculară cu aplicabilitate la această disciplină. 

I. Activităţi de cercetare, dezvoltare şi proiectare  a curriculumului 
la religie 

I.1.Cercetarea curriculară sau Studiul Curriculumului (Curriculum 
research) 

Sintagma defineşte analiza componentelor unui curriculum în desfăşurare 

din perspectiva întregului, a ansamblului, ,,studiind relaţiile acestora cu întregul 
şi modul în care participă la funcţionarea optimă a ansamblului”(I. 
Cerghit…,2001, p. 18). În special prin curriculum research sunt urmărite şi 

depistate anomaliile disfuncţionalităţile, erorile de proiectare la nivel macro şi 
microcurricular şi totodată se caută identificarea soluţiilor reglatoare.  

Deoarece investigaţia curriculară este condiţie primă a oricărei dezvoltări 
sau optimizări educaţionale, este firesc ca aceasta să pătrundă şi în domeniul 
predării/învăţării Religiei. În demersul educaţional al disciplinei Religie au apărut 

lucrări de cercetare pedagogică, se desfăşoară în mod constant cursuri şi cicluri 
de perfecţionare. Din perspectivă curriculară şi la ora de religie ,,fiecare clasă este 
un laborator de investigaţii pedagogice şi fiecare profesor este membru al unei 

comunităţi de cercetare ştiinţifică”( L. Stenhouse, 1976, p. 143). 
Cercetările asupra ofertei curriculumului educaţional la Religie scot în 

evidenţă atât caracterul pozitiv al disciplinei, în contextul didacticii moderne, cât 
şi carenţele care există, ,, cel mai important lucru furnizat de lucrările de 
pedagogie şi metodica educaţiei religioase… este prezentarea finalităţilor, 

scopurilor şi obiectivelor educaţionale religioase. Este clar că formarea 
aptitudinilor şi deprinderilor valorilor religioase e un demers complicat şi de 

durată, acestea ţinând de domeniul afectivităţii”( R. D. Albu, 2006, p.170-176). 
Spre un studiu al curriculumului religios îndrumă astăzi, la noi, atât pedagogii 
consacraţi cât şi ierarhii bisericii (I. Chirilă, 2005, p. 168-178). Sunt îndrumaţi să-

l facă, în primul rând profesorii facultăţilor de teologie, dar şi cadrele didactice, 
preoţi şi laici, din învăţământul preuniversitar, ca un deziderat major şi o misiune 
la care Biserica îşi cheamă fiii, clerici şi laici. 
  I.2. ,,Curriculum development”  

Ceea ce s-a tradus în limba română prin expresii ca: ,,dezvoltarea 

curriculară”, ,,reforma curriculară” sau ,,dezvoltarea curriculumului” precum şi 
expresia ,,curriculum improvement”, tradusă în limba română prin ,,optimizare 
curriculară”, are două sensuri distincte, dar conexe:  

a) În sens larg, termenul defineşte ,,un demers relativ riguros de abordare şi 
conducere a schimbării în educaţie, care poate fi echivalat cu ceea ce în limba 

română s-ar numi ,,reforma curriculară”. În acest sens este vorba despre un 
demers managerial – organizatoric de tip fazic (trifazic, tetrafazic, pentafazic n.n.), 
în care succesiunea fazelor devine obligatorie (I. Cerghit…, 2001, p. 18.).  
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Demersul trifazic, include, în ordine: proiectarea (curriculum design), 
experimentarea (curriculum testing) şi validarea (curriculum validation); demersul 

tetrafazic include: proiectarea, experimentarea, optimizarea (curriculum 
improvement sau curriculum research) şi validarea; demersul pentafazic adaugă 

celor de mai sus faza implementării (curriculum implementation). Convergenţa 
acestor demersuri este evidentă (ibidem.). Deoarece conceptul poate fi aplicat şi la 
nivel microstructural, cu referire la educaţia religioasă în şcoală, îl vom aborda cu 

aplicaţii la domeniul religios.  
Se constată - ca o notă comună – faptul că politicile educaţionale şi 

elaborarea curriculumului în predarea religiei sunt condiţionate de două aspecte:  
- locul şi rolul stabilit educaţiei religioase în şcolile publice în cadrul 

curriculumului educaţional;  

- raportul stat/religie şi politica educaţională din ţara în care operează 
curriculumul educaţional; 

(Z. Kodelja, J. M. Sancho, 2000, p. 119-131).  

 Aceste postulate sunt valabile şi la noi fiind luate în considerare în 
elaborarea curriculumului pentru predarea – învăţarea religiei.  

b) În sens restrâns, curriculum development desemnează ,,tehnologia de 
elaborare”, ,,ingineria” construirii unui nou curriculum educaţional. 

Este cunoscut faptul că în ultimele decenii interesul pedagogiei s-a fixat pe 

competenţe, definite ca ,,abilităţi de a realiza activităţi particulare la standarde 
determinate”, de ,,a şti, ca acţiune practică, la ceea ce oamenii pot face, nu la ceea 

ce ei ştiu ca informaţie”( V. Chiş ,2005,  p. 136). Reproiectarea curriculumului pe 
bază de competenţe este un imperativ al Reformei curriculumului, implicit şi în 
educaţia religioasă. Cunoaşterea taxonomiei curriculumului şcolar bazat pe 

competenţe va folosi cercetătorului în domeniul educaţiei religioase în elaborarea 
unor concepţii de predare – învăţare – evaluare moderne, realiste, ştiinţifice. Nu în 

ultimul rând studiul şi analiza Teoriei Curriculumului poate constitui un 
fundament solid în procesul formării competenţelor.  

Cele două moduri de aplicare ale dezvoltării curriculumului se interferează. 
I.3. Proiectarea Curriculumului predării şi învăţării Religiei 

Curriculum design,sau ceea ce  în limba română este tradus prin termeni ca 
„proiectare curriculară”, ,,curriculum ca proiect”, denumeşte ansamblul acţiunilor 

de concepere (proiectare) a activităţii instructiv – educative la nivel 
macrostructural (curriculumul naţional), al unei instituţii, sistem de instituţii 

educative, sau la nivel microstructural, (de exemplu ,al unei discipline de studiu). 
Expresia însumează conceptele ,,instrucţional design” şi ,,educaţional design”, 
folosite în literatura pedagogică anglo – saxonă de mult timp (fiind utilizată chiar 

şi în opera lui John Locke). 
Proiectarea curriculară nu trebuie confundată cu proiectarea pedagogică 

tradiţională, între acestea existând deosebiri conceptuale, în sensul că proiectarea 
curriculară (curriculum design), componentă a dezvoltării curriculare (curriculum 
development), este centrată pe activităţile de educaţie/instrucţie şi porneşte de la 

radiografierea ,, realităţii actuale” şi prognozează ,, realitatea virtuală”, precizând 
finalităţi educative, experienţe de învăţare, conţinuturi şi forme de desfăşurare, 
metodologii, modalităţi de evaluare. Proiectarea tradiţională este centrată pe 

conţinutul instruirii (I. Vlăsceanu ,coord., 1981, p. 31-45; I. Cerghit, I. Neacşu…, 
2001, p. 18-19, 176-181; S. Cristea, 2002, p. 83-85). 

În curriculumul disciplinei Religie se  articulează elemente de teorie şi 
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practică grupate în cele patru componente fundamentale ale Curriculumului 
educaţional: finalităţile educaţionale; conţinutul învăţământului, fixat în 

documentele şcolare; strategiile de instruire, în şcoală şi în afara ei, în contexte 
formale, nonformale şi informale; strategiile de evaluare a eficienţei activităţii 
educaţionale.Vom proceda la o analiză a acestor componente şi a aplicabilităţii lor 

în cadrul educaţiei religioase. 
Proiectarea şi realizarea efectivă a procesului învăţării în context actual se 

caracterizează prin următoarele elemente:  
- focalizarea instruirii pe achiziţiile finale ale învăţării, trecerea de la 

programele analitice la programele şcolare centrate pe obiective formative şi 

competenţe; 
- stimularea demersurilor didactice active şi interactive în scopul formării şi 

dezvoltării personalităţii elevilor; 
- structurarea clară a ofertei educaţionale a şcolii în raport interesele, 

aptitutdinile şi aşteptările societăţii.(M. Bocoş. 2008, p. 122). 

Rolul cunoştinţelor în pedagogia contemporană a fost reconsiderat: nu 
cunoştinţele în sine sunt valorizate ci maniera în care acestea sunt integrate în 
structuri cuprinzătoare, denumite competenţe. Modelul de proiectare curriculară 

centrat pe competenţe se aplică şi disciplinei Religie.  
 Procesul de învăţământ este considerat,  ca fapt constatatoriu, ,,între rutină 

şi creativitate”(M. Ionescu, 2005, p. 76), paradigmă atât de potrivită educaţiei 
religioase care se face astăzi în şcoala românească, cât şi procesului de predare – 
învăţare a religiei în Europa pluriculturală şi multiconfesională, de asemenea 

pentru a ne introduce în experienţa europeană în ceea ce priveşte statutul orei de 
Religie.  Teoria şi practica curriculumului pot ajuta la mai buna înţelegere a 

provocărilor pedagogiei moderne şi la găsirea unui răspuns cât mai potrivit.  
Ora de Religie este un act educativ în beneficiul noilor generaţii. Predarea 

Religiei trebuie să deschidă mintea şi inima elevului spre a înţelege umanismul 

creştin, rădăcinile culturii religioase, valorile credinţei şi menirea de a fi 
desăvârşit, fixată omului de către Creator (Mat. 5, 48).   
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Rolul proiectelor educative în procesul instructiv-educativ 
Prof. Bogdan Lucia 

Prof. Mandache Gheorghe 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 Considerăm că proiectele reprezintă unul din cele mai utile mijloace de 
predare-învăţare-evaluare. Astfel, am hotărât să participăm la concursul cu 
caracter interdisciplinar „Călător în Europa”, organizat cu ocazia zilei de 9 mai,  

de către Colegiul Naţional Vasile Goldiş Arad. Liceul cu Program Sportiv a 
participat la toate secţiuile concursului: creaţie literară – O călătorie năbădăioasă 

prin Europa, de Feceu Beatrice (clasa a VI-a); Mini ghid turistic – portofoliu 
realizat de profesorii coordonatori în colaborare cu elevii Covaci Cristian, Feceu 
Beatrice, Ureche Melisa, Sighete Daniel şi Pal Dara; şi secţiunea Europa – trecut 

prezent şi viitor  - echipa de proiect a realizat un scurt metraj sub forma unui 
documentar despre Europa. Documentarul a fost realizat sub forma unei călătorii 

a unui băieţel foarte silitor (Covaci Cristian) pe aripa îngerului său păzitor (Pal 
Dara) prin diferite oraşe turistice ale Europei. 
 În continuare, vă prezentăm o parte a portofoliului înscris în cadrul 

concursului Călător în Europa. 
 

Colţuri feerice europene ascunse pe teritoriul României 

Ţinutul „morilor de apă” de la Rudăria 
 

Comuna Eftimie Murgu este situată în judeţul Caraş Severin, cunoscută şi 
după vechea denumire Rudăria. Comuna este atestată documentar în 1470 şi 
provine de la râul Rudărica care traversează comuna, termen care în slavonă 

înseamnă „râul de fier”, provenit probabil de la numeroasele zăcăminte ale 
munţilor din apropiere. 

Cei doi afluenţi Rudărica Mare şi Rudărica Mică parcurg 10 km prin Valea 
Rudăricii, după care intră în localitatea, care până nu demult, îi purta numele. Pe 
aria comunei, râul este presărat cu mori de apă, iar prima pe care o întâlneşti 

fiind Moara din Ţarină. Complexul mulinoloic din SE Europei se sfârşeşte cu 
Moara Ţarină. Până în anul 1910, zona deţinea 51 de mori, dar un potop din 
primăvara aceluiaşi an a înghiţit 28 dintre ele. 

Dacă în drumul vostru veţi întâlni localnici care se oferă să vă spună câteva 
legende ale morilor de vânt, merită să vă aşezaţi la umbra unui fag şi să-i ascultaţi 

cu atenţie. Aşa am aflat legenda Morii Indărădica care spune că dacă îţi fixezi 
ceasul ascultând natura poţi câştiga timp pentru viaţa ta. De aceea, dacă vei avea 
ocazia să-ţi petreci o noapte în Moara Indărădica în timp ce aceasta macină, 

dimineaţa te vei trezi mult mai tânăr deoarece, pe parcursul nopţii, piatra morii a 
măcinat timpul, acesta reîntorcându-se în trecut. 

Vizitând parcul mulinologic, puteţi admira şi peisajul feeric oferit de 

pădurile de carpen şi fag. Râul străbate numeroase chei împodobite de păduri de 
liliac sălbatic, care primăvară te farmecă cu mirosul lor. Tot aici, puteţi admira 

stâncile Adam şi Eva, stânci care înfăţişează două făpturi omeneşti, localnicii 
dându-le denumirea părinţilor omenirii, probabil datând din aceleaşi timpuri. 
Dacă până acum nu v-am convins să vizitaţi acest ţinut, sperăm ca imaginile să 

vă determine ca într-o zi frumoasă de primăvară să vizitaţi aceste locuri. 
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Podul lui Dumnezeu 
 Dacă doriţi să găsiţi locuri care să vă încânte privirea, dar şi locuri 

legendare vă puteţi considera norocoşi în cazul în care vă aflaţi pe DJ 670, judeţul 
Mehedinţi, drumul care duce de la Baia de Aramă spre Drobeta Turnu-Severin. Pe 
acest traseu veţi trece peste Podul Natural de la Ponoarele unicul pasaj rutier 

funcţional la nivel naţional, al doilea ca mărime din Europa (30m lungime, 13m 
lăţime, 22m înălţime şi 9m grosime), dar singurul din lume deschis traficului 

rutier, inclusiv de mare tonaj.  
 Una dintre legende spune că în Peştera Podului locuia Dracul care necăjea 
pe locuitorii din zonă. Oamenii s-au rugat lui Dumnezeu să-i scape de 

Întunecimea Sa. Fiind credincioşi, Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile şi a lovit cu 
palma în tavanul peşterii unde locuia Diavolul, care s-a prăbuşit peste intrare. 

Însă, Dracul tot Drac rămâne şi a ieşit pe cealaltă parte a peşterii, agăţându-se cu 
ghearele de vârful Dealul Peşterii, loc care se numeşte acum Stânca Dracului. 
 O altă legendă spune că podul ar fi fost construit de Dumnezeu pentru ca 

Sfântul Nicodim să treacă prin Tismana, după ce oamenii l-au alungat din 
comună, acuzându-l de furt. Pe la anul 1370, călugărul era în căutarea unei 
cascade care i s-a arătat în vis şi deasupra căreia trebuia să construiască o 

mănăstire. Astfel, s-a ridicat mănăstirea Tismana. Înainte de a pleca, Sfântul 
Nicodim a blestemat apa de la Ponoarele să fie fără peşti şi să o înghită pământul. 

Se pare că blestemul este „activ” şi azi, deoarece pe cursul ei s-au construit opt 
mori, iar în ea nu trăieşte niciun peşte. 
 

Cetatea Colţ 
 

 Cetatea Colţ datează de la începutul secolului al XIV-lea, fiind ctitorită de 

cneazul Cândea, care mai târziu, şi-a schimbat numele în Kendeffy.  
 Cetatea se află în aria teritorială a satului Suseni, judeţul Hunedoara, la 

intrarea pe valea Râuşorului, la 3 km distanţă de satul Râu de Mori. 
 Dacă eşti un împătimit al vremurilor istorice, dar şi un turist căruia îi plac 
plimbările în natură, îţi recomandăm să faci un scurt popas la Cetatea Colţ. 

 Cetatea a fost ridicată pe un colţ de stâncă, la intrarea în defileul 
Râuşorului în jurul unui turn pătrat, căruia i-au fost adăugate un zid de incintă 

fortificat cu alte turnuri. Cetatea a fost ridicată ca un edificiu de apărare, ea nu a 
fost niciodată folosită în acest scop, deoarece cele trei fortificaţii erau prea mici în 
faţa armatelor numeroase. Se pare că cetatea a servit totuşi ca loc de refugiu în 

cazul unor conflicte între cnezi. 
 Cu timpul, cetatea s-a degradat prin prăbuşirea în vale a unor curtine, iar 
în prezent mai păstrează doar resturile de ziduri, fiind practic o ruină, în ciuda 

eforturilor depuse de localnici pentru atragerea unor fonduri pentru reabilitarea 
cetăţii. 
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Tranziţia la piaţa europeană a muncii - proiect educaţional 
Prof. Lavinia Buşcă 

Prof. Mihaela Cosmescu 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron”, Bacău 

 

Proiectul judeţean "Tranziţia la piaţa europeană a muncii", derulat în 
perioada februarie – septembrie 2014, a oferit un plus de educaţie tehnică prin 
iniţierea şi formarea populaţiei tinere în domeniul limbajului grafic. Mai mult 

decât atât, proiectul a deschis oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională. 
Prin activităţile sale, proiectul şi-a atins scopurile prin creşterea relevanţei 

educaţiei şi a formării profesionale pentru piaţa muncii şi prin îmbunătăţirea 
nivelului de calificare a actualilor elevi, viitori angajaţi ai agenţilor economici 
parteneri.  

Proiectul "Tranziţia la piaţa europeană a muncii", a continuat iniţiative 
anterioare ale colegiului nostru, şi în anii şcolari precedenţi fiind derulate 

activităţi de orientare şi consiliere profesională, workshop-uri în parteneriat cu 
instituţii de învăţământ superior şi cu agenţi economici ce îşi desfăşoară 
activitatea în municipiul Bacău, încurajându-se implicarea activă a elevilor, 

spiritul competitiv, în scopul formării unor competenţe superioare. 
În contextul  în care o prioritate a învăţământului românesc o reprezintă 

formarea unor tineri care să corespundă cerinţelor actuale şi de perspectivă ale 

societăţii, societate care nu se limitează la a fi doar una naţională, ci o comunitate 
europeană, dezvoltarea unor competenţe personale, ocupaţionale, antreprenoriale 

şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii devine o prioritate, bază şi cadru de 
formare al cetăţeanului european de mâine. Este mai mult decât prioritară 
abordarea individului, finalitate a educaţiei, ca cetăţean european, posesor al unor 

competenţe de lucru superioare, care permit schimbarea şi deschiderea spre nou, 
într-o lume a diversităţii culturale, bazată pe cunoaştere. Elevul, ca participant 

activ al societăţii de mâine, trebuie să demonstreze nu doar deţinerea unui bagaj 
de cunoştinţe, ci, mai ales, disponibilitatea aplicării acestora pe o piaţă europeană 
a muncii. Astfel, educaţia şi formarea profesională sunt factori decisivi pentru 

realizarea acestor deziderate. 
Se remarcă activităţile deosebite ale proiectului, coordonate de profesorii 

implicaţi în proiect: 

 Concursul judeţean „Desen tehnic şi infografică” – ediţia a III-a, 2014; 
 Workshop la Facultatea de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău; 
 Vizitarea agentului economic partener, SC DEDEMAN AUTOMOBILE Bacău şi 
participarea unui grup de elevi la simularea unui interviu de angajare; 

 Organizarea unei întâlniri cu absolvenţi ai colegiului din promoţiile anterioare, 
premiaţi la olimpiadele tehnice naţionale şi judeţene. 

Grupul ţintă este format din elevi de la învăţământul tehnic liceal, domeniul 

mecanic, dar şi din viitori absolvenţi ai şcolii profesionale – calificarea: mecanic 
auto. 

Competiţia a reprezentat o provocare pentru toţi concurenţii, ieşind din 
tiparele programei şcolare şi oferind posibilitatea participanţilor de a găsi soluţii 
individuale unor situaţii problemă. La finele perioadei de lucru, reprezentările au 

fost evaluate de un juriu format din cadre didactice tehnice de la  şcolile 
partenere, elevii fiind premiaţi. 
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Atât reprezentanţii şcolii gazdă, cât şi elevii şi cadrele didactice de la şcolile 
partenere şi-au manifestat dorinţa de a participa la activităţi similare, dorind ca 

acest concurs de desen tehnic şi infografică să devină o tradiţie, urmând a fi 
organizate alte etape în anii următori. 

În realizarea scopului şi a obiectivelor proiectului au fost valorificate 

mijloace de învăţare proprii – softuri educaţionale specifice disciplinelor tehnice 
din domeniul mecanic, desene şi lucrări de atestat realizate de absolvenţi ai 

promoţiilor anterioare, respectiv materiale de prezentare a oportunităţilor de 
dezvoltare profesională dobândite printr-o bună cunoaştere a limbajului grafic şi a 
unor deprinderi de lucru specifice. 

 
Implicarea activă atât a cadrelor didactice dar şi a elevilor a contribuit la 

îmbunătăţirea relaţiilor elev – profesor, încurajând comunicarea activă între cei 

trei parteneri educaţionali. Soluţionarea în comun a situaţiilor problematice, a 
întărit spiritul de echipă, spiritul autodidact al elevilor, modificând totodată şi 

percepţia acestora asupra profesorilor. Din educator, cadrul didactic a devenit un 
colaborator, a cărui menire a aceea de a însoţi elevul pe parcusul traseului său 
educaţional, reuşind să îşi adapteze demersul didactic nu doar particularităţilor 

de vârstă, ci şi celor individuale ale elevului său.  
De asemenea, a fost încurajat spiritul de competiţie şi a fost stimulat 

potenţialul creativ al elevilor prin formarea 

unor deprinderi de lucru superioare, în cadrul 
întâlnirilor Cercului tehnic de CAD "Proiectarea 

viitorului", dar şi prin participarea la alte 
competiţii şi concursuri şcolare de specialitate.  

Prin activităţile sale, proiectul "Tranziţia 

la piaţa europeană a muncii" îşi propune 
crearea unui mediu favorabil pentru 

continuitatea procesului instructiv-educativ, 
atât în ceea ce priveşte trecerea de la ciclul 
gimnazial la cel liceal, respectiv între ciclul 

inferior şi cel superior al liceului, cu posibilitatea de orientare a tânărului către 
instituţii de învăţământ superior, oferindu-se posibilitatea continuării şi 
perfecţionării abilităţilor şi deprinderilor de lucru acumulate. 

O altă activitate a proiectului, a constituit-o workshopul realizat în 
colaborare cu Facultatea de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
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Bacău, unde s-au  desfăşurat activităţi practice pentru formarea de abilităţi 
tehnice, de proiectare tehnologică asistată folosind NX. Elevii din ciclul superior al 

liceului, domeniul mecanic, au vizitat laboratoarele şi dotările Facultăţii de 
Inginerie, beneficiind astfel de informare, orientare şi consiliere în carieră.  

În urma vizitei la SC Dedeman Automobile Bacău, elevii au demonstrat 

deţinerea unui bagaj de cunoştinţe şi au conştientizat disponibilitatea aplicării 
acestora pe o piaţă europeană a muncii, oferindu-li-se o perspectivă mai amplă 

asupra unei potenţiale cariere. Ulterior, activităţile vor continua în timpul stagiilor 
de pregătire practică, când un grup de elevi din viitorii absolvenţi ai 
învăţământului profesional vor fi selectaţi în vederea angajării la SC Dedeman 

Automobile Bacău. Elevilor li se vor prezenta oportunităţile în carieră, atât pentru 
absolvenţii de liceu, cât şi pentru cei care aleg să îşi continue studiile în domeniu.  

Prin activităţile sale, vizita la SC Dedeman Automobile îşi propune creşterea 
relevanţei educaţiei şi formării profesionale pentru piaţa muncii prin 
îmbunătăţirea nivelului de calificare a actualilor elevi, viitori angajaţi ai agenţilor 

economici parteneri. Proiectul "Tranziţia la piaţa europeană a muncii", continuă 
iniţiative anterioare ale colegiului nostru, şi 

în anii şcolari precedenţi fiind derulate 
activităţi de orientare şi consiliere 
profesională, workshop-uri în parteneriat cu 

instituţii de învăţământ superior şi cu agenţi 
economici ce îşi desfăşoară activitatea în 
municipiul Bacău, încurajându-se 

implicarea activă a elevilor, spiritul 
competitiv, în scopul formării unor 

competenţe superioare.  
Organizarea întâlnirii de suflet între 

actuali elevi ai şcolii şi fostele generaţii de absolvenţi ai Colegiului Tehnic „D. 

Mangeron”, care au obţinut premii, a fost una foarte reuşită şi plină de emoţii. 
Aceştia au împărtăşit profesorilor şi elevilor prezenţi din experienţa de viaţă 
dobândită pe băncile şcolii care i-a format. 

Ne-am bucurat de prezenţa elevilor şi  
a absolvenţilor care s-au remarcat prin 

rezultate deosebite la  olimpiadele tehnice,  
precum şi de profesorii  care le-au fost 
alături de-a lungul anilor de liceu. A fost un 

dialog între generaţii, cu multe amintiri 
plăcute, o întâlnire emoţionantă în care 

profesorii s-au încărcat de satisfacţii şi 
mulţumiri ale elevilor.  

Foştii elevi ne-au împărtăşit din 

opiniile lor, din încercările şi dorinţele lor, a 
formării acestora pentru viaţă. Câţiva dintre 

ei au continuat pregătirea în specializările absolvite în liceu, fiind studenţi sau 
angajaţi ai societăţilor comerciale din Bacău, dar sunt şi elevi care s-au orientat 
către alte domenii de activitate sau au luat drumul străinătăţii. 
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Festivalul Concurs Naţional de Poezie „ Nicolae Labiş” şi 
Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava 

Prof. Mihaela Dorina Neacşu  
Colegiul Tehnic Petru Muşat, Suceava 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fie ca ferestrele Şcolii să se afle întotdeauna luminate şi chemătoare! 
Dascălii şi şcolarii să-şi aducă aminte că sunt unii altora slujitori!(Marcel 
Mureşeanu) 

La Suceava, printre sărbătorile toamnei, în prag de iarnă, stă în calendar şi 
Concursul Naţional de Poezie „ Nicolae Labiş”. Este un omagiu adus poetului, „ 

Spiritul adâncurilor”, care a trăit „într-o altă lume”, „ acolo unde numai frunzele / 
Amăgitoare-i neputinţe sunt veştede”; un omagiu adus lui Nicolae Labiş ”care va 
rămâne o amintire frumoasă”... 

Ca în fiecare an, din 1972, şcoala noastră se pregăteşte de sărbătoare, ca să 
întâmpine poeţii, fiinţe atât de puternice în fragilitatea lor. Ei, cei care scot din 
focul sacru zborul, ne-au trecut pragul de fiecare dată ca să imprime încă o urmă 

a trecerii lor eterate prin şcoala noastră. Aşa că, nu ne putem permite, ca în 
această încercare de consemnare a celor mai importante momente ale existenţei 

noastre, să nu subliniem şi momentele cheie ale întâlnirilor cu poeţii, întâlniri ce 
au devenit o tradiţie. 

 Unii dintre ei au venit aici an de an, iar alţii n-au mai venit. Ne ştergem 

lacrimile pentru cei ce nu vor mai putea veni şi ne reînnoim îmbrăţişările pentru 
cei ce vor veni şi în anii următori. 

 Evenimentul, repetat an de an în noiembrie – decembrie, este un omagiu 
adus poetului Labiş, dar mai ales poeziei şi sensibilităţii faţă de care, în ciuda 
profilului acestei şcoli, unii dintre elevii şi profesorii noştri au un adevărat cult şi 

nu este un paradox pentru că prelucrarea lemnului cere dragoste şi sensibilitate. 
 Din decembrie 2000, evenimentul reprezintă şi un omagiu adus profesorului 

şi poetului Vasile Rusu care a iniţiat aceste întâlniri şi a făcut din ele o tradiţie a 

şcolii. Tot Vasile Rusu a iniţiat cândva, prin anii 80, cenaclul „ Orizonturi”, care 
mai târziu, în 1994, a căpătat un suflu nou, schimbându-şi numele în „ Dosoftei”, 

alături de membrii căruia făcea posibile întâlnirile cu scriitorii din ce în ce mai 
încărcate de culoare spirituală şi emoţie. 

 De altfel, cei doi poeţi, par să-şi fi intersectat destinele. Controversaţi în 

viaţă, dar şi în posteritate, huliţi de guri rele, însă mereu deasupra acestora, 
rămân un exemplu de putere a sensibilităţii pe care azi mulţi o dispreţuiesc, 
considerând-o depăşită. 

Profesor titular de Limba şi literatura română la Colegiul 

Tehnic „Petru Muşat” Suceava, absolventă a învăţământului 

universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă, gradul didactic I 

obţinut cu media 10 (zece).  

Responsabil al Catedrei de Limba şi literatura română din 
2002 şi responsabil al Cercului pedagogic Liceu 

Suceava+zona din 2007. 
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 În fiecare an, evenimentele aveau ceva special care venea atât dinspre 
personalitatea uneori nepământeană a oaspeţilor, cât şi din partea gazdelor 

(cărora li se alăturaseră în ultimii ani şi câţiva elevi şi preoţi profesori ai 
Seminarului Teologic din Suceava). Se pregăteau eseuri şi poezii ale celor mai 
talentaţi elevi, expoziţii de grafică şi pictură, microconcerte corale de muzică 

religioasă şi laică (dirijate cu deosebită dăruire şi talent de regretatul preot 
profesor al Seminarului, Alexandru Lăzăreanu) şi suplimente ale revistei 

„Orizonturi” dedicate evenimentului. Aproape de fiecare dată se scria frumos 
despre aceste evadări, în spirit şi suflet, în revista „Bucovina literară” sau în 
ziarele locale: „ Crai Nou”, din 4 ianuarie 1995 şi din 18 aprilie 1995 – Dumitru 

Brădăţan; „ Bucovina literară”, numere cumulate, 5, 6, 7 / 1995 – Ion Cozmei; 
„Nord Press” din 23 decembrie 1994 şi din 3 octombrie 1995 – Constantin Hrehor, 

etc. 
 Concursul Naţional de Poezie „ Nicolae Labiş” a luat fiinţă în 1968. Ideea a 

aparţinut deopotrivă, lui Alexandru Toma (ajuns mai târziu preşedinte al 

Comitetului Judeţean de Cultură şi Artă, pe care l-a condus timp de 14 ani) şi lui 
Marcel Mureşeanu, pe atunci vicepreşedinte al acestei instituţii. 

 Era în momentul apariţiei judeţelor, iar Suceava culturală pierduse enorm 
prin desprinderea de Botoşani (Teatrul „Mihai Eminescu”, Filarmonica, Teatrul de 
Păpuşi, Memorialul de la Ipoteşti). Pierderea se resimte şi azi. 

 Primul preşedinte al Comitetului Judeţean de Cultură şi Artă, Eugen Pleşca, 
omul care-l cunoscuse pe Labiş, care îi iubea poezia şi încercase să descifreze 
semnificaţiile secvenţelor ultime ale destinului său tragic, a fost mereu aproape de 

festival. În lumea scriitoricească evenimentul, în premieră, a avut un oarecare 
ecou încă de la început.  

Aproape trei sute de scriitori au venit, pe parcursul celor 42 de ediţii ale 
concursului, la Suceava. Mulţi dintre laureaţi s-au întors mai târziu ca invitaţi şi 
ca membri în jurii. Şezători literare şi alte festivităţi s-au petrecut în toate oraşele 

sucevene, dar mai ales la Suceava şi la Fălticeni, iar pelerinajul de la Mălini n-a 
lipsit, niciodată.  

 Dintre liceele Sucevei, Grupul Şcolar nr. 2 (actualul Colegiul Tehnic „Petru 

Muşat”)  a fost unul privilegiat. Cred că în jumătate dintre ediţii, cel puţin, 
concurenţii premiaţi şi ceilalţi oaspeţi s-au aflat aici. Doi dintre profesorii şcolii, 

poeţi prin toată fiinţa lor, Vasile Rusu şi Gheorghe Lupu au devenit gazdele 
noastre cele mai primitoare. Ceva mai târziu, dar cu aceeaşi ardoare, li s-au 
alăturat poeţii Constantin Hrehor şi Romeo Istrati. Apoi toţi directorii, toţi 

profesorii şi toţi elevii iubitori de literatură i-au primit extraordinar. S-au lansat 
zeci de cărţi şi reviste, au avut loc 

recitaluri de poezie şi muzcă 
memorabile. Au avut loc vernisaje de 
pictură, grafică şi sculptură, de 

excepţie.Această relaţie îşi are 
frumuseţea ei copleşitoare şi ar fi 
mare păcat să dispară. Vasile Rusu 

rămâne arhitectul ei cel mai 
important, el s-a zidit pe sine în şcoală 

şi strălucirea ei de azi îi adevereşte 
jertfa.  

„Cum era şi firesc, organizatorii 
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de la Suceava ai concursului „ Labiş”, s-au legat mai mult de unii scriitori şi de 
unele reviste din ţară, mai ales de aceia care, la rândul lor, s-au lăsat fascinaţi de 

Bucovina şi de ideea de a veghea la starea poeziei româneşti, alături de 
insomniacii poeţi tineri, a căror „năvălire” nu putea fi oprită, chiar în acest „val” 
aflându-se puterea de a anihila, în bună parte, veleitarismul, imixtiunea 

politicului în casa literaturii şi grafomania juvenilă”, mărturisea Marcel 
Mureşeanu într-un interviu acordat profesoarei Mihaela Neacşu ce  care a preluat 

astăzi coordonarea evenimentului. 
 Printre numele personalităţilor ce au onorat, cu prezenţa lor, Colegiul 

Tehnic „Petru Muşat” Suceava se regăsesc Eugen Simion, Mircea Martin, Sergiu 

Adam, Dumitru Radu Popescu, Laurenţiu Ulici, Nicolae Prelipceanu, Anghel 
Dumbrăveanu, Marcel Mureşeanu, Andi Andrieş, Corneliu Sturzu, Ion Gheorghe, 

Adrian Popescu, Marian Popa, Ion Ţugui, Radu Cârneci, Romulus Vulpescu, 
Constantin Cubleşan, Carmelia Leonte, Lucian Vasiliu, Gellu Dorian, Adrian Alui 
Gheorghe, Radu Florescu, George Vulturescu, Andrei Grigor, Paul Cernat, Vasile 

Spiridon, Adrian Dinu Rachieru, Negoiţă Irimie, Florin Muscalu, Florin Diac, 
Cassian Maria Spiridon, Valeriu Stancu, Marius Tupan, Gheorghe Tomozei, 
Alexandru Dobrescu, Aurel Pop, Nicolae Băciuţ, Tetyana Tatarchuk, Iurie Levcic, 

Vasile Tărâţeanu, Ilie Tudor Zegrea, Simion Gociu, Mircea Luţic, Liviu Antonesei, 
Emilian Marcu, Emil Brumaru, Andreea Brumaru, Ion Mureşan, Călin Vlasie, 

Ioan Es Pop, Liviu Ioan Stoiciu, Doina Popa, Leo Butnaru, Ilie Luceac, Lucian 
Vasilescu, Anca Mizumschi, Grigore Ilisei, Gavril Tărmure, Marius Chelaru, 
Nicolae Corlat, Mihaela Grădinaru, Ioan Ticalo, Nicolae Georgescu, Doina Rizea, 

Liviu Papuc, Valentin Talpalaru, Adrian Tion, Ioan Prăjişteanu, Dumitru 
Brăneanu, Cristinel Popa, Valeria Manta – Tăicuţu, Paul Gorban, Alexandru 
Peterliceanu, Margareta Labiş, Teodora Labiş Creţu, Vasile Timiş –Ministru 

secretar de stat.     
Apoi, sucevenii, mulţi şi statornici în preţuirea faţă de eveniment şi-n 

dorinţa de a-l remodela: Ion Beldeanu, Mihail Iordache, Victor T. Rusu, George 
Damian, Gh. Lupu, Mircea A. Diaconu, Roman Istrati, Nicolae Cârlan, Constantin 
Hrehor, Ion Manole, Ion Drăguşanul, Doina Cernica, Ion Paranici, Mircea Tinescu, 

Emil Satco, Rodica Dominte, Ileana Şutac, Pavel Blaj, Carmen Veronica Steiciuc, 
Liviu Dorin Clement, Constantin Arcu, Viorica Petrovici, Gabriel Daliş, Alexandru 

Ovidiu Vintilă, Ion Filipciuc, Elena Branduşa Steiciuc, Sabina Finaru, Monahia 
Elena Simionovici, Ion Cozmei, Gheorghe Patza, Rodica Mureşan, Elena-Maria 
Cuşnir, Liviu Popescu, Isabel Vintilă, Alis Niculică, Rodica Iordache, Aura 

Brădăţan, Ion Mareş, Cezar Straton, Constantin Severin, Mihai Pânzaru PIM, Gica 
Pânzaru, Dan Florin Prodan, Georgiana Diaconiţa, Vlad Sibechi şi alţii. 

 Un cuvânt aparte se cuvine spus despre sora poetului, Margareta Labiş 

(legată de poet atât prin consangvinitate, cât şi prin profesia de dascăl de 
literatură), nelipsită de lângă noi şi primitoare gazdă pentru toţi, la Mălini. Merită 

amintite momentele generoase şi calde în care, ca un adevărat şi înţelept dascăl, 
explica elevilor resorturile intime ale poeziei, dar mai ales sensibilitatea cu care 
recita, an de an, „Moartea căprioarei”, ca pe o taină, în urma căreia ne 

descopeream, cu toţii, mult mai bogaţi. 
Succesul atâtor ediţii ale Festivalului Naţional de Poezie Nicolae Labiş din 

cadrul parteneriatului cu şcoala noastră a certificat oportunitatea iniţierii unui 
concurs, sub egida Festivalului, dedicat elevilor, motivat deopotrivă de interesul 
larg de care se bucură evenimentul şi de nevoia tinerilor înşişi de a se raporta 
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critic la multitudinea de teme ale poeziei labişiene cu care sunt confruntaţi în 
toamna fiecărui an. 

Desfăşurat sub denumirea de „Labiş la el acasă”, Festivalul Concurs de 
creaţii ale elevilor (desfăşurat, când la nivel interjudeţean, când la nivel judeţean), 
aflat la cea de-a II-a ediţie în anul şcolar 2013-2014, a avut ca scop formarea la 

elevi a  unor reprezentări viabile despre valoarea poeziei lui Nicolae Labiş posibilă 
doar prin lectură aprofundată şi prin examinarea critică a textelor literare.  

Concursul organizat în cadrul 
colegiului şi-a propus ca finalitate 
creaţii originale ale elevilor şi 

dezvoltarea capacităţilor de 
relaţionare şi comunicare inter şi 

intrapersonală. 
Festivitatea de premiere are loc, în 

fiecare an, în cadrul deschiderii 

oficiale a  Festivalului Naţional de 
Poezie Nicolae Labiş, sub egida căruia 

se desfăşoară. 
Discuţiile purtate ulterior cu 

elevii, profesorii şi părinţii acestora 

au evidenţiat faptul că această iniţiativă, a profesoarei Mihaela Neacşu, s-a 
bucurat de un real succes, lucru demonstrat şi de dorinţa de continuare a 

proiectului şi în anii următori. 
 Netrecătoare, dincolo de cele bune şi mai puţin bune, au rămas poezia, 

cărţile şi dreptul la memorie a unui Poet: Nicolae Labiş ! 
   

 

Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia elevilor 
prof. Sbîrcea Dan 

Liceul cu Program Sportiv, Arad 

 
Pedagogul Jerome Brunere de părere că „oricărui copil, la orice stadiu de 

dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice 

temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât 

copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric 

pe care îl trăim cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se 
completează pentru propria evoluţie a individului. În şcoala contemporană 
eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor.  În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i 

forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai 
uşoară integrare socială. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi 

are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia 
prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 

corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 

http://scoalaargeseana.ro/index.php/didactica-magna/504-locul-si-rolul-activitatilor-extracurriculare-in-educatia-copiilor
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civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. 
Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 

punându-i în contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de se 
juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie 
prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci 

rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se 
deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun 

de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 
Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi 

cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – pregătirea 
copilului pentru viaţă.  

Scopul activităţilor 
extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini 

speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai 

variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea 
interesului pentru activităţi 

socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru 

reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea 

talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale.  

Oricât ar fi de importantă 
educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 

influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de 
învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Actualele activităţi instructiv-educative sunt centrate pe aceasta 
individualitate a tinerilor, de aici şi nevoia de a utiliza metode variate de predare, 
selectate atent, în funcţie de personalitatea şi nevoile celor care urmează a fi 

„prelucraţi”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem identifica din 
timp elevii cu un potenţial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

Exemple de activităţi extraşcolare 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – 

organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, 

folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 

desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 
local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 
culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale 
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muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, pictura. Excursiile si taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea 

cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului 
pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 

realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 
Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin 

care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de 

activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei 
deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii 

puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului 
sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă 
într-o lume dominată de mass-media şi mă refer la televizor , calculator si 

internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în 
nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai 
presus de toate slab dezvoltaţi intelectual. 

Se ştie că, începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie 
de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate 
formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. 

Serbările şi festivităţile  marchează evenimentele importante din viaţa 

şcolarului. Din punct de vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în 
dezvoltarea artistică a elevului  precum şi în atmosfera sărbătorească instalată cu 
acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă 

elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare. 
În final, atât activităţile curricular cât şi cele extracurriculare nu trebuie 

doar să educe pe tineri în spiritual societăţii actuale, ei trebuie să fie învăţaţi şi să 
se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiţi pentru o lume care nu va mai fi „a noatră”, ci 
va fi „a lor”. 
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Învăţarea prin cooperare a ştiinţelor naturii 

prof. Dezsi Marioara 

Prof. Morlova Matei 
Liceul Teoretic „Ion Codru  Drăguşanu” Victoria, Jud. Braşov 

 

 

 În condiţiile actuale, „lumea ştiinţei” trebuie înţeleasă 

în sens larg, dincolo de zidurile şcolii prin „experimentarea” 

unor situaţii cât mai reale din viaţă. Pentru acei elevi care vor 

să „experimenteze” adevăruri ştiinţifice, să descopere 

încrederea în propriile posibilităţi pentru a obţine rezultate 

semnificative prin efort personal, am continuat în anul şcolar 

2014-2015  proiectul „Invatarea prin cooperare a stiintelor 

naturii”, care s-a dorit a fi  o legătură între noţiunile 

sedimentate la clasă şi interdisciplinaritatea lumii înconjurătoare. 

Plecând de la interesul sporit al unor elevi faţă de fenomenele din natură şi 

dorinţa lor de studiere a acestora în laborator, în urmă cu trei ani am iniţiat 

proiectul „Învăţarea prin cooperare a ştiinţelor naturii”, prin care am încercat să 

stabilim şi să dezvoltăm relaţii de comunicare şi colaborare între elevii cu potenţial 

intelectual ridicat şi cei cu dificultăţi de învăţare din scoala noastră, cu vârsta de 

12 – 18 ani, la disciplinele fizică, chimie, biologie şi geografie. 

Imaginatia elevilor a fost cultivată constant, de la ştiinţific la practic,  gasind 

interdisciplinaritatea si transdisciplinaritatea ca fiind cea mai eficientă tehnică de 

învăţare în scoala modernă românească. 

Prin temele propuse am stimulat dezvoltarea abilităţii elevilor de utilizare a 
cunoştintelor de fizica, chimie, geografie şi biologie, în scopul îmbunătăţirii 

calităţii mediului inconjurator, precum şi de 
valorificare a produselor naturale. 

În cadrul proiectului, am desfăşurat activităţi 
extra-şcolare, instructiv–educative şi practice, în 
domeniul stiintelor, cu  un număr de 30 de elevi, 

din clasele VI-XII, de la Liceul Teoretic „ I.C. 
Dragusanu”, orasul Victoria, iar obiectivele 

propuse de noi au fost: 
1. Realizarea unei monitorizări continue a 

progresului elevilor la fizică, chimie, 

geografie si biologie. 
2. Implicarea elevilor în realizarea unor lucrări 

practice, legate de studiul proprietatilor 

plantelor din zona, precum si a fenomenelor 
din natura, care să-i ajute pe elevii mai 

slabi să înţeleagă mai bine, iar pe cei capabili de performanţă să-şi dezvolte 
spiritul de observare şi investigare, determinându-le interesul pentru 
cercetare. 
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3. Asigurarea cadrului de afirmare şi manifestare liberă a personalităţii elevilor 
prin activităţi competitive: expoziţii, mese rotunde, sesiuni de comunicări 

ştiinţifice ale elevilor, concursuri etc. 
4. Dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă, prin activităţi de ecologizare şi 

protecţie a mediului, prin acţiuni de responsabilizare faţă de natură. 

5. Completarea cunoştinţelor de biologie, fizică, geografie şi chimie, de la clasă, 
în vederea realizării performanţelor şcolare, dar şi pentru eliminarea 

rămânerilor în urmă a unor elevi. 
Perioada de derulare a proiectului este de un an, iar echipa de profesori 

voluntari care coordonează   lucrările practice sunt cadre didactice din şcoala 

noastră, de specialitatea  fizică, chimie, geografie, şi biologie, cu abilităţi în 
dezvoltarea relaţiilor de comunicare şi colaborare între elevii cu potenţial 

intelectual ridicat şi cei cu dificultăţi de învăţare, precum şi în pregătirea acestora 
pentru concursuri şi olimpiade şcolare. 

Activităţile  proiectului, în ordinea desfăşurării lor sunt: elaborarea planului de 

desfăşurare a proiectului şi cooptarea elevilor din echipe, achiziţionarea de 
echipamente necesare lucrărilor practice,  elaborarea fişelor de lucru pentru 
studiul fenomenelor fizice şi chimice implicate, cu grad variat de complexitate, în 

funcţie de nivelul fiecărui elev, potrivit echipamentelor utilizate,  desfăşurarea 
lucrărilor practice cu elevii, în şedinţe săptămânale cu durata de 2 ore/nivel, în 

perioada anului şcolar, în laboratorul de fizică – chimie/biologie, al Liceului  
Teoretic  „IC Drăguşanu”, sau în natură, iar la final analiza activităţilor 
desfăşurate. 

Dintre lucrările practice realizate de elevii noştri vom prezenta câteva: 

 Prepararea coloranţilor naturali şi utilizarea 

lor – elevii au extras coloranţi din diferite părţi 
ale unor plante şi arbori, din foi de ceapă albă, 

foi de ceapă roşie combinate cu flori de tei, 
scoarţă de stejar, scoaţă de păr, de corcoduş, de 
prun , de mesteacăn, de arin, de sfeclă roşire, 

de mentă, apoi au colorat bucăţi de dantelă pe 
care le-au folosit la confecţionarea unor 
mărţişoare ecologice. 

 Fructele şi legumele- surse de energie 
nepoluantă- în cadrul acestei lucrări au aplicat 

cunoştinţe studiate la fizică, la lecţia Curentul şi circuitul electric, 
realizând  diferite circuite electrice, alimentate cu tensiune electrică 

produsă cu ajutorul diferitelor legume şi fructe. 

 Extractul de fructe de pădure, indicator acido-bazic- constă în 

prepararea extractului natural din afine şi mure, realizarea scării 
cromatice a indicatorului, prepararea hârtiei indicator, precum şi 
testarea caracterului acido-bazic al unor soluţii. 

 Studiul interacţiunilor electrostatice, lucrare în care elevii şi-au 
construit o balanţa de torsiune, care i-a ajutat să studieze fenomenele 

electrostatice. 

 Construirea unui barometru, sau a unui manometru din materiale 

reciclabile i-a ajutat pe elevi să-şi dezvolte creativitatea. 
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Cu lucrările realizate în cadrul proiectului, elevii au participat la diferite 

concursuri şcolare locale, judeţene şi naţionale, în domeniul ştiinţelor, la care au 

obţinut mai multe premii şi menţiuni. 

Elevii premiaţi au capătătat  încredere în ei, au devenit mai  conştiincioşi şi 
mai conştienţi de importanţa studiului, şi-au propus  să obţină rezultate şi mai 

bune, au fost atraşi către performanţă şi participă în continuare şi la alte 
concursuri, locale , judeţene,  interjudeţene sau naţionale. Activităţile propuse au 
respectat programa în vigoare de la 

disciplinele fizică, chimie, geografie şi 
biologie, realizându-se şi o  evaluarea a 

cunoştiinţelor teoretice şi practice acumulate 
la orele de curs.  

S-a constatat că în grupul de elevi 

implicaţi în acest proiect, nu sunt corigenţi la 
fizică, chimie, biologie si geografie, interesul 
elevilor cu dificultăţi în învăţare a crescut în 

urma cooperării lor cu colegii capabili de 
performanţă, iar activităţile organizate prin 

program i-a ajutat să înţeleagă şi să aplice, în lucrări practice, cunoştinţele 
teoretice . 

În afara diplomelor acordate la fiecare activitate, elevii participanţi la proiect 

au legat prietenii, au acumulat cunoştinţe, o parte din aceştia au realizat un mic 
progres şcolar, iar alţii au obţinut performanţe în domeniul ştiinţelor, câştigând 

premii la diferite olimpiade şcolare şi concursuri. 
 

Promovarea sportului ca mod sănătos de viaţă 
Prof. Coste Ioan 

Liceul cu Program Sportiv, Arad 

     
     În prezent domeniul educaţiei fizice şi sportului exercita o funcţie foarte 

importantă în societate şi cuprinde toate categoriile de vârstă ale populaţiei, fiind 
foarte important de a promova  cultura  fizică şi sportul în rândul  copiilor, încă 
din fragedă vârsta, spre o dezvoltare  progresivă în domeniul sportului de-a rândul 

anilor. Potenţialul  social al culturii fizice trebuie  folosit  maximal  pentru  
prosperarea societăţii, astfel cu mijloace minimale şi efect  maximal se poate  într-

un  termen  foarte scurt  contribui la dezvoltarea  etica şi  fizică armonioasă. 
Aceasta însă  presupune totodată  şi  mari  sacrificii, atât din  partea  persoanelor 
cointeresate de a-şi promova un mod sănătos de viaţă, cât  şi  din  partea  
conducerii  statului, care cel puţin la  momentul actual  încearcă a face faţă  

situaţiei. 
      În condiţiile actuale devine  necesară  elaborarea  unui  plan  bine  structurat  

pentru  dezvoltarea   culturii fizice şi sportului, inclusiv  în  spaţiul  urban  acolo 
unde situaţia este critică. Ar  trebui implementate  programe speciale, prin  care  

sa se  poată   promova  tinerele  talente, şi oferi condiţii pentru continuarea 
promovării mişcării sportive de către aceştia.  
-Construirea  a noi  şcoli sportive şi  renovarea celor vechi. 

-Selectarea  calitativă a sportivilor dotaţi , pentru  promovarea lor în  scoli 
sportive, cluburi sportive , sau loturi naţionale, iar în locul acestora , să le fie 
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oferită şi altor tineri oportunitatea de a practica sportul la un nivel mai ridicat. 
-Propagarea  pe larg a exercitiilor  fizice  în  rândul  populaţiei  de diferite  vârste. 

-Folosirea culturii  fizice şi  sportului  ca component important  pentru integrarea  
invalizilor , copiilor  cu disabilităţi şi  celor orfani în sfera umană. 
-Crearea unei  noi  viziuni a  mass-mediei asupra promovării  sportului ca  mod 

sănatos de viaţă. 
-Dotarea  institutiilor de medicină sportivă cu utilaj  performant. 

Cu aceste implimentări de către stat, cu siguranţă s-ar modifica  radical  interesul 
populaţiei faţă de sport şi faţă de mişcarea sportivă, ceea ce ar constituit , un 
factor foarte important în promovarea  unei vieţi sănătoase şi armonioase. 

Dezoltarea  culturii fizice  şi  sportului , în  prezent este  într-un  proces 
continuu de stagnare , proces care se manifestă  intensiv mai ales în   mediul  

rural. Astfel , pentru a grăbi acest proces de dezvoltare a sportului este absolut 
necesară  informarea activă a societăţii asupra acestui domeniu, sportul , de altfel 
având o influienţă destul de mare asupra societăţii. Există două variabile care 

determină informarea sportului asupra sucietăţii. Mai întâi ar fi numărul de 
participanţi în sport , şi anume: cu cât sunt mai mulţi participanţi într-o activitate 
sportivă , cu atât creşte impactul asupra societăţii , şi viceversa. A doua variabilă 

este simplitatea; cu cât o probă sportivă este mai simplă , implicând totodată şi 
costuri pentru echipamente sportive mai mici , cu atât mai mult poate deveni un 

mijloc de a uni , şi de a-i face să coopereze pe oameni total diferiţi, Totodată 
sportul este şi un factor care ajută oamenii mai uşor să socializeze şi să se 
integreze. într-o societate. Practicând  un anumit gen de sport , are loc automat o 

autodisciplinare  şi o impunere a unui regim prin care să fii mult mai responsabil.  
Pe lîngă rolul de socializare , autodisciplinare , sportul mai are şi rolul de 

adaptare la diferite reguli şi dezvoltare a diferitor abilităţi fizice. Cel mai important 

însă este , că ne menţine sănătoşi , din oricare parte am privi  În cazul altor 
persoane , aceştia aleg sportul pentru a-şi putea depăşi unele handicapuri de 

ordin fizic sau social , spre o integrare rapidă în cadrul societăţii. În cazul acestora 
, atunci când dorinţa este foarte mare , şi rezultatele sunt pe măsură, aceştia 
reuşind să-şi recapete încrederea în sine, să înveţe să interacţioneze cu restul 

membrilor societăţii, să acorde o altă importanţă respectului faţă de anumite 
persoane ce fac parte din altă categorie. 

Astfel , pentru a promova sportul ca mod sănătos de viaţă în rândul diferitor 
categorii de persoane , incluse în diferite categorii de vârstă, este  necesar de optat  
pentru  niste  obiective  fundamentale  asupra  direcţiilor generale de dezvoltare a 

culturii fizice. 
Educaţia fizică este  o materie  foarte  importantă  în  dezvoltarea  sportiva  

a  tinerilor , încă  la nivel  scolar.Aceştia au  oportunitatea de a  opta  pentru  un 

anumit  sport  încă  din  copilărie , pentru  ca  mai  apoi  parcurgînd  etapă cu 
etapă să ajungă  la  o   pregatire , care  să-i  permită să  obţină cele mai înalte  

rezultate. Pentru aceasta , însă  trebuie  de  analizat  atent  aspectele  generale ale  
predării acestei discipline(numarul de ore săptămînal, conţinutul  manualului de 
educaţie fizică, starea  sălilor  sportive)  în  vederea  îmbunatăţirii nivelului de 

predare a acesteia.  
Obiectivul  „sportului pentru toti”  este de a asigura  dezvoltarea armonioasă 

a  individului  prin  educaţie  fizică, igienă  şi practică sportivă. De altfel educaţia  
fizică  şi sport trebuie  încurajate  ca  o mişcare  liberă  prin  promovarea  acestor 
activităţi,în  primul  rând , în  rândul copiilor, tinerilor, dar şi adulţilor  urmindu-
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se  menţinerea  sănătăţii , dezvoltării fizice  şi  psihice. Educaţia  pentru  timp  
liber  de-asemenea  este  foarte   importantă  pentru dezvoltarea interpersonală a 

individului. Ea se  realizează  prin  stimularea tinerilor de a face mişcare dar şi 
prin asigurarea unor iniţieri  foarte  bune în  practica diferitor ramuri  în sport. 

Prin  interacţiunea   acestor  doua  are  loc  atât  atracţia  unui  număr  de 

tineri în practicarea sportului de  performanţă , cât  şi iniţiera  corectă a 
sportivilor, în pregătirea acestora la nivel internaţional. În acest  context , 

elaborarea unui program naţional, care ar putea fi  aprobat  prin  hotărârea de  
guvern ar  prevede:. 
- Dezvoltarea şi susţinerea practicării continue a activităţilor fizice şi sportive cu 

implicarea administraţiei publice locale , mai ales în mediul rural , acolo unde 
sportul este promovat insuficient pentru a vedea oarecare rezultate. 

-Asigurarea optimală a activităţilor motrice a cetăţenilor pe parcursul întregului 
ciclu de viaţă. 
-Asigurarea pregătirii fizice, recreaţiei, reabilitării şi practicării sportului pentru 

toţi la întreprinderi , organizaţii de stat şi elaborarea unui  sistem de testare a 
pregătirii fizice în aceste instituţii , rezultatele testării reprezentînd un indiciu 
important în vederea stabilirii unei munci sănătoase. 

  Pe tot parcursul vieţii copilul se schimbă în funcţie de condiţiile oferite de 
viaţă, acestea din urmă având un rol important pentru dezvoltarea sa ca 

personalitate. Astfel , în funcţie de mediul în care trăim, ne formăm unele 
aptitudini şi concepte pe care le  posedăm toată viaţa şi le transmitem urmaşilor 
noştri. Din păcate însă , puţini promovează un mod sănătos de viaţă , adulţii şi 

copii căutând drumul prin labirintul vieţii, uitând cât de vital este să-ţi menţii un 
echilibrul al sănătăţii  şi să nu uiţi să faci mişcare. 

Într-o societate dominată din ce în ce mai mult de tehnică avansată şi de o  

viaţă mai mult virtuală , omul are nevoie pentru echilibrul său psihologic şi fizic 
de un minimum de exerciţii fizice. Această posibilitate i-o poate oferi doar o 

politică adecvată în vedereă promovării mişcării sportive în rîndul populaţiei. În 
acest context ne-am pus întrebarea dacă societatea de azi este suficient de 
informată despre importanţa mişcării sportive , şi dacă  conştientizează aceasta. 

Şcoala este cea care organizează şi oferă elevilor posibilitatea de a-şi interima 
sănătatea prin practicarea în primul rînd a exerciţiilor sportive , apoi prin 

practicarea unei anumite probe sportive , pentru a-şi menţine tonusul 
organismului la un nivel constant. Aşadar, am încercat să cunosc cum sunt 
privite din interior aceste activităţi.  

Astfel , obiectivul pedagogic promovat de către profesori poate fi formulat 
prin: ,,educaţie prin sport şi pentru sport,,. Acest obiectiv ar ajuta elevilor să se 
dezvolte ca personalitate dar şi i-ar motiva în dorinţa lor firească de perfecţionare. 

Pentru o imagine mai completă asupra fenomenului am aplicat chestionare la 
categoriile principale de persoane(elevi, parinţi şi profesori) implicate în procesul 

educativ . Am dorit să cunoaştem opiniile celor investigaţi , pentru a obţine toate 
datele necesare unei bune cunoaşteri a domeniului , şi a interveni pentru a acorda 
atenţie domeniului sportului şi a aduce anumite schimbări de care fiecare în parte 

are nevoie.  
După cum am mai spus anterior, activitatea fizică este un element 

considerat important în formarea fiecărui individ, fiind apreciat ca un factor de 
socializare cu o importanţă din ce în ce mai crescută în societatea modernă, o 
societate domiată în ultimul timp tot mai mult de activităţi ale tinerilor care îi 
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îndreaptă pe aceştia spre un mod nesănătos de viaţă. Astfel cu toţii ar trebui să 
conştientizăm importanţa unei dezvoltări normale prin practicarea exerciţiilor 

fizice. 
Preocuparea pentru sport în comparaţie cu ceilalţi este diferenţiată între băieţi 

şi fete , în cazul fetelor, existînd tendinţa de subapreciere a lor , faţă de persoane 

de acelaşi sex din altă categorie de vârstă , în timp ce la băieţi încă există tendinţa 
de supraapreciere şi de superioritate în vederea practicării sportului. 

 
Educaţie prin Cultură, Credinţă şi Tradiţie 

Prof.   Maria Borz 

Şcoala Gimnazială  Pericei, jud. Sălaj 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Elevii claselor a IX-a A şi a X-a A de la Liceul Greco-Catolic ,,Iuliu Maniu’’ 

din Oradea, însoţiţi de profesoara Paula Băliban, s-au deplasat la Bădăcin, joi 4 
aprilie 2014 pentru a vizita Casa Memorială ,,Iuliu Maniu’’, Muzeul organizat în 

memoria acestuia,  Muzeul Etnografic al localităţii precum  şi Şcoala Primară 
,,Iuliu Maniu’’. 

            Această vizită s-a desfăşurat în cadrul Parteneriatului Educaţional 

realizat între cele trei instituţii  partenere  Şcoala Primară ,,Iuliu Maniu’’ Bădăcin, 
Biserica Greco-Catolică din localitate şi Liceul Greco-Catolic ,,Iuliu Maniu’’ din 

Oradea  sub titlul  “Educaţie prin Cultură, Credinţă şi Tradiţie” având ca şi 
obiective: sădirea credinţei în sufletele elevilor, puterea de a lupta pentru adevăr şi 
dreptate, aprofundarea cunoştinţelor de religie şi istorie precum şi sensibilizarea 

lor faţă de actul educativ şi cultural, prin dezvoltarea gustului estetic, artistic şi 
tradiţional.  

Maria Borz - profesor titular de Limba şi Literatura Română la Şcoala 
Gimnazială  Pericei, jud. Sălaj. Sunt născută pe data de 5 martie 1974 
în comuna Valcău de Jos, jud Sălaj. Am urmat cursurile Facultatăţii 
de Teologie Greco-Catolică  din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca; specializarea Teologie Greco-Catolică – Limba şi 
Literatura Română, iar în anul 2007 am absolvit cursul de Masterat la 
Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea şi  
Perfecţionarea Personalului Didactic, specializare Management 
Educaţional. 
  În anul 2014  am obţinut  Gradul I - în învăţământ, cu lucrarea 
,,Interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate în predarea Limbii şi 
literaturii romăne’’. 
 Am publicat cartea Ghid practic pentru elevi şi profesori, ed. 
Silvania, Zalău, 2008.  

  

Am publicat numeroase articole în presa de specialitate: Tribuna învăţământului, Revista 
Vestitorul, Revista Flori de Crin şi în presa locală: Sălăjeanul, Magazin Sălăjean, Sălajul pur şi 
Simplu, Sălajul European. 
 Am contribuit la amenajarea Muzeului Memorial Iuliu Maniu şi la Muzeul Etnografic din 
localitatea Bădăcin, judeţul Sălaj. Am organizat numeroase parteneriate locale, judeţene, 
naţionale şi internaţionale. 
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            Elevii, însoţiţi de către cadrele didactice de la cele două şcoli partenere, 
au făcut cunoştinţă cu traditiile locale, cu portul popular si cu trecutul istoric al 

satului. 
 Le-a fost prezentat mai întâi Muzeul Etnografic şi li s-a explicat pe înţelesul 

lor componenţa costumelor populare, realizarea prosoapelor şi ştergarelor din 

pânză precum şi prelucrarea acestora. Deoarece tradiţiile populare, dansul şi 
portul popular constituie un important capitol al spiritualităţii noastre populare, 

ele trebuie studiate şi popularizate în toate implicaţiile lor pentru a le prezenta şi 
generaţiilor viitoare aşa cum au fost la origine. 

 Nicolae Iorga, marele nostru istoric spunea: “Când nu vom mai avea tradiţii, 
obiceiuri, port popular, vom pieri ca naţiune şi popor şi vom deveni ca o privighetoare 
fără glas”. 

 Muzeul, amenajat în memoria marelui om politic şi fiu al satului Bădăcin,  
organizat la demisolul Bisericii Greco-Catolice, a fost prezentat de către preotul 
Cristian Borz, care cu multă dragoste şi dăruire, fiind un bun cunoscător al 

istoriei acestor meleaguri, le-a vorbit elevilor despre trecutul  familiei Maniu în 
general şi despre marele om politic Iuliu Maniu în special, dar şi despre perioada 

în care acesta se retrăgea pe meleagurile natale ale Ţării Silvaniei.  Aici “La 
Bădăcin parcă şi aerul este mai proaspăt şi mai curat. În liniştea grădinii uit 
greutăţile zilnice, pentru că aici sunt cu adevărat acasă”, spunea Iuliu Maniu, 

deoarece era legat sufleteşte de locurile şi de oamenii pe care-i avea prin preajmă. 
 Elevii au făcut cunoştinţă cu trecutul istoric  printr-un  limbaj adecvat, 

oferindu-li-se acestora o imagine amplă a ceea ce a însemnat şi înseamnă Iuliu 
Maniu pentru satul său natal Bădăcin şi pentru întreaga ţară. 

Iuliu Maniu s-a născut la 8 ianuarie 1873, la Şimleul Silvaniei,  judeţul 

Sălaj şi a decedat la 5 februarie 1953 la Sighet. A fost jurist, unul dintre cei mai 

prestigioşi oameni politici din istoria României, membru de onoare al Academiei 

Române din 7 iunie 1919. Având o carieră politică ce s-a întins pe parcursul a 56 

de ani, Iuliu Maniu s-a numărat printre marii oameni de stat ai ţării noastre, 

luptând cu perseverenţă împotriva tendinţelor autoritare ca un adevărat apărător 

al democraţiei.  

S-a implicat activ în realizarea 

Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, iar 

din funcţia de preşedinte al Consiliului 

Dirigent a reuşit integrarea rapidă a 

administraţiei din Transilvania în cea a 

României reîntregite. Calitatea care l-a 

consacrat în prim planul scenei politice 

a fost moralitatea ireproşabilă, motiv 

pentru care era numit „Sfinxul de la 

Bădăcin”, locul unde a copilărit şi unde 

la maturitate se retrăgea pentru a se 

odihni.  

  

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/8_ianuarie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1873
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=%C5%9Eimleul_Silvaniei&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Jude%C5%A3ul_S%C4%83laj
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Jude%C5%A3ul_S%C4%83laj
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/5_februarie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1953
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Sighet&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/7_iunie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1919
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1_decembrie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1918
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Iuliu Maniu a absolvit cursurile şcolii primare la Blaj, judeţul Alba, iar cele 

secundare la Liceul Reformat din Zalău, judeţul Sălaj. În perioada următoare, 

Iuliu Maniu urmează cursuri universitare la Facultăţile de Drept din Cluj (1891-

1896), Budapesta şi Viena, iar în anul 1896 obţine doctoratul în ştiinţe juridice.  

Şcoala veche din  Bădăcin devenind tot mai neîncăpătoare, spaţiul mic şi 

numărul tot mai mare de copii dornici de a învăţa carte, îl determină pe Iuliu 

Maniu să se implice în construirea un nou spaţiu. Casa Culturală “Dr. Ioan şi 

Clara Maniu” care se dorea a fi “un centru de cultură” care v-a găzdui “o şcoală, 

locuinţă pentru învăţător, primăria, o bibliotecă populară cu sală de lectură, precum 

şi o sală festivă pentru sezători şi reprezentaţii.”( Vestitorul, Anul IX, Nr. 17-18, 1-

15 sep. 1933, p. 15). Implicarea lui Iuliu Maniu în asigurarea unei bune educaţii 

copiilor din Bădăcin nu s-a rezumat doar la ridicarea şi dotarea unei şcoli. 

Localnicii îşi amintesc că ori de câte ori venea acasă, acesta trecea pe la şcoală şi 

se interesa de la dascăli de rezultatele elevilor la învăţătură. Celor mai buni elevi, 

Maniu le oferea burse şi îi trimitea la studii prin ţară la Cluj sau Bucureşti.  

În luna martie a anului 1933, Iuliu Maniu “dornic de a contribui la 

luminarea ţăranilor noştri”a mijlocit de la “Fundaţia I.G. Bibescu” din Turnul 

Severin cinci biblioteci constând în 300-400 volume precum şi un dulap din stejar 

pentru fiecare. Dulapurile au fost răscumpărate de Iuliu Maniu în amintirea 

părinţilor săi. Bibliotecile au ajuns prin Preacuvioasa Soră Cecilia în Bădăcin, 

Siciu, Şimleu-Silvaniei, Bobota şi Bocşa. 

La Conacul din Dealul Ţarinii, elevii au aflat mai multe lucruri despre 
locurile în care se retrăgea şi lucra adeseori Iuliu Maniu, dar şi despre viaţa şi 

activitatea sa.  
La Dealul Ţarinei din Bădăcin“… daruri îmbelşugate ale naturii alternează 

norocos cu hărnicia … o grădină fermecată cu mari teritorii de pomi roditori şi 
podgorii extinse, cu belşug de lanuri, grupuri de flori alese, cu bogată variaţie de 
culori şi miresme, arbuste şi tufe decorative, cu adieri îmbălsămate de mireasma 
brazilor trufaşi, cu tainicele şoapte ale plopilor … şi toate, toate produsul muncii 
devotate cultului naturii”, astfel caracteriza acest loc scriitoarea Elena dr. Aciu n. 

Fabian în monografia Clarei Maniu. 
Ioan Maniu a moştenit, Dealul Ţarinei de la părinţii lui. În 1890, a fost 

construită  o casă de vară. Aceasta avea numai două camere, după o verandă 
mică şi deschisă, în faţă. O cameră mai îngustă în faţă, una mai mare alăturată 
acesteia. Aveau tavanul cu bârne, şi cu bârne au rămas până azi. Ioan Maniu, 

după pensionare, a fost multă vreme bolnav şi nu putea să se ocupe prea mult de 
treburile gospodăreşti. Numărul mare de copii şi nepoţi pe care îi întreţinea la 

şcoală, la care s-au mai adăugat şi alţi copii pe care îi întreţinea la şcoală din 
bunătate, l-au oprit să facă mari investiţii la Bădăcin. 

  Prin 1900, Clara Maniu, rămasă văduvă, a mai adăugat două camere, în 

şir, simetric cu cele două vechi. A închis cu sticlă veranda veche, a făcut veranda 
cea mare şi încă una, mică şi deschisă înspre sat. La spatele casei, între cele două 
verande mici se întindea un coridor îngust, deschis, cu stâlpi din lemn sculptaţi 

frumos. Târziu, prin 1930 s-a adăugat construcţia înaltă din faţă, oarecum 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Blaj
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Zal%C4%83u
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Cluj
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1896
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alăturată casei vechi, cu două camere. S-a mai adăugat o bucătărie, baie, iar 
înspre sat încă două camere. 

Elevii au vizitat apoi, mormântul simbol al marelui om politic şi au aflat că i 
se mai spunea “Sfinxul de la Bădăcin”, deoarece rămânea întotdeauna ferm în 
deciziile pe care le lua.  

 Vizita la Bădăcin a făcut parte din seria de activităţi pe care unităţile de 
învăţământ  le desfăşoară sub sloganul,,Să ştii mai multe,să fii mai bun” 

 
Metode atractive moderne, atractive pentru beneficiari 

Prof. dr. Popa Lenuţa 
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”,  

Năvodari, jud. Constanţa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cercul de Pedagogie din Liceul Tehnologic ,,Lazăr Edeleanu”, Năvodari, s-a 
inaugurat la data de 17 februarie 1998 şi funcţionează sub egida Casei Corpului 

Didactic Constanţa (nr. 36/14.04.1998). Am făcut parte din echipa de coordonare, 
astfel că, până la momentul înregistrării sale judeţene, în două dintre şedinţele 
bilunare incipiente, prezentasem celor 30 de membri temele: ,,Virtuţi şi servituţi 

ale mass-media”, ,,Privire generală asupra Cercului şcolar Pregătirea 

♦ EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 

 33 de ani de activitate neîntreruptă, ca profesor de ŞTIINŢE 

SOCIALE, la Liceul năvodărean, adăugându-se şi o activitate 

profesională în învăţământul universitar (2001: Facultatea de 

Drept şi Administraţie Publică, Universitatea ,,Ovidius”, 

Constanţa;     2007-2008: Universitatea Liberă Internaţională 

din Chişinău – Republica Moldova) 

 2001-2003: redactor-şef al Editurii ,,Civiscord”, Năvodari 

(fondată de propria familie) 

 

 2006: doctor în Filosofie, la Universitatea ,,Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

 2009: master în ,,Management educaţional şi comunicare instituţională”, la Facultatea 

de Comunicare şi Relaţii Publice, S.N.S.P.A., Bucureşti 

 2012: expert în învăţământ 

 2013: formator 

 2015: expert în management educaţional 

♦ CERCURI ŞCOLARE COORDONATE: 

 din 1992 (şi în prezent): Cercul de Filosofie 

 din 1995 (şi în prezent): Cercul ,,Pregătirea adolescenţilor pentru viaţă” 

 din 1999 (şi în prezent): Cercul de Pedagogie 

♦PROIECTE EDUCAŢIONALE EXTRACURRICULARE (MAI RECENTE), INIŢIATE ŞI 
COORDONATE: 

 2006-2009: ,,Fundamente ale democraţiei” 

 2010: ,,Rromii de lângă noi”; ,,Cu folclorul nostru, prin Europa şi prin lume” 

 din 2010 (şi în prezent): ,,Năvodari – prezent trecut, trecut prezent” 

 din 2011 (şi în prezent): ,,Echinocţiul Daciei Hiperboreene”; ,,Argumentul Cărţii” 
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adolescenţilor pentru viaţă”. 
 În numărul din martie-aprilie 1998, Revista ,,Dynamis” / ,,Publicaţie 

adresată cadrelor didactice şi elevilor” din judeţul Constanţa, mediatiza 
evenimentul năvodărean şi, ulterior, prin plecarea din instituţia noastră a 

iniţiatoarei (prof. Alexandrina Zoratti), deveneam continuatorul desemnat, 
coordonatorul Cercului de Pedagogie. 
 În data de 8 aprilie 2015, în contextul Programului Naţional Şcoala Altfel / 
Să ştii mai multe, să fii mai bun!, Cercul de Pedagogie a ocupat un loc adecvat, 
corelând informaţiile teoretice cu exemplele de bune practici proprii, dintr-un 

trecut apropiat. 
Obiectivele demersului nostru au fost următoarele: 
Obiectivul general : evidenţierea unor metode pedagogice moderne atractive 

pentru beneficiari prin corelarea informaţiilor teoretice cu demonstraţiile conferite 
de bunele practici educaţionale proprii.  

Obiectivele specifice:  

 asigurarea fundamentului teoretic necesar înţelegerii şi operării practice cu 

problematica temei; 

 valorizarea corespunzătoare a  resurselor umane ale instituţiei ( personal 

didactic şi didactic auxiliar, elevi) ;  

 creşterea coeziunii organizaţionale prin activitatea demonstrativă şi 

atelierele de lucru, în contextul Şcolii Altfel; 

 internalizarea mesajului tematic şi valorificarea lui de către beneficiari 

pentru lume şi viaţă(şcoală, familie, dezvoltare personală,orientare 
profesională, societate  în ansamblu) . 

 Iniţial, activitatea a căutat profiluri ale educabililor (beneficiarii metodelor 

pedagogice moderne atractive). Paradigmele oferite spre analiză şi dezbatere au 
fost: 

- cele 7 profiluri de învăţare / Jean-François Michel 

- tipologia lui Holland / John Lewis Holland 

- cele 6 pălării gânditoare / Edward de Bono 

Bibliografia selectivă utilizată a vizat cărţile:  
1. MARIANA PINTILIE – ,,Metode moderne de învăţare- evaluare în 

învăţământul preuniversitar’’ , Editura FACIL, CLUJ-NAPOCA, 2000 

2. CECILIA DEME, DARIUS BOROVIC- IVANOV (coordonatori), - ,,GHIDUL 

PROFESORULUI  PENTRU EDUCAŢIE CIVICĂ’’ (CLASA a XI-a ,CURS 

OPŢIONAL-TOATE PROFILURILE ŞI SPECIALIZĂRILE), EDITURA MIRTON, 

TIMIŞOARA, 2003 

3. ,, Management  educaţional pentru instituţiile de învăţământ’’ (colectiv de 

autori), MEC-ISE- Laboratorul ,,Management educaţional’’, Bucureşti, 2001.  

 Tema ,,Metode pedagogice moderne atractive pentru beneficiari’’ (Activitate 
demonstrativă şi ateliere de lucru bazate pe exemple proprii de bune practici) a 

abordat următoarele exemple: portofoliul; învăţarea dramatizată/ jocul de rol ; 
proiectul de cercetare ; studiul de caz; învăţarea prin servicii în folosul comunităţii; 
metoda celor 6 pălării gânditoare; metoda filmului ; Biblioteca Vie. 
Fiecare dintre metodele pedagogice moderne atractive pentru beneficiari a fost 
susţinută prin exemple de bune practici proprii, relativ recente, dintre care 

selectez: implicarea noastră în Proiectul judeţean ,,Legende Renăscute” (la 
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secţiunea Prezentări în PowerPoint despre datini străbune cu lucrarea ,,Rromii de 
lângă noi”, dar şi la secţiunea Micul Etnograf – cu legendele: ,,Legenda Izvorului 

Beipunar” şi ,,Comoara din Insula fără Nume”). 
 Metoda învăţării prin servicii în folosul comunităţii a fost ilustrată prin 
colecta organizată în clasa căreia-i sunt dirigintă (XII-U), în ianuarie 2015, având-

o ca beneficiar direct pe eleva bolnavă N.P.C., de la o şcoală generală din 
localitatea Lumina, judeţul Constanţa. 

 Metoda studiului de caz a fost concretizată prin problematica unor lucrări 
de evaluare (din anul şcolar trecut, semestrul al II-lea, la aceeaşi clasă), la 
disciplina opţională ,,Educaţie pentru voluntariat”. O primă lucrare (19.03.2014) 

evidenţia personalitatea reală şi matură a lui Maitreyi Devi (fosta eroină tânără a 
lui Mircea Eliade) în postura fondatoarei Orfelinatului Khelaghar, condus după 

ideile lui Tagore şi puse în practică la Shantiniketan. Cealaltă lucrare (din 
30.04.2014) expunea spre studiu de caz 
problematica penitenciarelor.  

 Metoda filmului-document a fost 
prezentată persuasiv prin exemplul ,,Vreau să 
ştiu cum e !”, oferit de Asociaţia 

Nonguvernamentală Accept România.  
 Un interesant atelier de lucru a fost 

susţinut de elevi ai clasei a XI-a U, care, 
pornind de la fabula ,,Şcoala Animalelor”, au 
ilustrat metoda celor 6 pălării gânditoare. 

Participanţii au apreciat în mod deosebit 
această secvenţă. 

 Fişa de evaluare, structurată pe reperele 
activităţii, serveşte drept feed-back şi ghidează sensurile perfectibilităţii Cercului 
de Pedagogie. Menţionez şi faptul că, în ziua următoare, participanţii la activitate 

au primit toate prezentările făcute (în variantă electronică). 
e.IMPACTUL ASUPRA ELEVILOR: 
 Elevii-membri ai Cercului de Pedagogie s-au implicat în buna organizare, 

desfăşurare şi finalizare a acestei activităţi. Ei au fost protagoniştii tuturor 
secvenţelor: de la parcurgerea bibliografiei şi realizarea prezentărilor PowerPoint, 

la explicarea metodelor pedagogice selectate, exemplificarea lor cu aspecte 
potrivite din activităţile noastre comune, desfăşurate la orele de ştiinţe sociale 
(trunchi comun şi opţionale), sau la dirigenţie, sau în unele activităţi 

extracurriculare. 
 Adulţii participanţi – personal didactic şi didactic auxiliar – au fost 

satisfăcuţi de activitatea pe care au accesat-o cu maximum de interes. 
f.SUSTENABILITATEA: 
 Cercul de Pedagogie din Liceul Tehnologic ,,Lazăr Edeleanu”, Năvodari îşi va 

continua activităţile, diversificându-le. Faptul că, în prezent, are adeziunea unui 
număr de 100 de membri (inclusiv din multe instituţii şcolare ale judeţului) 
evidenţiază un nivel semnificativ al sustenabilităţii. El îi capacitează pe profesorii 

cu experienţă meritorie, ,,vectori” ai menţinerii interesului viu pentru 
perfecţionarea membrilor organizaţiei şi cei mai apropiaţi formatori pentru colegii 

aflaţi la început de carieră. Ca entitate instituţională, Cercul de Pedagogie din 
liceul nostru (cu o experienţă îndelungată) contribuie la menţinerea ethosului 
învăţământului, ceea ce a dovedit şi prin această activitate din Şcoala Altfel. 
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Gastronomia franceză în rândul elevilor 
Prof. Ionică Loredana 

Colegiul Naţional „Carol I”, Craiova, Jud. Dolj 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

   
 Titlul proiectului: Gastronomia în Franţa ( Ziua Europeană a Limbilor – ZEL) 

  Categoria în care se încadrează proiectul: CULTURAL - ARTISTICĂ 
  Rezumatul proiectului: 
Proiectul se doreşte a fi o posibilitate de a face cunoscute fapte de cultură, de a 

da frâu liber imaginaţiei creatoare a elevilor, încurajându-i şi punându-i faţă-n 
faţă cu ceea ce înseamnă multiculturalitate şi multilingvism. Acest proiect îşi 

propune să atragă şi să implice cât mai mulţi elevi în ceea ce reprezintă cultura şi 
civilizaţia franceză. Cunoaşterea unui aspect al tradiţiilor franceze mediatizate, 
satisfacţia demonstrării cunoştinţelor de limba franceză în faţa profesorilor şi a 

colegilor, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi de competiţie sunt doar câteva 
motive amintite pentru implementarea acestui proiect.  

Tipul activităţii: Proiect socio-cultural  

Număr de elevi implicaţi: 20 
Scop:  

 Cultivarea interesului pentru limba, cultura şi civilizaţia franceză 
Obiective specifice: 

 Cunoaşterea de către elevi  a specificului gastronomic fiecărei regiuni 
franceze; 

 Utilizarea limbii franceze în alte contexte decât cel al orelor de clasă ; 

Absolventă a  Facultăţii de Litere, secţiunea – Limba şi 

Literatura Franceză/Limba şi Literatura Italiană şi a unui  
master în domeniile Limbă, didactică şi literaturi din 
spaţiul francofon din cadrul Universităţii din Craiova, mi-

am manifestat încă din liceu dorinţa de a urma o carieră 
în cadrul învăţământului ca urmare a pasiunii pentru 
limba franceză şi lucrul cu copiii. Experienţa dobândită 

ca studentă prin implicarea la diferite proiecte, cursuri 
sau concursuri m-a ajutat să mă automotivez în 

dobândirea de competenţe necesare meseriei de profesor. 

În prezent, sunt profesor titular pe catedra de Limba franceză de la Liceul 

„Simion Stolnicu”, localitatea Comarnic, judeţul Prahova, profesor detaşat la Colegiul 
Naţional „Carol I”, localitatea Craiova, judeţul Dolj şi doctorandă la şcoala doctorală 
de ştiinţe socio-umane din cadrul Universităţii din Craiova, subiectul tezei vizând o 

temă legata de activatea şi experienţa mea la catedră. Preocuparea mea actuală 
vizeaza atât dorinţa de a stimula câţi mai mulţi elevi spre a învăţa limba franceză şi 

spre a valorifica conceptul de inter şi multculturalitate cât şi dobândirea unei 
experienţe cât mai bogate în domeniul cercetării ştiinţifice şi în activitatea de 
profesor, motiv pentru care încerc să mă implic în diverse activităţi extracurriculare 

atât individual cât şi împreună cu elevii: cursuri, publicaţii, comunicări, concursuri, 
festivităţi, etc. Prezentul proiect este o dovadă a ceea ce am afirmat mai devreme. 
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 Creşterea calităţii actului educativ ; 

 Stimularea spiritului de competiţie; 

 Prezentarea, într-o formă, aprecierea de care se bucură studiul limbii 

franceze în rândul elevilor şcolii noastre. 
 Grup ţintă:  

 Elevii clasei a X-a, din cadrul C.N. „Carol I” 
Activităţile desfăşurate:  
23 septembrie: având ca punct de plecare o prezentare ppt,  elevii  

participanţi  au dezbătut cu 
profesorul  tema “La gastronomie 
en France”, ei au luat notiţe 

despre conceptul de 
“gastronomie” şi despre specificul 

bucătăriei din diferite regiuni ale 
Franţei.  

De asemenea elevii au realizat 
steaguri cu cele trei culori 
reprezentative Franţei şi au 

degustat bucate cu specific 
franţuzesc aduse de către 
profesor. Participanţii au avut ca 

sarcina pentru următoarea 
întâlnire să gătească în echipe şi 

să aducă câteva preparate din 
bucătăria franţuzească. 

26 septembrie:  elevii au adus preparate cu specific franţuzesc. Profesorul le-a 

propus elevilor un joc: fiecare elev a fost legat la ochi petru a degusta şi pentru a 
ghici cât mai multe preparate. La sfârşitul activităţii, elevii şi profesorul au făcut 
un scurt rezumat al temei propuse exprimându-şi opiniile si preferinţele. 

 
Durata proiectului: 23 -26  septembrie 2014 
Locul de desfăşurare: C.N. „ Carol I” 
Rezultatele implementării proiectului:  
Formarea unei atitudini pozitive faţă de subiectul prezentat; 

Implicarea continuă a cadrelor didactice în organizarea activităţilor cu caracter 
extracurricular, activităţi ce vor 

conduce la creşterea calitativă şi 
cantitativă a acestora; 

Implicarea continuă a elevilor în 

activităţi extraşcolare; 
Aprecierea limbii franceze; 
Ridicare prestigiului şcolii. 

 Continuitatea/sustenabilitatea 
proiectului: 

     Continuitatea proiectului va fi 
susţinută prin alte activităţi 
extraşcolare, prin implicarea activă a elevilor în proiecte viitoare.  
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Punct şi de la capăt 
Prof. Ediţoiu Cornelia 

Liceul Teoretic “General Dragalina”, Oraviţa, jud. Caraş-Severin 

 

De mai bine de 20 de ani mă ocup de coordonarea unui cerc dramatic care are 

an de an membri noi. 
Elevii de liceu ştiu că obiectivele noastre sunt două: participarea la Festivalul 

concurs de teatru scurt Am-Fi- Teatru, Reşita şi Concursul interregional ACTORI 
VESTiţi. Nu am ratat nicio ediţie şi nici nu ne-am întors fără vreun premiu. 
Provocarea constă însă în  a găsi texte  ofertante şi pe gustul publicului, în 

special,tânăr. E o tradiţie ca înainte de concursul propriu- zis să testăm piesele pe 
o audienţă neutră.  

Anul acesta, cu o parte din membrii 

cercului dramatic(Clasa a X-a Filologie), am 
testat pe un public de vârsta a treia, 

prezent la întâlnirea de 40 de ani de la 
absolvirea liceului, piesa Judecata lui 
Jupiter, din manualul de limba latină, 

clasa a IX-a. Piesa s-a dovedit utilă la clasă 
pentru a reţine zeii romani,expresiile din 

limba latină, dar are şi umor şi trimiteri 
spre prezent, aşa că am avut succes. 

Am considerat proiectul interdisciplinar pentru că fiecare actor s-a pregătit 

individual pentru a intra în pielea personajului citind fie Legendele Olimpului, 
Dicţionar de Mitologie, vizionând filmeleFuria Titanilor  şi Legenda lui Hercule. 

Pe de altă parte, în debutul manifestării, am vorbit celor mici –ciclul primar-

despre importanţa achiziţiei de carte, despre biblioteca personală. S-a amenajat 
un stand cu ultimele achiziţii ale bibliotecii liceului şi un altul pentru donaţiile de 

carte, deoarece printre cei prezenţi la întâlnire s-au numărat şi persoane dispuse 
să sponsorizeze achiziţiile de carte sau să doneze cărţi. 

Am participat ca şi coordonator(cu alţi actori, eleve din clasa a XII-a) şi la 

Concursul Noi suntem români cu o piesă compusă de mine, în care am combinat 
literatura(fragmente din opere 
cunoscute) cu istoria. Echipa a luat 

locul II. 
A doua activitate este un proiect 

educaţional înscris în calendarul 
activităţilor locale şi dedicat poetului 
Mihai Eminescu. Un concurs între 

clasele a X-a, cu titlul Eminamente 
eminescian. Pentru atinge acest grad, 

elevii au avut ca bibliografie obligatorie 
Viaţa lui Mihai Eminescu de George 
Călinescu, opera poetului în versuri şi 

proză, articolele din ziarul Timpul. Cei 
mai buni au fost selectaţi pentru echipajul de patru care aveau de răspuns la 
întrebări din viaţa şi opera poetului, alţi patru au pregătit  citate critice, alte poezii 

dedicate poetului. 
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Concursul avut trei secţiuni şi un public select–personalităţi ale culturii 
cărăşene.  

Prima probă  cerea echipelor să  răspundă la un set de 36 de  întrebări cu 
privire la viaţa şi opera poetului, formulate  pe baza bibliografiei indicate, adoua a  
solicitat creativitatea  echipajelor care trebuiau să compună o poezie structurată 

astfel: 1 vers emblematic - tip propoziţie interogativă sau enunţiativă sau chiar un 
vers eminescian, o strofă de  6 versuri şi una de 5, folosind cinci din cuvintele 

date, iar a  treia secţiune a concursului a urmărit talentul (celor desemnaţi de 
grupe) în recitarea unor versuri eminesciene. 

 

Clasa a X-a filologie l-a aruncat în 
luptă pe Găină Dănuţ, care a recitat” 

De-or trece anii…” şi „Noi amândoi 
avem acelaşi dascăl”.   Clasa a X-a 
Matematică-Informatică pe Borozan 

Ionuţ care a recitat „Din străinătate” 
şi”Ai noştri tineri…” Clasa a X-a Stiinţe 
ale Naturii a mizat pe Simu Victor  care 

a recitat „ Vre o zgâtie de fată şi  un 
fragment din „Împărat şi proletar”.  Cu 

toate că recitatorii cei mai talentaţi s-au 
aflat în echipele celor de la Filologie şi Ştiinţe ale Naturii,  a câştigat, la mică 
diferenţă,  echipa celor de la Matematică- Informatică, pentru că au fost mai 

organizaţi şi au răspuns mai bine la setul de întrebări din viaţa şi opera poetului  
Mihai Eminescu. 

      După ce supărările au trecut, am pus punct unui capitol şi am luat-o de la 

capăt cu provocarea claselor a X-a la  un nou concurs. Cei de la Matematică-
Informatică au vrut unul şi cu sau şi de matematică aşa că am luat legătura 

cuprofesorul de matematică şi l-am programat pentru luna martie. Iniţial pentru 1 
martie-de ziua lui  Creangă (pi cuvânt), dar s-au opus cei de Ştiinţe şi l-am 
amânat cu două săptămâni, de ziua lui Pi, dar pica sâmbăta aşa că l-am mutat 

pentru 25 martie, de Buna Vestire. Ni s-a alăturat şi  profesorul de religie şi am 
gândit un proiect în trei: proba 1-  

recitare poezie religioasă, proba 2- 
exerciţii de matematică, proba 3- 
întrebări din domeniile : Opera lui Ion 

Creangă, Opera lui Nichita Stănescu,   
Luna Martie-obiceiuri şi sărbători,  
Legendele Mănăstirii Călugăra. Etapele 

au fost aceleaşi-fixarea bibliografiei, etapa 
de documentare, şi, fiind vreme bună, am 

decis să mergem la mănăstirea Călugăra, 
să ţinem concursul în aer liber. Toate 
echipele au ales poezii din creaţia lui 

Vasile Voiculescu(l-am studiat în clasa a 
IX-a ),  au parcurs basmele lui Ion 

Creangă(Poveşti)-doar am avut capitolul 
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proza, poeziile lui Nichita Stănescu( e în programă), obiceiuri la romani şi la 
români, Zilele lui Marte, Mărţisorul, legendele Mănăstirii, capitolele Procente, 

Progresii, Probabilităţi, Cercul, Formule de calcul. 
  Drumul până la mănăstire l-am parcurs pe jos, 2 ore, echipele antrenându-se 

: recitau, îşi puneau întrebări, s-ausocoteau: viteza de deplasare, probabilitatea 

câştigului etc.  
Concursul a fost câştigat tot la mică diferenţă, de cei de la Matematică –

Informatică(în imagine) care au calculat  corect  suprafaţa mănăstirii(ajuntându-
se de paşi, forma geometrice), au recunoscut mai multe citate din poveştile lui 
Creangă, au ştiut 3 legende despre mănăstirea Călugăra şi au recitat,  cu pasiune, 

poezia Aşijderi crinului de Vasile Voiculescu. Din cauza decorului special, primirii 
de la mănăstire, n-am simţit efortul şi nu au fost supărări. Ba mai mult, s-a 

glumit mereu, ajutaţi de Ion Creangă de la care am reţinut că: 
„Românului i-e greu până se apucă de treabă, că de lăsat îndată se lasă.” 
„Dacă toată lumea ar învăţa carte, n-ar mai avea cine să ne tragă ciubotele.” 

„ Din cărţi culegi multă înţelepciune şi, la drept vorbind, nu eşti o vacă de muls 
pentru fiecare.” 
 sau 

„Ştiu că sunt prost, dar când mă uit în jur prind curaj.” 
 

 

 Educarea forţei  
la elevele de liceu prin intermediul mijloacelor audio-vizuale 

prof. Jurcă Laura 

Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova, jud. Arad 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Izvorâtă din practica şcolară, prezenta lucrare are în vedere antrenarea 
profesorilor în folosirea mijloacelor audio-vizuale la predarea lecţiei de educaţie 
fizică. Folosind în predare, pe lângă mijloacele tradiţionale şi tehnicile moderne, 

lecţia câştigă în eficienţă sub aspect instructiv-educativ, cu precădere în rândul 
elevelor de liceu.  

Practica şcolară relevă faptul că oricât de avansată ar fi metodica folosirii 
materialelor didactice tradiţionale, posibilităţile exploatării lor la maximum în 
cadrul procesului de învăţământ sunt îngrădite de caracterul lor static şi în mare 

parte nesonor. În ultimii ani, rezultatele ştiinţei şi unele mijloace perfecţionate ale 
tehnicii sunt folosite din ce în ce mai mult în  practica educaţiei fizice şi a 

sportului. Modernizarea metodicii de predare a exerciţiilor fizice şi a 
antrenamentului sportiv se desfăşoară, astăzi, în trei direcţii principale: 
modernizarea bazei materiale, îmbunătăţirea calităţii materialelor sportive folosite 

Laura Jurcă, absolventă a A.N.E.F.S. Bucureşti,  este 
profesor titular la catedra de Educaţie fizică şi sport de la 

Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova, din anul 1999. 
Cu o vechimea în învăţământ de 17 ani, a fost preocupată 

de progresul personal şi profesional, susţinând şi 
promovând permanent  programe de gimnastică de 
întreţinere şi recuperare, atât în cadrul şcolii, cât şi în 

afara ei.     
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la lecţii, antrenamente şi competiţii şi nu în ultimul rând elaborarea şi aplicarea 
unor metode moderne în instruirea fizică şi antrenament sportiv, folosind datele 

noi ale fiziologiei şi psihologiei sportive, ale biomecanicii, precum şi experienţa 
cadrelor de specialitate.  

În predarea tehnicii diferitelor exerciţii fizice şi în desfăşurarea unui 

antrenament ştiinţific, folosirea mijloacelor moderne audio-vizuale constituie un 
ajutor concret şi foarte eficace. Dovada faptului că aceste mijloace sunt din ce în 

ce mai mult folosite în activitatea sportivă este şi existenţa unei comisii de tehnică 
audio-vizuală din cadrul biroului de documentare şi informare, organism 
internaţional care are sarcina să coordoneze şi să uşureze documentarea şi 

cercetarea metodico-ştiinţifică din cele 14 state membre, printre care se numără şi 
ţara noastră.  

În educaţia fizică şcolară se fac doar primii paşi în introducerea unor 
metode moderne de antrenament la lecţiile de educaţie fizică şi se dau unele 
indicaţii generale despre folosirea unor mijloace intuitive ajutătoare exerciţiilor 

fizice cuprinse în programele şcolare.  
În ultimul timp se răspândeşte din ce în ce mai mult folosirea CD-player-

ului, care dă posibilitatea profesorului să-şi schimbe înregistrările de la o lecţie la 

alta, în funcţie de necesităţile didactice sau educative. Mijloacele audio-vizuale 
moderne facilitează însuşirea tehnicii mişcărilor şi pentru că pot crea unele 

stimulente pozitive foarte puternice, care mobilizează forţele intelectuale, morale şi 
voinţa elevilor.  

Analizând structura şi 

conţinutul lecţiilor de 
educaţie fizică şi posibilitatea 
de utilizare a mijloacelor 

audio-vizuale, putem spune 
că aceste mijloace pot fi 

prezente aproape în fiecare 
verigă a lecţiei, în funcţie, 
bineînţeles, de tipul lecţiei, de 

temele şi obiectivele acesteia.  
În perioada de iarnă, 

când lecţiile se desfăşoară în 
sala de sport şi programa 
prevede teme din gimnastica 

acrobatică, sărituri la aparate 
şi dezvoltarea forţei, folosirea fondului muzical este recomandată, cel puţin în 
pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului 

locomotor. În situaţia în care discutăm de lecţiile ce-şi propun dezvoltarea forţei şi 
mobilităţii articulare, fondul muzical poate însoţi integral parcursul activităţilor.  

Programul de exerciţii se alcătuieşte şi se adaptează  în funcţie de nevoile 
elevelor, în special pentru cele care au fost diagnosticate cu deficienţe ale coloanei 
vertebrale, fiind de fapt o succesiune de exerciţii de forţă  mobilitate şi relaxare, 

executate ritmic, pe fond muzical şi având o durată de 45 de minute.  
Efectuarea exerciţiilor de forţă presupune în prealabil pregătirea aparatului 

locomotor. Ele vor fi alternate cu acţiuni care să dezvolte supleţea, îndemânarea şi 
viteza. Este necesar ca stabilirea grupelor musculare cărora dorim să ne adresăm 
să fie în conformitate cu ideea dezvoltării forţei generale a organismului. Fixarea 
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raţională a numărului de repetări şi creşterea lui progresiv se va face în funcţie de 
vârsta şi nivelul de pregătire a elevilor. Cele mai bune rezultate se obţin cu o 

medie a repetărilor de 40 de execuţii. Exerciţiile de forţă vor fi urmate de pauze 
active cu menţinerea unor poziţii de streatching, care permit refacerea capacităţii 
de efort a organismului. Forţa este o calitate perfectibilă dacă se asigură o 

continuitate a exerciţiilor. Se va pune accent pe dezvoltarea forţei explozive 
precum şi a muşchilor extensori.  

Pregătirea fizică generală urmăreşte asigurarea unui potenţial fundamental 
de lucru. De aceea se va urmări asigurarea dezvoltării tuturor grupelor de muşchi, 
în mod echilibrat, într-un timp limitat (40-45 min). Pauzele trebuie să permită 

refacerea capacităţii de lucru pentru următoarea serie. Profesorul trebuie să aibă 
în vedere tot sistemul muscular pentru a realiza o dezvoltare armonioasă. O 

dezvoltare disproporţionată se va reflecta negativ în pregătirea elevului. În urma 
implementării unui astfel de program în cadrul orelor de educaţie fizică, s-au  
constatat o serie de efecte pozitive. 

În primul rând, aplicarea unui complex de exerciţii de dezvoltare fizică, pe 
fond muzical, devine încă de la început atractiv şi stimulativ pentru elevi, ieşind 
oarecum din rutina cu care s-au obişnuit, în anii anteriori, la lecţia de educaţie 

fizică; este accesibil tuturor elevelor, indiferent de gradul de antrenare al 
organismului şi – cel mai important – de restricţia impusă de medic faţă de 

limitarea efortului; prin alegerea exerciţiilor, permite individualizare, adică 
adaptarea mişcărilor şi a numărului de repetări în funcţie de nevoile elevilor; 

conştientizarea elevilor în ceea 

ce priveşte scopul urmărit cu 
fiecare exerciţiu în parte 
determină din partea acestora 

o implicare mai mare în 
încercarea de a executa cât 

mai corect şi mai aproape de 
numărul maxim de repetări, a 
exerciţiilor propuse, 

cuantificarea acestora oferind 
satisfacţii imediate; eficienţa 

obţinută, atât în corectarea 
deficienţelor de coloană, cât şi 
în dezvoltarea şi tonifierea 

generală a organismului, este 
indiscutabilă întrucât acesta este şi scopul principal al exerciţiului fizic; 
alăturarea unui număr tot mai mare dintre elevele care în anii anteriori doar 

asistau la ora de educaţie fizică, ascunzându-se în spatele adeverinţelor medicale, 
este o reuşită ce nu a putut fi realizată prin niciun alt mijloc de convingere. 

Nu în ultimul rând, comunicarea dintre elev şi profesor atinge valenţe 
semnificative, prin executarea programului „cot la cot”, ca o parte integrantă a 
aceluiaşi colectiv. 
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Revista noastră – un proiect cu o vechime de 103 ani 
Prof. Daniela Plăiaşu 

Colegiul Naţional „Unirea”, Focşani 

 
 

„Revista noastră” este o revistă şcolară cu o istorie de 

103 ani, apărută de-a lungul timpului în diverse formate şi 
politici editoriale, esenţa însă rămânând aceea a unui forum de 
cultură  în care atât elevii, absolvenţii cât şi profesorii au 

posibilitatea de a-şi prezenta idele, crezurile, atitudinile, 
proiectele din domeniile lor de interes. De la începuturile ei, din 

1912, publicaţia a fost condusă de un profesor şi de un colectiv 
restrâns de elevi, iar, cu puţine excepţii, acest lucru a durat 
până în zilele noastre, variind numărul de profesori îndrumători 

şi gradul de implicare al elevilor în chestiunile cele mai importante privind 
organizarea pe rubrici, subiectele, machetarea etc. 

Din 2009, sub conducerea profesoarei de Limba şi literatura română 

Daniela Plăiaşu – îndrumător în ceea ce priveşte nivelul conceptual, 
structurare şi editare a materialelor şi a domnului profesor de Religie 

Romulus Buzăţelu – îndrumător în ceea ce priveşte machetare şi 
tehnoredactare - revista a fost reorganizată pe trei secţiuni, primând promovarea 
unei viziuni inter şi transdisciplinare la prima secţiune, dedicată eseului care să 

fie structurat pe acest tip de abordare. Această primă parte este construită pe un 
concept, ales prin chestionarea elevilor şi profesorilor implicaţi în redactare, 

machetare, corectură şi anunţat la festivitatea de lansare a ultimului număr al 
revistei şi, cum ea apare o dată pe an, perioada de alcătuire a materialelor este 
destul de mare  pentru a permite atingerea unui grad înalt de elaborare, dar şi 

suficiente discuţii, întâlniri, încercări de a reface toate producţiile care vor apărea 
în final.   Numărul elevilor prinşi în proiect depăşeşte 100 la fiecare număr. În 
fiecare număr sunt prezente producţii a peste 20 de elevi, sunt prezente peste 150 

de nume de elevi, revista fiind şi principalul material de promovare a 
performanţelor elevilor în orice domeniu, de la grupa de majorete, la formaţiile 

sportive, echipele de teatru în română sau alte limbi, la toate tipurile de 
concursuri, proiecte didactice, întruniri mondene tradiţionale şi până la olimpicii 
internaţionali sau evenimente culturale de excepţie, ca de exemplu lansarea de 

cărţi personale ale elevilor sau profesorilor.    
Conceptele propuse sunt alese pentru deschiderea pe care o oferă, pentru 

aplicabilitatea lor în diverse domenii de interes. De-a lungul anilor, conceptele 
dezbătute şi ilustrate în revistă au fost: FEREASTRA, STIL, ECHILIBRU, TIMP, 
MUTAŢIE, IDENTITATE/ ALTERITATE, DEZVOLTARE, fiecare fiind o provocare 

pentru abordări interdisciplinare, pentru găsirea unui număr cât mai mare de 
posibile dezvoltări ale conceptului. Astfel conceptul FEREASTRA a fost desfăcut în 
conotaţii precum: discontinuitate în spaţiu, revelaţie, reflectare, refractare, iluzie, 

falie la modul general (care, la rândul ei, poate fi şi ruptură dramatică –halucinaţie, 
fantasmagorie, nebunie, atipicitate etc.) şi a permis abordări trans şi 
interdisciplinare ca, de exemplu, mitologie şi iluzie optică - mirajele în 

explicarea unor credinţe legate de Muntele sfânt al dacilor, Muntele din 

fereastră, autoare doamna profesoară Ioana Popescu 
(http://revistanoastra.lufo.ro/files/2009_revista_noastra_nr_31-32.pdf, pag.22-

http://revistanoastra.lufo.ro/files/2009_revista_noastra_nr_31-32.pdf
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25) mitologie, religie şi literatură într-un eseu despre Mircea Eliade  la care 
fantasticul este o falie între sacru şi profan, mitologie, arhitectură urbană, 

psihologie şi literatură într-un eseu despre Continuum-ul realitate- 

halucinaţie-vis în opera Orbitor de Mircea Cărtărescu, autoare eleva, pe atunci, 

Mihaela Prodan http://revistanoastra.lufo.ro/files/2009_revista_noastra_nr_31-
32.pdf, pag.11-16 

Abordarea a fost un succes şi am constatat că interesul elevilor, dar şi al 

cititorilor din afara şcolii sau printre absolvenţii liceului a fost foarte mare, 
semnalele pozitive fiind foarte diverse şi culminând cu un număr de premii 
naţionale, interjudeţene şi judeţene,( în ultimii opt ani, revista totalizând, de altfel, 

13 mari premii, premii întâi  şi speciale la diverse concursuri).  
Aceste semnale au avut pentru noi o semnificaţie majoră pentru că am 

văzut că există un interes crescut pentru acest tip de abordare şi am aplicat 
tehnica interdisciplinară şi în anii următori, observând până astăzi că interesul 
creşte, numărul de elevi care colaborează cu noi fiind din ce în ce mai mare, iar 

aprecierile venind şi din străinătate de la cadre universitare sau persoane care 
lucrează în presa profesionistă, în cultură. 

 În numărul din 2015, al cărui concept generator pentru secţiunea Eseu a 
fost Dezvoltare,  domeniile în care a fost analizată dezvoltarea şi avatarurile ei au 
fost: filozofie, morală, literatură, psihologie, didactică, istorie, societate, 

cinematografie, logică, conceptul fiind interpretat pe conotaţiile sale de evoluţie, 

perfecţionare, dar şi pe conotaţiile de distopie- dezvoltare canceroasă, demonică, 
falsă evoluţie, mistificare.  

Spre exemplificare, lucrarea Deixisuri temporale alternative 

http://revistanoastra.lufo.ro/files/2015_revista_noastra_nr_43-44.pdf,) pag.2-4 a 
elevei Larisa Elena  Simion este structurată prin aplicarea unui concept la modă, 
dar foarte fiabil, în analiza stilistico-gramaticală, pentru evidenţierea raporturilor 
temporale în două capodopere din lumea filmului Inglorious basterds, respectiv 
V for vendetta   şi două romane: 1984  şi la fel de celebrul Fahrenheit 451, 

patru distopii cu diferite modalităţi de manipulare a timpului şi valorilor.  
Pe acelaşi tip de demers interdisciplinar lucrarea Cum s-a născut omul 

nou în temniţă (http://revistanoastra.lufo.ro/files/2015_revista_noastra_nr_43-

44.pdf, pag 28-30) a absolventului liceului nostru, doctorandul în religie Cristian 
Vechiu abordează o temă apărută în Demonii lui Dostoievski, translatează 

discursul antitotalitar într-o descriere a stărilor sale sufleteşti avute într-o vizită 

„într-un fort al terorii” – fortul 13 Jilava unde au fost încarceraţi martirii 
comunismului, lucrarea îmbinând organic elemente de istorie, psihologie, 

literatură şi memorialistică. 
În afara acestei tehnici de structurare a articolelor de la prima secţiune 

care poate că este unul din secretele interesului pentru publicaţia în analiză, 

aceasta petrecându-se în ciuda unui foarte înalt grad de dificultate nu numai 
pentru nivelul preuniversitar ( dar aici am urmat tradiţia seculară a „Revistei 
noastre”, care aşa a fost concepută încă din 1912 şi nivelul de elită pe care 

Colegiul îl are şi astăzi) cu siguranţă un plus notabil de valoare şi atractivitate îl 
oferă un al doilea proiect interdisciplinar care se suprapune celui al eseului şi 

anume partea de grafică asigurată de Clubul de arte plastice care funcţionează 
în şcoala noastră de cinci ani sub conducerea doamnei profesoare de desen 
Roliana Giuglea, club care,  de la enunţarea conceptului, după dezbaterea 

sensurilor şi dezvoltărilor posibile ale acestuia, timp de două semestre creează, în 

http://revistanoastra.lufo.ro/files/2009_revista_noastra_nr_31-32.pdf
http://revistanoastra.lufo.ro/files/2009_revista_noastra_nr_31-32.pdf
http://revistanoastra.lufo.ro/files/2015_revista_noastra_nr_43-44.pdf
http://revistanoastra.lufo.ro/files/2015_revista_noastra_nr_43-44.pdf
http://revistanoastra.lufo.ro/files/2015_revista_noastra_nr_43-44.pdf
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diverse tehnici, lucrări plastice, grafice şi fotografice inspirate de tema dată. Nu de 
puţine ori elevii ale căror creaţii literare sau eseuri  sunt selectate pentru 

publicare sau au semnal pozitiv pentru a îmbunătăţi materialul în vederea 
publicării îşi caută singuri, printre cei talentaţi, colegul care să ilustreze 
materialul scris, astfel încât calitatea interacţiunii culturale, artistice pe care o 

prilejuieşte publicarea articolului este foarte bună. 
Pe lângă îndrumătorul cultural, literar şi redacţional, care este profesorul, 

revista mai are şi din cadrul elevilor un grup de trei - patru elevi  care preiau 
materiale, care stilizează fraze, corectează în ultimă instanţă tot ceea ce consideră 
necesar. Aceşti elevi se perfecţionează în ceea ce priveşte comunicarea scrisă, dar 

şi comunicarea şi lucrul cu omul, ei având în subordine grupuri de câte cinci-şase 
elevi care fac corectura la prima mână, solicitările fiind nu numai din domeniul 

ortografic, gramatical şi stilistic, ci şi din acela al negocierii variantei celei mai 
aproape de adevăr, al dezvoltării unor deprinderi sociale de acceptare a variantelor 
celorlalţi, de supunere la un criteriu raţional-profesional în ciuda reprezentărilor 

subiective de spre sine şi locul, „rangul” deţinut în grup.   
În ceea ce priveşte lucrul sub presiune este evident că abilitatea de a 

gestiona bine timpul este foarte importantă şi apropierea termenului limită, 

prezenţa imperativelor date de lucrul cu o tipografie reală, programul unui 
business ancorat într-o viaţă economică reală, necesitatea predării unui produs 

cu parametri calitativi stricţi cu condiţionări temporale la fel de stricte, cu norme 
care nu se pot negocia (printre care, de exemplu, compatibilitatea softurilor pe 
care se face macheta revistei cu cele ale tipografiei unde aceasta „vede lumina 

tiparului” îi învaţă pe elevi dar, uneori , şi pe profesori cum să se comporte într-o 
situaţie obiectivă, e o adevărată ucenicie, sfânta ucenicie din vremurile mai vechi, 
şi nu de puţine ori elevii noştri absolvenţi au mulţumit revistei pentru aceste 

situaţii care i-au făcut să plonjeze direct într-o „situaţie de viaţă” şi  le-au uşurat 
adaptarea la munca într-o editură sau „doar” în multiplele solicitări din timpul 

facultăţii şi mai apoi în care sub dictatura timpului limită au trebuit prezenta 
referate, rapoarte etc. într-o formă impecabilă şi cu un conţinut competitiv. 

Un aspect aparte îl oferă conceperea copertei care este tratată ca o carte de 

vizită, aşa cum este normal, a revistei şi din punct de vedere a apartenenţei 
acesteia la un for educaţional care este Colegiul însuşi,  dar şi din punct de vedere 

al ideii structuratoare care trebuie să apară, într-un simbol mai mult sau mai 
puţin încifrat, conţinând o viziune care să integreze cele două coperte exterioare (1 
şi 4) pentru a da o senzaţie de întreg şi un impact psihologic mai mare „intrării” în 

lumea revistei. 
Această poate prea lungă descriere a proiectului este menită să prezinte 

activităţile şi solicitările la care este supusă persoana numită aici prea puţin pe 

gustul nostru est-european educabilă şi impactul lor asupra dezvoltării acesteia. 
În primul rând, în etapa alegerii ideii integratoare a eseurilor din prima secţiune, 

brainstormingul creat este o bună ocazie pentru a evolua din punct de vedere al 
gândirii sintetice ( pentru că diverse teme majore trebuie extrase din preocupările 
elevilor, disciplinele dintr-o dată nu mai au graniţe, este unul din foarte puţinele 

momente când tinerele minţi sunt făcute să se elibereze de nişte limitări de fapt 
destul de artificial constituite şi să aibă în faţă atât peisajul foarte ofertant al 

zonelor de graniţă dintre acestea, cât şi spaţiile în care ele interferează, dar, ceea 
ce este, după părerea noastră extrem de recompensator pentru o dezvoltare 
holistică a inteligenţei, viziunea marilor concepte ce străbat gândirea, în orice 
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domeniu ar fi ea. 
În a doua etapă este foarte importantă şi profitabilă atât pentru elev cât şi 

pentru profesorul îndrumător discuţia despre ideile ce pot structura eseul dat. 
Faptul că discuţia respectivă nu duce de multe ori decât spre nişte schiţe care vor 
fi până la sfârşit abandonate nu îi micşorează importanţa: exerciţiul rămâne, 

deprinderea de a desface un subiect dintr-un concept, de a structura mai apoi o 
lucrare inter şi trans disciplinară sau poate numai îndrăzneala de a emite gânduri 

referitoare la aceasta emancipându-te de drumurile şi convenţiile de mult uzitate 
rămân un câştig. Iar dacă discuţia are loc în faţa clasei sau a unui grup de elevi şi 
acolo se pot înregistra progrese în aceste deprinderi, fie chiar şi prin admiraţia sau 

invidia pe care spectacolul pe care aceste idei îl pot crea care constituie un 
memento sau un punct de plecare în discuţii referitoare la diverse aspecte legate 

mai mult sau mai puţin vizibil de ceea ce ei au văzut desfăşurându-se sub ochii 
lor.  

Faptul că procesul de producere a unui material atât de sofisticat se 

desfăşoară sub ochii colegilor acestor copii de excepţie le creează o anumită aură, 
iar ambiţia de a apărea în revistă asigură de multe ori participarea multor elevi la 
celelalte două secţiuni ale revistei care cuprind elemente de imagine a Colegiului, 

calendarul tuturor evenimentelor desfăşurate în Colegiu de-a lungul unui an, 
rubrica de debut sau cea de experienţe didactice. Un real interes îl au rubricile 

care popularizează premiile obţinute sau proiectele internaţionale, o secţiune fiind 
cea de promovare a imaginii liceului, iar cealaltă de încurajare a tinerelor talente.. 

Documentarea pentru o asemenea întreprindere este o aventură care îl 

pregăteşte pentru o sarcină asemănătoare ce cu siguranţă apare în faţa unei 
lucrări de evaluare, a unui examen sau a unui concurs, ca să nu mai vorbim de 
învăţământul universitar sau de profesiile pentru care majoritatea elevilor noştri 

se pregătesc.  
Faptul că sunt implicate în acest proces de elaborare foarte multe texte, 

opere, lucrări care nu sunt în programa şcolară dezvoltă aptitudini şi abilităţi de 
interpretare la prima vedere/audiţie  a unor produse artistice, ştiinţifice, folclorice, 
publicistice etc. din cele mai diverse, implicând linii directoare  ale personalităţii 

din cele mai diferite, iar faptul că trebuie să prindă evenimente, să fie atenţi la 
stocarea imaginilor, la modul în care colegii lor care au diverse proiecte trebuie să 

apară în cea mai bună imagine în 
paginile revistei creează o anumită 
responsabilizare, o morală a lucrului 

făcut cât mai aproape de perfecţiune, 
dar şi un anume respect reciproc al 
celui despre care se scrie şi al celui 

care a redactat materialul. 
Festivitatea de lansare este 

tradiţional făcută ca moment distinct 
în cadrul serbărilor dedicate patronului 
spiritual al Colegiului şi anume ziua de 

24 Ianuarie, într-un cadru solemn, aceasta arătându-le o dată în plus elevilor că 
munca pe care o fac este stimabilă la un nivel înalt, că sunt importanţi şi 

respectaţi, că lucrul lor contează atât pentru ei înşişi cât şi pentru comunitatea 
din care fac parte. 

 Receptarea produsului, analiza SWOT pe care reuşim să o facem (din 
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păcate din motive care ţin de balcanismul nostru, poate, sau de nerăbdarea latină 
niciodată în mod destul de meticulos) dezvoltă componenta responsabilităţii, a 

stimei de sine, dar şi a fairplay-ului şi a modestiei şi toleranţei pentru că aspectele 
mai bune ale operei  trebuie lăudate şi valorizate ca atare, aspectele cu care nu 
sunt de acord, dar care ţin de alte valori şi gusturi nu trebuie aneantizate pe 

criterii subiective sau de opţiune individuală, iar punctele slabe trebuie însuşite 
ca provocări pentru autoperfecţionare. 

Semnalele care apar în media, care, până acum, cel puţin, au fost deosebit 
de bune, dar şi modul în care, prin articole proprii, prin interviuri date posturilor 
de televiziune de către îndrumător şi de elevi îmbunătăţesc capacităţile 

comunicaţionale şi modul cum elevii se privesc prin intermediul acestei 
formidabile oglinzi care sunt mijloacele audiovizuale. 

Situl Colegiului are o rubrică specială pentru „Revista noastră” 
În concluzie, o revistă e o şcoală nu paralelă cu cea normală, ci 

complementară, e un laborator de descoperire a unei vocaţii de comunicator, de 
om de cultură , de cercetător, de specialist în public relations, o ucenicie în 

munca de tehnoredactor, de editor, de lider şi o aventură complexă cu rezultate 

majore în evoluţia personală. 

 
Dragalina – drag de ţară, drag de oameni 

Prof. dir. Ţepeneu Alideia Petronela 

Liceul Teoretic “General Dragalina”, Oraviţa, jud. Caraş-Severin 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

  
Ca profesor de limba şi literatura română, dar mai ales ca director al unei 

instituţii de învăţământ cu o tradiţie în educaţie de peste 140 de ani, mi-am 

propus ca principale obiective cunoaşterea şi promovarea valorilor şi a specificului 
naţional, dezvoltareasentimentuluipatriotic, a  mândriei de a fi român, 

sădemonstreze spirit umanitarşidragoste de semeniprininiţiereaunoracţiuni de 
voluntariat pentru ajutorarea semenilor noştri. Elevii vor fi sensibilizaţi în a 
aprecia valorile ţării noastre şi a dezvolta compasiune pentru cei care au nevoie de 

ajutor în cadrul proiectului Dragalina-drag de ţară, drag de oameni. 
 A devenit deja o tradiţie ca de sărbătoarea naţională elevii liceului nostrum 

să strige cu mândrie ,,Noi suntem români!” Astfel, vineri, 28 noiembrie 2014, Sala 

festivă a adăpostit ediţia a IV- a a Concursului ,,Noi suntem români!”, dedicate 
sărbătoririi zilei nationale a României. În calitate de organizator al concursului, 

deşi anul acesta deţin o funcţie de conducere, am ţinut, ca în fiecare an, să 
coordonez această activitate, considerând-o un concurs de suflet, un proiect 

DIRECTOR PROF. ŢEPENEU ALIDEIA-PETRONELA       

(septembrie 2014-prezent)     
Profesor titular de Limba şi Literatura Română 

(2006-prezent) 

Coordonatorcerc dramatic TRUBADURII (2010-
prezent) 

Coordonatorcerc de lectură DRAGALECT (2012-

prezent) 
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iniţiat în urmă cu 4 ani din dragoste pentru valorile tradiţionale şi specificul 
naţional. 

Pentrucă din acest an suntprofesor la 
clasa a IX-a Filologie,trupa de teatru 
Trubadurii înfiinţată înurmă cu 4 ani cu 

foştii elevi filologi s-a înnoit cu 30 de 
membri, respective elevii acestei clase. 

Astfel, fiecare membru a avut un rol bine 
stabilit în organizarea şi desfăşurarea 
acestui concurs. Naomi Sfercoci şi Vlad 

Ediţoiu au avut prilejul de a prezenta 
acest spectacol, în deschiderea căruia 

Corul liceului, Aurora, condus de 
doamna profesoară Zainea Cristina, a 

intonate imnul naţional. Am apelat astfel la muzică, un prim element de 

interdisciplinaritate al acţiunii noastre. Şi pentru că ne aflăm în preajma 
sărbătorilor de iarnă, membrii corului au continuat cu creaţii specifice, fiind 

acompaniaţi la chitară de domnii profesori Bogdan Nicolaevici si Mihael Lazarov. 
Ca în fiecare an, concursul  a avut trei secţiuni: Creaţie literară, Creaţie 

plastic şi Moment artistic, în elaborarea lucrărilor elevii urmărind promovarea 

imaginii ţării noastre şi demonstrarea mândriei de a fi român.  
La secţiunea Creaţie literară, elevul Ediţoiu Vlad  din clasa a IX-a filologie 

a obţinut pentru a treia oară consecutive premiul I, urmat de eleva Gherman 

Oana din clasa a VIII-a cu premiul II şi Negru Bogdan-clasa a VI-a şi Cean Larisa-
clasa a V-a care au obţinut premiul III. La ciclul primar premiul I i-a revenit elevei 

Daria Ion din clasaa II-a cu poezia Micul românaş. La sectiunea Creatii 
plastice, locul I a fost obţinut de eleva Dragomanu Anca, din clasa a XI-a SN1, 
locul II-eleva Băcilă Florina, locul trei i-a revenit elevului GuimanIoan Vergilius  

din clasa a VIII-a. 
        La secţiunea Moment artistic, participanţii s-au întrecut pe ei înşişi, 

într-o competiţie în care au dovedit imaginaţie, originalitate, dar şi mândria de a fi 
român. Astfel s-au înscris în concurs nu mai puţin de 12 echipe, coordonate de 
domnii profesori după cum urmează: elevii din clasele primare, sub îndrumarea 

doamnelor învăţătoare : Gabriela Lăpusnianu, MirelaDragoş, Creţu Livia, Ildiko 
Stoenescu şi Claudia Tismănaru au prezentat o şezătoare din Banat. 

Clasa a VI-a, coordonată de domnul professor diriginte Imbri Bogdan  a 
susţinut un moment artistic numit Să ne unim cuţara! 

Elevii din clasa a VII-a ,pregătiţi de 
doamnaprofesoară de limba şi literature 

română, Ediţoiu Cornelia, a prezentat o 
adaptare după volumul de povestiri 

HanuAncuţei, de MihailSadoveanu. Clasa a 
IX a Sn a fost coordonată de  doamna 

dirigintă  Maria Ogrin şi a pregătit 
momentul artistic MareaUnire. 

A venit şi rândul câtorva dintre elevii 

coordonaţi de mine, membri ai trupei de 
teatru Trubadurii din clasa a IX-a F cu care 
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am prezentat sceneta în grai bănăţean Goşcidădzîuaţării, astfel că am 
conştientizat împreună importanţa lecturii literaturii dialectale. 

Tot o scenetă în grai bănăţean a pregătit şi clasa a X a F cu titlul Să-I şcolim 
la bătrâneţă coordonarea aparţinând doamnei diriginte Brânzei Luminiţa. Elevii 

din clasa a X- a Matematică-informatică, coordonati de doamna dirigintă Ediţoiu 
Cornelia au susţinut un moment liric. Clasa a XI-a Filologie a fost prezentă în 

concurs cu două moment distincte-patru elevi au dansat un brâu din Banat, fiind 
pregătiţi de doamna dirigintă Milotin Mirela, iar elevii Fodor Vlad si Enache 
Flavius au susţinut un moment artistic sub coordonarea doamnei profesoare 

Mutaşcu Lenuţa. 
Doamna dirigintă Ana Negru  a clasei a XI-a SN2 a pregătit o sezătoare. 

Clasa a XII-a F, coordonată de doamna profesor de istorie, Lenuţa Mutascu,  a 

prezentat momentul  artistic numit Unirea, iar clasa a XII a prezentat sceneta 
Povestea bunicii coordonată de doamna dirigintă. 

La finalul concursului, juriul a hotărât să acorde următoarele premii, acestea 
constând în ceasuri de perete, căni, medalii şi steguleţe tricolore inscripţionate cu 
numele concursului şi al liceului  

La final, încalitate de profesorcoordonator, amadresatfelicitări tuturor elevilor 
participanţi şi mulţumiri cadrelor didactice pentru strădania de a coordona 

activităţi antrenante şi interesante, prin care au promovat sentimental mândriei 
naţionale, dragostea de patrie şi de neam. 

Elevii au purtat costume populare, conştientizând importanţa valorilor 

tradiţionale, frumuseţea portului popular, au ascultat imnul national, fiind 
sensibilizaţi în a asculta versurile şi muzica specific româneşti, dar mai ales au 
valorificat toate aceste sentimente în creaţii literare specifice. Toate poeziile 

câştigătoare la secţiunea Creaţie literară au fost publicate în revista şcolii 
,,Jurnal de liceu”.  

 

 
Avantajele utilizării TIC în procesul instructiv-educativ 

Prof. inf. Dima Bogdan 

Liceul cu Program Sportiv, Arad 

 

Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru 
educaţie. Existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul 
ei, capătă deci un ritm din ce în ce mai alert, devine tot mai marcată de 

necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii înconjurătoare, 
pentru ca luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent. Aceasta duce 
inevitabil, la creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea 

stocării şi prelucrării acesteia, deci la necesitatea utilizării calculatorului atât în 
viaţa de zi cu zi cât şi în procesul instructiv-educativ. 

Tehnologiile digitale nu trebuie să reprezinte o simplă adăugare în planul de 
învăţământ, ele trebuie să fie integrate deplin „în serviciul educaţiei” la toate 
nivelurile sistemului şcolar. Actorii educaţionali trebuie să fie formaţi pentru a 

face faţă schimbării, incertitudinii şi inovării. Complexitatea crescută a şcolilor şi 
mediilor de învăţare de astăzi sugerează nevoia realizării într-o nouă manieră a 
activităţilor educaţionale. De aceea lucrarea prezintă avantajele şi limitele utilizării 

TIC în procesulde învăţământ şi o analiză asupra eficienţei utilizării TIC în 
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procesul instructiv-educativ. 
Avantaje şi limite ale utilizării calculatorului în procesul de învăţământ. 

Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia 
trebuie realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-
educativ, nu să îl îngreuneze. Calculatorul trebuie folosit astfel încât să 

urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să 
permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă 

evoluţie. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu 
entuziasm nu cu frică şi rezistenţă. Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre 
schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât maibine pentru a face faţă noilor 

tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reacţiona la schimbare 
poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul trăieşte el însuşi într-o 

societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va 
trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu. Deci, 
introducerea în şcoală a Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări 

importante în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat 
a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu 
calculatorul şi al colaborării cu profesorul. 

Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective : 
1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual 
Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire al profesorului 

înutilizarea calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de 

interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora, de atmosfera din clasă şi tipul 
programelor folosite,de timpul cât se integrează softul în lecţie, de sincronizarea 
explicaţiilor cu secvenţeleutilizate, de metodele de evaluare, de fişele de lucru 

elaborate. 
Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit 

acalculatorului în timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării 
prinneparticiparea unor elevi la lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate 
producerepulsie faţă de acest mijloc modern de predare-învăţare-evaluare. 

Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de 
calcul şi de investigare arealităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. De-asemenea 

individualizarea excesivă aînvăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la 
izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial. Materia se segmentează 
şi se atomizează prea mult, iaractivitatea mentală a elevilor este diminuată, ea 

fiind dirijată pas cu pas. 
Totuşi utilizarea calculatorului are numeroase avantaje : 
1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de 

schimbare socială rapidă 
2. Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică 

3. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea 
4.Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin 
apreciereaimediată a răspunsurilor elevilor 

5. Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare 
6. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei 

7. Introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independentă 
8. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate 
9. Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului 
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10. Dezvoltarea culturii vizuale 
11. Formarea deprinderilor practice utile 

12. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a 
reproiecta activitatea în funcţie de secvenţa anterioară 
13. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a 

rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele 
14. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor 

aplicaţii 
15. Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare 
a unei probleme elevul îşi gaseste singur răspunsul pentru o problemă concretă 

16. Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie 
permanentă (educaţia de-a lungul întregii vieţi) 

17. Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la 
care este utilizat calculatorul şi faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale 
societăţii 

18. Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional 
De asemenea calculatorul este extrem de util deoarece simulează procese 

şifenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de 

bine înevidenţă. Astfel, prin intermediul lui se oferă elevilor, modelări, justificări şi 
ilustrăriale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor 

neobservabile sau greu 
Permite realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorită 

lipsei materialului didactic, a dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare 

sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi profesorul. Elevii au posibilitatea să 
modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară experimental virtual, îl pot 
repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată urmări modul în care se 

desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi. 
Deşi efectuarea experimentelor reale este extrem de utilă deoarece aşa cum 

spunea un proverb chinez: ”o imagine înlocuieşte 1000 de cuvinte”, pregătirea şi 
realizarea acestora consumă timp şi material didactic. 

În acelaşi timp, calculatorul, construieşte contexte pentru aplicaţii ale 

conceptelorstudiate, permite verificarea soluţiilor unor probleme sau identificarea 
condiţiilor optime de desfăşurare a unui nou experiment. De asemenea, 

calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru 
colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea informaţiilor, pentru 
tehnoredactarea unor referate. Astfel elevii îşi dezvoltă capacitatea de a aprecia 

critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor dobândite din diverse surse. 
Calculatorul permite crearea de situaţii problemă cu valoare stimulativă şi 

motivaţională pentru elevi, sau cu statut de instrument de testare a nivelului 

cunoştinţelor şi abilităţilor însuşite de către elevi, îmbunătăţirea procesului de 
conexiune inversă, graţie posibilităţilor de menţinere sub control a activităţii 

elevilor. Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele şi 
posibilităţile elevului impune desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de 
nivel. Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi 

numai este nevoit să reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să 
gândească logic şi să localizeze informaţia de care are nevoie. 

Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite 
elevului să cunoască exact la ce nivel este situat, să îşi recunoască limitele şi 
posibilităţile. Astfel se dezvoltă conştiinţa de sine şi dorinţa de a reuşi. Va cerceta, 
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va învăţa motivat, devenind astfel o fiinţă capabilă de autoinstruire. Utilizarea 
calculatorului şi a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un 

timp mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în 
favoarea unor activităţi de învăţare care să implice procese cognitive de rang 
superior: elaborarea de către elevi a unor softuri şi materiale didactice necesare 

studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să pună întrebări, 
să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta propria viaţă. Ei 

devin personae responsabile capabile să se integreze social. 
În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de 

capriciile profesorului. Poate chiar să se autoevalueze singur. Este redusă starea 

de stres şi emotivitatea elevilor. Există posibilitatea evaluării simultane a mai 
multor elevi cu nivele de pregătire diferite, deoarece testele de evaluare sunt 

realizate de asemenea pe nivele de dificultate diferite. Se pot realiza recapitulări, 
sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea mai rapidă a 
informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării 

cunoştinţelor şi dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, 
proiecte, portofolii, pagini html. diferite examene şi concursuri şcolare, manifestări 
ştiinţifice şi cultural artistice, cărţi şi reviste şcolare, cursuri de pregătire şi 

perfecţionare pentru elevi şi pentru profesori, grafice de desfăşurare a olimpiadelor 
şi examenelor, documente oficiale, forum de discuţii, note ale elevilor şi date 

despre activitatea lor în şcoală, anunţuri şi mică publicitate, statistici realizate de 
elevi pe diverse teme, mesaje, cursuri opţionale, facultăţi şi colegii). 

Instruirea şi învăţarea bazată pe Web (Web-based learning) oferă astfel 

elevilor interactivitatea (posibilitatea schimbului de păreri, opinii, materiale), 
mediu multimedia (matrialele prezintă cel puţin doua elemente multimedia: text, 
grafică,audio, animaţie, video etc), mediu deschis (se pot accesa diferite pagini 

Web sauaplicaţii), mediu sincron şi asincron de comunicare, independenţa faţă de 
echipamente,distanţă şi timp (elevii pot utiliza orice calculator conectat la Internet 

şi pot comunicacu persoane din orice colţ al lumii). 
Se poate spune deci că utilizarea Internetului şi a tehnologiilor moderne 

reprezintă cea mai complexă formă de integrare a educaţiei informale în educaţia 

formală. Utilizarea tehnologiilor moderne în procesul de învăţământ este 
îngreunată de lipsa unor softuri de foarte bună calitate, de imposibilitatea 

adaptării softurilor străine programelor şcolare româneşti, de costurile foarte 
ridicate, de lipsa unui personal specializat şi a dotărilor corespunzătoare, de 
rezistenţa la schimbare a cadrelor didactice, a elevilor, a părinţilor. 

Deşi avantajele utilizării TIC în educaţie sunt numeroase, elevul nu trebuie 
transformat într-un “robot” care să ştie doar să folosească calculatorul. El trebuie 
să realizeze atunci când este posibil experimentele reale, deoarece îi dezvoltă 

spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, răbdarea, atenţia, abilităţile 
practice. De-asemenea, educaţia nu se realizează numai prin simpla dezvoltare 

intelectuală. Tot atât de importantă este şi necesitatea educaţiei pentru viaţă, tot 
ceea ce generează interes şi cunoaştere. Deci nu se poate pune problema înlocuirii 
profesorului cu calculatorul. Acesta trebuie utilizat doar pentru optimizarea 

procesului instructive-educativ, în anumite etape. Deoarece softul educaţional nu 
poate răspunde tuturor întrebărilor neprevăzute ale elevilor, profesorul va deţine 

întotdeauna cel mai important rol în educaţie! 
Utilizarea calculatorului în şcoală nu trebuie să fie limitată doar la un 

anumit domeniu de exemplu informatica; calculatorul trebuie să-şi găsească loc şi 
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în cadrul altor discipline, într-un mod raţional şi bine gândit! 
Asadar, se poate spune că integrarea resurselor TIC în educaţie este 

benefică şi duce la o creştere a performaţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să 
posede cunoştinţe de utilizare acalculatorului. Aceasta implică introducerea orelor 
de informatică şi TIC la toate profilurile şi la toate treptele de învăţământ. De 

asemenea ar trebui să se lucreze cu grupe mici de elevi, iar clasele să fie dotate cu 
calculatoare performante conectate la Internet, ar trebui realizate biblioteci de 

programe şi sisteme expert în acord cucurriculum-ul şcolar în curs de reformare, 
iar promovarea pătrunderii spirituluiinformatic în şcoli să fie intensificată.  

Profesorii ar trebui să posede pe lângă cunoştinţele teoretice şi practice 

aferente disciplinei studiate şi abilitaţi de utilizare a TIC. Deci concentrarea pe 
utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor de către profesori şi de către 

cei care învaţă devine o prioritate. De asemenea ar trebui realizatemai multe 
cercetări metodice privind implementarea TIC în educaţie.TIC nu trebuie să fie 
doar un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente într-o altă manieră, 

trebuie să ducă la modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă al 
profesorilor, cristalizate în secole de învăţământ tradiţional, prea puţin preocupat 
de personalitatea şi de posibilităţile elevului. 

Utilizarea TIC nu trebuie să devină o obsesie deoarece fiecare elev are 
dreptul la succes şcolar şi la atingerea celor mai înalte standarde curriculare 

posibile de aceeatrebuie găsite metodele pedagogice adecvate în fiecare caz în 
parte. Nu trebuie deci sărenunţăm la cretă, tablă şi burete, la lucrul cu manualul, 
la rezolvarea de probleme şi la efectuarea experimentelor reale deoarece prin 

realizarea unei legături directe între experienţa practică şi ideile teoretice, studiul 
fizicii contribuie la formarea competenţelor necesare dezvoltării personale a 
elevului şi a societăţii în care trăieşte. 

În concluzie, putem spune că pentru a realiza un învăţământ de calitate şi 
pentru a obţine cele mai bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de 

predare,învăţare, evaluare cât şi metodele moderne! 
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Coordonarea/implicarea mass-media în eficientizarea 
învăţării şi activarea autoevaluării 

prof. Farcaş Angelica 

Liceul cu Program Sportiv, Arad 

 

Tratarea acestei teme a intrat în atenţia noastră, întrucât - cunoscând 

efectele mediatice negative ce pot să le afecteze elevilor dezvoltarea mentală, 
morală, fizică - am considerat că ar fi utilă recunoaşterea potenţialului educativ-

formativ-informativ al conţinutului mediatic, valorizat pozitiv de receptorii de 12-
18 ani, atât la nivel cognitiv, cât şi relaţional şi identitar.  

Asemenea specialiştilor din domeniul mediatic şi din cel al educaţiei, 

considerăm că educarea consumului mediatic prin conştientizare şi 
responsabilizare este calea de urmat pentru diminuarea efectelor negative ale 

mass-media asupra copiilor şi tinerilor, dar şi modalitatea de a valorifica 
potenţialul educativ al conţinuturilor mediatice. 

Datorită experienţei pedagogice şi didactice în domeniul denumit în prezent 

educaţie pentru mass-media şi existenţei unor principii specifice funcţionării 
acestora, considerăm că, pe lângă competenţa mediatică pe care fiecare individ ar 
trebui să o dezvolte – competenţă presupunând, în literatura de specialitate, 

educarea accesului responsabil la conţinuturile mediatice; dezvoltarea unei 
gândiri critice în legătură cu mesajele mediatice; capacitate de a comunica în 

diverse contexte cu ajutorul textelor mediatice – suntem îndreptăţiţi să propunem 
stimularea interesului elevilor pentru studiu şi (auto)evaluare, printr-o 
componentă mediatică ce se poate afilia componentei comunicaţionale presupuse 

de studiul limbii române. 
În sensul abordării pragmatice a problemei, apreciem ca fiind oportună, în 

primul rând, o analiză a calităţii de receptori ai mesajelor mediatice atât a 

profesorilor/părinţilor, cât şi a elevilor din ciclul gimnazial şi liceal.  Deschiderile 
pe care le oferă mass-media, trebuie îngrădite numai de educarea selectării 

conţinuturilor mediatice pentru ca acestea să se concretizeze în acumulări 
consistente în plan cognitiv şi în valorizări pozitive în plan atitudinal. La fel de 
importantă ni se pare inserarea în practica didactică a unor principii şi metode 

specifice domeniului mediatic, chiar şi în actul evaluativ.  
Incursiunea în problematica receptării şi producerii mesajelor mediatice, în 

lucrarea de faţă, investigarea procesului comunicării mediate, comparativ cu acela 
al comunicării directe/nemediate, analiza conţinuturilor oferite de mijloacele de 
informare în masă, corelate cu principiile acestora, ne-au sugerat utilitatea media 

în cadrul evaluării la limba şi literatura română. În orice lanţ comunicaţional 
direct, nemediat (în comunicarea didactică, de pildă) între emiţătorul de mesaje şi 
receptorul acestora se produce un feed-back. Preluarea informaţiei mediatice fără 

o analiză a mesajelor este inutilă în formarea unor strategii menite să dezvolte 
competenţe mediatice sau lingvistice. Se intenţionează cultivarea capacităţii de a 

recunoaşte/produce tipurile de texte ce se vehiculează în media, dar, mai ales, 
calitatea de a comunica folosind texte, sunete şi imagini fixe sau în mişcare. Prin 
aceasta se realizează o instruire suplimentară, sporind receptivitatea faţă de 

conţinuturile informaţionale propuse de media. 
În exemplificarea posibilităţii de folosire a mass-media în procesul de 

învăţământ, putem crea, la nivel lingvistic, un raport între exprimarea normată, 
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subordonată reglementărilor oficiale – valenţele exprimării media – întrebuinţarea 
individuală a mijloacelor lingvistice de către elevi. În viziunea noastră, activitatea 

de cultivare a limbii creşte capacitatea de informare şi stimulează originalitatea de 
gândire şi expresie; cadrul poate fi mai mult decât ora de limba română. Pentru 
consolidarea normelor exprimării stabilite de gramatică, dicţionare şi îndreptare, 

se pot utiliza texte din audiovizual care valorifică anumite reguli; eventualele erori 
gramaticale întâlnite în mass-media se pot verifica punându-le alături de formele 

corecte din dicţionar. La fel, achiziţionarea defectuoasă de către elev a unor 
elemente lingvistice poate fi depistată şi corectată prin confruntarea cu cele 
întâlnite în diverse emisiuni, raportându-se obligatoriu la documentele normative 

lingvistice în vigoare. 
Prin chestionare orală, în cadrul unor activităţi vizând identificarea şi 

producerea de texte specifice mediului televizual, elevii au mărturisit că, prin 
activităţile care implică receptarea activă media, au descoperit noi posibilităţi de 
a-şi organiza vorbirea şi scrierea, au câştigat abilităţi de comunicare şi au devenit 

mai atenţi la aspectul lingvistic şi la alte forme de exprimare ale celor implicaţi în 
realizarea produsului mediatic. 

Printre activităţile propuse pentru valorificarea „produselor media”, în 

scopul evitării abaterilor gramaticale în exprimarea individuală, se evidenţiază:  
- expunerea normelor ortografice „personalizate”; redactarea unor texte 

folosind normele limbii literare; 
- exerciţii de analiză de text jurnalistic; 
- exerciţii de folosire a echipamentelor audio-video; 

- discuţii şi analize comparative; comentarea unor fragmente de presă; 
- exerciţii de selectare a informaţiilor dintr-un text aparţinând unor medii 

diferite; 

- exerciţii de construire a unor texte/secvenţe informative, descriptive, 
narative, argumentative şi persuasive pentru televiziune; discursul mediatic; 

- exerciţii de redactare a unor texte jurnalistice informative (reportajul, 
ancheta, interviul, relatarea); 

- exerciţii de construire a dialogului de tip conversaţie cotidiană, dezbatere 

şi polemică; 
- dezbateri argumentative privind reacţiile proprii ale elevilor la receptarea 

diferitelor tipuri de texte;   
- exerciţii de construire a unor texte urmărind scopuri determinate (a 

informa, a convinge, a trezi emoţii, a delecta); 

- dezbateri, sistematizări, proiecţii. 
- activităţi de grup, inventarierea surselor de informare pe care elevul le 

poate folosi pentru a-şi clarifica sau îmbogăţi cunoştinţele, discutarea în clasă, 

evaluarea (grile de exerciţii orale/scrise; portofolii) 
Evident, toate aceste activităţi acordă o pondere sporită elementelor de 

limbă şi comunicare şi recomandă studierea acestora cu accent pe latura 
aplicativă, aşa încât elevii să devină capabili să se raporteze la cultură autonomi, 
reflexivi, critici, creativi. 
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Canotajul arădean în decursul timpului 
Prof Muscă Gheorghe 

Clubul Şcolar Sportiv Gloria 
  

Primele semne ale canotajului arădean se regăsesc din timpuri 
imemoriabile. Apele Mureşului au fost străbătute de oamenii acestor meleaguri 

din necesitate, din nevoia de comunicare şi de multe ori din plăcere sau din 
plăcerea magică de a pluti, de a se întrece cu ceilalţi semeni şi astfel au luat 
naştere sporturile nautice. 

 Mărturie a acestor preocupări ale sporturilor nautice în ţinutul Aradului 
stau acele câteva monoxile (ambarcaţiuni care au fost realizate dintr-un singur 

trunchi de copac) găsite de arheologi în albiile râurilor arădene. 
 Navigaţia pe apele Mureşului cu ambarcaţiuni mici a fost semnalată încă 
din Evul Mediu în documentele vremii, documente care se află în monografiile 

judeţului (Marki, Lakatoş), precum şi în documentele existente în Arhivele 
Statului din Arad. Negoţul cu lemn, cu sare şi cereale pe râul Mureş a constituit la 
acea vreme adevărate artere de circulaţie care făceau legătura între Carpaţi, Tisa 

şi chiar Dunăre. Amplasarea morilor de cereale dea lungul Mureşului de jos, a 
determinat necesitatea confecţionării de ambarcaţiuni pentru transportul 

mărfirilor şi a persoanelor. 
 Datorită acestor cauze, în anul 1848 ia fiinţă la Arad Autoritatea de 
Navigaţie a Mureşului care a avut rolul de a reglementa circulaţia ambarcaţiunilor 

pe Mureş. 
În anul 1884 se constitue la Arad Asociaţia Constructorilor de Ambarcaţiuni 

din ţinutul Aradului care a avut filiale la Lipova, Săvârşin, Pecica şi Periam.În 
statutul acestei asociaţii era prevăzut ca obiect de activitate construcţia diferitelor 
tipuri de ambarcaţiunidestinate pentru transportul de mărfuri, dar şi pentru 

întreceri. Aceste ambarcaţiuni destinate întrecerilor erau mult mai uşoare, mai 
vioaie şi se utilizau în întreceri nautice organizate cu ocazia diverselor sărbători 
sau evenimente. 

 Aceste câteva consideraţii cu iz istoric vin să fundamenteze existenţa 
condiţiilor naturale de care a benificiat Aradul în ceea ce priveşte apariţia şi 

dezvoltarea a primelor elemente ale canotajului. 
 O altă cale de pătrundere a sporturilor nautice în zona Aradului o constitue 
importul de ambarcaţiuni făcut de către studenţii care se aflau la studii în 

străinătate Londra, Viena, Budapesta şi care au avut cunoştinţele necesare 
privind practicarea sporturilor nautice.  

 Istoria canotajului pe meleagurile arădene a început în secolul trecut, în 
anul 1864 când un grup de tineri studenţi din Timişoara, întorşi din străinătate 
de la studii, au înfiinţat, pentru plăcerea lor, societatea de luntrişoare " Regata ", 

unde practicau vâslitul de agrement 
În anul 1879 ia fiinţă Societatea de Gimnastică din Arad, care în 1890 îşi extinde 
activitatea prin infiinţarea secţiei de canotaj. Tot la Arad, în acelaş an ia fiinţă 

Clubul Mureşul, iar în anul 1909 se înfiinţează clubul Regata Arad (azi baza 
sportivă CSS Arad). 

ANUL 1890 ESTE ANUL DE NAŞTERE AL CANOTAJULUI PE MELEAGURILE 
ARĂDENE. 
- 1890.- 04.august – se înfiinţează la Arad Asociaţia Vâslaşilor Mureşul Arad cu 
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secţie de canotaj, ocazie cu care are loc primul concurs oficial  de canotaj Arad-
Zădăreni. 

- 1890 - în luna august sosesc la Arad din Hamburg primele ambarcaţiuni 
(schifuri 2+1, 4+1, 8+1) cumpărate de cetăţeanul Vince Nicolae pentru Asociaţia 
Mureşul 

- 1892- se organizează la Arad primul concurs internaţional de canotaj între 
echipa Clubului Mureşul şi Tisa din Szeged, concursul fiind câştigat de 

arădeni.Acest concurs devine tradiţional, iar în colecţia Muzeului Judeţean Arad 
se află câteva trofee câştigate de sportivii arădeni. 
- 1901 -  se constituie la Arad Clubul Muncitoresc de Canotaj 

- 1902 – ia fiinţă în cadrul Societăţii de Gimnastică din Arad la iniţiativa 
profesorului  de educaţie  fizică Nagy Şandor o secţie de canotaj, care îşi procură o 

serie de ambarcaţiuni folosite din Ungaria şi Austria. 
- 1909 -  se înfiinţează  la Arad Clubul Vâslaşilor Mureşul din Arad  
- 1911 - Ia fiinţă la Arad Asociaţia Muncitorilor pentru Educaţie Fizică Arad 

(A.M.E.F.A.)  
iar in anul 1924 în cadrul asociaţie ia fiinţă secţia de canotaj 
- 1913 - se constituie la Arad Asociaţia Sportivă Română "Gloria". În anul 1922 

fuzionează cu C.F.R. Arad şi ia parte în campionat cu denumirea Gloria - CFR. În 
anul 1930 se înfiiţează în cadrul asociaţiei secţia de canotaj 

- 1914  - la  30 iunie se organizează la Arad prima expediţie cu kaiace de 4 
persoane pe râul Mureş pe distanţa Arad-Szeged. 
- 1920 - Asociaţia Vâslaşilor Mureşul din Arad se transformă în Asociaţia Regata  

- 1921 - se constituie la Arad Asociaţia Sportivă "CFR 
- 1923 - Se constituie la Arad Clubul Sportiv "Hellas" Arad având şi secţiile de 
sporturi nautice canotaj şi kaiac. 

- 1923 -se organizează la Arad primul Campionat Naţional, competiţie organizată 
de Clubul local  Mureşul cu următoarele probe : schif simplu, dublu rame, 4+1 

rame, juniori 4+1 şi 8+1, dublu femei. 
- 1924 – ia fiinţă secţia de canotaj din cadrul clubului AMEFA sub conducerea 
inimoşilor susţinători ai canotajului Mahar şi Dumitru Ristin. La început secţia de 

canotaj îşi stabileşte cartierul general în casa Zsigmond(lângă podul 
AradulNou).După o scurtă perioadă de timp secţia de canotaj se mută într-un 

hangar care era la acea data o anexă a Hanului Pescarilor, situat în apropierea 
casei pompelor din Micălaca (Bula) 
- 1924 – 03 iulie are loc primul Campionat al Aradului cu participarea celor 4 

secţii de canotaj din Arad existente la această dată:Mureşul, Regata, Helas şi 
AMEFA. La acest campionat participă şi ungrup de canotori dim Timişoara în 
frunte cu celebrul canotor Cserhati Francisc 

- 1925 –iulie Federaţia Societăţilor Sportive din România hotăreşte organizarea 
primului Campionat Naţional din România în oraşul de pe Mureş.La această 

competiţie participă peste 40 de ambarcaţiuni în probele de simplu şi 2+1 pe 
distanţe de 1.500, 2.000 şi 2.500 m.  
- 1925-1930 – Uniunea Federatiilor Societăţilor Sportive din România stabileşte ca 

în toată această perioada (5 ani) Campionatele Naţionale de canotaj să se 
desfăşoare la Arad datorită competenţelor de organizare şi implicarea oficialităţilor 

locale. 
- 1931 – are loc la  Arad Adunarea Generală de constituire a Federaţiei Române  a 
Sporturilor Nautice cu ocazia căreia doctorul Cornel Iancu locuitor al Aradului a 
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fost ales preşedinte al Federaţie Române a Sporturilor Nautice.  Federaţia 
funcţioneaza la Arad până în anul 1937 

 - 1932 - se constituie la Arad  Societatea sportivă a funcţionarilor din judetul 
Arad care are în componenţa sa şi secţia de  sporturi nautice. 
- 1933 – Aradul este gazdă pentru Campionatul Naţional de Canotaj, prilej cu care 

sportivii de la AMEFA obţin două titluri de campioni cu fraţii Mezei şi unul de 
vicecampion în proba de dublu şi 4+1. 

- 1934 – Campionatul Naţional de Canotaj se desfăşoară la Timişoara,unde 
cluburile din Arad reuşesc să câştige 7 titluri din 9 probe. 
- 1935 - Campionatul Naţional de Canotaj pentru prima dată se desfăşoară la 

Bucureşti pe lacul Snagov, unde sportivii arădeni la categoria junior cîştigă titlul 
de campion. 

-1936 – pentru a 8 oară Campionatul Naţional de Canotaj se desfăşoară la Arad, 
unde echipajul Oszeter şi Kurecska câştigă titlul de campion. 
- 1937 - Campionatul Naţional de Canotaj se desfăşoară la Constanţa, unde în 

prezenţa regelui Carol al II-lea, care îmmânează pentru a 4 a oară titlu de 
campion naţional al României echipajului Oszeter-Kurecska de la clubul AMEFA 
din Arad. 

- 1938 - Campionatul Naţional de Canotaj se desfăşoară la Constanţa, după o 
amânare de două luni, în condiţii deosebit de grele, într-o organizare nefastă care 

aduce sportivilor arădeni cele mai slabe rezultate din istoria participării lor la 
aceste campionate. 
- 1938-1944 este perioada războiului, perioadă în care sportul arădean implicit şi 

canotajul arădean cunoaşte regresul. 
O dată cu terminarea războiului activitatea sporturilor nautice începe să 

reînvie datorită unor oameni inimoşi, sportivi şi foşti sportivi de performanţă cum 

ar fii: fraţii Mezei cu antrenorul lor Botye Francisc, fraţii Oszter, patronul Hanului 
Pescăresc care pun pe linia de plutire canotajul din Arad. Baza materială a 

secţiilor de canotaj în mare parte este distrusă, ambarcatiunile sunt învechite, iar 
Mureşul este de nerecunoscut, având cele două poduri aruncate în aer. 
- 1945 - 18 aprilie se constituie la Arad Asociaţia Sportivă "ITA". Care în anul 

1950 devine "Flamura Roşie", iar în anul 1958 devine U.T.A. şi care încă de la 
înfiiţare 1945 are secţia decanotaj 

- 1945 – se organizează la Arad primele concursuri locale de canotaj 
- 1946 – clubul AMEFA este preluat de către Sindicatul Lucrătorilor de Metal şi 
Lemn care vor contribui la rezolvarea bazei materiale asecţiei de canotaj. 

- 1946  - se constituie Asociaţia Sportivă. "Constructorul" Arad cu secţia Kaiac-
canoe, 
- 1946 – Campionatul Naţional de Canotaj se desfăşoară Orşova unde sportivii 

arădeni cîştigă 3 titluiri de campioni în probele de simplu feminin, dublu feminin 
şi dublu masculin. 

- 1948 – alţi doi arăden devin campioni la juniori este vorba de Vereş Carol şi 
Sarkozi Roland. 
- 1949 – aduce Aradului două titluri de campioni unul la juniori  Vereş Carol şi 

Sarkozi Roland şi la proba de 8+1echipaj format din, Oravecz; Kovacz, Barany, 
Bergesz, Ghero, Senciac, Pongracz, Micloşi, Homai. 

- 1950 - luna martie - se constituie la Arad Asociaţia Sportivă.  "Voinţa" Arad cu 
secţia canotaj academic de sporturi nautice care include canotajul academic şi 
secţia de  kaiac-canoe. 
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 - 1952 – J.O. Helsinki – Aradul este prezent la această olimpiadă cu 
echipajul de canotori de 8+1 format de umătorii sportivi de la C.F.R.-Voinţa Arad 

:Gheorghe Măcinic, Somoghy, Ştefan,Ioan, Vlăduţ, Niga Ioan, Konelicsa Ştefan, 
Milovoi Ianovici, Balog Yoltan, Bergez Iosif, Tiberiu Măcean.care ajung până în 
semifinalele competiţiei 

 - 1955   -  Sportivul Pongrac Stefan de la Clubul UTA câştiga medalia de aur de la 
CE de la Gand la canotaj proba de 4 rame 

 - 1958  -   Se constituie la Arad Şcoala Sportivă nr. 1 Arad care încă de la 
înfiiţare are secţie de canotaj. În 1967 devine Clubul Sportiv Şcolar Arad, în 1996 
LPS-CSS Arad, iar din 2003 CSS Gloria Arad Din 1958 şi până în 1990 în cadrul 

acestei unităţi sportive fucţionează secţia de canotaj, iar din anul 1990 secţia de 
canotaj se transformă în secţie de kaiac care funcţionează şi azi 

 - 1960 - J.O. Roma, Aradul este reprezentat de 3 sportivi de la canotaj 
Pongratz Ştefan  Karecska Ştefan, Vereş Carol. 
 - 1962 - Ana Tanamaş  de la Voinţa Arad devine Campioană Europeană 

 - 1964 - J.O. Tokyo. Aradul este reprezentat şi la această ediţie de canotorii 
Pongratz Ştefan şi Vereş Carol care obţinlocul 5 la schif 4 f.c. 
 -- 1966 - la CE seniori reprezentanta Aradului la canotaj este sportiva 

Kondoroczi Nemeth Iuliana de la CS UTA obţine medalia de bronz la canotaj 4+1 
vâsle. 

 - 1968 - la CE seniori sportiva Kondoroczi Nemeth Iuliana de la CS UTA 
obţine medalia de aur la canotaj 4+1 vâsle. 
 - 1968 - J.O.Mexic sportivul Papp Francisc de la Voinţa Arad este finalist.în 

proba de peror fără cârmaci 
- 1969 - la CE seniori sportiva Kondoroczi Nemeth Iuliana de la CS UTA obţine 
medalia de argint în proba de 4+1 vâsle. 

- 1970 -  la CE seniori sportivele  Kondoroczi Nemeth Iuliana şi Lazăr  Elisabeta de 
la CS UTA obţin aur în proba de 4+1 vâsle. 

- 1971  -  la CE seniori sportiva Lazăr  Elisabeta de la CS UTA obţine aur la 
canotaj 4+1 vâsle.  
- 1972 -  J.O. Munchen.  Aradul participă cu sportivul Papp Francisc la  canotaj 

în proba de peror fără cârmaci  şi ocupă locul 4. 
 -  1972 - la CE seniori sportiva Kondoroczi Nemeth Iuliana de la CS UTA 

obţine medalia de aur  la canotaj 4+1 vâsle. 
- 1973  -  la CE seniori sportiva Lazăr  Elisabeta de la CS UTA obţine argint la 
canotaj 4+1 vâsle 

 - 1974 -  la CM seniori sportiva Lazăr  Elisabeta de la CS UTA obţine 
argintul cu schiful de 4+1 vâsle. 
 - 1976 - J.O. Montreal Aradul participă cu sportiva Elisabeta Lazăr de la 

C.S. UTA care în proba de 4+1 obţine medalia de bronz în echipaj cu Felicia 
Afrasiloaie, Maria Micşa, Ioana 

 Tudoran, şi Elena Giurca, finalist este şi sportivul Papp Francisc în proba de 
peror faă cârmaci iar canotorul Lambertus Walter s-a clasat pe locul 11. 
 - 1980 - J.O. Moscova.  Şi la această ediţie canotajul arădean are 

reprezentanţi care fac cinste oraşulu şi ţării:, Valeria Roşca Răcilă şi Papp 
Francisc 

 Rezultate sunt de excepţie: Valeria Roşca Răcila, CS UTA medalie de bronz la 
schif 2 vâsle în echipaj cu Olga Homeghi iar Papp Francis de la Voinţa Arad local 
4 în proba sa preferată de dublu peror fără cîrmaci 
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-1984 – J.O. Los Angeles. Au participat din parte Aradului: Valeria Roşca Răcilă 
şi, Dumitru Popescu ambii de la secţia de canotaj de la C.S.UTA Arad. 

 Rezultatele sunt şi de această dată de excepţie  :  Valeria Roşca Răcilă  CS UTA în 
proba de schif simplu medalie de aur ; Dumitru Popescu C.S. UTA schif 2+1 
medalie de argint în echipaj cu Vasile Tomoioagă şi Dumitru Răducanu 

- 1985 - la CM seniori sportiva Răcilă Valeria de la C.S. UTA medalie de argint in 
proba de simplu iar Cogeanu Veronica de la C.S. UTA obţine medalie de bronz. 

- 1985 - la CM juniori sportiva Bradin Georgeta de la C.S. UTA obţine medalia de 
argint. 
- 1986 - la CM seniori canotoarea Cogeanu Veronica de la CS UTA aduce pentru 

Arad o medalie de argint. în proba de 4 rame. 
- 1986 -  la CB juniori  canotoarea Coseri Margareta  de la CSS Arad obţine şi ea o 

medalie de aur fiind o performanţă de excepţie pentru clubul sportiv şcolar în 
proba de 4+1 rame. 
- 1988 – J.O Seul – canotajul din Arad este reprezentat de Veronica Cochele 

Cogeanu care obţie un rezultat de excepţie locul doi şi medalie de argint în proba 
de schif dublu vâsle avâd-o ca parteneră pe Elisabeta Lipă şi medalie de bronz cu 
schiful de 4 vâsle.Un alt reprezentant al oraşului de pe Mureş la canotaj este 

Dimitrie Popescu care cucereşte o medalie de argint în proba de schif 4+1. 
- 1992 - J.O. Barcelona. Participă din partea Aradului: la canotaj Veronica 

Cogeanu Cochelea şi Dimitrie Popescu. 
 Rezultatele sunt următorele: Veronica Cogean Cochelea  CS UTA medalie de 
argint cu echipajul de 8+1 şi aceiaşi medalie cu echipajul de 4 vâsle iar Dimitrie 

Popescu medalie de aur în proba de schif 4+1 rame. 
- 1996 – J.O Atlanta .La aceasta ediţie a J.O. Aradul are la canotaj o singură 
reprezentantă Veronica Cogeanu Cochelea care obţine medalia de aur în proba de 

8+1   
- -2000 – J.O.SYDNEY  Şi la această ediţie canotoarea din Arad Veronica Cogeanu 

Cochelea  (transferată între timp la clubul Steaua Bucureşti) obţine medalia de 
aur în proba de 8+1. 

Din păcate şi cu regret trebui să o spun că la J.O. din 2004 Atena şi 2008 

Beijing Aradul nu mai are nici un reprezentat la canotaj. 
La ora actuală canotajul de performanţă din Arad se află „scufundat” în apele 

Mureşului.Cauzele sunt multiple:lipsa de fonduri la cluburi care a dus la 
desfinţarea secţiilor, lipsa de ambarcaţiuni, lipsa de antrenori. Singurul club din 
Arad care mai are ambarcaţiuni dar şi aceste vechi şi uzate este este Clubul 

Voinţa, unde câţiva amatori mai ies din când în când pe apă. Participarea 
Aradului la Campionatele Naţionale de canotaj atât la juniori cât şi la seniori este 
ineczistentă. 

Daţi-mi voie să vă prezint o mică statistică în urma prticipării canotorilor 
arădeni la J.O. 

 Canotori arădeni cu cele mai multe participări la J.O 
Veronica Cogeanu Cochelea de la C.S.UTA participă la 4 ediţii: Seul. Barselona, 
Atlanta. Sydney 

 Papp Francisc dela Voinţa Arad participă la 4 ediţii : Mexico, Munchen, 
Montreal, Moscova. 

- Cel mai bun sportiv din punct de vedere al cuceririi numărului de menalii la J.O 
este Veronica Cogeanu Cochelea care a obţinut 6 medalii – 2 aur, 3 argint, 1 bronz 
 - La băieţi Dimitrie Popescu câştigă la J.O 4 medalii – 1 de aur, 2 de argint 1 de 
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bronz 
- În ceea ce priveşte aportul ramurilor sportive la obţinerea de puncte la J.O.pe 

primul loc este canotajul cu 32,84. 
Cluburile arădene care au avut cei mai mulţi canotori ca număr care au participat 
la J.O. 

A.S.Voinţa cu 10 sportivi numai la masculin 
1952  Helsinchi echipajul de 8+1 

şi Papp Francisc la 4 ediţii a J.O. 
C.S.UTA cu 4 sportivi. 
- 3 fete Elisabeta Lazăr, Valeria Răcilă,Veronica Cogeanu Cochelea  

- şi un băiat Dimitrie Popescu 
Numărul total de medalii obţinute de canotorii arădeni la J.O. este de 9 din care 3 

de aur, 3 de argint şi 3 de bronz. 
 În încheiere, daţi-mi voie să-i amintesc şi pe cei care de-a lungul anilor au 
descoperit aceste talente, au muncit cu aceşti canotori, au pus suflet şi dragoste, 

s-au sacrificat pentru meseria aceasta de descoperitori şi de şlefuitori de talente 
cîştigându-şi respectul şi stima atât a locuitorilor din Arad cât şi a sportivilor: 
 - de la clubul U:T:A:Wiszer A, Moţica Maria, Herbei Rodica, Sfirîilă Victoria 

Petruş Mihai, Frandeş Vasile 
 - de la clubul Voinţa: Lascu Petru, Mitana Botez, Mircea Irimia, Cioară 

Mariana 
 - de la C.S.S.Arad: Torok Zoltan, Mircea Fodoreanu, Kaposta Emerik, 
Jucotinschi Elena, Furdui Marcel, Sida Dumitru. 
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Activitatea managerială în unitatea şcolară 
profesor psihopedagogie specială Horvath Alin 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad 

 

A conduce un sistem socio-economic înseamnă, în esenţă, a realiza, 
prevedea, deciziona, organiza, comanda, coordona şi controla de aşa natura încât 

funcţiile sistemului în ansamblul său să realizeze la modul optim scopurile şi 
obiectivele acestui sistem. (H. Fayol, Administration industrielle et generale, 
Dunod, Paris). 

Managementul este un termen englezesc de origine franceză. Autorul 
francez Jean Chevalier, în lucrarea sa „Organization” susţine că termenul 

management este derivat din cuvântul francez menage care semnifică „l’ordre et le 
train d’une maison” (organizarea şi dirijarea unei case). In contextul de faţă 
activitatea managerială se identifică cu accepţiunea conceptului de management 

ca proces. Managementul ca proces are o definiţie mai cuprinzătoare însă după 
Peter Durker ea ar suna astfel: „Managementul dirijează sistemele în contextul 
unui mediu dinamic, urmând o funcţionare eficientă şi corectă din punct de 

vedere social-juridic”.  
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Întrucât managementul ca proces se realizează prin decizii, iar deciziile se 
iau în condiţii de mediu dinamic de mare complexitate, ştiinţa managerială pune 

capăt managementului exclusiv ca artă, specific perioadelor în care deciziile se 
luau şi se bazau pe talent, pe experienţă şi uneori pe metoda încercărilor. Arta 
managementului este suplimentată progresiv de ştiinţă, mai precis în etapa de azi 

există câteva caracteristici care obligă la transformarea managementului din artă 
în management ca ştiinţă şi artă cum ar fi: 

- numărul de variante de rezolvare a problemelor s-a mărit considerabil; 
- consecinţele deciziilor sunt foarte greu de previzionat datorită creşterii 

incertitudinii; 

- costul erorilor a devenit tot mai mare datorită dimensiunilor neplăcerilor. 
 Importanţa managementului ca proces poate fi evidenţiată analizând doar o 

latura a sa, şi anume, contabilizarea şi analiza costurilor într-o perioadă. 
 Atraşi de fascinaţia puterii şi de consecinţele ce decurg din deţinerea şi 

exercitarea acesteia, numeroşi cercetători au insistat pe dimensiunile economice 

şi politice ale conducerii, ceea ce este oarecum greşit pentru că, înainte de toate, 
azi, conducerea trebuie interpretată ca relaţie socială specializată. Complexitatea 
fără precedent şi mereu crescândă a spaţiului social aduce tot mai multe 

argumente pentru o ştiinţă a conducerii elaborată în registru interdisciplinar.  
Având în vedere specificul relaţional al vieţii sociale, constituirea de structuri 

organizatorice flexibile şi inovarea permanentă a întregului echipament care asistă 
la luarea deciziilor eficiente reprezintă secretul succesului în practica efectivă a 
conducerii. Reproiectarea întregului sistem de conducere în funcţie de exigenţele 

fiecărei etape necesită o educare a sensibilităţii liderilor faţă de schimbări şi faţă 
de instrumentele cu care evaluează efectele propagate ale schimbărilor 
ireversibile. 

Tehnologia conducerii denumeşte etapele, fazele, procedurile de lucru, 
echipamentele tehnice şi programele folosite în raportarea rezolutivă la numărul şi 

natura problemelor, respectiv know-how-l actului de conducere (felul în care se 
face). 

Conducerea ca proces social complex, defineşte aşadar, unitatea funcţională 

dintre structuri de conducere şi activităţi de conducere. Praxismul decizional 
cuprinde munca de proiectare a structurilor organizaţionale compatibile cu 

arhitectura conducerii. 
Modelele de comportament decizional trebuie gândite şi ele istoric, adică într-o 

dinamică sincronă cu dinamica sistemelor sociale în care se exercită.  

 
1. Stiluri de conducere 

Din multitudinea de clasificări, conducerea polarizează  în raport cu două 

stiluri - democratic/autoritar : după modul în care fiecare lider operaţionează 
raportul dintre autoritate şi putere. De menţionat este faptul că exercitarea 

autorităţii este legitimă numai în spaţiul puterii fiind o parte a acesteia, întrucât 
toate status-rolurile care conţin posibilităţi de a influenţa relaţiile interumane 
circumscriu domeniului conducerii iar deţinătorii acestora se numesc lideri. 

Dintre principalele funcţii pe care liderul trebuie să le îndeplinească pentru a-şi 
onora învestitura amintim: funcţii executive (organizare, iniţiativă, reprezentare, 

coordonare, control) şi funcţii de menţinere (cristalizare, facilitare, sprijin, simbol, 
ideal, model, etc.). 
      După modul în care sunt personalizate aceste funcţii  prin integrarea lor 
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efectivă în prescripţiile de status-rol se poate vorbi de prestigiul liderului, element 
deosebit de important pentru calitatea participării la realizarea obiectivelor 

comune. 
      În principiu liderii pot fi aleşi sau numiţi. Spre deosebire de primii, cei numiţi 
trebuie să-şi demonstreze sau să-şi câştige autoritatea prin diferite realizări 

personale. In colective, ca sisteme complexe de muncă, se poate ca autoritatea de 
drept să nu coincidă cu cea efectivă a persoanei respective, iar modalităţile de 

câştigare a autorităţii să nu fie încununate de succes. Contradicţia principală 
dintre autoritatea investirii şi cea oferită de capacitatea persoanei se rezolvă prin 
perfecţionarea neîntreruptă a criteriilor de selecţie şi formare a cadrelor de 

conducere. 
       Cea mai importantă problemă la nivelul colectivului de muncă este aceea ca 

liderul să se ridice la autoritatea deţinută la nivelul organigramei. In caz contrar, 
exercitarea autorităţii prin sprijinirea exclusiv pe poziţia deţinută în ierarhie 
conduce la lipsa de colaborare, în plan uman, şi la eşec, în planul realizării 

obiectivelor tehnico-economice. Cunoaşterea capacităţilor reale ale membrilor 
colectivului şi delegarea autorităţii şi a status-rolurilor corespunzătoare fiecăruia 
constituie garanţia succesului sigur şi modalitatea confirmată de practică pentru 

constituirea unor colective înalt coezive şi performante. 
       Deşi indisociabil de individ, silul de conducere în cadrul colectivului este o 

autentică variabilă organizaţională, afectând persoanele, relaţiile dintre ele 
precum şi organizaţia în întregul ei. (Neculau Adrian) 
       Ca factori care determină formarea şi exercitarea stilului de conducere, foarte 

frecvent vehiculaţi în literatura de specialitate amintim: natura sarcinii, complexul 
situaţional, calităţile umane şi profesionale ale cadrelor de conducere (atitudinea 
morală pozitivă, stăpânirea ariei problematice proprii conducerii, valorificarea 

superioară a potenţialului participativ al colaboratorilor), orientarea şi 
mentalitatea conducerii. 

       Orientarea actuală în conducerea colectivelor din întreprinderi vizează 
generalizarea şi materializarea praxiologică a stilului democratic-participativ, care 
valorifică plenar atât variabilele de tip grup, cât şi pe cele individuale. In acest 

sens, Ion Moraru, făcând o competentă analiză a raporturilor dintre stilurile de 
conducere şi tipurile de temperament, stabileşte următoarele stiluri de conducere: 

- stilul autoritar; 
- stilul democrat; 
- stilul liber; 

- stilul paternalist; 
- stilul majoritar; 
- stilul liber în discuţii; 

- stilul autoritar strict; 
- stilul autoritar binevoitor; 
- stilul autoritar incompetent; 

- stilul democrat autentic; 
- stilul pseudo-democrat. 

Un alt prestigios cercetător în ştiinţele socio-umane Mielu Zlate preluând 
sugestiile tematice ale lui I. A. C. Brown şi al americanilor R. R. Blaw şi J. S. 

Manton distinge următoarele stiluri: 
- stilul caracterizat prin interes pentru producţie, dar slab pentru problemele 

umane; 

- stilul caracterizat prin interes mare pentru problemele umane şi scăzut 
pentru producţie; 

- stilul caracterizat prin interes slab atât pentru producţie cât şi pentru 
problemele umane; 

- stilul caracterizat prin interes moderat pentru ambele; 
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- stilul caracterizat prin interes mare pentru ambele; 
 Alţi autori preferă clasificarea stilurilor după mai multe criterii: Bales (1953) 

distinge „specialistul tehnic al sarcinii” şi „specialistul în probleme umane”; Bass 
(1960) distinge „liderul centrat pe iniţiativa structurii” şi „liderul centrat pe 
creşterea motivaţiei”; Cartwright şi Zander (1960) definesc „liderul centrat pe 

realizarea sarcinii” şi „liderul centrat pe conservarea grupului” iar W. J. Reddin, 
plecând de la orientarea spre sarcină spre contacte umane şi spre randament a 

liderului, propune următoarele tipuri: 
- negativul (nu dispune de nici una sau de aproape nici una dintre cele trei 

dimensiuni); 

- birocratul (preocupat doar de randament); 
- altruistul (interesat doar de contactele umane); 

- autocratul (nu vede decât sarcina); 
- autocratul binevoitor (la sarcină se adaugă şi orientarea spre randament); 
- ezitantul (orientat spre sarcină şi contacte umane); 

- realizatorul (deţine toate cele trei orientări în egală măsură). 
 

2. Eficienţa stilurilor de conducere 

Eficienţa stilurilor de conducere defineşte posibilităţile managerului  de a 
genera participarea performantă a cadrelor didactice la realizarea în condiţii de 

randament maxim a prescripţiilor aferente status-rolurilor pe care le deţin. 
Eficienţa vizează, aşadar, calitatea relaţiilor de cooperare, asupra cărora se atrage 
atenţia astfel: cooperarea nu este o simplă însumare ci o sinteză calitativ 

superioară, a individualităţilor; ea produce şi instituie o noua forţă productivă. 
Eficacitatea cea mai mare o prezintă stilul de conducere centrat pe sarcina 

grupului, în măsura în care menţine coeziunea internă a grupului şi relaţii de 

cooperare între acestea şi celelalte grupuri din colectiv. 
      Maturitatea organizatorică a grupului  primar de sarcină rămâne hotărâtoare 

pentru continuarea în condiţii de eficienţă a activităţii, chiar şi în perioadele de 
schimbare a liderilor şi de promovare  a unui nou stil de conducere la nivelul 
colectivului. Această maturitate organizatorică explică, în fond, continuitatea 

funcţională din fazele de tranziţie dintre două stiluri diferite de conducere şi 
întăreşte convingerea că numai o bază democratică de conducere face posibilă 

depăşirea cu succes a conjuncturilor mai puţin favorabile din viaţa colectivului. 
      Specializarea tot mai accentuată a tuturor tipurilor de activitate a impus o 
nouă necesitate: profesionalizarea activităţii de conducere. Emanciparea 

progresivă a deciziilor constituie o inepuizabilă resursă de creativitate 
organizatorică şi eficienţă tehnică productivă a colectivelor de oameni. 
Profesionalizarea actului de conducere nu vizează însă desemnarea de 

profesionişti pe un post tehnic. Selecţia profesioniştilor cu responsabilităţi umane 
va trebui orientată spre probe de personalitate şi teste de situaţii sociale. In 

stabilirea criteriilor de selecţie va trebui să se pornească de la o analiză profesio-
grafică a funcţiilor liderului. (Neculau Adrian) 
      Cercetările concrete au demonstrat că stiluri de conducere diferite afectează 

diferit eficienţa activităţii, neputându-se standardiza şi cu atât mai puţin stabili 
reţete pentru exercitarea prerogativelor conducerii. Stilurile de conducere sunt, 

aşadar, inegal eficiente în funcţie de specificul situaţiei, astfel încât în prima fază 
de închegare a colectivului un stil de conducere autoritar este recomandabil şi mai 
eficient decât unul democratic, pe când într-o fază avansată, când membrii au 
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ajuns la o bună cunoaştere reciprocă şi la convingerea necesităţii de a coopera, 
stilul democratic de conducere este mult mai eficient. 

      Stilul de conducere îşi relevă eficienţa şi în funcţie de condiţiile social-istorice 
şi de structura socială a sistemului social global. Astfel stilul cooperativ specific 
conducerii moderne se orientează în egală măsură spre sarcinile de producţie şi 

spre relaţiile umane. 
       Eficienţa stilurilor de conducere nu se reduce la randamentul tehnico-

economic ridicat ci presupune şi o creştere a calităţii relaţiilor umane şi anume a 
calităţii umane a relaţiilor de cooperare în procesul de producţie. Pe aceste 
coordonate stilul de conducere îşi aduce o contribuţie valoroasă la „umanizarea 

muncii”. 
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Rolul activităţilor extracurriculare în alegerea unei profesii  
Prof. Şandru Cati – Neluţa 

Liceul ,,Ioan Buteanu”, Gurahonţ, Arad 

 
,,Fiecare să se străduiască să calce pe urmele celor dintâi nu atât pentru a-i urma 

pe ei, cât pentru a se depăşi pe sine. ” 

(Baltasar Gracian) 

 

Tot mai mulţi dintre absolvenţii de liceu se îndreaptă cu nehotărâre spre 

instituţiile universitare, dar cu speranţa că viitorul lor va fi mai bun. Spre care 

facultate se îndreaptă?  Vor ţine cont de tradiţia familiei?  Vor alege profesia 

tatălui? Sau profesia  mamei? De foarte multe ori: da! Ce frumos este pentru un 

medic să-şi conducă fiul pe drumul anevoios dar frumos al medicinei! 

Ce îndrăzneţ pentru un profesor să-şi sfătuiască fiica să-i calce pe urme, să 

încerce să-l depăşească şi să se depăşească pe sine nu doar în fiecare an şcolar, 

săptămână sau zi, ci în fiecare oră! 
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Ca în oricare domeniu profesional, un lucru deosebit de important este 

cunoaşterea de sine a elevului, a viitorului absolvent de liceu! El este îndrumat în 

alegerea carierei nu doar de părinţi sau profesorul – diriginte, ci mai ales de ceea 

ce este el. Pasiunea şi dăruirea pentru o profesie este determinată şi de 

cunoaşterea acesteia din interiorul ei. Una dintre oportunităţile de a cunoaşte 

profesii de către elevi a fost participarea la activităţile din cadrul Programelor 

Junior Achievement, şi anume Job Shadow Day la companii sau la părinţi. 

În acest an şcolar, mai precis pe parcursul săptămânii ,,Să ştii mai mult, să 

fii mai bun!”, am participat cu elevi din clasa a XI-a la Job Shadow Day la 
companii. Elevii au avut astfel ocazia de a petrece o zi în,,umbra” unui angajat al 
unei companii- partenere.  Ei au ales să descopere tainele stomatologiei alături de 

medicul stomatolog Florin Dan; ale  justiţiei alături de doamna judecător Anca 

Aslău; ale administraţiei publice alături de d-na primar Lenuţa Moţica; ale poliţiei 

alături de şeful de post Felician Avram; ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în 

Agricultură (APIA) alături de d-na ing. Cornelia Mecea. Iubitorii de animale au 

petrecut o zi alături de medicul veterinar Gigel Cuţ nu doar la cabinetul  acestuia, 

ci însoţindu-l ,,pe teren”.  

Ativităţile desfăşurate au fost de un real folos, elevii ,,practicând” o zi de 

,,meserie”, încercând să descopere cât mai multe lucruri care să-i motiveze în 
orientarea profesională. Unii dintre elevi au cunoscut ,,din familie” anumite 

profesii şi s-au transformat în ghizi pentru ceilalţi colegi, fapt care a determinat 

aprofundarea cunoştinţelor deţinute despre acea profesie. Aceştia se vor dovedi, 

probabil, continuatori ai tradiţiei din familie, dar experienţa Job Shadow Day a 

fost o inovaţie. Ei au devenit conştienţi de vârsta lor, de cunoştinţele lor, de 

apartenenţa la o familie cu care să se mândrească, pe care să le-o poată prezenta 

colegilor într-un mod inovativ.  

La sfârşitul zilei ,,de lucru” elevii au fost încântaţi de activităţile desfăşurate, 

de noile cunoştinţe dobândite despre profesiile descoperite şi redescoperite. Pentru 

unii dintre ei a fost un bun punct de plecare în  alegerea unei profesii, iar pentru 

alţii o certificare în plus că profesia părinţilor este o alegere  bună şi pentru ei. 

Astfel, elevii au îmbinat utilul cu plăcutul, tradiţionalul cu  inovativul, cunoştinţele 

formale cu cele nonformale, în afara şcolii. 

 
Importanţa calităţii motrice, viteza 

prof. Korosi Ramona 

Liceul cu Program Sportiv, Arad 

 

Calitatea motrică este aptitudinea individului de a executa mişcări 
exprimate în parametrii de viteză, de forţă, de rezistenţă, de îndemânare. Valoarea 

acestor indici reflectă, în cele din urmă, nivelul pregătirii fizice atins la un moment 
dat. Calităţile motrice sunt specifice activităţii motrice a omului sau sportivului. 
Calităţile motrice pot fi considerate ca fiind forme de manifestare a corelaţiei 

factorilor morfo-funcţionali. Calităţile motrice depind de anumite posibilităţi ale 
organismului, au la bază fondul ereditar al individului, dar ele depend şi de 

însuşirile dobândite în cursul dezvoltării şi maturizării organismului. 
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Alegerea celor mai potrivite mijloace şi metode de antrenament pentru 
educarea calităţilor motrice poate viza dezvoltarea unei singure calităţi, a unei 

calităţi combinate sau poate urmării dezvoltarea complex şi simultană a tuturor 
calităţilor motrice. 

În general, acţiunea exercitată asupra unei calităţi motrice influenţează şi 

asupra celorlalte, datorită faptului că fiecare calitate este o funcţie a aparatului 
neuromuscular. Caracterul şi valoarea acestor influenţe reciproce depind de: 

- Eforturile aplicate; perfecţionarea calităţilor motrice se produce atunci când 
eforturile de antrenament sunt destul de mari; 

- Gradul de pregătire; la începători este necesar să se acţioneze pentru 

dezvoltarea tuturor calităţilor motrice, în timp ce le consacraţi se ţine seama de 
particularităţile sportului practicat. 

Se pot obţine indici mari la una din calităţile motrice numai in cazul când şi 
celelalte calităţi au ajuns la un anumit nivel de dezvoltare. De aceea, educarea 
calităţilor motrice trebuie să fie foarte complexă. Manifestarea unei calităţi motrice 

nu poate fi privită niciodată izolat, ci întotdeauna în corelaţie cu celelalte calităţi 
motrice. Calităţile motrice se manifestă integral în orice exerciţii fizice, dar ele 
sunt solicitate în proporţii diferite. 

Calităţile motrice sunt însuşiri esenţiale ale activităţii musculare, exprimată 
prin intermediul actelor motrice, condiţionate de structura şi capacităţile 

funcţionale ale diferitelor aparate şi sisteme ale organismului uman, dar mediate 
şi de procese şi de capacităţi psihice. 

Modalităţile de influenţare a calităţii actului motric au la bază corelaţia 

dintre effect şi cauză, conform căreia răspunsul organismului materializat prin 
procesul de adaptare, depinde în principal de caracterul şi intensitatea exerciţiilor. 

În handbal, calităţile motrice se manifestă concret, în primul rând prin 

intermediul deprinderilor de alergare, săritură şi aruncare. 
Calităţile motrice se pot dezvolta mult prin nivelul care-l ating în cursul 

dezvoltării obişnuite, normale a organismului. În dezvoltarea calităţilor motrice 
există perioade de vârte optime şi limite individuale şi sex, acestea din urmă 
determinante pe lângă zestrea ereditară. Educarea calităţilor motrice de bază, în 

handball reprezintă o sarcină fundamentala a activităţii de educaţie fizică la 
clasele VI-VII. 

Viteza este o calitate motrică care depinde cel mai mult de înzestrarea 
naturală a individului, fiind considerat talent cel care are posibilităţile crescute de 
a executa acte motrice cu o viteză mai mare comparativ cu un alt individ. 

Din punct de vedere cinematic, viteza este o dimensionare a relaţiilor spaţio-
temporale (V=S/T). Orice mişcare se desfăşoară într-un spaţiu şi timp 
determinate, inclusiv mişcările umane. Viteza este o mărime vectorială (are 

direcţie) şi se poate reprezenta şi compune grafic. Din punct de vedere al vitezei, 
mişcarea poate fi: 

-uniformă, când corpul parcurge spaţii egale în interval de timp egal; 
-variată, când corpul străbate spaţiii neegale în interval de timp egal; 
-accelerată, când viteza corpului creşte; 

-încetinită, când vitezacorpului scade. 
Factorii de ordin functional nu facnumaiposibilă ci şi necesară 

educareacalităţilor motrice în general şi vitezei în special, la elevii claselor VI-VIII. 
Astfel creşte rolul reglator al sistemului nervos central, respectiv al scoarţei 
cerebrale, ceea ce determină îmbunătăţirea coordonării mişcărilor, precizia 



 

P a g i n a | 163   

 
Tribuna sportivului, nr.8  

≈2015≈ 

acestora şi înconsecinţă creşterea vitezei mişcărilor. 
În general se spune că viteza este capacitatea de deplasare cu cea mai mare 

viteză sau capacitatea de a executa  rapid, cu o frecvenţă mare diferite mişcări 
într-o unitate de timp data. 

Este unanim acceptat faptul că viteza este o calitate motrică mai mult 

înăscută, decât dobândită, constituie o zester ereditară fiind programată genetic. 
Calitatea motrică viteza, se poate manifesta atunci când există o mobilitate 

funcţională a sistemului nervos central, o coordonare neuro-musculară bună, 
precum şi o coordonare corespunzătoare între fazele de lucru ale muşchilor 
agonişti şi antagonoşti. 

În acelaşi timp mobilitatea, forţa şi echilibrul proceselor de excitaţie şi 
inhibiţie sunt corelaţii care deosebesc tipurile de activitate nervoasă superioară. 

Aceste calităţi se stabilizează în perioada de vârstă cuprinsă între 15-18 ani. 
Dezvoltarea vitezei este strâns legată şi de mecanismul de dezvoltare al corpului 
omenesc. 

Luând ca bază datele prezentate de unii autori, în urma unor ample 
cercetări, la care se adaugă concluziile unor experţi şi observaţii practice se 
apreciază că: 

- Între 7 şi 10 ani se însuşeşte un număr mare de deprinderi motrice şi 
concomitant se dezvoltă coordonarea mişcărilor omului; 

- Vârsta optima pentru dezvoltarea vitezei este de 11-12 ani; 
- Între 11 şi 14 ani se indică să se lucreze asupra frecvenţei mişcărilor, cu 

menţiunea că la 12-13 ani sarcinilor de până acum li se adaugă şi cea privind 

dezvoltarea tempoului maxim al mişcării; 
- De la 13 ani se pune accent pe exerciţiile de viteză în regim de forţă; 
- De la 15 la 18 ani, paralel cu însuşirea corectă a tehnicii elementelor din 

handbal se vor efectua exerciţii de viteză în regim de forţă şi de rezistenţă în regim 
de viteză; 

- Între 9 şi 14 ani pentru mâini şi între 9 si 12 ani pentru picioare se 
apreciază ca fiind perioada propice dezvoltării vitezei mişcărilor. 

- Între 15-18 ani se mai pot obţine progrese, dar nu foarte mari;  

- După 16 ani la fete şi 17 ani la băieţi, selecţionarea exerciţiilor duce la 
oarecare modificări ale vitezei, dar fără a se obţine transformări positive prea mari. 

Educarea vitezei are implicaţii mult mai largi, fiind strâns legată de celelalte 
calităţi motrice, de principalele componente ale efortului (volum, intensitate, 
complexitate), de celelalte componente ale antrenamentului şi de perioadele de 

pregătire. 
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Scopul, domeniul de aplicare şi organizarea programului şi 
codului mondial antidoping 

Prof. Inoan Adriana 

Liceul cu Program Sportiv Arad  

 

În viziunea mea, programul şi Codul Mondial Antidoping au drept scop 
protejarea dreptului fundamental al sportivilor de a practica un sport curat,fara 
dopaj si, în acest fel, sa promoveze sanatatea, corectitudinea si egalitatea pentru 

sportivii din întreaga lume, si sa asigure aplicarea unor programe antidoping 
eficace, coordonate si armonizate la nivel international si national, pentru  

depistarea,descurajarea si prevenirea dopajului. 
 
Programul mondial antidoping 

Programul mondial antidoping include toate elementele necesare pentru a 
asigura armonizarea optima si aplicarea în cele mai bune conditii a programelor 
antidoping la nivel international si national. Principalele elemente sunt: 

Nivelul 1 : Codul 
Nivelul 2 : Standarde internationale 

Nivelul 3 : Modele de buna practica 
 

Codul 

Codul este documentul fundamental si universal pe care se bazeaza 
Programul Mondial Antidoping în domeniul sportului. Scopul Codului este de a 

promova lupta împotriva dopajului prin armonizarea universala a elementelor 
antidoping de baza. El trebuie sa fie suficient de specific pentru a realiza 
armonizarea totala în problemele în care este nevoie de uniformitate, dar suficient 

de general în alte domenii, pentru a lasa loc flexibilitatii în ceea ce priveste modul 
în care sunt implementate principiile antidoping convenite. 
 

Standarde internationale 
Standardele Internationale pentru diferite domenii tehnice si operationale 

din cadrul programului antidoping vor fi elaborate prin consultarea cu 
organizatiile semnatare si guverne, urmând a fi aprobate de catre Agentia 
Mondiala AntiDoping (AMAD/WADA). Scopul adoptarii standardelor internationale 

este armonizarea activitatii organizatiilor antidoping responsabile cu partile 
tehnice si operationale specifice din programele antidoping. Aderarea la 

standardele internationale este obligatorie pentru respectarea Codului. 
Standardele internationale pot fi revizuite periodic de catre Comitetul Executiv al 
AMAD/WADA, dupa o consultare prealabila cu organizatiile semnatare si guverne. 

Prevederile S tandardelelor internationale, cu toate revizuirile lor, vor deveni 
efective la data specificata în documentul-cadru sau în varianta lui revizuita, daca 
nu exista vreo alta prevedere în Cod. 

În ceea ce ma priveste consider ca Standardele internationale vor contine 
suficient de multe detalii tehnice necesare pentru implementarea Codului.  

Acestea vor include, de exemplu,cerintele detaliate pentru prelevarea unei probe, 
analiza de laborator si acreditarea laboratorului actualizata in Codul Antidoping al 
Miscarii Olimpice . 

Standardele internationale, desi incluse în mod expres in Codul de referinta, 
vor fi elaborate, prin consultare cu organizatiile semnatare si guverne, urmând a fi 
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promovate în documente tehnice separate. Este important ca expertii tehnici sa 
poata modifica la timp standardele internationale, fara a fi nevoie de modificarea 

Codului sau a vreunui regulament sau reglementare privitoare la participantii 
individuali. 
 

Modele de buna practica 
Pe baza Codului, vor fi elaborate modele de buna practica pentru a asigura 

identificarea celor mai bune solutii în diferite sfere antidoping. Modelele vor fi 
recomandate si vor fi puse la dispozitia organizatiilor semnatare la cererea 
acestora, dar nu vor fi obligatorii. Pe lânga furnizarea modelelor de documentatie 

antidoping, se va mai pune la dispozitia organizatiilor semnatare si un suport de 
asistenta tehnica. 

Forul superior va pregati regulamentul si reglementarile antidoping model, 
adaptate la nevoile fiecarui grup major de organizatii semnatare (de exemplu, 
federatiile internationale pentru sporturile individuale, federatiile internationale 

pentru sporturile de echipa, organizatiile antidoping nationale etc.). 
Aceste regulamente si reglementari model vor fi conforme cu si se vor baza 

pe Cod,vor constitui exemplele cele mai bune de buna practica si vor contine toate 

detaliile (inclusiv referinte la Standardele Internationale) necesare pentru 
desfasurarea unuiprogram antidoping eficace. 

Aceste regulamente si reglementari model vor oferi alternative din care 
partile participante interesate vor avea de ales. Unele dintre acestea pot opta sa 
adopte cuvânt cu cuvânt regulamentele si reglementarile model precum si modele 

de buna practica. Altele pot decide sa adopte modelele cu modificari. În fine, alte 
parti participante interesate pot opta sa-si elaboreze singure propriile regulamente 
si reglementari, în conformitate cu principiile generale si cerinTele specifice 

stabilite de Cod. 
Alte documente model pentru zone specifice ale actiunii antidoping pot fi elaborate 

pe baza nevoilor si asteptarilor general recunoscute ale partilor participante 
interesate. Pot fi incluse aici modele de programe nationale antidoping, 
gestionarea rezultatelor, testarile (dincolo de cerintele specifice stabilite în 

Standardul International pentru Testari), programe educationale etc. Toate 
modelele de buna practica vor fi revizuite si aprobate  înainte de a fi incluse în 

Programul Mondial AntiDoping. 
 
Argumente fundamentale pentru codul mondial antidoping 

Programele antidoping încearca sa apere si sa pastreze ceea ce este intrinsic 
valoros în sport. Aceasta valoare intrinseca este evocata adesea ca fiind “spiritual 
sportului”; este esenta Olimpismului; este modul autentic de participare în sport. 

Spiritul sportului este celebrarea spiritului uman, a corpului si a mintii, si este 
caracterizat de urmatoarele valori: 

-etica, fairplay si onestitate 
-sanatate 
-excelenta în performanta 

-caracter si educatie 
-placere si bucurie 

-spirit de echipa 
-devotament si angajare 
-respect fata de legi si regulamente 
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-respect pentru propria persoana si pentru ceilalti participanti 
-curaj 

-comunitate si solidaritate. 
Dopajul este în mod fundamental contrar spiritului sportului. 
Asa cum am specificat si anterior Codul stabileste regulile si principiile specifice 

antidoping care urmeaza sa fie aplicate de organizatiile raspunzatoare de 
adoptarea, implementarea sau punerea lor în aplicare în cadrul sferei lor de 

autoritate – de exemplu, Comitetul International Olimpic, Comitetul International 
Paralimpic, federatiile internationale, organizaţiile care se ocupa de marile 
evenimente sportive si organizatiile nationale antidoping. Toate aceste organizatii 

sunt denumite în mod colectiv OrganizatiiAntiDoping (OAD). 
  Principiile directoare care, desi au caracter obligatoriu, permit o flexibilitate 

în formularea reglementarilor de catre fiecare Organizatie AntiDoping, sau 
stabilesc cerinte ce trebuie respectate de fiecare organizatie , dar nu este nevoie sa 
fie copiate în propriul regulament antidoping. Urmatoarele articole, în functie de 

cât este de extinsa activitatea specifica desfasurata de Organizatia AntiDoping 
  Regulamentele antidoping, ca si cele competitionale, sunt regulamente 
sportive care guverneaza conditiile în care este practicat sportul. Sportivii accepta 

aceste regulamente ca fiind o conditie de participare. Regulamentele antidoping 
nu sunt supuse sau limitate de cerintele si normele juridice aplicabile procedurilor 

penale sau celor legate de dreptul muncii. Politicile si normele minime sustinute 
în Cod reprezinta consensul unui spectru larg de parti participante interesate, 
care manifesta preocupare pentru corectitudine în sport, si trebuie respectate de 

toate  instantele de judecata si comisiile de arbitraj. 
Participantii vor fi obligati sa se conformeze regulamentelor antidoping 

adoptate în conformitate cu Codul, de catre Organizatiile AntiDoping relevante. 

Fiecare semnatar va stabili reguli si proceduri pentru a se asigura ca toti 
participantii aflati sub autoritatea semnatarului si a organizatiilor sale membre 

sunt informati si accepta sa se conformeze regulamentelor antidoping în vigoare 
ale Organizatiilor AntiDoping relevante. 
  Prin participarea lor în sport, sportivii sunt obligati sa respecte 

regulamentele competitionale ale sportului lor. In acelasi mod, sportivii si 
personalul care acorda asistenta sportivilor ar trebui sa respecte regulamentul 

antidoping bazat pe Articolul 2 din Cod, în virtutea angajamentelor lor de 
apartenenta ca membri, acreditarii sau participarii în cadrul organizatiilor sportive 
sau a evenimentelor sportive supuse Codului. Totusi, fiecare semnatar va lua 

masurile necesare pentru a se asigura ca toti sportivii si personalul auxiliar din 
domeniul sau de autoritate vor respecta regulamentele antidoping ale Organizatiei 
AntiDoping relevante. 

 
  Încălcarea regulamentului antidoping  

Circumstantele si comportamentele care constituie încalcari ale 
regulamentelor antidoping. în cazurile de dopaj se vor baza pe declaratia ca una 
sau mai multe din aceste reguli specifice au fost încalcate. Majoritatea 

circumstantelor si comportamentelor descries în aceasta lista de infractiuni se 
regasesc într -o forma sau alta în Codul AntiDoping al Miscarii Olimpice (CAMO) 

sau în alte regulamente antidoping existente.. 
Sunt considerate încalcari ale regulamentelor antidoping: 
 -prezenţa unei substante interzise, sau a metabolitilor acesteia, ori a markerilor 
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ei, în proba biologica provenind de la un sportiv. 
 -este de datoria fiecarui sportiv sa se asigure ca nici o substanta interzisa nu 

patrunde în organismul sau. Sportivii sunt responsabili pentru prezenta oricarei 
substante interzise, sau a metabolitilor, ori a markerilor ei, depistata în prelevările 
de probe biologice. În consecinta, nu este necesar sa se demosntreze intentia, 

greseala, neglijenta sau folosirea constienta de catre sportiv pentru a stabili o 
violare a regulamentului antidoping conform Articolului 2.1. 

 Pentru aplicarea penalizarilor datorate încalcarilor regulamentelor 
antidoping ce implica prezenta unei substante interzise (sau a metabolitilor ori 
markerilor ei), Codul adopta regula responsabilitatii stricte prezenta în CADMO si 

în marea majoritate a regulamentelor antidoping existente. Conform principiului 
responsabilitatii stricte, are loc o încalcare a regulamentului antidoping ori de câte 

orio substanta interzisa este depistata în proba biologica a sportivului. Violarea 
regulamentului are loc indiferent daca sportivul a folosit intentionat sau nu o 
substanta interzisa, sau dintr-o neglijenta, ori dintr-o greseala. Daca proba 

pozitiva apare dupa un control la o competitie, atunci rezultatele din acea 
competitie sunt automat invalidate. 

Totusi, sportivul are atunci posibilitatea sa evite sau sa reduca sanctiunile, 

dacă poate sa demosntreze ca el / ea nu a comis o greseala sau o greseala 
semnificativa (Articolul 10.5 – Eliminarea sau reducerea perioadei de suspendare 

pe baza unor circumstante exceptionale –lucru pe care din pacate gimnasta 
Raducanu de care aminteam anterior nu a reusit sa-l demonstreze oficial astfel 
incat medalia i-a fost retrasa.).. 

Regula responsabilitatii stricte pentru depistarea unei substante interzise în 
proba prelevata de la un sportiv, cu posibilitatea ca sanctiunile sa poata fi 
modificate pe baza criteriilor specificate, asigura un bun echilibru între aplicarea 

efectiva a reglementarilor antidoping în beneficiul tuturor sportivilor “curati” si 
spiritul de echitate, manifestat în tratarea speciala a circumstantelor exceptionale, 

adica atunci când o substanta interzisa a putut patrunde în organismul 
sportivului dar nu datorita vreunei greseli sau neglijente din partea acestuia. Este 
important sa subliniem faptul că, în timp ce determinarea producerii unei violari a 

regulamentului antidoping se bazeaza pe responsabilitatea stricta, decizia de a 
impune sanctionarea cu o perioada  stabilita de suspendare nu decurge automat, 

ca în cazul descalificarii 
rezultatealor individuale. 
 În acest referat, am selecţionat din codul antidoping o mica parte din 

reglementarile lui, si m-am axat pe articolul la care s-a incadrat sanctiunea 
aplicata gimanstei Raducanu. 
 In speranta ca un caz similar nu se v-a mai repeta in sportul romanesc (desi 

eu personal  cred in pledoria sportivei Raducanu, ca a fost pur accidental, 
performantele ei obtinute inainte si dupa aplicarea sanctiunii demonstrand 

valoarea ei indiscutabila),am tinut sa reactualizez cazul in ideea ca uneori din 
neglijenta sau lipsa de documentare se comit greseli care isi pot pune amprenta 
intr-un mod negativ asupra unei cariere. 

 Astfel am considerat ca acest referat pe care vi l-am prezentat azi, din sfera 
extracurriculara de specialitate, este aplicabil nu doar sportivilor de 

performanta,ci este esential pentru educatia publicului larg particant al sportului 
de masa si recreativ. 
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Mijloace audio-vizuale în predarea geografiei 
                                                                                               Prof. Szobolai Mihaela 

                                                                                Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

De-a lungul timpului, progresul ştiinţei şi al tehnicii a impulsionat 
diversificarea şi perfecţionarea acestor resurse. Literatura de specialitate 

semnalizează cinci generaţii de mijloace de învăţământ, care corespund cu tot 
atâtea etape în inovarea instrucţiei. 

Prima generaţie este cea a mijloacelor clasice, din care fac parte tabla, 
manuscrisele şi obiectele de muzeu. Ele sunt utilizate direct prin acţiunea comună 
profesor-elev. 

A doua generaţie cuprinde mijloacele scrise, purtătoare de informaţiigata 
elaborate, adică, manualul sau alte texte tipărite. Acţiunea profesorului asupra 

elevului este imediată, prin intermediul unui cod – limbajul scris. 
Generaţia trei este generată de apariţia maşinilor în comunicarea 

interumană şi este reprezentată de mijloacele audio-vizuale (dispozitive, fotografii, 

filme, înregistrărisonore, emisiuni T. V. etc.). 
A patra generaţie de mijloace de învăţământ se bazează pe dialogul direct 

între elev şi maşină, cum ar fi cel desfăşurat în laboratoarele lingvistice sau în 
învăţământul programat. 

A cincia generaţie, complementară precedentei şi dezvoltând interacţiunea 
elev-maşină, aparţine calculatoarelor electronice. Calculatorul este cel mai 
complex mijloc de învăţământ. 

Mijloacele de învăţământ au un mare potenţial pedagogic, conturat de 
următoarele funcţii îndeplinite în procesul instructiv-educativ (Ionescu, M., Radu, 

I., 1995): 
 funcţia de comunicare: mijloacele de învăţământ pot transmite un 

volum mare de informaţii, într-un timp scurt şi într-o formă 

accesibilă; 
 funcţia demonstrativă: mijloacele de învăţământ asigură un suport 

concret-senzorial, necesar înţelegerii proceselor şi fenomenelor, 
cărora, prin tehnici specifice, le pot mări sau micşora dimensiunile, le 
pot accelera sau încetini ritmul real de desfăşurare sau le pot 

simplifica şi schematiza structura; 
 funcţia motivaţională: mesajele audio-vizuale pot sensibiliza elevii 

pentru problemele studiate, le pot stimula interesele de cunoaştere, 
cultivând astfel motivaţia pentru activitatea şcolară; 

  funcţia formativă: dirijaţi să recepteze corect mesajul audio-vizual, 

elevii îşi dezvoltă atenţia, spiritul de observaţie, capacitatea de 
analiză, sinteză ş.a.; 

 funcţia de evaluare a performanţelor şcolare, eliminându-se, în acest 
fel, o serie de factori ai subiectivităţii în notare; 

  funcţia de şcolarizare substitutivă: prin intermediul emisiunilor de 
radio, televiziune şi mai ales al calculatorului, se poate realiza un 
învăţământ la distanţă. 

Mijloacele audio-vizuale au cel mai mare impact informaţional şi 
educaţional asupra elevilor. Ele cuprind o gamă foarte mare de aparate, de la 

celemai simple (epidiascopul) până la celemaicomplexeşimoderne 
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(videoproiectorul).  
În simpla lor enumerare în ordinea de mai sus, se pot regăsi trei 

caracteristici importante: 

 gradul de complexitate; 

 ordinea apariţiei lor (cronologia); 

 progresul tehnologiei; 

În funcţie de modul de utilizare, ele cuprind trei tipuri: 

 aparate audio: aparatul radio, casetofonul; 

 aparate vizuale: epidiascopul, retroproiectorul; 

 aparate audio-vizuale: televizorul, calculatorul. 
Ele pot fi utilizate atât individual, cât şi associate sau combinate, având un 

rol complementar în transmiterea de cunoştinţe către elevi (Vert, C., 2006). 
În urma practicilor îndelungate s-a constatat că cele mai eficiente sunt 

aparatele audio-vizuale, care acţionează pe cele două căi senzoriale, auzul şi 

văzul, prin urmare, noile cunoştinţe sunt mult mai uşor de receptat şi de reţinut 
datorită memoriei vizuale şi auditive. 

În cele ce urmează este prezentat modul de utilizare a unor astfel de 
mijloace modern în studiul geografiei. 

Fotografiile şi diapozitivele reprezintă primele mijloace modern utilizate în 

predarea geografiei (astăzi tind să devină clasice); înlocuiesc terenul prin 
translatarea acestuia în clasă, dar şi alte materiale, precum hărţi, tablouri, 
planşe; 

 pot fi vizionate de un număr mare de elevi şi pot fi utilizate în orice 
moment al lecţiei; 

 se aleg fotografii şi diapozitive bine realizate, mari, clare şi uşor de 
interpretat; 

 profesorul adresează întrebări pentru ca elevii să descopere şi să 

analizeze componentele spaţiului; 

 pentru a creşte interesul elevilor asupra noilor cunoştinţe, este bine ca 

fotografiile şi diapozitivele să fie insoţite de alte mijloace, cum ar fi harta 
sau un casetofon, cd-player. 

Filmul didactic 

 prezintă cel mai bine fenomenul geografic, în sensul că transmite 
imagini ale obiectelor şi fenomenelor geografice aflate în dinamica lor 
spaţială şi temporală; 

 aspectul dinamic al geografiei este greu înţeles din materialele statice 
(hărţi, planşe, fotografii), de aceea se apelează la filmele didactice, care au 

capacitatea de a dilate sau comprima timpul (fenomenele geografice pot 
dura de la câteva secunde, minute - vulcanismul, cutremurele, până la mii 
de ani-formarea deltelor); 

 elimină amănuntele şi ajută la o percepere mai bună a realităţii, de 
către elevi; 

Casetele, cd-urile şi dvd-urile 

 sunt foarte utile şi eficiente, în special dacăsuntrealizate de 
cătreprofesorîmpreună cu elevii; 

 conţininformaţiigeografice diverse: dicţionare, enciclopedii, fotografii, 
deseneschematice, hărţi; 
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 realizareaunorfilmări video înnatură, împreună cu elevii, este o 
activitateformativă; 

 cd-urileşidvd-urilesuntmaieficientedatorităextinderiinumărului de 
calculatoareînşcoli; 

 suntuşor de manevratşi au o capacitate mare de stocare. 

Retroproiectorul 
 deşi pare să intre în categoria mijloacelor clasice, încă se mai utilizează 

în predarea geografiei; 
 pe folia transparentă se pot imprima hărţi, scheme logice, diagrame, 

grafice, fotografii; 

 foliile se pot suprapune, astfel se pot face analizecomplexe ale 
fenomenelorgeografice; 

 foliiletransparente se pot realiza direct de cătreprofesorsauelevi, cu 
ajutorulcalculatoruluişi al imprimantei; 

 se poate utilize şi la lumina zilei; 

 materialele pot fi distribuite elevilor la sfârşitul lecţiei, iar aceştia le pot 
ataşa la caietele de notiţe. 

Calculatorul 

 este cel mai modern mijloc folosit în studierea geografiei; utilizarea lui 
depinde de dotarea şcolilor, cunoştinţele în domeniu ale profesorilor, 

programele adecvate lecţiilor; 
 se utilizează în domenii diverse: cercetarea documentară (în baze de date, 

biblioteci on-line, internet), exerciţii de instruire şi aplicare, prelucrări 

statistice şi grafice, prelucrări cartografice (GIS), simularea unor mecanisme 
simple, editarea de texte şi documente, evaluare; 

 este o resursă valoroasă datorită complexităţii sale şi noii forme de 

concepere şi de realizare a învăţării, denumită instruirea asistatăpe 
calculator (IAC). 

Utilizarea mijloacelor audio-vizuale în predarea geografiei este generată de 
interesul şi atitudinea profesorilor faţă de noile tehnologii didactice. Prin urmare, 

dacă atitudinea dascălilor va fi pozitivă, atunci va creşte şi preocuparea pentru 
receptarea noilor modalităţi de lucru cu mijloacele moderne (audio-vizuale) din 
învăţământ. 

Utilizarea acestor metode moderne nu trebuie făcută în modult radiţional de 
predare-învăţare-evaluare şi nici nu trebuie supraestimată valoarea acestor 

metode în aşa fel încât să le înlocuiască pe cele clasice. Nu trebuie ignorată 
valoarea mijloacelor clasice şi a celor moderne, deoarece fiecare dintre acestea au 
o anumită contribuţie la obţinerea unor rezultate edificatoare ale elevilor. 

Ideea este de a îmbina în mod obiectiv metodele clasice cu mijloacele 
moderne de predare, iar rezultatul să reprezinte un beneficiu formative pentru 
elevi. 
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Metode interactive în predarea chimiei 

      Prof. Mocuţa-Crişan Margareta 

                                                                          Colegiul Naţional “E.Ghiba-Birta”, Arad 

 

 

Cercetări efectuate în ultimii ani arată că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca 

rezultat al predării tradiţionale, în care profesorul ţine o prelegere, eventual face o 
demonstraţie, iar elevii îl urmăresc) nu produce învăţare decât în foarte mică 

măsură. 
Un studiu vizând implicaţiile predării centrate pe discursul magistral 

(Johnson, Smith, 1991) relevă că: 

. atenţia elevilor descreşte cu fiecare minut care trece pe parcursul prelegerii 

. prelegerea se potriveşte numai celor care învaţă eficient prin canal auditiv 

. prelegerea promovează învăţarea de nivel inferior a informaţiilor factuale 

. prelegerea presupune că toţi elevii au nevoie de aceleaşi informaţii în 
acelaşi ritm  

. elevilor nu le place să fie supuşi unei prelegeri 
Promovarea învăţării active presupune şi încurajarea parteneriatelor în 

învăţare. În fapt, adevărata învăţare, aceea care permite transferul achiziţiilor în 

contexte noi este nu doar simplu activă, individual activă ci INTERACTIVĂ. 
Gruparea elevilor şi sarcinile prin care membrii grupului depind unul de 

celălalt pentru realizarea rezultatului urmărit arată că: 
• elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau 

individuale 

• elevii odată implicaţi îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi 
ceea ce experimentează, iar aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul 
înţelegerii 

• elevii acced la înţelegerea profundă atunci când au oportunităţi de a 
explica şi chiar preda celorlalţi colegi ceea ce au învăţat. 

Modalităţi pentru a forma grupuri: 
• cărţi de joc 
• cartoane cu numere 

• cartonaşe cu diferite simboluri 
• puzzle  

• "serii" specifice 
• aniversarea 
• materiale de lucru 

Pentru gruparea optimă a elevilor este deosebit de util un mobilier modular. 
Aranjarea meselor se va face în funcţie de nevoile de interacţiune anticipate de 
profesor şi, evident de spaţiul avut la dispoziţie. 

Dintre metodele interactive în predarea chimiei, atât la gimnaziu, cât şi la 
liceu, amintim: 

brainstorming, ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, SINELG, ciorchinele, turul 
galeriei, cubul, bulgărele de zăpadă, mozaicul, organizatorul grafic,etc. 

Un exemplu aplicativ în ceea ce priveşte utilizarea metodei ,,mozaicul”: 

Mozaicul presupune următoarele etape: 
• Impărţirea clasei în grupuri eterogene de 4 elevi, fiecare dintre aceştia 

primind câte o fişă de  învăţare numerotată de la 1 la 4. Fişele cuprind părţi ale 
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unei unităţi de cunoaştere. 
• Prezentarea succintă a subiectului tratat 

• Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de cunoaştere 
• Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de 

experţi: toţi elevii care au numărul 1 vor forma un grup, cei cu numărul 2 vor 

forma alt grup s.a.m.d. In cazul în care se lucrează cu toată clasa se vor forma 
două grupuri pentru fiecare număr. Profesorul poate alege ca jumătate din clasă 

să participe la activitatea MOZAIC, celorlalţi elevi revenindu-le o altă sarcină de 
lucru. 

• Învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din unitatea de 

cunoaştere desemnată pentru oră: elevii citesc, discută, încearcă să înţeleagă cât 
mai bine, hotărăsc modul în care pot preda cea ce au înţeles colegilor din grupul 

lor originar. Strategiile de predare şi materialele folosite rămân la latitudinea 
grupului de experţi. Este foarte important ca fiecare membru al grupului de 
experţi să înţeleagă că el este responsabil de predarea secţiunii respective 

celorlalţi membri ai grupului iniţial. 
• Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membri. 

Dacă sunt neclarităţi, se adresează întrebări expertului. Dacă neclarităţile persistă 

se pot adresa întrebări şi celorlalţi membri din grupul expert pentru secţiunea 
respectivă. Dacă persistă dubiile, atunci problema trebuie cercetată în continuare. 

• Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu toată 
clasa/ cu toţi participanţii. 

Aplicaţie: Proprietăţi chimice  

 Clasa se va împărţii în grupe de elevi (4 elevi), fiecare dintre aceştia 
primind câte o fişă de  învăţare numerotată de la 1 la 4. Fişele cuprind părţi ale 
unei unităţi de cunoaştere, respectiv fişa va conţine o activitate experimentală ( o 

reacţie chimică). 
 Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de 

experţi: toţi elevii care au numărul 1 vor forma un grup, cei cu numărul 2 vor 
forma alt grup s.a.m.d. 

 Invăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din 

unitatea de cunoaştere desemnată pentru oră: elevii citesc, discută, încearcă să 
înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în care pot preda cea ce au înţeles colegilor 

din grupul lor originar. 
 Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi 

membri. Dacă sunt neclarităţi, se adresează întrebări expertului. 

 Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu 
toată clasa/ cu toţi participanţii. 
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Rolul activităţilor extxraşcolare în dezvoltarea personalităţii 

elevilor 
Prof. Lazea Crina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

Pentru mine, educaţia nonformală reprezintă 

ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate 
într-un cadru instituţionalizat dar desfăşurate în afara 
sistemului de învăţământ. Notele carcateristice ale acestei 

forme de educaţie sunt legate de caracterul opţional al 
activităţilor organizate, participarea elevilor la stabilirea a 

ceea ce se va învăţa şi se va inteprinde , rolul discret al 
dascălului şi renunţarea la evaluări. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi 

completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională 

şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, 
copiii  participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi 

dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 

generator de căutări şi soluţii variate.  
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în 

dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni 

frumoase şi valoroase. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 

conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul 
ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 

caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce 
permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul 
anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra 

educabilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al acestuia, în care viaţa capătă 
alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 

Au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util şi  

de a-l transforma într-o sursă educaţională. Activităţile extraşcolare au un rol 
important în cultivarea gustului pentru lectură, pentru carte. Elevii pot fi 

stimulaţi să citească prin vizionarea de piese de teatru, filme istorice, comedii, 
participând la lansări de cărţi, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite 
ocazii, prin implicarea în desfăşurarea şezătorilor literare, a cercurilor de lectură şi 

a atelierelor de scriere creativă. 
Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie 

prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci 

rezultatele vor fi întotdeauna deosebite 
În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi  date dascălilor 

 următoarele îndrumări: gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă 
trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de abordare a 
problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Elevii trebuie să fie îndrumaţi 
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să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 

a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important 
ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia 
elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 

curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea 
acestora.  

În consecinţă, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul 
aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, 
competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, 

activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează 
implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor 

omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză 
lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.  

Reiterând mesajul Consiliului Europei transmis în cadrul sesiunilor de la 

Lisabona  din anul 2000 şi de la Brussels, din anul 2004, cu privire la rolul 
educaţiei în societatea contemporană, statele membre consideră educaţia o 
prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să 

contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european. 
În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare constituie spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii 
actuale, în sensul în care conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă 
actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice centrate pe elev, 

precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării. Totodată 
particularităţile specifice facilitează implementarea noii abordării didactice prin 

care elevul devine resursă, 

producător, lider de opinie, deci 
participant activ.  

Pentru a stimula dezvoltarea 
cognitivă, spirituală, 
interpersonală şi socială, 

activitatea educativă şcolară şi 
extraşcolară  are mereu în atenţie 

nevoia de adaptare la cerinţele 
individuale, diverse ale tuturor 
copiilor, la interesele de 

cunoaştere şi potenţialul lor.  
Disciplina predată de mine, 

limba şi literatura română are un 

spectru larg în dezvoltare 
abilităţilor comunicative, sociale, 

afective şi morale prin multiple activităţi atât curriculare, cât şi extracurriculare. 
Dintre cele mai recente modele de activităţi sunt: 

-concursuri de recitări multilingvistice„Iubire, ori love, ori Szeretlem” 
-„Descoperă şi redescoperă cititul” 

-„Cultură- natură –spiritualitate” 
-„Ce-ţi doresc eu ţie dulce Românie” 

-integrarea cultural socială Rural-Urban a educabililor 
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Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de 
educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc, oferă posibilitatea 

abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea 
competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare 
holistică a personalităţii. 

Strategia accentuează importanţa multiplicării experienţelor pozitive 
înregistrate în domeniul activităţii 

educative şcolare şi extraşcolare şi 
impune extinderea spaţiului de 
intervenţie în procesul educaţional 

curricular, în scopul valorificării 
tuturor valenţelor educative ale 

conţinutului învăţării în interesul 
superior al copilului.  

„Imi imaginez un sistem 
educational ce recunoaşte că  
învăţarea este firească că a-ţi 
plăcea să înveţi este normal şi că 

învăţarea autentica înseamă 
învăţarea pasionată. Un 

curriculum şcolar ce apreciază mai 

mult decât răspunsurile... 
creativitatea mai mult decat reproducearea informaţiilor ...individualitatea mai 

mult decat conformismul şi excelenţa mai mult decât realizările standard.”  (Tom 

Peters) 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele 

stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă 
necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 

manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii 
se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal pregătirea 

copilului pentru viaţă. 
 Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 

său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin 

punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului 

creativ în cadrul activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a 

modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să 
încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back pozitiv. 
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Impactul educaţiei ecologice şi pentru mediu în dezvoltarea 
personalităţii elevilor 

Prof. Tilca Dan 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de 

învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra elevilor. 
Activităţile extracurriculare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite 
elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi 

să-şi maximizeze potenţialul intelectual şi creativ. 
Educaţia ecologică urmăreşte îmbunătăţirea pe termen lung a atitudinii şi a 

comportamentului faţă de mediu a tinerilor. 
Scopul major al educaţiei ecologice este de a ajuta oamenii să dobândească 

cunoştinţele necesare care să le permită înţelegerea problemelor de mediu. Aceste 

cunoştinţe implică însă mult mai mult decât simpla acumulare a informaţiilor, ele 
trebuie să contribuie la înţelegerea informaţiilor şi dezvoltarea competenţei de 
evaluarea acestora, urmată de dobândirea capacităţii de a acţiona responsabil, 

conform intereselor pe termen lung ale comunităţii, respectând principiile 
dezvoltării durabile. 

Majoritatea specialiştilor au concluzionat că elevii au o altitudine mult mai 
pozitivă faţă de natură la finalul unor programe desfăşurate în aer liber decât în 
urma activităţilor din sălile de curs, ajungând la concluzia că eficienţa activităţilor 

desfăşurate în vederea dezvoltării cunoştintelor despre mediu este mai mare când 
acestea se desfăşoară în aer liber. 

Educaţia ecologică facilitează învăţarea prin colaborare (activităţile în echipe 

sau cu parteneri), gândirea critică şi discuţiile, fiind orientată pe strategii de 
acţiune şi aplicaţii adaptate realităţilor vieţii. Prin participarea la programe şi 

proiecte educaţionale ecologice elevii dobândesc deprinderi esenţiale pentru viaţă, 
cum ar fi cooperarea şi comunicarea, respectiv capacitatea de a construi relaţii. 

Drept urmare, cei care participă la programe de educaţie ecologică dezvoltă 

şi următoarele aptitudini:lucrul în echipă, ascultarea şi acceptarea unor opinii 
diferite, dovedind astfel mai bune abilităţi sociale, rezolvarea unor probleme reale 

şi capacitatea de autoeducare, aceste programe antrenând şi elevii apatici care 
devin astfel interesaţi de studiu, capacitatea de a avea o gândire pe termen lung, 
integrarea într-o comunitate. 

Educaţia ecologică are un efect pozitiv asupra întregului curriculum, 
influenţând benefic performanţele şcolare prin:  

ƒ  - îmbunătăţirea rezultatelor obţinute la diferite materii; 

ƒ  - capacitatea elevilor de a pune în practică cunoştinţele teoretice 

dobândite; 
ƒ  - reducerea problemelor de disciplină în clasă; 
ƒ  - posibilitatea ridicării nivelului general al procesului de educaţie; 

Pe lângă toate acestea, cultura ecologică presupune şi existenţa unei 

identităţi individuale şi colective. Prin procesul educaţional de redescoperire a 
valorilor patrimoniului natural şi cultural al unei zone, unul din obiectivele 

obligatorii ale educaţiei ecologice este angrenarea individului şi a comunităţii într-
un proces de autocunoaştere (Orefice, 2002). 

Eficienţa educaţiei asupra mediului se poate aprecia numai prin efectele pe 
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termen lung asupra comportamentului viitorului cetăţean, rămânând obligaţia de 
a avea o utilitate imediată (prin aplicaţiile practice, prin intervenţia elevului, 

situaţii concrete).  
În atingerea finalităţilor educaţiei ecologice trebuie să se ţină cont de 

următoarele aspecte: 

 educaţia ecologică a apărut ca soluţie la problemele care ameninţă omenirea;  
 este necesară atât cunoaşterea mediului natural-geografic şi biologic, cât şi a celui 

social pentru a putea interveni într-un mod pozitiv;  
 educaţia ecologică trebuie realizată atât prin intermediul educaţiei formale, cât şi 

a educaţiei informale;  

 educaţia ecologică trebuie să facă apel la metode şi tehnici care sensibilizează 
publicul larg din diverse domenii care poate ajuta în încercările de salvare a 

mediului;  
 este necesară înţelegerea proceselor şi a fenomenelor care au un impact major 

asupra mediului. 
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 
 Prof. Cormos Andreia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

  
„Să nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceastalume nu va mai 

exista cand ei vor fi mari si nimic nu ne permite sastim cum va fi lumea lor. Atunci 
sa-i invatam sa se adapteze.  (Maria Montessori–„Descoperirea copilului”) 
 

 Educaţia extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi 
are rolul şi locul bine stabilit în formarea 
personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 

identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viata civilizat, precum şi stimularea comportamentului 

creativ indiferit de domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi 

fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai 
ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate 

şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
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facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de support pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 

atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 
informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă 
nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra 

copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă 
alte aspecte decât cele din procesul 
de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Exemple de activitati extrascolare: 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale–

 organizate selectiv– constituie un mijloc de aintui şi preţui valorile culturale, 
folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 

desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 
local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 
culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele 

concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

  Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 

poezie, pictura. 
 Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştintelor copiilor 

despre frumuseţile tării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din 
natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, 

locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

 Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin 

care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de 
activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei 
deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii 

puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului 
sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă 

intr-o lume dominată de mass-media şi ne referim la televizor , calculator si 
internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în 
nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai 

presus de toate slab dezvoltaţi intelectual. 
Se ştie ca începând de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie 

de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate 
formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. In cadrul activităţilor 
organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale , copiii se confruntă cu realitatea şi 

percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. 
Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi 

pot forma sentimente de respect şi dragoste faţă  de natură, faţă de om şi realizările 

sale. 
Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor 

copiilor şi de respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de 
activităţi. Acestea le ofera destindere, încredere, recreere, voie buna, iar unora 
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dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoastere a aptitudinilor.  
Activitatea educative-şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi 

stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării 
drepturilor omului şi al asumării responsabilitatilor sociale, realizându-se, astfel, o 
simbioză lucrativă între componenţa cognitiva şi cea comportamentală. 

Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară 
dobândind însuşirea de noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea unei 

activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu 
numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi cât şi ca un act 
de ridicare a nivelului cultural. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, 
nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 

probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica 
constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. 

  Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg character 
interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţide formare a caracterului 
copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi 

şi mai accesibili sufletelor acestora. 
 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, 

vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o 
ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare 
contribuţie în dezvoltarea personalităţii 

copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin 
personalitatea sa şi nu prin produsul realizate acesta. Activitatea în afara clasei şi 
cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la 
orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc starea de bine, facilitează acumularea de 

cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă 
spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 

supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin 
acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 

influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal -
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiective depinde în primul 
rând de dascăl, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de abordare a 

temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi . 
  Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea 

procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la 
organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, 

copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor 
extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat 

dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar 
să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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The Theater Has Been the Stage for the Discourse to Happen! 

O Teatro Aveirense foi o palco de processo ao discurso! 
by Maria da Luz Nolasco Cardoso 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
It was a writer and playwright called Claudio Hochmen. In Argentina, he 

once said to me that he had a dream. I was curious to know what could it be. So, 

the dream was to edit a book. A book telling the meaning of the seven week ‘days 
in a story to all children, ones of those could be his son, a boy called Lautaro. The 

reason is simple: Lautaro should be out for a week in order to spend time in a 
holidays activity but it was it’s first time way from his father, Claudio, so to him, 
the pain to be so far was very hard to embrace. Writing was the solution! 

My self, as director of the Aveirense Theater and close to this dramaturge, 
gave to Claudio the chance to edit the story. So, knowing the story and as well the 
effervescence emotions of Claudio Hochman, we decide to begin the hard work of 

getting the book production on wheels.  
Claudio wrote a nice story for seven days since Sunday until Saturday. A 

seven days story about how can we manage our feelings for a child and what can 
be the name for this emptiness in our heart. In Portugal there is a special word, 
without possible translation, for this feeling… “saudade”.  

A lot of singers, chant this word in different ways and with a unique sense 
of emotion. Saudade is this kind of universal word without one simple translation 

but with a multilevel meanings and a multidimensional visual images. 
In decide to develop inside the theater a workshop with young people 

coming from arts and design disciplines, from a local secondary school. The 

Aveirense Theater should be the stage for the discourse to happen. The Theater is 
a nice and centenary building dedicated to the culture in the city of Aveiro and 

because its spaces are so magic for everyone, persons who come, can develop a 
beautifull ideas inside those huge walls without frontiers for the thought. 

I began inviting a teacher of Illustration link within the University of Aveiro, 

Joana Quental and she gave to me a name of a scholar, Ana Biscaia, a very young 
illustrator at the time. She would be the artist coordinator of the workshop and 
her task, a very demanding one, should be to generate the dinamics of work and 

ideas between artists in order to obtain the most variable and unexpected work 
created from and throughout the word “Saudade”. 

I can tell that it has been a very experimental edition of arts design and the 
purpose should be an open discourse for those youngers artists in a stage of 
creativity. This happens in 2009, during Spring and for the period of school 

holidays. 
The workshop has worked for 10 days. Although, we realised that some 

more weekends should be occupied by preparing designs, compositions and the 

Maria da Luz Nolasco Cardoso, Portugalia 

 Pictor şi muzeograf a avut o frumoasă experienţă de a realiza designul 

unei cărţi pentru copii. Pentru prima dată, am întâlnit-o în Arad în cadrul 

întlnirii internaţionale CreArt când mi-a vorbit cu mult entuziasm despre 

proiectul la care a participat. În cadrul articolului său, ne destăinuie 

sentimentele sale, aşa cum le-a resimţit din perspectiva unui artist plastic.     

 În prezent, lucrează la Museum Of Aveiro.  
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works selection.  
The methodology was a little beat in a growing intuitive method and the 

time we dedicated to this creative activity has been growing gradually and 
according to the group needs.  

We reserved a space for that with 

characteristics that were special: a huge walls and 
a nice view for the landscape are the resident 

conditions and as well as a natural and strong 
lighting coming from de zenithal position of a room 
window allocated up to the top.  

All the process of creation and illustration at 
the Theater took place under the orientation of Ana 

Biscaia in a good articulation with a group of seven 
artists, near by Claudio and with me, indeed. 

Ana Biscaia is a young illustrator co-responsable for the project 

coordination within the dramaturge Claudio Hochman, the writer, and my self as 
a managing person in order to edit and publish the book  “Saudade(s)”, the 
ultimate result of the seven week day story and the youngsters creativity in design 

and arts. 
A nice group of seven students of arts are been the chosen illustrators were 

chosen. During the workshops, took also place a Festival of Arte Dramática de 
Aveiro – Festival for Dramatics arts, occurred between the 27th of April to the 2nd 

of Maio, in 2009.  
So, the Festival gave some ambience to the 
workshops and functioned as motivator factor in the 

creative process. 
During the three first weekends of March, they 

made workshops  with Ana Biscaia and the students: 

Patrícia Guerra, Cláudia Loureiro, Sara Santos, Nuno 
Nolasco, Daniela Correia, Rita Moniz e Arianna Vairo. 

One of the illustrators, Arianna, an Italian schoolgirl, 
has been collaborating to a  distance level – throughout  webcam video conference 
– between Portugal and Italy. 

At April 12th, the final workshop happens and a final selection has occured 
to chose the illustrations for the book. 

During the workshops we had some interesting debates trying to materialize 
ideas for the book, looking for the conceptualized meaning of “saudade”. 

The Theater was the stage for the discourse to happen. 
O Teatro Aveirense foi o palco de processo ao discurso. 

The illustrators have been the soul of all work and the strim of our thoughts. 
By the hand of Ana Biscaia the artists were able to catch the thinking of 

Claudio Hochman. By the hard work of designing a lots of draws and a lot of 
ridings matters related with the topics – with the thesaurus of words – the 

creators have been able to produce thousands of nice ideas and materialized 
illustrations. 
It was an amazing experience. 

  Thanks to all, a look on the images we had fixed in paper, for the future of 
the Humanity – a Book - for a Child, which is a book for the world and for our 

more strongest of feelings – Saudades.....          Grata/ Grazie. 
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Become story-weavers together 
by Nancy Mellon 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Is it possible to slow down the undigested words that are rushing at our 

minds and finger-tips? What would it take for us first to feel our words circulating 
from the stars through our ears and hearts and toes, and to catch them rising up 
from the earth beneath our feet?   Well-tuned language provides the best defense 

against the electronic devices that can interfere with health.    
Research has taught  me that every organ of the body listens to words, and 

to what lives behind our words. Everyone benefits from well-formed sentences. 

Grammar grounds and upholds us ,like the earth resonating in our bones. The 
rhythmic, musicality of language streams like blood in our body and soul, 

warming and lifting our spirits. Our words can command health or disease.  They 
can interfere with bone health, and erupt even years later as nerve-based diseases 
and skin disorders. They can produce heart trouble. They can afflict spleen and 

the natural flow of pancreatic and stomach enzymes, and leave us starved.  
Yet words also can nourish, and encourage good digestion. They can heal. 

They can awaken curiosity and joy. Running through our veins night and day, 

they can quietly and powerfully sparkle and dance us to life. Tremendous vitality 
lives in the roots of your Romanian language and literature.  It is yours to discover 

and to nurture!   
Like many others, I grew up in the USA with a variety of ethnic roots that 

were largely suppressed. I gradually learned to recognize my extensive cultural 

heritage. It has given me  special joy to discover my Celtic roots, although new 
sensations and thoughts occur to me through whatever stream of language I am 

privileged to experience, --French, Portuguese,  Romanian,   Russian, Chinese --.   
When I was fifteen years old I won a little magenta radio by selling 

magazines. It was a sensitive time in my development when several of my brothers’ 

voices were changing, and when my father, for his own reasons, objected to 
hearing my voice. I didn’t turn on the radio often, but one early Saturday in 
spring, I was transformed by listening to a play by George Bernard Shaw, the 

great Irish playwright.  My whole being expanded in this unexpected bath of 
words. As the voices streamed through me, my voice actually changed.  It was not 

the content so much as the word music that had deeply touched a wellspring in 
my soul. From then on ,I found myself listening within and around me to the great 
Celtic soul. I spoke and wrote with new verve and vocabulary and phraseology. My 

boyfriend kept telephoning to say: “I just want to hear your new voice.”   
World literature calls as never before to children, and to us all! My friends, 

speak stories aloud! Even if no one in your family reads great literature aloud, or 
is a storyteller, be the first! Form a reading club, or a storytelling club that meets 
regularly. Practice reading aloud to yourself!  

Nancy Mellon, SUA 

 Scriitor şi storyteller a crezut în puterea terapeută a cuvântului, 

ajutând numeroşi copii şi adulţi. Am avut ocazia de a primi trei cărţi 

scrise de Nancy Mellon în care am descoperit sensibilitatea şi căldura 

deoasebită a scriitoarei: The Knottles, Storytelling & The Art of 

Imagination, Storytelling with Children. Puteţi vizita site-ul ei: 

www.healingstory.com  

http://www.healingstory.com/
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When I was teaching young children, at reading time the whole class 
became “a family” together. This was great fun,  and helped us all to enjoy the 

different reading abilities in the group. We would sit in a big circle together and I 
would pretend to be a grandmother with tired eyes. I would say, “Who is going to 
read to us today? Who wants to be the father and mother? Who is the oldest 

reading child in our family today?. . .  Who wants to pretend to be too young to 
read?”  The children would light a candle, sometimes sit on eachother’s laps, and 

take turns reading a whole story to one another. The more advanced children 
would help the others to sound out words. Sometimes they would ask 
“Grandmother” to define a word for them.     

I was overjoyed recently  to discover two of my teen-age friends reading a 
powerful novel aloud to one other.  They were taking turns sharing a fabulous flow 

of words while they did hand-work. Day by day in the afternoons she wove a 
beautiful strap for his guitar, and he slowly sanded a small harp for her. They 
loved the novel, the work of their hands, and one another. Meeting and reading 

was a love ritual for them.   
I was privileged to meet a kindergarten teacher from South Africa who had 

been so violently beaten  by her husband that  she entirely lost her ability to 

speak. This beautiful woman subsisted silently in a hospital for two years. At last 
a visiting physician gave her a beautiful volume of poems and plays by William 

Shakespeare, and a dictionary, and a  prescription to read every day.  She knew 
very little English at the time, yet obediently began to read as best she could, and 
to look up the meaning and pronunciation of the words. It was through sounding 

out these strange and wonderful Shakespearean words and phrases that her voice 
returned! Today she is protected from her former husband, and takes hundreds  
of children into her caring protection, nurturing their sense of story and language. 

Now she speaks wonderfully.    
Well-spoken words,  like music, can encourage love, wisdom and healing 

vitality. These days a more and more broken and abbreviated style challenges the 
eloquence of beautifully  turned phrases, and the dignity of well-formed 
narratives. Does language lack richly humane timbre and warmth in your 

household and classroom? Please stand up and champion words to sustain our 
humanity!  

Become story-weavers together, and let your healthiest voices be heard! 

 
CHECKING OUT THE MYTHS 

Prof. Boros Adela 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

The stage is crowded with myths that add to the confusion surrounding the 
traditional testing of grammar.  Lois Powell, a fifth grade teacher with a master of 

art in writing, defines grammar as a collection of factors that include spelling, 
punctuation, syntax, and sentencing that makes sense.  But, I like very much a 
fourth pupil definition of grammar: “Grammar is what you learn so you don’t 

mistakes.”  As I said before, I like this definition and I agree with it. 
Some believe a knowledge of grammar improves pupils’ written and spoken 

language; others claim the study of grammar helps pupils understand the 
structure of language, thereby improving their writing skills; and a less extreme 
chorus of teachers suggests grammar be taught and tested only in the form of 
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mini-lessons.  Those who defend the efficacy of traditional grammar in the 
classroom do so without scholarly validation from researchers or teachers.  As one 

teacher declared, “I teach grammar.  They [the pupils] don’t get it, but I teach it 
anyway” (Borg, 1998 pg 20). 

I must say that I don’t understand this statement, and I don’t understand 

this teacher either.  I do teach grammar as well, but I try so many techniques 
until I see results.  Reflective teaching implies a more systematic process of 

analyzing our thoughts and observations, as well as those of our pupils, and then 
going on to make changes. 

“As a result of your reflection you may decide to do something in a different 

way, or you may just decide that what you are doing is the best way.  And that is 
what professional development is all about” (Tice, 2004 pg 62). 

Myth 1: The study and testing of grammar improves students’ written and 
spoken language 

In 1999, Borg observed and interviewed five teachers of English as a foreign 

language.  He wanted to find out if they had pedagogical reasons for teaching and 
testing grammar.  In all cases, teachers admitted they did not believe grammar 
instruction had any positive effect on students. 

Many teachers agree that traditional grammar teaching and testing does not 
improve students’ spoken or written language. 

Kalkavage points to a major problem with traditional grammar teaching and 
testing: “From my experiences teaching English, I understand, first-hand, it is one 
thing to ace a name-the-part-of-speech test or a fill-in-the-blank-with-the-correct-

verb test; it is another thing to convert testing materials into real language, 
spoken or written.  What is more, when I do manage to communicate in a target 
language, I don’t suspend discourse to consider my next syntactical maneuver.  

Instead, I focus on the matter of hand and improvise, which is precisely what 
preschoolers do as they acquire their first language” (Kalkavage, 1998 pg 59). 

Myth 2: Students will understand language structures by studying 
grammar 

One acquires grammar by imitation and experimentation.  One refines one’s 

knowledge of grammar by reading, writing, and further experimentation with 
language.  It does not work the other way around. 

Schuster’s studies spotlight the ineffectiveness of traditional grammar 
instruction as a prerequisite for understanding the structure of language.  For five 
years in a row, he gave the same group of pupils a simple grammar test, 

identifying five parts of speech: verb, noun, pronoun, adjective and adverb.  After 
a year of study, the pupils’ average score had increased by 1 percent.  Schuster’s 
findings indicate only that they pupils never learned to name the parts of speech 

of a sentence type.  This is not to say that they did not know how to speak or write 
effectively. 

Myth 3: Teachers help students learn grammar by correcting their errors 
When a pupil gets a test back that is covered in red, more often than not, 

he/she sees only the red.  Even if the teacher’s corrections are valid, most pupils 

profit not at all from error correction.  Indeed, evidence indicates that the red 
marks serve only to alienate, and discourage them.  In addition, correcting pupils’ 

oral usage does little or nothing to change language patterns.  In fact, if students 
interpret teachers’ corrections as accusatory, they will go to extremes to continue 
their nonstandard usage. 
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TRADITIONAL AND INNOVATIVE TECHNIQUES IN TESTING 
VOCABULARY 

Prof. Poenariu Oana Monica 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

TRADITION.  WHAT DOESN’T WORK? 
“Teaching word meanings should be a way for students to define their 

world, to move from light to dark, to a more fine-grained description of the colors 

that surround us” (Stahl, 1999 pg 52). 
The relation between reading comprehension and vocabulary knowledge is 

strong and unequivocal.  Although the causal direction of the relation is not 

understood clearly, there is evidence that the relationship is largely reciprocal.  
The good news for teachers from research in vocabulary development is that 
vocabulary instruction does improve reading comprehension. However, not all 

approaches to teaching word meanings improve comprehension. 
So, what doesn’t work? 

There are a number of traditional teaching and testing practices related to 
vocabulary that deserve to be left in the “instructional dustbin.”  The key 
weakness in all of these practices is the limited interaction students have with the 

new word. 
The most common of these less effective approaches are: 

 Look them up-certainly dictionaries have their place, especially 
during writing, but the act of looking up a word and copying a 

definition is not likely to result in vocabulary learning.  Teachers 
should not test the pupils by asking them to write the new words and 
their definitions from the dictionary. 

 Use them in a sentence-a very common test contains this task: write 
sentences with the new words.  Writing sentences with new 

vocabulary after some understanding of the word is helpful; however, 
to assign this task before the study of word meaning is of little value. 

 Use context-there is little research to suggest that context is a very 

reliable source of learning word meanings.  Nagy found that students 
reading at grade level had about a one-twentieth chance of learning 

the meaning of a word from context.  This, of course, is not to say that 
context is unimportant, but that students need a broader range of 

instructional guidance than simply “use context” (Nagy, 1988 pg 76). 

 Memorize definitions-rote learning of word meanings is likely to 

result, at best, in the ability to parrot back what is not clearly 
understood. 

The common shortcoming in all of these less effective approaches is the lack 

of active student involvement in connecting the new meaning to the existing 
knowledge base.  Vocabulary learning and testing must be based on the learner’s 

active engagement in constructing understanding, not simply on passive re-
presenting of information from a text. 

 

WHAT DOES WORK? 
Nagy summarizes the research on effective vocabulary teaching as coming 

down to these critical notions: 
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 Integration-connecting new vocabulary to prior knowledge 

 Repetition-using the word many times 

 Meaningful use-multiple opportunities to use new words in reading, 

writing and soon discussion 
Students with weak lexical skills are likely to view all new words as equally 

challenging and important, so it is imperative for the teacher to point out those 
words that are truly vital to a secondary student’s vocabulary base. 

Testing vocabulary means making wise choices about which words to test. 

Tips for selecting the words: 
Be cautious to not “accessorize” vocabulary (e.g. spend too much time going 

over many clever adjectives that are not likely to occur frequently). 

Rather, focus attention on vocabulary that is essential to understanding the 
big ideas. 
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