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≈ Despre dascăli şi elevi ≈ 
Câteva gânduri introductive.... 

 

 

Simpozionului internaţional „Aportul activităţilor curriculare şi extracurriculare în 

dezvoltarea educabilului”, 2017 
 

 

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 prin  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  în educaţie.  Totodată, creşterea 

calităţii  procesului   educaţional este  completă   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”, 2017: 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 

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

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

Prezentul simpozion a fost organizat de Liceul cu Program Sportiv Arad. 
Partenerii  în   comitetul  de   organizare sunt:  Inspectoratul Judeţean  Arad, Casa 
Corpului  Didactic  „Alexandru  Gavra” Arad,  Universitatea  „Aurel   Vlaicu”, Arad, 

Liceul  Tehnologic   „Ion    Creangă”  Curtici,  Şcoala  Gimnazială  „Virgil   Iovănaş” 

Şofronea, Asociaţia  Împreună suntem viitorul. 
Echipa de proiect: inspector şcolar general prof. Mladin Claudius, inspector prof. 

Mandache  Emilia, inspector  prof.  Tocaciu  Mariana,  director  CCD   prof.  Redeş 

Adela, prof. director Bogdan Lucia, prof. Kuschausen Cristina – prof. coordonator, 
prof. Mandache Gheorghe, prof. Moţiu Alina,  prof. Sbîrcea Dan,  prof. Duca Ioana, 
prof. Dima Crina, prof. Szakacs Nadina, director    prof. Vereşezan Oana,  prof. 
Torkos Antonela, prof.Petrisor Andreea, prof. Petrişor Adriana, ec. Dima Gabriela. 
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Aportul 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 aprecia 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,  psihologiepedagogică  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. 
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. 
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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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Activităţi  curriculare 
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Probleme cu ….. probleme 
 

 

prof. Pellegrini Lilla 

Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad 

 

Argument 
Scopul oricărui profesor de  matematică este de  a stimula şi a ajuta formarea, 

dezvoltarea şi  consolidarea aptitudinilor  matematice ale elevilor noştri.  Perioada 

11- 15  ani, adică anii de  gimnaziu, sunt  decisivi în formarea conceptelor abstracte, 
în dobândirea unei gândiri analitice şi sintetice, creative şi riguroase. 

Prin activităţile realizate nu mi-am   propus obiective cantitative, nu  cred că 

este foarte important să oferim elevilor un volum mare de  informaţii. Am dorit să îi 

ajut şi  să îi învăţ să pună bazele unei formaţii matematice solide, prin abordarea 

unei probleme de  matematică, începând cu înţelegerea corectă a enunţului, cu 

învăţarea unor metode de  rezolvare a problemelor de  matematică şi  a unor tipuri 

de  raţionamente des utilizate, cu analiza şi  compararea metodelor de  rezolvare, cu 

realizarea  şi   utilizarea unor  scheme şi   reprezentări grafice pentru  a  le  uşura 

procesul de  rezolvare, cu verificarea şi  interpretarea rezultatelor obţinute, şi  nu în 

ultimul rând extragerea unor modele şi  a unor probleme de  matematică din  viaţa 

înconjurătoare. 

Activitatea  desfăşurată a avut ca scop abordarea problemelor de 
matematică în  altă manieră decât ceea propusă 

de  programa şcolară. Timpul necesar aplicării la 

clasă a fost  de  4 ore, la clasa a VIII-a, 25 de elevi. 

În  lucrare prezint doar prima parte a activităţii. 
Desigur, doar o singură activitate concepută în 

acest spirit  nu este suficientă pentru a schimba 

mentalitatea   elevilor legat  de   matematică. Este 

necesară a muncă continuă şi temeinică la clasă, 

riguros planificată şi  cu tematică atent selectată, 

dar şi  folosirea unor  metode active de  învăţare, 

iar   astfel atenţia  şi  interesul  elevilor vor   putea 

duce la  cristalizarea în  timp a aptitudinilor 

matematice. Utilizarea unor probleme care se 
rezolvă  doar   cu   ajutorul   logicii    poate   ajuta 

complementar dezvoltarea aptitudinilor matematice ale elevilor. 

Probleme cu ….. probleme 
Unul  din   componentele esenţiale 

ale procesului matematic este de a-i 
forma elevi  să fie  capabili să rezolve 

probleme din toate  sectoarele  vieţii 

unde matematica şi  gândirea logică 

pot fi utilizate. Rezolvarea  de 

probleme  este  un  proces  natural. 
Fiecare   din  noi   rezolvă zilnic 

probleme. 
O  problemă poate fi caracterizată 

prin nevoia de a atinge un scop. 

Atingerea acestui ţel  sau umplerea unor 

 

Ajutor reciproc, realizat pe grupe de 4-7 elevi, 

fiecare dintre ei parcurgând mai multe etape: 

   lectura individuală a textului problemei; 

   rezumarea, cu voce tare, a problemei, de 

către un moderator ales din grupă; 

   formularea sau adresarea unei întrebari 

celorlalţi colegi de grupă, în legătură cu 

problema respectivă; 

   clarificarea eventualelor nelămuriri; 

   efectuarea, împreună cu colegii de grupă, a 

unor predicţii referitoare la rezolvarea 
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goluri se   efectuează prin folosirea mijloacelor adecvate situaţiei date. Existenţa 

acestor mijloace corespunzătoare  utilizării într-o  anumită situaţie este rezultatul 

evoluţiei. 

Metoda de   rezolvare a problemelor bazată  pe   ideea cerinţă-răspuns-rezultat 
este simplă, uşor de  înţeles şi foarte eficientă. Este uşor de  răspuns la  întrebarea: 

Ce  este de  făcut? Procesul în  sine ne  spune ce  avem de  făcut. Capacitatea de  a 

găsi mijloacele şi  resursele potrivite este deja ceva  mai complicat. Aici trebuie să îi 

învăţăm pe  elevi  cum se  folosesc mijloacele şi  resursele corespunzătoare situaţiei 

date. Este necesară experienţa şi practica. Dar totuşi, să nu confundăm rezolvarea 

de  probleme cu învăţarea folosirii mijloacelor şi resurselor potrivite. 

Este timpul să studiem mai detaliat şi  în  perspectivă rezolvarea de  probleme. 

Şi dacă tot  vorbim de  probleme… 
 

O  problemă  este  o  cerinţă  cu  scopul
 

obDţineriEi  unFui  rIezuNltat IprinŢimIpuEnerea 

unor condiţii care trebuie satisfăcute. 
 

 
 

Orice problemă ar fi  în  atenţia noastră, se  recomandă să încercaţi cât mai 

frecvent organizarea informaţiei noi, să folosiţi diverşi organizatori, grafici, sau de 
altă natură. 

 

Să discutăm des

E
pre dif

X
erenţele

E
dintre

M
deducţie

P
şi ind

L
ucţie, a

U
şa cum apar acestea 

în gândirea noastră, în matematică sau în contexte mai largi. Pentru o înţelegere 

mai simplă a fenomenului, poate ajuta desenul: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Însuşi desenul sugerează esenţa: deducţia trimite de la general la particular, din 

exterior spre interior. În cazul inducţiei, desenul ne aminteşte contrariul. 

Încercaţi să 

explicaţi ce 

înţeles are 

desenul 

pentru voi 

înainte de a 

citi 

continuarea. 

 
 

Asemenea reprezentări  se  pot   face   cu uşurinţă,  cu sau fără ajutor. Se  pot 

folosi   tabele, grafice, desene, scheme, planuri,  ş.a.m.d.,  în funcţie de  scopul pe 

care îl avem şi de  natura problemei. 

Una din probleme care s-a rezolvat a fost: 
Pe o stradă a unui oraş se află o benzinărie. La un moment 

dat, pe partea cealaltă a străzii, se deschide o altă benzinărie, 
aproape de prima. Există o lege, care permite modificarea preţului 
benzinei doar o dată pe lună, exact în data de 15 ale fiecărei luni, 
până cel târziu la ora 24. Proprietarii celor două benzinării nu 
cunosc intenţiile lor reciproce de a majora sau nu preţul. 

Şi care este problema? – se  pot  întreba elevii,  pe  bună dreptate. 

O  situaţie devine problemă, doar dacă o  percepem ca  atare. Dacă aşa stau 

lucrurile, atunci ne putem formula o serie de întrebări care vor  dezvălui caracterul 
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de  problemă. 

Spre exemplu: 
 

 
Clasa este împărțită în grupuri de 3-4 elevi 

care rezolvă problema, iar  profesorul se 

plimbă printre ei şi are rolul de  consultant, 

punând întrebări în orice moment oricărui 

elev: 

- Ce faceţi (exact) în acest moment? 

(puteţi descrie precis?) 

- Cu  ce scop faceţi acest lucru? (cum se 

încadrează în găsirea soluţiei?) 

- Cum vă ajută? (ce veţi  face cu 

 
 
 

1. Se apropie data de 15. 
Majorăm sau nu majorăm preţul? 

2.   Avem   vreun motiv să 

majorăm? 

3. Ce va face  benzinăria vecină? 

Va majora şi ea? 

4.   
5.   
Fără întrebări de  acest fel, 

problema nu este problemă. Unele 

întrebări se  leagă direct de  context, 

altele mai puţin. 

Care credeţi că este întrebarea cea mai „arzătoare” din lista de mai sus? 
În   toate  cazurile este  foarte important  să  distingem între  ce   ştim  (datele 

problemei)  şi   ce   vrem să  aflăm (cerinţele 

problemei). De  cele  mai multe ori  nu există 

o cale directă pentru a afla  răspunsul la 

întrebarea noastră. 

Unii elevi au fost interesaţi dacă 

vecinul măreşte preţul, sau nu, în  data de 

15.    Ei   au  spus  că   nu  ar  fi   o   măsură 

Nu este atât de important 
 

dacă elevii rezolvă sau nu problema, ci 

dacă elevii descoperă şi explorează 

oportunităţile de a rezolva problema. 

deşteaptă să se   ducă  să-l  întrebe  pe   patronul vecin. Probabil nu  ar  spune  ce 

intenţie are.. Şi  chiar dacă îşi  declară intenţia, este sigur că  o va  respecta până la 

miezul nopţii? Sau, poate elevii  vor  încerca o rezolvare de  altă natură? Două grupe 

au încercat o rezolvare mai personală, o strategie mai independentă. 

Unele aspecte au fost  discutate în  grup după rezolvarea problemelor şi elevii 
au formulat unele concluzii: 

• Mai  important decât soluţia problemei este modul în  care ajungem (sau nu!) 

la ea  
• S-ar putea să nu putem găsi soluţie  la o problemă 

• S-ar putea să găsim mai multe rezolvări 

Ceea ce  a fost   important la  această activitatea  a fost concluzia la care au 

ajuns elevii,   că  nu despre „probleme stricte de  matematică” este vorba în  multe 

situaţii,  ci  despre probleme cotidiene, care pot  fi abordate (şi)  cu ajutorul 

matematicii. 

 
Bibliografie: 
1.  Pellegrini, N.: Matematică, Modulul 4,  Provocări matematice, Ghidul elevului, 2006 

2.  Metacogniţie, prezentare ppt, descărcat de  pe  site-ul 
www.dppd.utcluj.ro/stud/METACOGNITIE.ppt 
3. Crearea de proiecte eficiente: Utilizarea cunoştinţelor: Rezolvarea problemelor: Predarea 
capacităţii de  rezolvare a problemelor, descărcat de  pe  site-ul iteach.ro/pagina/1119/ 
4. Programa de  matematică 

5. Mate 2000 – culegere de probleme 

http://www.dppd.utcluj.ro/stud/METACOGNITIE.ppt
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Gimnastica pentru corectarea posturii 
prof. Laura Jurcă şi prof. Mihaela Socaci 

Liceul Naţional de Informatică Arad 
 

Educaţia fizică   şi  sportul ca   şi  componentă importantă a curriculumului 

educaţional realizat în instituţiile de  învăţământ, deşi ocupă un loc  important în 

formarea  tinerei  generaţii,  nu  epuizează sfera  influenţelor formative exercitate 

asupra   tinerilor.  Lărgirea  cadrului  şcolar  al    educaţiei  fizice    spre  domeniul 

nonformal răspunde  necesităţii de  promovare a exerciţiului fizic,  orientat spre 

educarea  unor  atitudini  de   responsabilitate  faţă  de   propria  dezvoltare, spre 

menţinerea stării de  sănătate şi  nu în  ultimul rând, de  corectare a deficienţelor 

fizice. 

Exerciţiul corectiv este o  acţiune corporală statică sau dinamică, încadrată 

în   cerinţele  generale  de   practicare  a  exerciţiilor fizice   cu  respectarea  regulilor: 

anatomice, fiziologice, biomecanice, folosite pentru prevenirea sau corectarea 

deficienţelor fizice.  Exerciţiul trebuie 

să tonifice musculatura care asigură forţa

  necesară     menţinerii 

segmentului afectat  în   poziţie  şi 

atitudine   corectă,  acţionând în 

acelaşi timp  asupra  sistemului 

nervos la  nivelul căruia se  realizează 

stereotipia    de redresare  şi 

automatizarea mişcării şi posturii corecte. 

Este foarte importantă  depistarea acestor deficienţe fizice  încă de  la  vârsta 

timpurie,  deoarece efectul exerciţiului corectiv poate  avea rezultate  foarte bune 

care pot  duce până la corectarea definitivă a unei deficienţe. 

Deficienţele fizice  sunt  definite  ca  abateri  de   la  normalitate,  în forma  si 

funcţiile fizice  ale organismului, care tulbură cresterea normală şi dezvoltarea 

armonioasă a corpului, modifică  aspectul exterior, reduc aptitudinile si puterea de 

adaptare  la  efortul  fizic   si  diminuează  capacitatea de   muncă productivă a 

individului. 

Deficienţele fizice  se caracterizează prin modificari  morfologice mai mult sau 

mai puţin accentuate, produse în forma 

si structura corpului si manifestate 

printr-o  încetinire  în  creştere  sau 

printr-o       creştere      excesivă, printr-o 

tulburare  a dezvoltării sau o dezvoltare 

disproporţionată,               prin deviaţii, 

deformaţii sau alte defecte de  structură, 

urmate   sau   precedate   de tulburări 

funcţionale. 

Pornind  de  la  aceste  premise, 
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catedra de Educţie fizică  şi  sport a Liceului de Informatică Arad, reprezentată de 

Laura Jurcă şi  Mihaela Socaci, a iniţiat un proiect educaţional, în  parteneriat cu 

părinţii şi  cu cabinetul medical al şcolii, numit Gimnastica pentru corectarea 

posturii, la care participă elevii cu deficienţe ale coloanei vertebrale, înregistraţi în 

urma controalelor medicale de la începutul fiecărui an şcolar, numărul acestora 

fiind de 70, in anul şcolar 2016-2017. 

Prin demersul nostru, intenţionăm să dăm o nouă interpretare, să conturăm 

o viziune modernă cu privire la  rolul şi locul educaţiei fizice  nonformale, în  sfera 

intereselor şi  preocupărilor generaţiei actuale,  fie  că este vorba de  copii, fie  că 

implicăm adulţii de  orice vârstă. 

Scopul  acestei  activităţi  este  acela  de  a  evidenţia  importanţa  colaborării 

profesorului de educaţie fizică cu părinţii, în procesul de depistare şi dispensarizare 

a deficienţelor fizice ale copiilor. 

Ultimele studii efectuate au scos în  evidenţă faptul că  70%  dintre copiii şi 

adolescenţii cu vârste cuprinse între 3  şi 18  ani,  suferă de modificări ale coloanei 

vertebrale, adică scolioze sau cifoze. 

Una dintre cele mai frecvente tehnici de educare, reeducare si reabilitare, 

specifice vârstei copilului, este gimnastica. Randamentul acestor tehnici este dat 

de  evaluarea precoce si  corectă a copilului cât şi de aplicarea acesteia în cadrul 

unui proces de corectare, ameliorare sau achiziţie, ce necesită continuitate. 

Activitatea proiectului, desfăşurată  pe  parcursul anului şcolar în  curs, cu 

elevi  de  gimnaziu,   câte  două  ore   pe   săptămână,  constă  în   parcurgerea unui 

program de  exerciţii fizice,  adaptate nevoilor de  corectare posturală, la care, fiecare 

copil        implicat,     lucrează 

folosind obiecte ajutătoare 

(mingi, bastoane, benzi 

elastice) şi  având un fond 

muzical    antrenant. 

Exerciţiile, atent  selectate şi 

adaptate caracteristicilor 

deficienţelor de postură 

semnalate, se  impart în  3 

grupe principale: 

- exerciţii cu scăderea 

rezistenţei               (mişcările 

passive,  exerciţiile combinate,  care  folosesc inerţia  segmentului  şi   exerciţii cu 

ajutorul benzii elastice), 

- exerciţii cu creşterea  rezistenţei (în  care se   foloseşte gravitaţia,  opoziţia 

unei forţe externe, exerciţii cu autorezistenţă şi cu ajutorul diverselor aparate) şi 

- exerciţii combinate (pentru  creşterea  mobilităţii articulare  şi  musculare, 

creşterea   rezistenţei   generale,  tonifierea  musculaturii   spatelui   şi    creşterea 

mobilităţii  coloanei  vetebrale,  exerciţii de   reeducare a respiraţiei şi  exerciţii de 
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relaxare) . 

Principiile fundamentale care au orientat elaborarea proiectului sunt: 

- principiul relevanţei, competenţele şi conţinuturile fiind corelate cu nevoile 

reale şi imediate ale elevilor; 

- principiul gradării efortului şi al diversificării, strategiile, ofertele şi situaţiile 

de învăţare sunt diversificate şi adaptate grupului de elevi; 

- principiul precocităţii tratamentului; 

- principiul individualizării. 
 
 

În  corelare cu  obiectivele specific şi activităţile propuse, proiectul va avea ca 

rezultate concrete: 

-        corectarea totală a deficienţelor de  postură şi  conştientizarea importanţei 

menţinerii rezultatelor obţinute; 

-          conştientizarea părinţilor privind supravegherea atentă a posturii vicioase a 

copiilor, pentru a evita transformarea lor  în deficienţe; 

-          promovarea mişcării continue, sistematice, raţionale, devenită obişnuinţă, în 

zona menţinerii şi îmbunătăţirii stării de  sănătate; 

-          formarea/dezvoltarea unui set de  competenţe care vor  permite practicarea 

independentă a activităţilor fizice,  în cadrul familiei; 

-          conştientizarea   funcţiei   de   optimizare   a   potenţialului   biologic,   care 

reprezintă, de fapt, punctul de plecare al tuturor influenţelor exercitate asupra 

organismului uman; 

-          importanţa  formării unei  imagini corecte    despre propriul corp, ceea ce 

inseamna că  toate simţurile  noastre sunt implicate in formarea acelei experienţe 

complexe.  Când  vorbim  despre distorsiunea  imaginii  corporale,   examinările 

arată că  cele   mai afectate sunt  fetele (raportul fiind de  1  baiat la  15   fete).   Din 

rezultatele unui studiu  longitudinal  a rezultat că,   în  general, adolescentele au 

tendinţa de a avea o imagine de sine mult mai negativă  decât băieţii.  Acelaşi 

studiu a concluzionat că imaginea de sine negativă, este un predictor al depresiei 

la fete, al inactivităţii  fizice la baieţi şi al obezităţii  la ambele sexe, indiferent de 

vârstă. 
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Instruirea diferenţiată şi modalităţi diferite de activităţi de 

învăţare 
prof. Georgeta Grivei 

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu, Târgu-Jiu 

 
REZUMAT: 

Textul abordează o nouă perspectivă a învăţării, în concordanţă cu noile orientări 
la nivel internaţional. În acest sens se impune o regândire a curriculumului spre o 
înţelegere  a  conţinuturilor  în  mod  flexibil  şi  creator  prin  abordarea  integrată  a 
disciplinelor. Aplicarea activităţii transdisciplinare la clasa de elevi implică o muncă 
diferită, dar cu rezultate pozitive care vor sta la baza noilor generaţii pentru 
învăţământul de mâine. 

Învăţarea prin proiecte şcolare presupune implicare, dăruire, lucru în echipă, dar 
şi o deschidere culturală şi socială care îşi va pune amprenta asupra formării elevilor 
pentru o societate cu o rapidă evoluţie tehnică. 
CUVINTE CHEIE: curriculum, competenţe, , conţinuturi flexibile, abordarea 
integrată a disciplinelor, transdisciplinaritate, învăţarea prin proiecte, dialog 
intercultural. 

 
 
 

Disciplina Limba şi literatura română are un rol deosebit de  important în 

formarea personalităţii  elevilor, în  formarea unor deprinderi şi  abilităţi necesare 

pentru  a  le   asigura  accesul  postşcolar  la   învăţarea  pe   toată  durata  vieţii   şi 

integrarea activă într-o societate bazată pe  cunoaştere. 

Termenul curriculum provine din  limba latină (traseu, cursă, alergare în cerc), 
s-a  îndepărtat  de   sensul  originar şi   are  mai  multe  semnificaţii; în   sens  larg, 

cuprinde  definiţia obiectivelor învăţământului,  conţinuturile,  metodele (inclusiv 

evaluarea), mijloacele (inclusiv manualele   şcolare)  şi   dispozitivelor privitoare la 

formarea adecvată a educatorilor. În  sens restrâns, termenul curriculum se  referă 

la  organizarea şi  structurarea  conţinutului procesului de  învăţământ pentru un 

model concret (ciclu şcolar, clasă, obiect de  învăţământ,  capitol, temă, lecţie etc.), 

aspecte consemnate în programele şcolare. 

Profesorul trebuie să ţină pasul cu transformările tehnice, pentru că  este de 

neconceput  rezistenţa  la   schimbare.   Astfel,  se   impune folosirea frecventă a 

resurselor de  pe  Internet, iar  culegerile trebuie înlocuite cu acele caiete de  lucru 

atractive  care  stimulează  creativitatea  şi   care  sunt   agreabile  prin  aspect  şi 

conţinut. 

Aplicaţiile online au  un  potenţial de  învăţare de  o  importanţă aparte, dată 

fiind posibilitatea  vehiculării unui conţinut permanent actualizat la  nivel  ştiinţific, 

proiectat corespunzător la  nivel   pedagogic şi  adresat unui număr foarte mare de 

utilizatori (considerat, teoretic, nelimitat). În  aceeaşi măsură,  posibilitatea 

monitorizării  şi   evaluării  de   la   distanţă  a  procesului de   învăţare  şi   facilitarea 

schimbului de  informaţii cu alţi   utilizatori, prin interacţiunea în  mediul virtual, 

sunt elemente care susţin potenţialul softurilor educaţionale în  procesul educativ. 

Platformele eTwinning şi ITeach facilitează comunicarea şi colaborarea între şcolile 

din   ţările membre ale   Uniunii Europene, prin implicarea cadrelor didactice şi  a 

elevilor  în   activităţi   comune   de    învăţare;  crearea  de    produse  educaţionale 

implicând utilizarea  noilor tehnologii, prin  colaborarea  cu  echipe din   alte ţări; 
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dezvoltarea  competenţelor  de   utilizare  a  noilor tehnologii; îmbunătăţirea 

comunicării în limbi străine; realizarea unui dialog intercultural. 

Paradigma  comunicativ-funcţională  schimbă  în   mod fundamental anumite 

accente în cadrul disciplinei noastre. Literatura nu mai este un domeniu static, în 

care elevii  studiază despre texte, ci devine un domeniu dinamic, în  care literatura 

nu înseamnă doar cunoaştere, ci  şi  comunicare. Aceasta presupune schimbarea 

focus-ului dinspre produs (opera literară), spre proces (lectura  operei) şi  intrarea 

receptorului  într-un dialog deschis cu textul, pe care-l  interoghează şi  căruia  îi 

oferă răspunsuri  personale. Pe  de   altă parte, şi  domeniul limbii capătă  o  altă 

dimensiune, prin faptul  că  nu  învaţarea regulilor gramaticale este prioritară,  ci 

felul  în  care elevii  pot  aplica în  propria comunicare cele  învăţate. Cu  alte cuvinte, 

nu este vorba de  o  renunţare la  studiul descriptiv al  domeniului  limbii, ci  de  o 

reorientare a finalităţii acestui studiu înspre ceea ce  în  programele de  gimnaziu se 

numeşte  „practica raţională  a  limbii“. La  noi   nu  există o  abordare integrată a 

disciplinelor şi  trebuie să regândim tot  ceea ce  înseamnă curriculum. Dar trebuie 

regândit intercalat, în  interdependenţă. De  asemenea, trebuie  schimbat şi  modul 

în  care sunt evaluaţi elevii  noştri. Deşi  par foarte simple la  prima vedere, testele 

PISA  se  bazează însă pe  o altă filosofie de  învăţare  a elevilor, care atunci  când le 

abordează trebuie să apeleze la  logică şi  corelaţii între noţiunile învăţate. De  aici 

vine   permanentul  eşec al  învăţământului  nostru.  Trebuie să  recunoaştem  că  la 

orele de  lectură, din   vechile manuale  lipsesc textele care includ scheme şi  hărţi 

sau cele  care solicită elevilor să descrie modul cum sunt  organizate informaţiile 

într-un  tabel,  într-un  grafic sau să explice relaţia dintre diferitele părţi ale  unui 

text şi o hartă. 

Ioan Neacşu, în  lucrarea  „Metode şi  tehnici de  învăţare eficientă”, arată  că 

nu este suficient ca  elevul ,,să ştie”, ci trebuie abilitat să facă să ştie, adică ,,să ştie 

să  înveţe”, să  se   poată  folosi, în   situaţii  noi,  de   cunoştinţele  şi   deprinderile 

dobândite, să facă legături logice  şi  transferuri.  Adesea, ne  întrebăm: Ce  se  poate 

face  pentru a consolida şi  a educa ,,faţetele înzestrării”? Este esenţial să extindem 

orizontul posibilităţilor de  învăţare dincolo de  metodele tradiţionale. Vom  răspunde 

şi  cu o  frumoasă aserţiune a lui  H.  Gardner: ,,Îmi doresc, pentru  copiii mei, ca 

aceştia să înţeleagă lumea nu numai pentru faptul că  ea  este fascinantă şi  mintea 

omului este curioasă. Vreau ca  ei  să înţeleagă lumea altfel, încât să o poată face 

mai bună.  Cunoaşterea nu  este acelaşi 

lucru cu moralitatea, dar, dacă vrem să 

evităm greşelile anterioare şi  să avansăm 

pe  direcţii productive, trebuie să fim  în 

stare să înţelegem. O parte importantă a 

acestei înţelegeri constă în  a şti cine 

suntem  şi    ce    putem  face.”    Deducem 

ideea    necesităţii     stringente     de      a 

desfăşura  lecţia,  utilizând  un  spectru 

larg  de  modalităţi: muzică, învăţare prin 

descoperire  şi  cooperare, joc  de  rol, 

reflecţie interioară  etc. Experimentul  de 

cercetare a pornit de  la  convingerea că  instruirea diferenţiată răspunde cel  mai 

bine nevoilor de  învăţare ale  elevilor. Competenţele necesare în  secolul XXI precum 

comunicarea,  colaborarea,  rezolvarea   de    probleme,  experimentarea,  gândirea 

critică  şi   exprimarea  creativă  devin obiective curriculare  de   sine  stătătoare  şi 
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obiectivul noilor metode de evaluare. Poate cel mai important obiectiv este ca elevii 
să fie capabili să-şi stabilească propriile obiective şi planuri de  învăţare – abilitatea 

de  a stabili ceea ce  ştiu deja, de  a-şi evalua punctele forte şi  pe  cele  slabe, de  a se 

concentra  asupra  unei  sarcini,  de    a-şi   urmări  propriile  progrese  şi   de   a-şi 

valorifica succesele, de a-şi îndrepta eşecurile ; toate acestea fiind competenţe care 

pot   fi  folosite pe  tot parcursul vieţii   pentru a participa la  societatea bazată pe 

învăţare. 

Rolul profesorului  este  de   a  modela în   mod deschis  aceste  procese,  de   a 

organiza situaţiile în  care elevii  aplică aceste competenţe şi de  a-i asista  pe  elevi  în 

atingerea obiectivelor educaţiei. Din  această perspectivă cadrele didactice  sunt ele 

însele persoane  model care  învaţă  şi   în   acelaşi  timp  creatoare  de   cunoaştere, 

implicate   permanent  în    acţiunile  de    experimentare  educaţională   şi    inovare 

împreună cu colegii  lor  şi experţi externi pentru a produce noi  cunoştinţe legate de 

practicile de  învăţare şi  predare. Elevii  trebuie să fie  capabili să citească în  mod 

critic, să  scrie    convingător, să  gândească  şi   să  raţioneze logic   şi   să rezolve 

probleme complexe. Un  elev  de  succes în  secolul XXI trebuie să fie bun şi  la 

managementul  informaţiilor –  să  găsească, să evalueze şi  să  aplice înţelegerea 

unor conţinuturi noi  în  mod flexibil. Cercetările sugerează că  elevii  învaţă mai bine 

atunci când instruirea  pe  care o primesc este în acord cu stilul lor de  învăţare şi 

cu dorinţa de  a învăţa  (Tomlinson, 2000).  Atunci când evaluarea formativă este 

integrată în  instruire elevii  primesc ce  au nevoie şi  când au nevoie pentru a avea 
succes.  Tomlinson enumără  patru  modalităţi prin care profesorii pot   diferenţia 

instruirea: prin conţinut: ajustarea a ceea ce  au de  învăţat elevii  sau a modului în 

care ei primesc informaţia necesară; prin proces: recomandarea unor modalităţi de 

abordare a conţinutului; prin produse: crearea de  oportunităţi de  exersare, aplicare 

şi  extindere a ceea ce  au învăţat  într-o varietate de moduri; prin mediul învăţării: 

crearea  unor  activităţi care să valorifice potenţialul creativ al elevilor în diferite 

situaţii de  învăţare. 
Pilonii fundamentali  ai  educaţiei de  tip  occidental sunt: „a  învăţa să ştii”,   „a 

învăţa să faci”,   „a  învăţa  regulile convieţuirii” şi  „a  învăţa să fii”.  Fiecare dintre 

aceşti piloni, primeşte mereu noi conţinuturi formative şi impune, ȋn permanenţă, 

noi strategii de predare - învăţare - evaluare. Spre 
deosebire de sistemul romȃnesc, centrat pe cantitate                                           şi 
teoretizare, şi mai puţin pe aplicarea informaţiei 
dobȃndite, educaţia europeană ȋşi propune să 

ȋnzestreze copiii şi tinerii cu exact ceea ce au nevoie 
aceştia pentru a trăi frumos în lumea de mâine, 
împreună cu ceilalţi, spre binele tuturor 

„A  învăţa să  ştii”,   se   concretizează,  în   primul 

rând,  prin crearea condiţiilor de  educaţie  specifice 

societăţii cunoaşterii, pentru  fiecare locuitor  al 
planetei,  prin  înţelegerea  propriului  destin  şi   a 

esenţei fiinţei umane. 

„A învăţa să faci”,  exprimă dimensiunea 

comportamentală, practică, a conduitei copiilor, 

orientată   spre   întemeierea   unor   raporturi   de 

comunicare şi de activitate practică.  Mai mult decât atât, educaţia  le formează 

tinerilor competenţele  necesare  în  gestionarea  conflictelor, şi pentru  stabilirea 
unor relaţii  stabile de cooperare şi înţelegere, noi  atitudini sociale cu impact în 
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armonizarea relaţională, internaţională. Or,  la  noi, a dispărut orice formă de 

aplicabilitate, începând cu desfiinţarea atelierelor sau a şcoilor de meserii. În acest 

sens, educaţia asigură  formarea şi perfecţionarea unor noi aptitudini sociale, care 
ocupă un rol  prioritar faţă de  cele  ocupaţionale. 

În   vederea  realizării  noilor  tipuri  de   relaţii sociale internaţionale,  educaţia 

trebuie să-şi amplifice posibilităţile pentru  a-i învăţa pe  copii  „regulile convieţuirii”. 

Formarea atitudinilor, aptitudinilor şi  cunoştinţelor necesare descoperirii, pas cu 

pas, a celuilalt, a înţelegerii diversităţii rasei umane şi  a necesităţii conştientizării 

similitudinilor dintre oameni şi  a interdependenţelor acestora, devin obiective 

specifice integrării la  cerinţele societăţii globale. Desigur, foarte importante rămân 

efortul şi capacitatea de  a te  cunoaşte pe  tine însuţi, ca  o condiţie pentru  a-l putea 
cunoaşte pe  celălalt şi a putea privi  lumea din  perspectiva celuilalt. Înţelegerea 

semnificaţiilor reacţiilor celuilalt, ca  rezultat al  cultivării empatiei şi  altruismului, 

devine  o   cale  eficientă pentru  a  evita sau  soluţiona  conflictele pe   parcursul 

înţelegerii vieţii. 

Prin conţinutul  celui de-al patrulea  pilon, care statuează  ca  scop  general   „a 

învăţa să fii”, educaţia asigură dezvoltarea multilaterală a fiecărui individ, calităţile 

de  cetăţean în  slujba naţiunii şi  a lumii. Aplicarea activităţii transdisciplinare la 

clasa de  elevi  implică o  muncă diferită, dar cu rezultate pozitive care vor  sta  la 

baza  noilor generaţii pentru învăţământul de 

mâine. 

Din    această  perspectivă,  elevii    mei    au  fost 

implicaţi permanent în acţiunile  de experimentare 
educaţională şi  inovare  didactică,   sprijinind 
învăţarea continuă,   reflexivă   şi  performantă a 
acestora.  Învăţarea prin proiecte şcolare presupune 
implicare,  dăruire,   lucru în    echipă,  dar şi  o 
deschidere  culturală   şi  socială   care  îşi  va  pune 
amprenta  asupra  formării  elevilor pentru o 
societate cu o rapidă evoluţie tehnică. 

Întâlnirea  elevilor cu  scriitorii  Florin  Bican  şi 
Adina Popescu din  acest an a fost  o adevărată 

sărbătoare pentru copii, cadre didactice şi părinţi. 

Lecturile publice din   cărţile autorilor, atelierele de 
creaţie, discuţiile libere despre  lecturile parcurse şi 

despre  personajele  îndrăgite  au  avut  un  impact 
major  asupra       publicului   prezent   la    această 

activitate. Proiectul  intitulat Uită-te până când vezi a fost  sloganul activităţii care 
a debutat cu un spectacol literar- muzical-coregrafic construit pe semnificaţia 
aforismelor lui Brâncuşi. Colaborarea cu o doamnă  profesoară  de balet a făcut ca 
literatura să se îmbine cu celelalte arte, iar elevii au reuşit să se sensibilizeze şi să 

comunice şi prin aceste forme de exprimare artistică.   Competenţele elevilor au 
putut fi valorificate în funcţie de aptitudinile fiecăruia. Astfel,  unii s-au implicat în 
realizarea de postere, valorificându-şi competenţele digitale, alţii au fost implicaţi în 
spectacolul  prezentat,  punâdu-şi  în  valoare  competenţele  artistice  de  dans  şi 
muzică, sensibilizând în acest fel publicul spectator, iar  o altă categorie de  elevi  a 

lucrat la atelierele de creaţie,  împreună cu   scriitorii şi profesorii. Un alt proiect, 
Gorjul legendar, o nobilă simplitate, care nu este încă finalizat, se derulează în 

parteneriat  cu  România pitorească şi valorifică  experienţele digitale, artistice şi 
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culturale ale elevilor prin promovarea culturii locale pe reţelele de socializare. 
Participarea  elevilor din  cadrul  cercului de  lectură - Lectură, cultură şi cuvânt - 

pe  care îl coordonez de  câţiva ani, la diverse alte proiecte locale sau naţionale cum 
ar fi Totu-i vis şi armonie (spectacol de  recitări de  Ziua Culturii Naţionale), Dialog cu 
scriitorii,  Lectuariada elevilor de la Cluj sau de  la Arad - Eşti în trend şi dacă citeşti, 
a adus  multiple beneficii formării mele profesionale, dar  şi   educării  elevilor în 

spiritual  activităţilor interdisciplinare.   Imaginile  de   mai  jos   ilustrează  câteva 

secvenţe din aceste activităţi. 
Ceea ce am  constatat în  ultimii ani este că,  odată 

cu  dezvoltarea  tehnologiilor  moderne  şi  cu 

schimbările  sociale majore, aceste activităţi  tind să 

se integreze în spaţiul curricular, accentuând şi 

susţinând astfel teoria inteligenţelor multiple a lui 

Howard Gardner.  Educaţia, într-o  societate globală, 

este  subordonată  necesităţii  punerii  în   valoare a 

potenţialului uman, în  totalitatea sa, urmărind 

dezvoltarea  calităţilor   intelectuale    şi    psihofizice, 

simţul  şi  comportamentul  estetic  şi   moral, 

capacitatea de   a comunica în  limba maternă  şi  în 

alte limbi de  circulaţie. 

Formarea unor personalităţi, a căror principală 

îndatorire   o    constituie   slujirea   societăţii   şi    a 

semenilor lor,   sunt  condiţii pe  care se  întăreşte 

comportamentul   pentru   societatea   globală.  Noua 

personalitate trebuie să devină capabilă de  a acţiona cu autonomie crescută, pe 

baza armonizării propriei concepţii, cu asumarea răspunderii pentru sine şi pentru 

ceilalţi. Valoarea educaţiei este exact aceea a vieţii  ȋnsăşi, deoarece instruirea 

presupune - ȋn primul rȃnd - „a ȋnvăţa să trăieşti”.  Raportat la contextul social 

romȃnesc, se poate afirma că romȃnii nu valorizează  suficient de mult educaţia, 
pentru că nu ȋşi respectă atât cât se cuvine viaţa, ȋntr-un stat democratic . Menirea 

principală a educaţiei, o reprezintă evoluţia individului spre un sine independent. 
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Într-o lume în  continuă dezvoltare, în  care tehnica ocupă un rol  primordial 

în  viaţa de  zi cu zi,  apare necesitatea pregătirii de  specialişti capabili să facă faţă 

provocărilor ştiinţei. 

Unul din rolurile cele  mai importante ale  uni dascăl este să îndrume elevii 

spre profesia ce  li se  potriveşte şi  să descopere printre aceştia  reale talente cărora 

să le îndrume primii paşi. 

Într-o societate informaţională, bazată pe cunoaştere, este esenţială 

dezvoltarea la educabili a creativităţii şi gândirii critice, de aceea este necesară  o 

schimbare  de  abordare  a  procesului  instructiv-educativ,  de  implementare  a 

filozofiei   constructive asupra  predării-  învăţării şi evaluarii. De aceea accentul 

trebuie pus pe dezvoltarea la elevi a deprinderilor de bază (cultură tehnologică) şi a 

gândirii critice, ceea ce implică activităţi didactice complexe într-o abordare 

constructivistă, metode ca învăţarea prin investigaţie, utilizarea tehnologiei 

informatice şi comunicaţionale. 

Gândirea critică este o condiţie a învăţării eficiente şi presupune dezvoltarea 

de abilităţi cum ar fi: evaluarea alternativelor, elaborarea de raţionamente, 

argumentarea opiniilor, autoreflecţia. Întrebările specifice gândirii critice sunt „Ce 

semnificaţie  au   aceste   informaţii   pentru   mine?”;  „Cum  pot   folosi   aceste 

cunoştinţe?”; „Îmi foloseşte această informaţie?; „Care este aplicabilitatea practică a 

acestor cunoştinţe?” 

Metodele pro-active de predare-învăţare  în abordarea constructivistă a 

procesului didactic necesită  organizare prealabilă  a conţinuturilor, a metodelor de 

comunicare, a materialelor didactice şi a clasei de elevi. Unele dintre aceste metode 

sunt: Brainstorming, Ştiu-Vreau să ştiu-Am învăţat, SINELG (Sisteme Interactive 

de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi Gândirii), Turul galeriei etc. 

Modelul de  învăţare “ERR” ( Evocare - Realizarea sensului - Reflecţie) este un 

bun exemplu de abordare modernă  la  disciplina fizică   a ideilor de  învăţare  prin 

investigaţie şi descoperire ghidată. Acest model conduce la dezvoltarea abilităţilor 

de gândire critică, deci de generare de întrebări pertinente, de identificare de 

argumente şi dovezi, de interpretare a rezultatelor, şi de formulare şi elaborare de 

concluzii. 

Evocarea este etapa în  care elevul stabileşte un punct de plecare bazat pe 

cunoştinţele ulterior acumulate pe care se vor plia noile noţiuni. 

Realizare sensului  este  etapa  în   care  elevii    intră  în   contact  cu  noile 

cunoştinţe, caută informaţii şi idei, investighează activ construind un înţeles care să 

lege noţiunile ştiute de cele noi. 

Reflecţia este etapa în care elevul formulează  opinii personale argumentate 
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care îl ajută să  integreze noile cunoştinţe în ansamblul construit până în  acest 

moment, prin autoreflecţie asupra secvenţelor de învăţare şi a modului în care a 

lucrat. 

Competenţele dezvoltate de învăţarea prin investigaţie sunt etapele urmate în 

cercetarea ştiinţifică şi se referă la trecerea elevului prin toate aceste trepte de 

dezvoltare cognitivă. Aceste secvenţe vizează: 

1.  Formularea întrebărilor, avansarea  unor  răspunsuri  alternative, proiectarea 

investigaţiei; 

2. Colectarea probelor necesare susţinerii explicaţiilor posibile, analizarea şi 

interpretarea informaţiilor, formularea unor concluzii preliminare; 

3.  Testarea ipotezelor, sinteza datelor şi propunerea unor explicaţii; 

4.  Particularizarea şi extinderea sferei noilor cunoştinţe, comunicarea rezultatelor; 

5.  Impactul  şi  valorificarea  noilor  cunoştinţe  ce  implică   procese  şi  strategii 

cognitive. 

ERR este un model de instruire care presupune din partea cadrului didactic 

operaţiuni de selecţie şi organizare a resurselor adaptate la ritmul de învăţare al 

fiecărui elev. 

Metodele de  formare a  competenţelor   la   elevi   care  se   pliază  pe   predarea 

ştiinţelor sunt: Proiectul, Experimentul, Investigaţia, Rezolvarea de probleme, 

Prelegerea, Observarea sistematică, Studiul de caz, Dezbaterea. 

Instrumentele de  evaluare care permit evaluarea continuă a acestui tip  de 

abordare a procesului de predare-învăţare  sunt: fişa de observare, grila de evaluare 

criterială, lista de verificare, operatorii grafici, jurnalul de reflecţie, planul de 

proiect, portofoliul, testul. 

Trecerea la evaluarea  centrată  pe  elev  necesită integrarea unei varietăţi de 

strategii de  evaluare pe  întreg parcursul ciclului de  instruire. Aceste strategii sunt 

deseori încorporate  şi   contribuie,  în   acelaşi timp,  şi   la   predare şi   la   învăţare. 

Măsurarea  reuşită  a  achiziţiilor învăţării se   poate  obţine  în   condiţiile  în   care 

sarcinile de  lucru sunt  formulate de  o  manieră care să  facă posibilă deosebire 

elementelor adecvate,  de   cele   neadecvate şi  de   asemenea, care să  permită 

demonstrarea nivelului la care posedă abilitatea sau calitatea supusă evaluării. 

În pregătirea elevilor în  acest model capacitatea de  lucru în  echipă (formarea de  grupe de  3-4 

elevi) este o altă cerinţă tot  mai des întâlnită 

pentru diferite meserii. Ea presupune 

capacitatea de negociere, asumarea de roluri, 

respect faţă de  ceilalţi membri ai echipei, 

solidaritate, lucrul în  grup, conversaţia, 

dezbaterea, experimentul, studiul de caz, 

exerciţii  de  simulare, de  spargere a gheţii, de 

dezvoltare personală, de  autocunoaştere, 

portofoliul, proiectul, chestionarul, interviul, 

fişa  de   lucru,   analiza  SWOT, vizionare  de 

filme didactice etc. 

Clasa a IX-a are o  importanţă  deosebită în  pregătirea  elevilor, în  vederea 
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formării  lor   şi   în   asigurarea  realizării performanţei  de   care  sunt  capabili pe 

întreaga durată  a ciclului liceal şi  pentru orientarea lor  profesională în  domenii 

dedicate ştiinţei. De  aceea, modelul de  învăţare  prin investigaţie şi experiment l-am 

aplicat la disciplina fizică  pe parcursul semestrului întâi al acestui an şcolar la 

clasele cu profil de matematică-informatică  şi ştiinţe ale naturii. În acelaşi timp o 

parte din aceste clase au rămas pe predare clasică  (clase martor) pentru a putea 

realiza un studiu comparativ. 

Concluziile acestui  studiu  au  dus  la   descoperirea faptului  că   în   predarea 

disciplinelor exacte este nevoie de  o schimbare de  paradigmă la  nivelul curriculei 

cât şi la nivelul atitudinilor şi experienţelor cadrelor didactice. 

Elevii    care  au  beneficiat de   modelul  de   învăţare   ERR  au  manifestat  o 

aprofundare mai complexă  a fenomenelor fizice studiate fapt care s-a evidenţiat în 

rezultatele evaluărilor. 

Aceştia au obţinut note cu 15-30% mai mari decât elevii din clasele martor. 
Constructivismul  aplicat  la   fizică    solicită  implicarea  reală  a  elevilor în   redescoperirea 

cunoaşterii  ştiinţifice, dezvoltarea aptitudinilor  de  comunicare şi  lucru în  echipă, fapt care duce 

spre dezvoltarea creativităţii şi a gândirii critice, obiective urmărite de didactica modernă. 
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Învăţarea bazată pe proiect - proiectul interdisciplinar 
prof. Borlea Maria 

Elevi: Zoita Bianca, Costache Denisa, Haţig Simina, 
Mal Amalia, Mercea Adelina, Spridon Sergiu 

Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad 
 

 

Definirea conceptelor 

„Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite cu 

privire la o problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o 

convergenţă şi o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere." (C.  Cucoş, 

1996) 

Printre metodele complementare de  învăţare interdisciplinară cu multiple 

valenţe formative se  află  şi metoda proiectului. Complexitatea ei constă în  faptul că 

se  evaluează nu doar cunoştinţe, ci  şi  deprinderi, atitudini,  competenţe de 

comunicare. 

Proiectul (învăţarea bazată pe proiect – IBP) este o  metodă ce  implică 

elevii  în  învăţarea conţinuturilor  şi  dezvoltarea abilităţilor prin intermediul unui 

proces extins, structurat în  jurul unor  întrebări sau probleme complexe, proces ce 

va avea ca rezultat unul sau mai multe produse. 

Caracteristicile IBP: 

  se  desfăşoară pe  o perioadă de  timp de  câteva zile / săptămâni; 

  începe  în   clasă,  se  continuă  în   clasă  şi   acasă  şi   se   încheie  în   clasă,  cu 

prezentarea produsului final; 

  este accesibilă tuturor  ciclurilor curriculare de  dezvoltare, putând  fi adaptată 

oricarei categorii de  vârstă; 

  poate fi aplicată individual sau în grup; 

  presupune o  abordare interdisciplinară a  unui  subiect stabilit în   raport cu 

cerinţele  programei,  cu   capacităţile  intelectuale   implicate,  cu   interesele   şi 

abilităţile de  ordin practic ale  elevilor; 

  îmbină cercetarea cu acţiunea, antrenând elevii  în  rezolvarea unor probleme de 

interes pentru ei. 

Etapele IBP sunt următoarele: 

I. Stabilirea ariei de interes şi a tematicii proiectului 

II. Stabilirea premiselor iniţiale 

III. Identificarea şi selectarea resurselor materiale 

IV. Precizarea elementelor de conţinut ale proiectului 

V. Formarea echipelor şi atribuirea sarcinilor 

VI. Realizarea proiectului 

VII. Evaluarea proiectului 
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Aplicaţie 1: “BUGETUL FAMILIEI”-Proiect interdisciplinar 

Tema: Elemente de statistica /Clasa a X-a 

Discipline implicate: Matematica, Statistica, Informatica, Educatie 

antreprenoriala, Economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicaţie 2: “AM FRUHLINGSFEST-LTAMG”-Proiect interdisciplinar 

Tema: Elemente de statistica /Clasa a X-a 
 

 

http://www.didactic.ro/
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Impactul activităţii asupra elevilor. 

În   urma  derulării  acestui  proiect la   clasă,  pot    concluziona  că   metoda 

învăţării bazate pe  proiect are o multitudine de  avantaje: 

          elevul   îşi     formează   deprinderi   de     căutare,   selectare,  prelucrare  a 

informaţiilor, abilităţi de  lucru necesare omului modern; 

          dezvoltă abilităţi  ca:   abilitatea de  a lucra în  echipă, de  a lua decizii bine 

fondate, de  a avea iniţiativă şi de  a rezolva probleme complexe 

          promovează dezvoltarea globală a personalităţii, prin valorificarea achiziţiilor 

de  la  diferite discipline de  studiu, prin integrarea cunoştinţelor, a capacităţilor, 

deprinderilor şi atitudinilor; 

           încurajează  colaborarea şi  cooperarea, într-un  climat de   învăţare plăcut, 

relaxat, în care elevul învaţă de  la ceilalţi, îşi exprimă părerile; 

          facilitează  transferul   de    cunoştinţe   prin  conexiuni  interdisciplinare  şi 

transdisciplinare; 

          oferă elevilor oportunitatea  de  a-şi prezenta  cunoştinţele  într-o  o  manieră 

originală, dezvoltându-le astfel creativitatea, interesul pentru  învăţare; 
 

 

Sustenabilitatea activităţilor/proiectelor literare 
 
 

Activităţile cu  caracter  interdisciplinar  au  pronunţate  valenţe formative, 

favorizând  cultivarea  aptitudinilor  creative.  Cadrul  didactic,  dând  dovadă  de 

măiestrie  şi   pricepere,  poate  asigura  integrarea  la   nivel   interdisciplinar, prin 

găsirea conţinuturilor comune diferitelor obiecte  de studiu. 

Succesul activităţii descrise anterior a constituit o  nouă  dovadă a valorii 

formative a  metodelor  complementare  de   învăţare  / evaluare  şi   a  valenţelor 

interdisciplinare ale  acestora.  Metoda proiectului oferă tuturor  elevilor spaţiu  de 

afirmare,  în  funcţie de  interesele, aspiraţiile şi  capacităţile fiecăruia, prin sarcini 

diferenţiate.  Consider  că   experimentarea  ne   convinge încă  o  dată de   eficienţa 

abordării tematice a conţinuturilor. Un  astfel de  demers favorizează învăţarea 

integrată,  înlătură  graniţele rigide dintre  discipline, permite dezvoltarea gândirii 

integrativ-sistemice  şi  dă  elevilor posibilitatea să  descopere complementaritatea 

cunoştinţelor. 
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Artă, creaţie şi responsabilitate 
prof. Pătraşcu Borlea Diana Ioana 

Elevi: Iancu Patricia, Nica Bogdan, Valea Patricia şi Zâză Dennis 
Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Arad 

 
 
 

Această activitate presupune investiţia în  capitalul uman care necesită 

asumarea responsabilităţii pentru modul în  care sunt echipaţi tinerii de  azi  pentru 

a face faţă provocărilor zilei  de  mâine. Această responsabilitate  revine în  totalitate 

adulţilor implicaţi în  educaţia acestora pentru că  'Nimeni nu-ţi poate oferi un dar 
mai de preţ decât acela de a te preţui pentru ceea ce eşti şi pentru a te ajuta să devii 
tot ceeea ce poţi fi!' 

Obiectivul general al acestei activităţi este creşterea accesului şi  participării 

la  educaţia nonformală şi  informală pentru elevii  din  învăţământul preuniversitar 

proveniţi din   grupuri vulnerabile, în  scopul dobândirii unor abilităţi, atitudini şi 

cunoştinţe care să asigure competitivitatea, succesul şi satisfacţia personală. 

De asemenea această activitate presupune dezvoltarea parteneriatului şcoală 

- părinţi - comunitate în  scopul susţinerii  furnizorilor de  educaţie pentru 

transpunerea de  servicii de  calitate care să asigure implementarea reformelor 

promovate şi a accesului egal  la educaţie şi formare profesională. 

În  cadrul  acestei  activităţi „Artă, creaţie  şi responsabilitate” mi-am propus 
trei obiective principale pentru elevii Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Arad: 

o    Să  creeze şi să utilizeze un blog 
o    Să  realizeze şi să prelucreze fotografii 
o    Să  facă scurte filmuleţe 

Pentru început a fost   nevoie de  Crearea unei adrese de e-mail (gmail) şi a 
unui blog (www.blogger.com). Următoare activitate realizată a făcut referire la 

conştientizarea      drepturilor şi  obligaţiilor utilizatorilor spaţiului  virtual.  După 

acestea am   început a ne  familiarizarea cu blogul prin publicare de  fotografii pe 

blogul personal şi aducerea de comentarii la postările colegilor 
În  următoarea parte a acestei  activităţi elevii au început să îşi însuşească 

noţiuni de bază pentru utilizarea programului de editare foto GIMP şi de asemenea 
să   realizeze  un  colaj  foto  în  acest  program.   Această  activitate  presupune 

“Realizarea selecţiilor”  în programul GIMP. La această  activitate sunt prezentate 
mai multe metode de selecţie  .Va   trebui  să  alegem atunci  când vom   prelucra 

propriile imagini acele metode care se  pretează cel  mai bine situaţiei existente în 
acel moment. Pentru realizarea unor selecţii de calitate trebuie folosit un zoom cât 
mai mare, să adaugăm măşti layer-elor.   La  această activitate descriem modul în 

care se poate insera o imagine în  interiorul unei rame, cum se  pot  adăuga unui 
text diverse efecte, dar şi cum putem să modificăm culoarea ochiilor. Toate aceste 
produse finite au fost postate de către elevi pe bloguri personale. 

Ultima activitate a fost  cea  utilizare a programului  Windows Movie  Maker în 

care  s-a  realizat un  film.   Această   activitate  presupune  realizarea  mai  multor 

imagini, care descriu traseul unui sticker, în  diferite etape, de  la începutul până la 

sfârşitul  traseului stabilit. Cu ajutorul aplicaţiei Windows Movie Maker, s-a realizat 

un clip din toate imaginile create. Acestui clip i s-au adăugat tranziţii şi efecte. De 

asemenea  clipului i  s-a  adăugat  muzică,  naraţiune, dar  şi  titlu. Toate  aceste 
produse finite au fost  postate de  către elevi  pe  bloguri personale. 

http://www.blogger.com/
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Educaţia religioasă a elevilor şi importanţa acesteia în formarea 

personalităţii 
prof. Sbîrcea Dan 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 
„Religia reprezintă legătura liberă, conştientă şi  personală a omului cu 

Dumnezeu, fundamentată pe  iubire şi  libertate şi  manifestată  prin diferite forme 

de cinstire a Lui. Religia   se  prezintă ca   un fenomen spiritual pur şi  universal, 

bazat pe  predispoziţia înnăscută în om”.1 

Cei  mai importanţi  pedagogi şi  educatori ai  omenirii au  acordat  Religiei 

locul binemeritat, considerând-o  cel  mai bun mijloc de  educaţie a omenirii şi  cel 
mai bun mod de  formare a caracterelor morale şi ridicare spirituală a omului şi  a 

întregii societăţi omeneşti. 

După ce timp de  45  de  ani s-a încercat scoaterea lui  Dumnezeu din  sufletul 

poporului român, care s-a  impus în  istorie ca  popor creştin încă de  la  naştere, 

orele de  religie au fost  reintroduse, după 1989, în  trunchiul comun al  disciplinelor 

ce   se   predau în   şcoala primară,  gimnaziu şi  liceu. Prin aceste  ore   de   Religie, 

Biserica  Ortodoxă  Română  îşi   aduce  aportul  la   reânnoirea  vieţii   spirituale  şi 

morale a poporului român. 

Religia are o  latură subiectivă, care este dată de  trăirea religioasă ca  fapt 

sufletesc, de  ceea ce  se  simte şi  o latură obiectivă, care este dată de  învăţătura de 

credinţă, de   ceea ce  se   învaţă.  Religia s-a  reintrodus în   şcoli ca  disciplină  de 

învăţământ pentru realizarea laturii obiective, fără de  care latura subiectivă nu are 

suport, ştiut fiind faptul că  o  viaţa religioasă autentică nu este posibilă fără 

cunoaşterea  adevărului  revelat.  Omul  trebuie  să  ţină  cont  atât   de    latura 

subiectivă, cât şi  de  latura obiectivă. Învăţăturile de  credinţă trebuie transpuse în 

practică. De  aceea, este necesar să formăm creştini practicieni, şi  nu teoreticieni, 

chiar de  la  începutul instrucţiei, dacă vrem să avem adevăraţi creştini, căci religia 

este ceva  viu,  şi nu o pictură. 

Religia creştin-ortodoxă  se  adresează omului în  general, de  orice vârstă, 

însă  perioadei copilăriei şi   a  adolescenţei sunt  cele   mai importante pentru a 

întreprinde formarea religioasă a omului. Ea   îl  formează pe   om   pentru  sine şi 

pentru societate şi  trebuie studiată la  diferite niveluri deoarece dezvoltarea psiho- 
fizică   durează până la  terminarea  liceului şi  influenţează  modul de   gândire şi 

formarea religioasă a viitorului om  matur. 

Pentru elevi  şi  în  general pentru  oameni, religia este importantă   atât ca 

sentiment, cât şi  ca o  concepţie de  explicare a lumii. Cu   ajutorul ei    elevii  vor 

înţelege mai bine adevăratul  rost  al  omului în  lume şi  vor  cunoaşte adevărata 

explicaţie a fenomenelor care se  întâmplă în  jurul lor.  Religia este o necesitate a 
firii umane, deoarece numai în  şi prin Dumnezeu omul poate ajunge la scopul final 

al  existenţei umane, care este desăvârşirea şi  poate afla  răspunsurile  problemelor 

şi întrebărilor în faţa cărora ştiinţa este neputincioasă. 

Elevii, la fel ca  toţi  oamenii, au dreptul şi  obligaţia morală de  a tinde spre 

atingerea idealului propus de  Biserică, cunoscând şi transpunând în  viaţa de  zi cu 

zi  învăţăturile Bisericii, care le  sunt împărtăşite şi  de  profesorul de  Religie, care 

este ,,trimisul Bisericii pentru  a lucra  la  restaurarea  chipului lui   Dumnezeu în 

 
1   Monica  Opriş,  Dorin  Opriş,  Muşata  Bocoş,  Cercetarea  pedagogică  în  domeniul  educaţiei  religioase,  Editura 

Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, p. 6 
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om”.2   Această restaurare  se  referă atât la luminarea minţii prin cunoaşterea  voii 

lui  Dumnezeu, cât şi  la  încălzirea inimii şi  determinarea voinţei spre punerea în 

practică a voii lui  Dumnezeu. 

Iisus Hristos este chipul Învăţătorului suprem, care prin cuvintele şi faptele 

Sale  ne-a  arătat   că  scopul  primordial al   omului este  desăvârşirea  creştină. 

Educaţia religioasă tocmai asta face: îl conduce pe  om  la  scopul ultim al  existenţei 

– comuniunea cu Dumnezeu, desăvârşirea creştină. 

Educaţia  religioasă este importantă  şi  din   punct de   vedere  moral,  fiind 

temelia educaţiei morale. În  trăirea religioasă îşi  au originea influenţe adânci care 

îl conduc pe  om  la săvârşirea faptelor morale conforme cu voia  lui Dumnezeu. 
Rolul cultural pe care-l are educaţia religioasă este binecunoscut, deoarece 

de-a lungul timpului a promovat creaţia culturală şi  cultura în  general. Trebuie 

invocată aici  iniţiativa culturală a Bisericii pe  parcursul veacurilor. Chiar apariţia 

creştinismului are  şi   o  determinare culturală,  producându-se   într-o   epocă  de 

înflorire culturală,  dar în  declin moral.  Între  religie şi  cultură relaţiile sunt  de 

întrepătrundere şi complementaritate. 

Educaţia  religioasă este  importantă  şi   din   punct  de  vedere  social,  ea 
tinzând  şi   spre  formarea  omului  în   comunitate,  prin  comunitate  şi   pentru 

comunitate. Omul trăieşte într-un  mediu social, unde prin practicarea virtuţilor 

trebuie să ajungă la desăvârşirea creştină.3 

În  favoarea ideii  realizării educaţiei religioase instituţionalizate, Constantin 

Cucoş aduce mai multe argumente:  argumentul  cultural  (educaţia religioasă ne 

mobilizează sufletul  şi  mintea şi  ne   deschide spiritul spre experienţe culturale 

diverse),  argumentul    psihologic   (“educaţia   religioasă   invită   la    reflecţie,   la 

evidenţierea eului, la  autocunoaştere” şi  este prilej de  „fortificare interioară”), 

argumentul etic   (educaţia religioasă aduce un  suflu nou în   privinţa aspectelor 

relaţionale, comportamentale la  nivel  individual sau  social), argumentul sociologic 
(valorile religioase au  virtutea  „de  a aduce oamenii laolaltă, de   a crea legături 

durabile şi  de  a cimenta unitatea  grupală, comunitară. Educaţia în  perspectiva 

valorilor religioase formează persoane  ce  se  deschid uşor spre alţii, se  manifestă 

generos  prin   iubire,  dăruire   şi    înţelegerea  aproapelui”),  argumentul   istoric 

(„credinţa creştină a acţionat ca  un factor de  coagulare şi perpetuare a neamului”), 

argumentul  teologic (,,Unde există credinţă  religioasă există şi  educaţie…scopul 

ultim al formării religioase este mântuirea.  Pentru  atingerea acestui  scop este 

nevoie  să  se    folosească  toate   prilejurile,  inclusiv  în    perimetrul  şcolar.”) şi 

argumentul  pedagogic („Educaţia în  spirit religios poate constitui o  cale de 

perfecţionare a persoanei şi  din punct de vedere intelectual, moral, estetic, civic, 

fizic, etc.).4 

Importanţa Religiei se  desprinde şi din  legătura pe  care Prea Sfinţitul Daniil 

Partoşanu a făcut-o,  poate ca   nimeni altul,  între catedrală catedră  şi  catedră: 

,,catedrală  sunt  două  cuvinte care au  aceeaşi provenienţă, două  noţiuni care 

definesc două instituţii cu semnificaţii care se  întrepătrund.  Catedra, mai mult 

decât o masă oarecare, este amvonul profesorului, celula unei facultăţi şi  nucleul 

Universităţii.  De   la   catedră  profesorul sau  magistrul împărtăşeşte  auditoriului 
 

 
2  Pr. Prof. Dr. Sebastian Şebu, Monica Opriş, Dorin Opriş, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 

2000, p. 17 
3 Ibidem, p. 22 
4 Constantin Cucoş, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 13-15 
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cunoştinţe,   învăţături,   lansează   idei,     provoacă   şi    trezeşte   întrebări,   oferă 

răspunsuri, formează curente, iniţiază şi întemeiază şcoli. 

O catedră cere şi  presupune să fie ilustrată, marcată şi  dominată de 

personalitatea unui magistru. Catedra se  situează între masa de  lucru sau de  scris 

a profesorului, de  acasă sau de  la  birou, şi  amvonul de  la  biserică, în  cazul unui 

profesor de  teologie. Catedra are prin excelenţă un rol  vocal, oratoric, chiar retoric. 

La catedră profesorul nu scrie, el vorbeşte, transmite, comunică, împărtăşeşte din 

bogăţia lecturii, a studiului,  a meditaţiei, reflecţiei şi  contemplaţiei. Prin catedră 

vorbeşte biblioteca, iar  la  rândul ei,  catedra trimite înspre bibliotecă. În  afară de 

dogme şi  canoane, o catedră n-ar trebui să aibă alte limite, hotare sau graniţe. La 

o  catedră spiritul se   manifestă viu   şi  liber, înlăuntrul  Revelaţiei, ca   un flux   şi 

reflux în suflarea şi insuflarea Duhului. 

O adevărată catedră, însă, se  împlineşte în  catedrală. Catedrala,  fiind prin 
excelenţă catedra episcopului, este totodată şi  suma şi  împlinirea catedrelor, mai 

ales într-un  centru  teologic de   învăţământ superior. O  catedrală  are  nevoie de 

catedre, iar   catedrele au nevoie de  catedrală. Catedrala ridică catedra la  nivelul 

amvonului, desăvârşind-o  în  taina altarului. În  catedrală, ierarhul este înconjurat 

de  soborul preoţilor şi  colegiul profesorilor de  teologie. Abia  atunci, mulţimile de 

credincioşi sunt  zidite şi   folosite duhovniceşte  cu  adevărat!  Între  catedră  şi 

catedrală  nu trebuie îngăduit a se  face   prăpastie.  Toate catedrele de  teologie se 

regăsesc şi  se  împlinesc în  catedrală,  respectiv în  catedra  episcopului. Simfonia 

trebuie să domine acest raport ortodox şi universitar. Astfel  se  consolidează relaţia 

dintre Universitate şi  Biserică, dintre  Biserică şi  Academie, dintre  Ortodoxie şi 

societate, dintre cultură şi cult: prin relaţia dintre catedră şi catedrală. 

Catedra este un contrafort al  catedralei, iar  catedrala ridică catedra de  la 

nivelul pedagogic-intelectual,  la  cel  omiletic, liturgic, pastoral şi  mistic. Deşi  într-o 
eparhie pot   exista mai multe catedre, după  cum sunt  şi mai mulţi preoţi sau 

profesori, catedrala este una  şi  unică, pentru  că unul  este ierarhul  locului. De 

fapt, catedra pregăteşte generaţiile tinere şi  prin acestea mulţimile, să intre şi  să 

rămână în  catedrală, în  jurul lui  Hristos cel  euharistic, a Evangheliei profetice şi  a 

scaunului  episcopal canonic. Catedra este expresia dimensiunii şi  lucrării 

învăţătoreşti  în   Biserică,  iar   catedrala  este  expresia întreitei şi   deplinei slujiri 

hristice şi  eclesiale, prin taina preoţiei şi  treptele ierarhiei. La  catedră luminează 

învăţătura, în catedrală străluceşte harul. 

Catedra este şi  poate semăna cu pogorârea lui  Moise  cu tablele legii  de  pe 

Sinai  şi   tâlcuirea  acestora  înaintea  poporului, iar   catedrala  este  şi   se   poate 

asemăna cu urcarea ucenicilor împreună cu Domnul pe  Tabor la  Schimbarea la 

Faţă. Catedra este drumul spre Emaus, iar  catedrala este Cina şi  arătarea din 

Emaus. Catedra este drumul Damascului, iar   catedrala răpirea la  al  treilea cer. 

Catedra  este  Marea  Cuvântare  de   la  Cina  cea    de   Taină,  iar    catedrala  este 

împărtăşirea apostolilor şi Rugăciunea arhierească. La catedră sunt tâlcuite pildele 

şi  învăţăturile creştine, iar  în  catedrală se  săvârşesc minunile şi  tainele mântuirii. 

Precum nedespărţite sunt acestea, nedespărţită este catedra de  catedrală şi invers. 

Dacă catedrala este Templul, catedra este curtea Templului”.5 

Abordarea teoretică a problematicii legate de  religiozitate presupune  o serie 

de  precizări şi  delimitări privind conceptul de  „Dumnezeu”,  „Credinţa”,  „Religie”, 
 

 
5 Daniil Stoenescu, Episcop administrator, Cărţile ce s-ar fi scris, Vârşeţ, 2002, p. 53-64 
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„Biserica”, pe  de  o parte, precum şi  referitoare la  noţiunile de  „credinţă religioasă”, 

„trăire”, „sentimente” şi „comportament religios” – pe  de  altă parte. 

Conform învăţaturii  de  credinţă  a Bisericii noastre,  „religia este raportul 

liber şi conştient al omului cu Dumnezeu , care se  traduce în  suflet prin sentiment 

religios, iar în  afară, prin morală şi cult”. Legătura liberă şi conştientă a omului cu 

Dumnezeu, îmbracă două aspecte: cunoaşterea şi adorarea lui  Dumnezeu. 

Lucrarea lui  Dumnezeu în  Hristos de  îndreptare a omului, este aceea de 

mişcare a inimiii prin căldura harului dumnezeiesc: „El sapă la rădăcina pomului 
acolo unde se strecurase moartea, îl udă,îi pune îngrăşăminte şi aşteaptă roade” 

(Luca 13,8-9),  adică faptele cele  bune, care prin har vor  izvorî  din  inima că  dintr-o 
fântână cu apă vie a recunoştinţei. 

Educaţia religioasă este una din   problemele de  substanţă ale  societăţii în 

general şi  ale  politicii educaţionale  în  special. Tineretul este deosebit de  sensibil 

faţă de  lucruri care sunt impuse din  afară şi  tot  aşa de  sensibili la  lucrurile care 

vin  din  interior, din  inimă. 

Educaţia religioasă trebuie să înceapă încă din   copilărie deoarece copilul 

poate fi mai influenţat religios – moral când este mic  decât mai târziu. Deprinderile 

bune , formate în copilărie, rămân uneori valabile pentru întreaga viaţă. 

Instruirea  religioasă duce la  cultura religioasă, care nu este acelaşi lucru 

cu cultura creştină. Toată lumea învaţă şi  reuşeşte să cunoască mai mult sau mai 

puţin o doctrină. Dar nu toată lumea pune în practică trăirea creştină. 

Religia se  învaţă prin armonizarea vieţii  fizice  a elevului, în  acord cu cea 

spirituală, aceasta ajutându-l să le pună la suflet şi să le practice în viaţă. 

Deci, pe  lângă metodele de  predare – învăţare folosite, trebuie să cultivăm 

predispoziţia  religioasă  şi   prin  alte  forme  de    manifestare,  care  apoi  să  se 

exteriorizeze prin sentimentul religios şi  să se  concretizeze printr-o serie de acte  şi 

atitudini morale, rituri, ceremonii şi practici religioase. 

Manifestările  cultural    religioase  –   printre   care   şi    serbările   şcolare 

antrenează  de   fiecare dată  un  număr  foarte  mare  de   elevi.    Ele   conduc  la 

promovarea unui înalt nivel  de  dezvoltare a personalităţii religios morale. De obicei 

ele  se  realizează complementar cu activităţile punându-se  accent într-o mai mare 
măsură pe  latură exterioară şi expresivă a acestora, pe  dezvoltarea vieţii  afective şi 

formarea  unor  impresii  personale  faţă  de   personaj,  de   perioadă  istorică  şi 

geografică a acţiunii pe  care o interpretează. 
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Concursul naţional de matematică aplicată „Adolf Haimovici” 
prof. Lorant Doina 

Liceul Naţional de Informatică Arad 
 
 
 

Matematicianul român de  mare valoare Adolf Haimovici, născut la Iaşi, a predat 

la  mai multe şcoli din  învăţământul secundar, iar  în  1945 şi-a început cariera 

universitară la Facultatea de  Matematică a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din 

oraşul natal, unde a şi  primit în  1981 titlul de  profesor emerit al  universităţii. 

Acesta, într-o  dispută de  idei,   a afirmat că  elevii  sunt egali   chiar dacă dintr-un 
motiv sau altul sunt repartizaţi pe  secţii diferite, iar  ei nu sunt apropiaţi suficient. 

Ideea unei forme de  olimpiadă “artificială” pentru  diverse secţii ale  învăţământului 

îi apropie. 

Inspiraţi de  implicarea profesorului Adolf  Haimovici în  activitatea Gazetei 

Matematice, a  cercurilor  de   elevi,    a  perfecţionărilor profesorilor, a  Societăţii 

Ştiinţifice  de   Matematică, un  grup de   profesori  de   matematică  ieşeni  inimoşi, 

coordonaţi  de   inspectorul  de   specialitate  şi   sprijiniţi  de   Inspectoratul  Scolar 
Judetean   Iasi,  împreună  cu  Asociatia Profesorilor de   Matematică   "Florica  T. 

Câmpan" şi  Facultatea de  Construcţii de  Maşini şi  Management Industrial de  la 

Universitatea  Tehnică  Gheorghe  Asachi,  au  iniţiat  acest  concurs,  “Concursul 

Naţional de  Matematică  Aplicată Adolf Haimovici” începând cu anul 1997, mai 

întâi la  nivelul judeţului Iaşi, apoi, din  anii următori la  dimensiune interjudeţeană 

şi naţională. 

Acest important  eveniment educaţional  se   adresează  elevilor de   liceu, de   la 

profilele: tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului, real - specializarea 

ştiinţele naturii, umanist - specializarea filologie şi ştiinţe sociale. 

Subiectele sunt  alese  în   fiecare an,  în   aşa  fel   încât  să  evidenţieze atât 

cunoştinţele  de  matematică ale  concurenţilor, cât   şi   creativitatea  şi   spiritul 

practic ale acestora. 
Manifestarea care se desfăşoară 

sub egida Ministerului Educaţiei 

Naţionale a luat amploare în  fiecare 

an. 
La  ediţia a XXI-a din acest an 

şcolar,  2016-2017, au  participat 

peste 600 de elevi din  toată ţara. 

Judeţul Arad a fost  reprezentat de 

un  lot   format  din    15   concurenţi 

care au avut o  prezenţă meritorie, 

obţinând trei premii (un premiu I – 

medalie de aur, un premiu II – 

medalie de argint, un premiu III – 

medalie de  bronz) şi opt  menţiuni. 
 

Problemele au  şi  elemente de  creativitate, nu este o  matematică  riguroasă,  ci 

sunt  mai  mult  destinate  părţii  de   matematică  aplicată.  Iată  câteva  exemple 

interesante şi atractive: 
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Etapa judeţeană – 2013 
Clasa a IX-a, profil uman 

 
 
 

1. Pe  un lac  creşte o plantă care îşi  dublează numărul de  frunze zilnic. După 10 

zile planta are 2048 de  frunze. Să  se  determine numărul de  frunze pe  care l-a avut 

planta în a 5-a zi. 
 

2. Într-un  amfiteatru sunt 30  de  rânduri de  scaune, astfel încât pe  fiecare  rând 

sunt cu două locuri mai mult decât pe  rândul din  faţa sa. Ştiind că  pe  al  doilea 

rând sunt 18  scaune, să se  determine numărul total de  scaune din  întreg 

amfiteatrul. 

 
 Soluţ ie 
: 
1. Mergând invers, se  stabileşte câte frunze avea planta în prima zi: 

2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4. 
Deci, numărul  frunzelor plantei  este  în   fiecare  zi  un  termen al   unei  progresii 

geometrice cu primul termen     = 4 şi raţia q = 2. 

În a 5-a zi, planta avea  = 4·       = 64 frunze. 

 
2. În primul rând sunt 16  scaune. 

Numărul  de   scaune de   pe   fiecare rând,  începând  cu  primul, este  o  progresie 

aritmetică cu  = 16  şi raţia r = 2. 

Cum     = 16 + 29·  2 = 74,  rezultă     =  . 
Numărul total de  scaune din  tot  amfiteatrul este 1350. 

 
 
 

Etapa judeţeană – 2011 
Clasa a X-a, profil servicii, resurse naturale şi protecţia mediului 

 
 
 
 

Într-o populaţie de  şoricei 25%  sunt albi  iar  restul sunt negri. Printre cei albi 50% 
sunt cu ochi albaştri, iar  dintre cei  negri doar 20% au ochi albaştri. Dacă 99  de 

şoricei au ochi albaştri, aflaţi câţi şoricei sunt în total. 

 
 Soluţ ie 
: 
Fie x numărul total de  şoricei. 

Atunci 25% (x) =   sunt albi şi 75%  (x) =  sunt negri. 

Dintre şoriceii albi  50%  ( ) =  au ochi albaştri. 

Dintre şoriceii negri 20%  ( ) =  au ochi albaştri. 
 

+ = 99 x = 360. 
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Etapa naţională – 2009 
Clasa a XI-a, profil real, specializarea ştiinţele naturii 

 
 
 

Patru boxeri vor  să-şi  afle  greutatea folosind un cântar care nu poate cântări mai 

puţin de  100 kg,   aşa că   urcă pe  cântar doi  câte doi.   Alexandru şi  Cătălin au 

împreună 142 kg,  Cătălin şi  Gabriel au împreună 182 kg,  Gabriel şi  Lucian au 

împreună 184 kg,  iar Lucian şi  Alexandru au împreună 144 kg.  Sunt suficiente 

aceste informaţii pentru a afla  cât cântăreşte fiecare boxer? Justificaţi răspunsul! 

 
 Soluţ ie 
: 
Sistemul format din ecuaţiile: 

a + c = 142 
c + g = 182 
g + l = 184 
l + a = 144 
este compatibil nedeterminat. 

 
Etapa naţională – 2013 

Clasa a XII-a, profil tehnic 

 
Un  grup de  prieteni, n fete  şi  4  băieţi, au ieşit la  iarbă verde. Au  disputat 

câte o partidă de  badminton, fiecare cu fiecare, iar  în  urma confruntărilor fetele au 

câştigat de  două ori  în  faţa băieţilor. Ştiind că  raportul dintre numărul  total al 

victoriilor fetelor şi numărul total al victoriilor băieţilor este de    , se cere: 
a) Câte partide au disputat băieţii? 

b) Câte fete  erau în grup? 

 
 Soluţ ie 
: 

a) Băieţii au disputat 4n partide cu fetele şi  încă 6  partide între ei,  în  total 4n + 6 

partide. 

b) Fetele au câştigat  =   partide disputate între ele şi încă 2. 

Băieţii au câştigat 6 + 4n - 2 partide. 

 
Din  relaţia               =     , se  obţine n = 3. 
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Statutul Educaţiei plastice 

în Curriculul Şcolii cu filieră vocaţională sportivă 
Identitatea disciplinei şcolare 

prof. Duca Ioana –Cristina 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

 
 
 

Programa şcolară pentru Educaţie Plastică pentru învăţământul  cu filieră 

vocaţională  sportivă  la clasele V - X  trebuie să înglobeaze toate cele   3  ipostaze 

conceptuale cerute de CRCN-2012, şi anume:  act de  politică naţională, text tehnic 

şi document de organizare a activităţii didactice curente. 
Pentru că  valorificarea elevilor cu abilităţi motrice deosebite să fie un demers 

cât  mai  eficient  şi  facil  este  nevoie  de  un  curriculum  centrat  pe  copil,  cu 

respectarea următoarelor principii: 

         Principiul participării active şi conştiente a elevilor în activitatea de învăţare,  
de  exemplu  prin  folosirea de    metode activ-participative, care  cresc 
gradul  de   implicare  personală  în   vederea  realizării  optimului   motivaţional şi 
acţional din partea elevilor; aici se face referire la individualizarea instruirii, 
aspectul formativ, practic, centrarea pe elev şi pe competenţele acestuia. 

          Principiul unităţii dintre senzorial şi raţional, dintre concret şi abstract . 

Conform acestui  principiu  învaţarea   are  la   bază  intuiţia firescului, mai  exact 
trecerea de la cunoaşterea lumii exterioare la noţiuni abstracte (principii, reguli 
etc.) şi invers, prin exemplificare; este un principiu care iese  în  evidenţă în  cazul 

elevilor cu abilităţi motrice, mintale şi senzoriale 

          Principiul legării teoriei cu practica presupune aplicarea cunoştintelor 
studiate în  diverse condiţii practice; este favorabil elevilor care trebuie ancoraţi în 
realitatea vieţii după antrenamente intense, cantonamente şi viaţă sportivă. 

          Principiul individualizării şi diferenţierii  procesului didactic în funcţie de 
vârstă, particularităţile elevului, pentru ca predarea-învăţarea-evaluarea să aibă 

continuitate şi un caracter accesibil. 

       Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor; organizarea curricumului 
pe clase şi cicluri şcolare, asigurarea caracterului transdisciplinar şi 
interdisciplinar al cursurilor. 

          Principiul   temeiniciei   şi   durabilităţii   performanţelor   în   învăţare, 
presupune punerea în  practică a cunoştintelor în  condiţii obişnuite de viaţă, la 

momentul necesar. 
În  plus faţă de  principiile anterior prezentate şi care, în  mare parte, reprezintă o 

adaptare a principiilor didacticii generale, în educaţia elevilor cu dizabilităţi  mai 

intervin principiile didactice specifice educaţiei speciale : 

       Principiul  asigurării  unităţii  instrucţiei,  educaţiei,  compensării, recuperării  

şi/sau  reeducări  face  referire  la  componenta  compensatorie  şi 
recuperatorie necesară adaptării şi integrării elevului. 

          Principiul drepturilor egale vizează accesul  fiecărui elev  cu nevoi/cerinţe 
speciale de  învăţare  şi/sau dizabilităţi la o educaţie adecvată şi de calitate. 

          Principiul unicităţii şi individualizării –  se ţine   cont în   permanenţă  de 

unicitatea trăsăturilor, a intereselor şi a nevoilor fiecărui individ în parte. 
Statutul academic şi didactic al disciplinei de studiu 
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Educaţia   plastică    promovează    cultivarea  sensibilităţii,   a  disponibilităţilor 
creative  individuale  în   scopul  comunicării prin  artă  şi  crează premisele unui 
transfer către celelalte discipline şi în viaţa socială. 

Obiectul   de   studiu  Educatie plastică este un  curs  unde elevii   îşi  formează 

atitudini proprii în  faţa operei de artă în  paralel cu formarea de  deprinderi pentru 

a exprima un limbaj specific. 

În  plus, activitatea practică a Educaţiei plastice are şi o componentă cathartică, 

terapeutică, ce contribuie la formarea şi transformarea sinelui. 
Educaţia plastică este o disciplină de trunchi comun, componentă a ariei 

curriculare Arte, conform Curriculum-ului Naţional pentru  învăţământul 
obligatoriu. 

Educaţia   plastică   întregeşte cultura  generală   a  elevului, având  un  profund 
caracter interdisciplinar şi practic-aplicativ. 

Competenţele generale din Programa şcolară pentru disciplina Educaţie plastică 

indică finalităţile dezirabile ulterior în exprimarea artistică şi educarea gustului, cel 
din  urmă necesar în societatea contemporană. 

Rolul şi  importanţa Educaţiei plastice sunt valorizate şi  prin faptul că 

deprinderile, priceperile, cunoştinţele  sau  atitudinile dobândite de  către 
beneficiarii educaţiei  artistice  îşi găsesc aplicabilitatea  în  majoritatea  profesiilor 

practicate ulterior de aceştia. 
Principiile dominante ale acestui curriculum sunt: 

          structurarea în  jurul unei atitudini esenţiale în  formarea personalităţii. Spre 
exemplu: alegerea vestimentaţiei  adecvate vârstei, personalităţii, ambientul 
locuinţei, al locului de muncă, etc. 

          flexibilizarea conţinuturilor permiţând stimularea  imaginaţiei şi consolidarea 
bunului gust. 

          sporirea  capacităţii  de  percepţie  a  lucrurilor  şi descoperirea  frumuseţii 
ascunse a acestora. 

          diferenţierea valorilor autentice de kitsch. 
În  ceea ce priveşte conţinutul orei de educaţie plastică, acesta trebuie să scoată 

în   evidenţă  câteva  aspecte  esenţiale pentru ca ora de educaţie  plastică  să  fie 

optimă şi eficientă. Astfel că, profesorul trebuie să aibă în vedere: 

- Creativitatea în  conceperea lecţiilor (pornind de la faptul că nu trebuie să se 
neglijeze aspectul sălii/spaţiului în  care se  desfăşoară activitatea şi până la cadrul 
afectiv propice derulării orelor de curs.) 

- Adaptarea metodelor la obiectivele şi la conţinutul lecţiei. Utilizarea metodelor 
active participative şi creative (dezbaterea, studiul de caz, discuţia, brainstorming- 
ul, exerciţiul practic in mod special) pentru a asigura un climat interactiv al orei de 
educaţie plastică. 

- Prezentarea conţinuturi să se facă cu rigoare ştiinţifică, înlănţuirea noţiunilor 
să respecte logica didactică, iar limbajul să fie pe  înţelesul elevilor, toţi termenii noi 
să fie explicaţi fără să se facă abuz de terminologia de specialitate. 

- Utilizarea unor strategii de diferenţiere  şi individualizare atât  în   sarcinile 

practice  de   realizat,  cât  şi  în   evaluare.  (Sarcinile pentru  elevii   cu  aptitudini 

artistice sunt  altele decât  acelea pentru  elevii   mai puţin  înzestraţi;  evaluarea 
trebuie să fie formativă şi stimulativă şi pentru unii şi pentru ceilalţi. Spre 
exemplificare propunem ca la diferitele sărbători religioase sau laice, elevii să fie 
încurajaţi  să  expună   lucrările  lor,  la  care  să  şi  participe,  dând  posibilitatea 
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acestora (elevilor) să intre în  contact direct  cu publicul, pentru a cunoaşte opinia 
acestuia permiţându-i (elevului) să se autodescopere. 

-  Integrarea  mijloacelor  didactice  cu  impact  deosebit  la  elevi;  proiecţii  cu 
lucrările emblematice  ale  marilor creatori, atât la  orele de  desen artistic  cât şi la 
cele de istoria artelor. Nu trebuie minimalizat rolul vizitelor la muzee şi galerii de 
artă. 

-  Cunoştinţele  transmise  la  orele  de  Ed.  plastică   trebuie  prezentate  ca  o 
variantă   actualizată   a  interdisciplinarităţii  (pe  care  elevii  să  o   înţeleagă   ca 
necesitate în dezvoltarea personalităţii lor). 

Asigurarea raporturilor încrucişate între diferitele discipline artistice dar nu 

numai,  favorizând  interdisciplinaritatea   şi  complementaritatea  diferitelor 
conţinuturi şcolare. De exemplu, la orele de istoria artelor, reproducerile după 

marile creaţii ale pictorilor/sculptorilor pot fi prezentate pe fundalul unor creaţii 
muzicale care aparţin aceluiaşi stil sau curent artistic; chiar şi în  orele de  desen 

artistic, muzica. 
Educaţia artistică  stimulează  creativitatea şi imaginaţia. Aceasta furnizează 

numeroase experienţe  senzoriale, vizuale, tactile şi poate fi premisa unui mod 
aparte de a comunica şi de  a înţelege  lumea. Activităţile  de expresie plastică  şi 
grafică  (desen, pictură, sculptură, colaj, modelaj)   sunt modalităţi de interacţiune 
cu mediul şi de  exprimare, în  special când abilităţile de comunicare verbală  sunt 
insuficient dezvoltate. Valenţele terapeutice ale artei sprijină realizarea funcţiei 
semiotice şi procesul de  dezvoltare a gândirii în  cadrul interrelaţiei dintre individ şi 
mediu. Activităţile de expresie plastică constituie o formă fundamentală de 
comunicare – mult mai largă şi mai complexă decât limbajul articulat – a 
evenimentelor interiorizate, a ideilor, a atitudinilor, a dorinţelor,  a proiecţiilor,  a 
fanteziei. 

Marea forţă educativă  a artei se explică  prin aceea că ea ne oferă nu numai 
cunoaştere  plastic (prin imagini concrete) şi muzicală  (prin cântecele audiate  şi 
memorate), ci şi emotivă (afectivă). 

Arta posedă multiple valenţe  educative şi cognitive, deoarece se adresează 

nu numai afectivităţii şi imaginaţiei, ci şi gândirii şi voinţei. Educaţia muzicală  şi 
plastică influenţează stările afective şi echilibrul neuropsihic ale copilului . 
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Dezvoltarea scrierii creative 
 

 
 

prof. Moţiu Alina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 
 
 

Consider că  lectura şi scrierea creativă se  determină reciproc . Modul în  care 

lectura este abordată în  şcoală influenţează  foarte mult modul în care elevii scriu 

despre ceea ce citesc. 

Mai   mult,  activităţile  de   scriere  pot    dezvolta  competenţele   de   lectură, 

ajutându-i  pe  elevi  să înţeleagă mai bine modul în  care sunt structurate textele şi 

cum se pot extrage ideile acestora. 

Stimularea creativităţii ar trebui să fie făcută pe  tot  parcursul şcolii, ea  fiind 

un mijloc important pentru  dezvoltarea gândirii critice şi  stimularea potenţialului 

fiecărui elev,   pe  de  o  parte în  procesul receptării, pe  de  altă parte în  procesul 

scrierii. 

Am  observat că  studiul literaturii înseamnă deopotrivă cunoaştere şi 

construirea propriei identităţi şi astfel, abordarea tradiţională a literaturii ar trebui 

remodelată. 

Unii   ar putea spune ca   termenul  de   lectură creativă este un  pleonasm, 

deoarece lectura   implică creativitatea. Din  păcate, pentru foarte mult timp, am 

fost  învăţaţi să vorbim despre lecturi din  punctul de  vedere al criticilor şi istoricilor 

literari. 

Am  vrut ca  elevii   să se  apropie de  texte, participând cu sufletul sau  cu 

imaginaţia,  cu  propriile experienţe  de   viaţă sau  de   lectură.  Lectură  creativă 

înseamnă  descoperirea unor  noi   perspective despre lume şi  viaţă,   să  avem o 

relaţie intimă cu textul. 

La   începutul   acestei  activităţi m-am  întrebat  care  ar  fi  textele  potrivite 

pentru lectura creativă.  Răspunsul  a venit singur: orice text. Important este să 

găsim metode care să stimuleze elevii  în timpul lecturii. Să  îi facem să dialogheze 

cu ei înşişi şi cu textul. 

Prima  activitate  în   acest sens  a  fost   un  text lacunar,  din   care au  fost 

eliminate anumite  cuvinte,  pe   care  elevii   au  încercat să  le  ghicească  şi   să  le 

completeze. Activitatea a fost la clasa a XII-a, textul ales fiind unul canonic, Plumb 

de George Bacovia 

“Dormeau adânc sicriele de .................... 

Şi flori de .......................... şi funerar vestmânt – 

Stam singur în ............................ şi era vânt... 

Şi scârţâiau coroanele de ......................... 
 
 

Dormea întors amorul meu de ................................... 

Pe flori de ............................... şi-am început să-l strig – 

Stam singur lângă mort... şi era ................................ 
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Şi-i atârnau aripile de .................................” 

Singurul indiciu pe care l-am  oferit elevilor a fost    măsura versurilor. Într-o 

primă etapă, elevii  au completat spaţiile goale şi au dat un titlu poeziei. Apoi câţiva 

elevi au citit variantele lor  şi  au explicat alegerile făcute. Abia  după ce  am  oferit 

textul în  forma sa integrală, am comparat atmosfera şi stările pe  care poezia lui 

Bacovia le transmite cititorilor, cu acelea imaginate de elevi. 

La     clasa paralelă de   a XII-a, am folosit acelaşi text suport, Plumb de George 

Bacovia,  dar  sub  forma  unui  text-puzzle,   în    care secvenţele textului sunt 

combinate aleatoriu.  Elevii   au  încercat să  găsească ordinea secvenţelor, ţinând 

cont de poziţiile  cuvântului  „plumb“ în text şi de simetriile structurilor în care 

intră. 

„Stam singur în cavou şi era vânt... 

Şi flori de plumb şi funerar vestmânt – 

Şi scârţâiau coroanele de plumb. 

Dormeau adânc sicriele de plumb 
 

 

Şi-i atârnau aripile de plumb. 

Dormea întors amorul meu de  plumb 

Stam singur lângă mort... şi era frig 

Pe flori de plumb şi-am început să-l strig – “ 
 
 

În   urma   acestei  activităţi am  ajuns  la  concluzia  că  ar  fi  păcat să  ne 

concentrăm eforturile doar în  încercarea de  a-i ajuta pe  elevi  să ia  note cât mai 

bune la  un examen şi  să risipim şansa pe  care o avem pentru a-i  ghida să-şi 

formeze gustul şi interesul pentru a citi,  prin lectură. 

Consider că  lectura şi scrierea creativă pot  deschide o cale spre fericirea de  a 

lectura, spre dezvoltarea creativităţii şi spre formarea unei gândiri critice a elevilor. 
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Activităţi  extracurriculare 
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Natura – prietena noastră 
 

 

prof. înv. preşc.Dragu Larisa, 

Liceul Tehnologic Agricol Orţişoara (structură Grădiniţa P.N. Orţişoara) 
prof. înv. primar Poali Alina, 

Liceul Tehnologic Agricol Orţişoara 
 
 
 

Motto: Dacă te gândeşti la anul următor – însămânţează pământul. 
Dacă te gândeşti la următorii zece ani – plantează un copac. Dacă te 

gândeşti la următorii o sută de ani – educă oamenii. 

(proverb chinezesc) 
 
 
 
 

Pornind de la ideea proverbului chinezesc ales ca motto şi 
atente fiind la problemele generate de distrugerea spaţiului verde, 
considerăm că este imperios necesar să educăm copiii în spiritul 
unui comportament prietenos faţă de mediu. Iată de ce am găsit 
oportună  desfăşurarea unei activităţi de educaţie ecologică  la care 
să participe atât elevii clasei I, cât şi preşcolarii grupei mici ai 
grădiniţei din comună (50 copii). 

 

În  cadrul activităţii cu tema „Natura – pietena noastră”  ne- 
am  propus  ca  cei  mici  să   conştientizeze  faptul  că   verdele 
înseamnă  aer curat, că de noi depinde calitatea aerului pe care îl 
respirăm, că  pietenia cu natura  înseamnă viaţă. Am ales să ne 
arătăm  pietenia  faţă   de  natură   prin  plantarea  de  răsaduri   de  flori,  copiii 
amintindu-şi astfel că „Florile nu sunt altceva decât modul în care natura ne 
zâmbeşte”. (Anca Daniela Hut) 

 
Activitatea s-a desfăşurat la sfârşitul lunii martie 2017 în curtea grădiniţei şi 

a devenit deja o tradiţie (prima dată având loc în anul şcolar 2013-2014). A fost 

posibilă graţie deschiderii cu care părinţii au privit iniţiativa şi au venit în sprijinul 
nostru, contribuind cu ghivece, răsaduri de  flori  şi pământ. 

Pentru  cei   mici   a  fost   o  reală plăcere să  aducă  un  plus  de   frumuseţe 
spaţiului verde al grădiniţei, reuşind, cu puţin ajutor, să răsădească florile cu 
propriile mânuţe. 

Din  experienţa  anilor  trecuţi,  copiii 
sunt încântaţi să vadă cum plantele cresc şi 
înfloresc sub privirile şi prin grija lor. 

Ne-am   propus ca   în  viitor, pe   lângă 

florile  care ne  zâmbesc, să contribuim la 
înfrumuseţarea colţului verde al naturii şi 
prin plantarea de pomişori şi arbuşti 
ornamentali considerând, asemeni lui  Eugen 

A. Pora, că  a înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru 
salvarea naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă să contribui la fericirea omenirii. 
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Proiectul educaţional „Lumea minunată a cărţii” 
prof. înv. primar Ungurenaşu Adriana 

Şcoala Gimnazială „P. H. Zangopol” Buzău 

 
Cartea este principalul izvor  de  cunoaştere, sfătuitorul nostru, mentorul, 

fereastră deschisă spre cultură, faţă de  tot  ce  a creat şi  creează umanitatea.  Astfel 

pot  afirma că  ea  este o comoară, pe care mi-am  propus ca  şcolarii să o descopere 

prin intermediul acestui proiect. 
Motivaţia alegerii acestui  proiect a  survenit  atât  pe   baza  experienţei  la 

catedră, cât şi  a cunoaşterii realităţii contemporane, a modului de   petrecere a 

timpului liber de  către elevi.  Epoca actuală se  caracterizează printr-o  pătrundere 

masivă a mijloacelor electronice de  informare si  destindere în  cotidian, prin 

calculatoare  tot   mai  accesibile  şi   mai  performante,  canale  de   televiziune cu 

programe  variate,  ceea  ce   a  determinat o   anumită  îndepărtare  de   lecturarea 

cărţilor. 

Cu  toate acestea împărtăşesc ideea conform căreia 

cartea îşi  păstrează rolul preponderent în  formarea 

personalităţii  umane,  lectura  rămânând   cea    mai   de 

seamă activitate în  scopul formării orizontului intelectual 

al  omului. Proiectul educaţional pe  care l-am derulat 
reprezintă o încercare de  a repune în  drepturi „cartea ” şi 

„biblioteca”, de  a le aduce în  atenţia copiilor şi  părinţilor, 

de  a contribui la  redescoperirea lecturii ca   o  plăcere,  o 

relaxare, un izvor  de  cunoaştere şi visare fără de  egal. 

Dacă unui copil   nu-i  place să citească, părinţii au 

toate  motivele să  fie   îngrijoraţi, deoarece lectura  este 

cheia succesului la şcoală, indiferent de  materiile predate. 

Cu   puţină  creativitate, multă  răbdare  şi   timp  dedicat 

acestui demers, copilul va  deveni pasionat de  lectură. 

Proiectul  a oferit şansa  diversificǎrii activitǎţilor 

extracurriculare şi implicarea pǎrinţilor alǎturi de elevi şi 
dascǎli în desfǎşurarea şi pregǎtirea acestora, valorificând potenţialul creativ al lor. 

 
Acest proiect s-a dorit a fi un mijloc de stimulare a interesului elevilor 

pentru actul lecturii, transformându-i  pe  aceştia din  cititori pasivi în cititori activi 

şi motivaţi. 

Obiectivul general al proiectului a fost atragerea  elevilor către  lectură,  în 

vederea formării lor  estetice, morale şi intelectuale, acesta generând  ca obiective 
specifice: stimularea interesului pentru literatura română şi universală ; cultivarea 
creativităţii,  a  imaginaţiei artistice şi  plastice ;  dezvoltarea  gândirii  critice şi  a 
spiritului  de  observaţie ;  dezvoltarea  competenţelor  de  căutare,   selectare  şi 
prelucrare  a  informaţiei ;  formarea  unei  atitudini  de  grijă,  responsabilitate  şi 
respect faţă de carte. Grupul ţintă căruia i s-a adresat proiectul a fost format din 
aproximativ  300  elevi  şi  17  cadre  didactice  de  la  Şcoala  Gimnaziala  ‚P.   H. 

Zangopol”, Buzău ( nivel preşcolar, primar, gimnazial), iar  ca    beneficiari direcţi şi 
indirecţi pot fi consideraţi elevii şi cadrele didactice din unitatea noastră,   părinţii, 
reprezentanţi ai comunităţii. 

Având  ca    motto  cuvintele   Barbarei  Tuchman     „Cărţile   sunt  cărăuşii 
civilizaţiei. Fără cărţi, istoria e mută, literatura nu are glas, ştiinţa paralizată, iar 
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gândirea şi meditaţia suspendate.” , activităţile propuse  pentru  anul şcolar 2015- 
2016, în ordinea desfăşurării, au fost  următoarele: 
1. În   vizită  la   biblioteca  şcolii-  oct.  2015  (elevii  claselor  a  III-a  A  şi  B  şi 
învăţătoarele) 

2. Cărticică de  toamnă- oct. 2015 (preşcolarii de la grupa mică şi educatoarea) 
3. În curând la şcoală- nov. 2015 (preşcolarii de la grupa mare şi educatoarea) 
4. Drumul cărţii- nov. 2015 (elevii  claselor pregătitoare A şi B şi învăţătoarele) 
5. Crăciun literar-  dec 2015 (elevii clasei I şi învăţătoarea ) 
6. Medalion literar- ian 2016 (elevii claselor a IV-a şi a VII-a şi prof. de lb. 
Română) 
7. Figuri de  eroi  de  legendă- ian 2016 (elevii clase a IV-a şi învăţătoarea) 
8. Din tainele fizicii- feb 2016 (elevii clasei a VI-a B şi prof. de fizică) 
9. Valentine`s Day – feb. 2016 (elevii clasei a V-a şi prof. de engleză) 
10. În lumea teatrului- mart. 2016 (elevii clasei a II-a şi învăţătoarea) 
11. Ziua francofoniei – mart. 2016 (elevii clasei a VIII-a şi prof. de  franceză) 
12. Sa fim mai buni!- apr. 2016 ( elevii clasei a VI-a A şi prof. de ed. Fizică ) 
13. Punte între matematică şi literatură - mai 2016 ( elevii clasei a VIII-a şi prof. 
de matematică) 
14. Poftiţi la carnaval! – mai 2016 (preşcolarii de la grupa mijlocie şi 
educatoarea) 

 
Iată , pe  scurt, activitatea mea în cadrul proiectului: 

 
a.Activitatea nr. 10. 
b.  Titlul activităţii: „În lumea teatrului” 

c. Data/perioada de  desfăşurare : luna martie 2016 
d. Locul desfăşurării:   holul central al GPN/ structura şcolii 
e. Participanţi: elevii clasei a II-a, preşcolarii 
Activitatea s-a desfăşurat pe 27.03.2016 şi a fost dedicată Zilei mondiale a 

teatrului. Elevii clasei a II-a au mers la sediul GPN. Acolo au pus în scenă teatru 
de păpuşi pentru preşcolarii  de   la  grupa  mică (  ”Scufiţa  Roşie”  ),  au prezentat 

sceneta ”Sarea în  bucate” pentru cei  de  la  grupa mijlocie, având costume adecvate 

piesei,   iar pentru  cei   de   la grupa  mare,  elevul A.A.  a  citit povestea ”Cei  trei 
purceluşi”. 

h. Responsabil: prof. înv.  primar. UNGURENAŞU  ADRIANA 
Activităţilor proiectului  au  avut  ca   scop  generarea  următoarele  rezultate 

concrete: 

 Atitudini pozitive faţă de carte; 

 Dezvoltarea gustului faţă de lectură; 

 Realizarea jurnelelor/albumelor proiectului ( sub forma de carte ). 

 
Activitatea finală  a  proiectului  a  constat  în   tehnoredactarea/   imprimarea 

albumului proiectului, cu titlul „ Lumea minunată a cărţii”- activităţi 

extracurriculare. 
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Impactul activităţilor curriculare şi extracurriculare asupra 

elevilor din ciclul primar 
prof.înv. primar Păun Luiza Gabriela 
Şc. Gimn.,, Anton Pann’’ Mun. Ploieşti 

 
,,Să nu-i  educăm pe  copiii noştri pentru  lumea de  azi.  Această lume nu  va 

mai exista când ei vor  fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. 
Atunci să-i învăţăm să se adapteze.‟‟ ( Maria Montessori - ,,Descoperirea copilului‟‟) 

Activitatea educativă  curriculară  şi extracurriculară  permite transferul şi 
aplicabilitatea cunoştinţelor, competenţelor, abilităţilor  dobândite  şi dezvoltate în 

cadrul activităţilor didactice prevăzute de programa şcolară. 
Bruner considera că  ,,oricărui copil, la  orice stadiu de  dezvoltare i se  poate 

preda  cu  succes,  într-o   formă  intelectuală  adecvată,  orice  temă‟‟,  cu  condiţia 
folosirii unor metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, materia 
fiindu-i 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 structură, inteligenţa şi caracterul să se 
îmbine armonios, să se completeze pentru propria evoluţie a individului. În şcoala 
contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte elevul 
pentru participarea la propria dezvoltare şi de măsura  în care se reuşeşte  să se 

pună  bazele formării unor personalităţi  armonioase, sănătoase a educabililor. În 
acest sens, învăţământul are menirea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihoindividual, fizic, socioafectiv pentru o cât 
mai  facilă  integrare  socială.  Astfel,  complexitatea 
finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor 
curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca 
o   necesitate.   Oricât   de   importantă    ar   fi   educaţia 
curriculară  realizată  în cadrul procesului de  învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate 

asupra copilului; aşa rămâne cadrul larg al timpului liber 
al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară.  În acest sens, numeroşi alţi 
factori acţionează pozitiv sau negativ, asupra dezvoltării 
elevilor. Ei sunt atraşi de activităţile  artistice, recreative, 
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, toleranţa, comunicarea interculturală ş.a. 

Despre o activitate curriculară vreau să vă vorbesc în  următoarele rânduri. 

Ea  a avut loc  în  data de  31.03.2017, când o oră  de  Limba şi Literatura Română i- 
am  dedicat-o  poetului Nichita Stănescu,   cu  prilejul  omagierii a  84   ani  de   la 

naşterea sa. Obiectivele acestei activităţi au vizat: afirmarea şi promovarea creaţiei 
scriitorului Nichita Stănescu; conştientizarea şi responsabilizarea elevilor cu privire 
la importanţa operei lui Nichita Stănescu;  trezirea interesului faţă de carte şi de 
cultura românească. 
Activitatea a debutat  cu reproducerea versurilor scrise de  ,,poetul necuvintelor‟‟ 
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aparţinând  poeziei ,, Mama‟‟.  Versurile au fost   recitate în  lanţ  de cei 20 elevi ai 
clasei a III-a B de la Şc. Gimn.,, Anton Pann‟‟ Mun. Ploieşti. Apoi, am prezentat un 
material Power Point cu informaţii referitoare la viaţa şi opera poetului nostru 
ploieştean. Am citit versuri din opera sa, am audiat melodii ale căror versuri îi 
aparţin. Am lucrat pe echipe, realizînd un poster dedicat lui       Nichita Stănescu, 
pentru ca, la finalul activităţii să-i pictăm chipul. 

Impactul acestei activităţi asupra dragilor mei elevi a fost pozitiv. Cei mici s- 
au implicat cu mare plăcere în  activitate. Pentru  un grad şi mai mare de implicare 
a contat, poate, şi faptul că poetul ,,e unul de-al nostru‟‟, după spusele lor. 

Ca şi activitate extracurriculară,  vă  voi 

prezenta vizita făcută la  Muzeul Memorial ,,Nichita 

Stănescu‟‟ Ploieşti. Obiectivele acestei activităţi sunt 
comune cu cele  de  la  activitatea curriculară 

prezentată mai sus. 

Am mers cu elevii mei la Muzeul Memorial ,,Nichita 
Stănescu‟‟ din   str. Nichita Stănescu, nr. 1  Ploieşti 
pentru a se integra perfect în atmosfera creatoare şi 
declanşatoare de emoţii specifică lui Nichita. 
Doamna ghid, cu amabilitate şi multă răbdare, ne-a 
dat informaţii referitoare la viaţa şi opera marelui 
poet. Astfel   am   aflat că  în  acestă casă poetul şi-a 
petrecut copilăria şi adolescenţa. Am parcurs, una 
după alta, camerele şi am admirat patul pe care se 
afla jucăria preferată  a lui Nini, cum era alintat în 
copilărie poetul, biroul, pianul, pendula şi 
nenumăratele premii obţinute de  Nichita. ,, Îngerul 

blond‟‟ ne  surâdea în  multe dintre  fotografiile 

expuse. Muzeul ne-a dezvăluit ,,fenomenul Nichita‟‟ 

în spaţiul în care s-a născut, a copilărit şi s-a format ca om şi ca poet. 
Această activitate extracurriculară a fost  foarte bine primită de  elevii  mei, ce  au 

fost extrem de interesaţi de tot ceea ce au văzut şi auzit şi, la final, ca impact mi-au 

spus ,, că sunt mândri că sunt ploieşteni‟‟, la fel ca poetul ce considera limba 
românească ,,dumnezeiesc de  frumoasă‟‟. 

În  ceea ce  priveşte  sustenabilitatea acestor activităţi, sunt optimistă  pentru 
că ne-am propus şi cu alte ocazii să procedăm la fel în cazul altor scriitori, poeţi, 
oameni remarcabili ai culturii noastre naţionale, în scopul dezvoltării armonioase şi 
integrante a elevilor mei ce cresc şi se vor maturiza într-o societate din ce în ce mai 
modernă  şi care ar trebui să  fie şi din ce în ce mai bine informată  sub toate 
aspectele şi să ofere modele demne de urmat celor tineri. 



Tribuna sportivului, nr.10 – Număr dedicat Simpozionului Internaţional „Aportul activităţilor 

curriculare şi extracurriculare în dezvoltarea educabilului”, 2017 

44 

 

 

 
 

Din suflet, pentru suflet 

Activitate de voluntariat 

 
 

 
prof. înv. primar Valea Anica 

Şcoala Gimnazială Iernut, Jud Mureş 
 

 

„Plăcerea oamenilor cu adevărat mari e să facă oamenii fericiţi.” Blaise Pascal 
 

 

Paştele este una din  cele  mai importante sărbători religioase, este sărbătoarea 

Învierii   Domnului,  prilej de  bucurie, pace şi  linişte spirituală. Este o  zi  în  care 

dăruim şi   primim multă  iubire, căldură  şi   lumină  sufletească.  De   câte ori   se 

apropie această  Sfintele sărbători,  să-i adunăm pe  cei  mici  în  jurul nostru şi  să le 

descoperim pe  îndelete frumuseţea şi măreţia acestora, să-i pregătim în acest scop, 

după puterile lor  şi  priceperea noastră, să-i antrenăm în  diverse activităţi plăcute 

care să le stârnească nu numai interesul, dar să le permită şi punerea în  valoare a 

capacităţilor şi  aptitudinilor, să le cultivăm încrederea, să le dezvoltăm spiritul de 

compasiune şi ajutor pentru copiii nevoiaşi. 

Acest lucru îl  putem realiza prin organizarea de  activităţile extracurriculare, 

care  pot  fi  desfăşurate   în   această  perioadă  şi  care  contribuie  la   gândirea  şi 

completarea procesului  de   învăţare,  la   dezvoltarea  înclinaţiilor  şi   aptitudinilor 

elevilor, la organizarea raţională şi  plăcută a timpului lor  liber. Scopul activităţilor 

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. Aceste 
activităţi  permit  elevilor cu  dificultăţi  de   afirmare în 

mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi  să-şi 

maximizeze potenţialul  intelectual.  Astfel   de  activităţi 

contribuie  la   dezvoltarea personalităţii armonioase a 

copiilor, deoarece implică în  mod direct copilul prin personalitatea sa, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi  aptitudinilor acestora de  la  cea  mai fragedă vârstă, la 

organizarea raţională şi plăcută a timpului liber, oferă cele  mai eficiente modalităţi 

de  formare a caracterului copiilor încă din  clasele primare, deoarece sunt factorii 

educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 
Generozitatea înseamnă darul făcut fără ostentaţie din  puţinul pe  care îl avem, 

timpul petrecut cu cei  care au  nevoie de   timpul nostru,  cuvinte de   încurajare 

pentru cei  împovăraţi, ea  trebuie  să-l înveţe pe  copil  ca  atunci când dăruieşte să 

nu judece, să nu pună etichete, să nu acuze. Dar 

pentru a se  realiza acest lucru este nevoie de  lecţii de 

generozitate.  Şi   aici    intervine,  alături  de    familie, 

şcoala, a cărei menire este nu doar de  a instrui, ci şi 

de a forma caractere. 
Este esenţial interesul şi  talentul învăţătorului de 

a  atrage micii   şcolari  în   asemenea  activităţi  şi  au 

menirea să amplifice efectele formative ale  procesului 

de  învăţământ şi  să sporească zestrea de  cunoştinţe 

şi  abilităţi ale   copilului în  vederea reuşitei  integrării sociale. Având un  caracter 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/blaise-pascal/
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atractiv, elevii  participă, într-o  atmosferă de  voie  bună şi  optimism, cu însufleţire 

şi dăruire, la astfel de  activităţi. 

În acest sens, am fost  permanent preocupată de  a antrena elevii  în  activităţi de 

voluntariat, participând la  ,,Târgul de Paşte”,  activitate organizată în  colaborare 

cu   Biblioteca  Orăşenească   şi    Asociaţia   ,,Raza   de    Soare”-  asociaţie   care 

funcţionează  în   oraşul nostru  de   câţiva ani  buni,  unde  persoanele cu  cerinţe 

speciale se bucură de  o îngrijire şi  atenţie deosebită. Pentru colectarea de  fonduri 

necesare cazurilor sociale propuse, copiii au în  spate un volum de   muncă imens, 

dar pe  care o fac  din  dorinţa de  a le  aduce zâmbetul pe  buze, copiilor nevoiaşi în 

preajma sărbătorilor. La această activitate, pe  lângă programele artistice pe  care le 

prezintă,  copiii vin  în  faţa comunităţii şi  cu diverse produse  realizate cu atâta 

îndemânare şi dăruire: ouă încondeiate, iepuraşi, coşuleţe cu ouă, diverse felicitări 

realizate de  ei  în  orele de  arte vizuale şi  abilităţi practice. O  trăire  imensă  şi o 

bucurie de  nedescris se  poate citi  pe  chipurile lor  atunci când constată că  munca 

depusă a putut aduce o rază de  speranţă  copiilor care, poate, n-au avut şansa lor. 

Toţi  se  simt deosebiţi atunci când sunt  numiţi ,,voluntari”,  se simt speciali prin 

faptul că  li  se  oferă posibilitatea  de  a face   o  faptă bună, într-o  lume cu atâtea 

probleme. 
Activităţile de  voluntariat îi fac  pe  elevi  să se simtă bine, le  oferă posibilitatea 

de  a înţelege mai multe despre societate şi  problemele ei. Participarea  la  aceste 

activităţi extracurriculare  oferă numeroase avantaje: elevii  cunosc oameni noi  - o 
astfel de  situaţie  va fi benefică în  special pentru  persoanele mai retrase, timide; 

elevii  preţuiesc mai mult sănătatea, îşi  pot  depăşi limitele, activităţile extraşcolare 

îi pot  ajuta pe  elevi  să descopere mai multe despre sine, despre ceea ce  vor  de  la 

viaţă şi  să îşi  dezvolte pasiuni,  îşi  dezvoltă abilităţile de  comunicare, îşi  dezvoltă 

aptitudinile privind lucrul  în   echipă, îşi   dezvoltă spiritul  creativ  şi  inventiv,  le 

creşte motivaţia pentru învăţare şi  îşi  îmbogăţesc, încă de  mici, cartea de vizită. 
Însă, marele avantaj este sentimentul de  bine, bucuria pe  care o simt elevii  atunci 

când reuşesc să îi facă pe  alţii  fericiţi. 

Consider că   activităţile de  voluntariatul poat fi  şi  o  sursă  foarte bogată de 

învăţare, atunci când există atât dorinţa, preocupare şi  motivaţia. Implicându-se 

în  astfel de  activităţi, lucrând în  echipa sau individual, confruntându-se cu diverse 
situaţii şi  probleme de  viaţă, copii  dobândesc implicit  noi  abilităţi, noi  cunoştinţe, 

noi atitudini - într-un cuvânt, noi  competenţe. 

Un  alt beneficiu pe  care elevii  îl pot obţine din  astfel de  activităţi este unul de 

natură  psihologică şi   anume,  beneficii  ale   sănătăţii  mintale,  în   acelaşi  timp 

contribuie la   creşte gradul de  sensibilizare a întregii comunităţi locale faţă de  cei 

aflaţi în dificultate. 
 
 
 

Bibliografie: 
1. Miron Ionescu, Vasile Chiş .,Mijloace de  învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 
2. Revista învăţământ primar nr. 4 din  1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea 

procesului de  învăţământ. 
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Dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin lectură şi creativitate 
prof. drd. Dorina Paicu 

Şcoala Gimnazială Poiana Stampei, Suceava 

 
Proiect de stimulare a lecturii ,,Citesc şi...sunt creativ! ” 

 
Argument 

Vremurile se  schimbă, şi preocupările elevilor odată cu ele. Astăzi, ei pătrund 

în  lumea informării doar prin intermediul calculatorului  şi  al  internetului,  deci 

găsesc cam greu, în interiorul lor,  dorinţa de  a citi.  De aceea, profesorul de limba 

şi  literatura română are un rol  important, şi  anume,  acela de a-i stimula pe copii, 
de  a găsi în  permanenţă noi   metode care să îi  incite la  lectură. Desigur, totul 

trebuie să pară un joc,  destindere şi  relaxare. A citi  de  dragul de  a citi.   Nimic 

impus. Totul se reduce la curiozitatea copiilor, la interesul pe care îl au pentru un 

anumit gen de carte. 
Contează foarte mult ceea ce  citesc, de  aceea ei  au nevoie de  îndrumarea 

unui  cunoscător  al   literaturii.  Absenţa  unei  lecturi  susţinute   e   evidentă  în 

vocabularul lor  deficitar, în comportament, în gîndire şi   în limbajul inadecvat. 
Tocmai, de  aceea e  nevoie mai mult  ca  oricând să ridicam bariera dintre 

copil şi carte. Îndepărtarea  lor de lectură  trebuie să  fie un semnal de alarmă 

pentru toţi dascălii. 
Fiecare copil  are receptivitate sufletească  pentru  lectură.  Imaginaţia lor atât 

de bogată trebuie valorificată, iar  copiii răspund  chemării întotdeauna. Reuşesc  să 

te surprindă  prin imaginaţia  lor literar-artistică,  de aceea aceste   impulsuri sau 
sclipiri trebuie încurajate. 

În  loc  de  idei,  rezumate, pot  alcătui broşuri, apoi prima lor...carte, care să le 
permită  evidenţierea sinelui. Discuţiile nerestricţionate pot da senzaţia de libertate 
totală. Metodele de lucru vor fi cele activ–participative. 

Am convingerea că  toate activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au venit în 
întâmpinarea orizontului lor de aşteptare, bucurându-i,  îmbogăţindu-i, ajutându-i 
să-şi împlinească un vis, determinându-i să iubească lectura. 

Obiectivul general: 
Cultivarea interesului pentru  lectură şi a plăcerii de  a citi,   formarea unui 

tânăr cu o  cultură comunicaţională şi  literară de  bază, capabil să-şi  utilizeze în 

mod eficient şi  creativ capacităţile proprii, stimularea,  înţelegerea, interpretarea, 

creativitatea şi  pasiunea  pentru  lectură prin activităţi şcolare şi  extraşcolare de 

către cadre didactice şi   elevii de clasa a IV-a şi de gimnaziu-clasele a V-a şi a VI-a. 
Obiectivele specifice ale proiectului 

          cultivarea lecturii de plăcere; 

          stimularea interesului pentru  lectură şi   formarea  la   elevi   a unei gândiri 

autonome, reflexive, critice; 

 evidenţierea importanţei lecturii în  dezvoltarea abilităţilor de  comunicare şi 

formare a personalităţii 

          promovarea şi stimularea  elevilor cu aptitudini literare şi plastice; 

 formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce  şi  când 

să citească; 

 dezvoltarea atitudinii  de  relaţionare a elevilor cu ei  înşişi, cu ceilalţi şi cu 
membrii familiei; 
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 încurajarea aptitudinilor de  creaţie literară ale  elevilor talentaţi; 

 dezvoltarea capacităţii  elevilor de  a-şi expune ideile în  public în  mod clar şi 

coerent; 

 promovarea, la  nivelul grupului  ţintă,  a ideilor de   lectură,  înţelegere şi 

dialog; 

 autoevaluarea raportată la anumite valori; 

 dezvoltarea aptitudinilor literare  în viaţa socială. 

Activităţi derulate 
Activitatea nr. 1 : ”Vestitorii...” -decembrie 2016 
Beneficiari: elevii din clasele IV-VI 
Mijloace de realizare: desene inspirate din opera scriitorului Mihail Sadoveanu 
Descrierea activităţii: Elevii implicaţi în proiect au fost  anunţaţi din timp (sfârşitul 
lunii octombrie) despre regulamentul de participare la acest concurs artistic: ei au 
avut de   citit opera literară  „Vestitorii”,  de   Mihail Sadoveanu,  apoi  şi-au ales o 
secvenţă preferată, pe  care au redat-o  cu ajutorul unui desen, iar în  partea din 

dreapta, jos, au selectat un citat reprezentativ pentru desenul realizat. 
Activitatea nr. 2: ,,Sunt un personaj de... BASM” -ianuarie-februarie 2017 
-basme culese de Petre Ispirescu 
-basme scrise de Ion Creangă şi Ioan Slavici 
Mijloace de realizare:  desene şi  creaţii 

literare 
Modalităţi de evaluare: concurs de creaţii 
literare şi artistice 
Descrierea activităţii: Concursul şi 

regulamentul acestuia  au  fost    afişate  în 

şcoală  cu  trei  săptămâni  înainte  de 

evaluarea   lucrărilor:   elevii     au   citit   trei 

basme, la  alegere, fie din  literatura  cultă, fie 

din literatura  populară, au selectat câte un 

personaj  din    fiecare  basm   citit,  şi   le-au 
utilizat astfel: pentru  concursul  de  creaţii   artistice au  realizat un  desen care 

înfăţişa toate trei personajele în  aceeaşi scenă, confruntându-se  (pe verso s-au 

specificat titlurile basmelor  şi  numele personajelor alese); pentru  concursul  de 

creaţii literare au selectat câte un personaj din   fiecare basm citit, realizând apoi 

propriul basm, în a cărui acţiune au fost  implicate toate cele  trei personaje alese . 

Activitatea nr. 4: ,,Legendele... copiilor” -martie 2017 
Mijloace  de  realizare  :  legende  ale  copiilor,  inspirate  din  lumea  plantelor, 
păsărilor, animalelor, realizate sub forma plantei, animalului sau păsării alese. 

Descrierea activităţii: copiii s-au documentat de  la învăţător şi de la profesorul de 

limba română, despre trăsăturile  legendei ca  specie literară,  apoi, inspirându-se 
din  lumea plantelor, animalelor sau  păsărilor au  realizat propria legendă, 

redactată pe  o planşă decupată sub forma plantei, animalului sau păsării căreia i- 
au realizat legenda, astfel încât lucrarea a îmbinat înclinaţia artistică a elevului cu 

cea  literară, pentru expoziţia în şcoală. 

 
Activitatea nr. 5: ,, Basmele şi Legendele...elevilor” - evaluare proiect; aprilie-mai 
2017 
Participanţi : 40 de elevi (din  toate clasele) , 6 cadre didactice, 5 părinţi 
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Mijloace de realizare: expoziţie cu lucrările premiate în  cadrul concursurilor din 

proiect; punere în scenă a unor fragmente din  creaţiile  elevilor. 

Modalităţi de evaluare: album cu poze din derularea  proiectului,  expoziţii cu 

lucrările copiilor, scenete; CD – prezentare Power-Point a proiectului. 

 
Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului 

 implicarea unui număr mare de  elevi,  cadre didactice şi părinţi în derularea 

proiectului; 

o mai bună colaborare între elevii  claselor a IV-a, a V-a, a VI-a ( elevi din clase 
diferite); 

un mult mai mare interes pentru  lectură şi   plăcerea de  a citi; 

 înţelegerea, interpretarea, creativitatea şi pasiunea pentru lectură prin 

activităţi şcolare şi extraşcolare de  către cadre didactice, părinţi  şi   elevii  în 

parteneriat – model de  bună practică. 

Impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă, 

asupra şcolii şi asupra partenerilor 
 

 
 

de gimnaziu. 

Ne aşteptăm ca elevii să înţeleagă  mai 
bine rolul lecturii în viaţa lor, şi mai ales 
impactul pe  care îl pot  avea cărţile bine alese 
asupra modului lor de a percepe lumea. 

Relaţia elevi – părinţi se va îmbunătăţi, 
prin intermediul lecturii. 

Prin  activităţile desfăşurate  în cadrul 
proiectului, şcoala va dovedi comunităţii 
preocuparea continuă a cadrelor didactice 
pentru stimularea lecturii în  rândul  elevilor 

Asigurarea continuităţii/sustenabilităţii proiectului 
Continuitatea  acestui  proiect  este  implicit asigurată,  deoarece nevoia de 

lectură  este  vitală, dragostea pentru  această  activitate trebuie  cultivată pe   tot 

parcursul  anilor de   învăţământ   preuniversitar. Aceste activităţi au  un  succes 

deplin deoarece ele  vin  din  partea elevilor care le şi  aplică. Odată iniţiaţi în tainele 

lecturii şi ale scrisului, elevii se vor convinge de frumuseţea şi  utili  utilitatea 

acestora,şi nu vor mai putea renunţa. 
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„Oul pascal – de la tradiţie 

la cunoaşterea ştiinţifică” 
 
 
 
 

prof. Stan Rodica şi prof. Seucea Anca 
Şcoala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Satu Mare 

 
”Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor.”  (Alberto Camargo) 

 
Ideea realizării acestui proiect, s-a născut din  dorinţa de  a stimula interesul 

elevilor pentru cunoaşterea tradiţiilor,  dar în  egală măsură, s-a dorit crearea unei 
situaţii concrete prin care aceştia să  conştientizeze modalitatea în care se produce 
coroborarea cunoştinţelor  dobândite prin intermediul diverselor discipline, pentru 

realizarea unei anumite tematici. 
Prezentarea indică modalităţile prin care, reunite într-o  temă, conţinuturile 

sunt interconectate, cu scopul de  a dobândi o viziune integrată asupra subiectului. 

Etapele parcurse pentru realizarea proiectului: 
În  etapa de pregătire a proiectului, am  generat discuţii care au avut drept 

scop alegerea temei, asigurându-ne ca  aceasta să fie în  concordanţă cu capacităţile 
intelectuale şi    cu  interesele  elevilor, astfel încât,  fiecare să-şi găsească locul în 

proiect şi acesta să fie perceput ca  o muncă plăcută. 

Tema proiectului este complexă, deoarece presupune  o abordare 
transdisciplinară, graniţele disciplinelor sunt dizolvate, noţiunile se întrepătrund şi 
transcend dincolo de acestea, iar adevărul este relevat, fără fragmentări, în 
integritatea  sa. Datorită complexităţii temei, s-a impus scindarea  în  subteme, care 
în finalul proiectului au fost  reunite armonios. 

Subtemele stabilite: grupa 1 –  Curcubeul culorilor; grupa 2 –  Coloranţii 
sintetici;  grupa  3  –   Coloranţi  naturali; 
grupa 4 – Tradiţii şi obiceiuri pascale; 

grupa 5 – Sărbătoarea pascală în  creaţiile 
literare; grupa 6 – Culoarea în artă. 

După cum  sugerează şi titlurile 
subtemelor, proiectul      sintetizează 

cunoştinţe din cadrul mai multor 
discipline,  aparţinând  unor  arii 
curriculare  diferite:  fizică;  chimie; 
biologie; religie;  limba  şi   literatura 

română; limba franceză; limba engleză; 
educaţie plastică; tehnologia informaţiilor 
şi comunicării. Astfel, la  nivelul unităţii 
şcolare am înfiinţat un atelier de cercetare 
transdisciplinară, în cadrul căruia, 
profesori de diferite discipline şi elevi, am 
conlucrat pentru obţinerea produsului final. 
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Organizarea colectivului de elevi: Colectivul a fost   împărţit în   6  grupe 

(elevii  optând pentru o anumită subtemă), toate primind aceeaşi temă, pe  care au 

tratat-o diferenţiat, în  funcţie de  subtema aleasă şi sursa informaţională 

recomandată.  S-a trecut  apoi la  distribuirea responsabilităţilor în  cadrul grupei: 

liderul grupului –  a coordonat activitatea grupului şi  a asigura colaborarea cu 

profesorii; secretarul – a notat ideile membrilor grupului, strategia de lucru, 
bibliografia etc.; documentaristul –a investigat, centralizat  şi  a pus la  dispoziţie 
sursele documentare; dactilograful – a redactat lucrarea; raportorul –a prezentat 
rezultatele finale. De  asemenea, a fost  ales un coordonator de  proiect din  rândul 
elevilor, căruia, prin intermediul liderilor de  grupă, i-a revenit rolul de a monitoriza 
activitatea acestora, de  a îndruma şi a solicita sprijin profesorului coordonator / 
colaborator. 

S-a trecut apoi la planificarea activităţilor ceea ce a presupus:  realizarea 
unui   plan  de    acţiune  pentru   derularea  optimă  a  proiectului;  planificarea 

resurselor; distribuirea de sarcini clare; constituirea  grupurilor de lucru pentru 
fiecare parte  componentă a proiectului; alegerea metodelor utilizate şi  stabilirea 

modului  de  lucru; stabilirea etapelor de  desfăşurare a activităţilor; decizii asupra 
unei structuri comune în abordarea subtemelor; indicarea unor repere care să 

permită    realizarea  de  produse  cu  aspect  unitar;  strategia  de  integrare  a 
conţinuturilor specifice fiecărui grup în proiectul final; 

Resursele materiale necesare   proiectului,   care  să   asigure   munca   de 

documentare, au fost identificate de elevi din diverse surse: internet, biblioteca 
personală / şcolară / judeţeană, sau  au  fost  recomandate de  profesorii 

coordonatori / colaboratori. S-a impus ca  acestea să facă referire la tradiţii, tehnici 
de încondeiere, creaţii literare, simbolistică, artă florală, design vestimentar, cercul 

culorilor,  etc.  Resursele  necesare pentru 
realizarea  activităţilor practice, au fost asigurate 

din dotarea şcolii şi din resurse proprii. Astfel, 
pentru punerea în  evidenţă a fenomenului de 

dispersie a luminii, elevii  au folosit prisma  optică; 

pentru  vopsitul ouălor au  folosit  ustensile  din 

dotarea proprie, precum şi legume (varză roşie, 

ceapă albă/roşie, sfeclă roşie, cozi de ceapă, 

spanac, sunătoare etc.) 

Resursele de timp alocate: săptămâna 1  - 
documentare; săptămâna  2  - realizarea practică a materialelor; săptămâna  3  - 
redactarea proiectului; săptămâna 4 - prezentarea produsului final. 

Criteriile de evaluare au  fost stabilite la  începutul  activităţii şi au făcut 
referire   la:      alegerea   unor   metode   de   lucru   eficiente;   sistematizarea   şi 
corectitudinea informaţiei; interpretarea logică a rezultatelor şi generalizarea 
problemelor; utilizarea corespunzătoare  a bibliografiei; originalitate; atractivitate; 

măsura propriului progres; abilitatea de   a muncii în echipă. 

Rolul profesorulului a căpătat noi  valenţe, acesta devenind consilier 
permanent,    coordonator al   întregii  activităţi,  dar şi  evaluator.   Depăşind sfera 
tradiţională,  profesorul a  cooperat cu  elevii   în   stabilirea obiectivelor, a  pus  la 

dispoziţia acestora materiale de  documentare, i-a încurajat  să planifice, să caute 

informaţii, să ia  decizii, să reflecteze, a încurajat manifestările de  originalitate şi a 
format un grup coerent şi responsabil, capabil de reuşită. 
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Următoarea etapă a proiectului a reprezentat cercetarea propriu-zisă şi a 
constat în  activităţi de documentare şi investigare, precum şi în  realizarea de 

activităţi practice. Activităţile de  documentare şi investigare au fost  realizate şi în 

afara şcolii,   elevii   lucrând atât  individual (pentru documentare), cât şi  în   grup 

(detalierea proiectului). Activităţile practice au fost  realizate în  şcoală şi în afara ei, 
în  mod organizat, la domiciliu unor elevi, precum şi la  atelierul de  încondeiat ouă 

din cadrul Muzeului Judeţean de Istorie. Astfel: grupa 1 – a explicat noţiunea de 
culoare; a descris culorile fenomenelor naturale 
(curcubeul şi norii iridescenţi); a efectuat 
experimente de descompunere a luminii cu prisma 
optică; a golit  ouăle de  conţinut, pregătindu-le 
pentru  grupa  2  şi  3  care  a  realizat  vopsirea 
acestora şi a explicat rolul presiunii în acest caz ; 
grupa 2 – a realizat o  scurtă descriere a noţiunii 
de colorant; a vopsit ouă  cu coloranţi artificiali; a 
creat   ouă   marmorate;   grupa   3   –   a   descris 
structura   chimică  şi  biologică    a  unui  ou;  a 
exemplificat reţete de  vopsire cu  coloranţi  naturali;  a  vopsit ouă  cu  coloranţi 
naturali obţinuţi din plante; grupa 4 – a prezentat simbolistica ouălor de  Paşti; a 
descris tradiţii şi obiceiuri pascale; grupa 5 –   a prezentat creaţii literare cu temă 

pascală; grupa 6 – a descris tehnicile fundamentale de realizare a ornamenticii 
ouălor; a încondeiat ouă la  atelierul din   cadrul Muzeului  Judeţean de Istorie; a 
creat un colaj de  imagini cu ouă pascale. 

Primul pas în  elaborarea finală a proiectului,  a constat în  redactarea  de 

către fiecare grupă a conţinuturilor  adecvate subtemei arondate, după care, liderii 

de   grupe au  conceput împreună, pe   baza acestora,  forma finală a proiectului. 

Astfel, aceştia au selectat din conţinuturile avute la dispoziţie informaţii pe care le- 

au armonizat şi le-au reunit  într-o  manieră atractivă şi coerentă, în  forma  care a 

reprezentat proiectul final. 
Prezentarea rezultatelor s-a desfăşurat în condiţiile stabilite iniţial, astfel 

că, după expunerea secvenţială a subtemelor şi a proiectului final, participanţii, au 
putut    face    aprecieri,    sau    pune 
întrebări. 

Strategia de evaluare a vizat 

momente din derularea proiectului, cu 
referire  la   modul de   lucru şi  mai cu 

seamă  s-a aplicat la final, pentru 

modul  de  prezentare  şi  pentru 

produsul realizat. Evaluarea a fost 

făcută împreună  cu elevii, profesorului 
revenindu-i   rolul   de   a   conştientiza 
elevii   asupra  greşelilor făcute, asupra 

eficienţei  muncii  prestate   şi   a 

experienţei dobândite. 

Concluzii 
Desfăşurând acest tip de 

activitate, elevii şi-au consolidat 
atitudinile pozitive faţă de munca de 
documentare şi investigare, şi-au sporit 
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interesul pentru cunoaşterea tradiţiilor, şi-au valorificat creativitatea, au identificat 
interdependenţe nebănuite, şi-au format noi deprinderi   şi şi-au consolidat 
capacităţile de exprimare liberă. 

Aspectele esenţiale urmărite,  cuprinse  în   fiecare subtemă desfăşurată, 

metodele şi procedeele au  dinamizat  şi au stârnit  mult interes, contribuind direct 

la  formarea unor trăsături de  caracter şi  a unei atitudini pozitive faţă  de  sine şi 

faţă de  ceilalţi, prin munca în  echipă. Pe  parcursul derulării proiectului, membrii 

grupelor au colaborat, având un schimb intens de  idei,  oferindu-şi soluţii practice 

de rezolvare, când au ajuns în impas cu rezolvarea unor situaţii dificile, sau 

complexe. 
Este  lesne de   observat  că,   aplicarea  acestei  metode aduce  beneficii atât 

elevilor, cât şi profesorilor implicaţi în proiect. Astfel, elevii având oportunitatea de 
a-şi alege subtema care prezintă interes pentru ei,   devin mai responsabili, câştigă 

încredere în forţele  proprii şi devin participanţi  activi ai  propriei lor  formări. La 

rândul lor,  profesorii  au ocazia de a-şi cunoaşte mai bine elevii, ceea ce le permite 
realizarea unei evaluări complete a fiecărui elev. 

Datorită interesului manifestat de  elevi  pentru tema aleasă pe  parcursul 

desfăşurării proiectului, am decis că, acesta poate fi dezvoltat în continuare, într-o 

nouă etapă. 

 
Echipa de proiect: Profesori 

iniţiatori şi coordonatori: Seucea 
Anca şi Stan Rodica Profesori 

colaboratori: 
Bolba Dina, Moraru Anca, Oşan Adela, Sabo Camelia, Szauftman Camelia, 

Tompoş Lucian 
Colectivul de elevi al clasei a VIII-a B 

Şcoala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Satu Mare 
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Pădurea Zamca 
 

 

prof. Iurea Cătălina Ionela 

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava 
prof. Iurea Gabriel 

Şcoala Gimnazială Moara-Nică, Suceava 

 
Proiectul extracurricular „Pădurea  Zamca”  a fost desfăşurat în anul şcolar 

2015-2016, iar comitetul de mediu  participant la proiect a fost colectivul clasei a 
V-a B, alcătuit din  27  de  elevi  şi coordonat de profesor de biologie şi diriginte, Iurea 
Cătălina Ionela. 

Obiectivele   acestei  activităţi, parte  din  proiectul  internaţional   LeAF   (Să 

învăţăm despre pădure) organizat de  CCDG   România, au  fost: corelarea lecţiilor 

realizate în  pădure cu cerinţele curriculum-ului  şcolar; dezvoltarea creativităţii, a 
spiritului critic, a  capacităţii   de   a  lucra în   echipă  şi   de   a  lua  decizii pentru 

atingerea  scopului  propus;  dobândirea  abilităţii de realizare de proiecte pe baza 
informaţiilor acumulate pe teren. 

Locul de  desfăşurare al  proiectului a fost  chiar pădurea Zamca, situată în 

partea de vest a oraşului Suceava, dar acestea au fost  completate cu numeroase 

activităţi desfăşurate şi în cadrul şcolii. 

Partea practică a constat în  aplicaţia desfăşurată în luna mai, în  zona ce  ne- 
am  propus să o investigăm. Lecţia propusă  a fost una de  recapitulare la biologie 
cu tema PLANTELE ŞI MEDIUL LOR DE VIAŢĂ,  în  vederea fixării unor noţiuni de 

bază acumulate la această materie în  clasa a V-a. Am luat ca exemplu ecosistemul 
pădurii  de   foioase  din    zona  Zamca.  În   cadrul 

natural, am reluat prezentarea factorilor de mediu 
fără viaţă (lumina, solul, apa, temperatura, 

cantitatea de   oxigen  şi   dioxid  de   carbon)  şi   cu 

viaţă (plante, animale, om).  Am amintit, de 

asemenea, organele unei plante superioare cu 
precizarea structurii şi  funcţiei lor.  Apoi,  în 

ecosistemul ales, am clasificat şi  descris plantele 

întâlnite. 

Elevii au recunoscut plantele inferioare 
precum ciupercile, lichenii (lichenul galben), 
muşchiul de  pământ,  feriga comună, identificând 

şi condiţiile de  mediu specifice. 

Plantele  superioare  ierboase,  regăsite  aici,  sunt:  păpădia,  fragul, 

bumbişorul, pătlagina, urzica moartă,  toporaşul, numeroase  graminee (păiuşul, 

firuţa).  Plantele  lemnoase  le-am  împărţit  în   arbuşti  precum: alunul,  măceşul, 

socul, cornul, păducelul şi  arbori ca:  teiul, plopul, mesteacănul, frasinul, arţarul, 

stejarul.  La toate aceste specii elevii  au precizat tipul de  rădăcină, tulpină, frunze 

şi flori. 

În   această  pădure  sunt  multe  specii de   animale  nevertebrate   (viermi, 

insecte),  iar    dintre  vertebrate  am    găsit  şopârla  verde  şi   păsări  ca:   mierla, 
ciocănitoarea, cucul, vrabia, sticletele. 

Chiar dacă această pădure este situată în  apropierea oraşului Suceava, am 

constatat că  diversitatea speciilor este destul de  mare, însă cantitatea destul de 

mare de  gunoaie găsită acolo ne-a  arătat că  este destul de  vizitată, dar prea puţin 

ocrotită. Însă, pe  marginea pădurii dinspre Mănăstirea Zamca, am  avut bucuria de 
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a descoperi o plantaţie de  puieţi ce sperăm că  va rezista în timp. 

În  cadrul acestei activităţi am  şi  ecologizat 

zona studiată  (atât cât ne-a stat  în  putinţă) în 

dorinţa de  a o curăţa, dar şi ca  un exemplu de 

urmat pentru viitorii vizitatori! 
După  finalizarea  lecţiei, elevii au fost 

foarte încântaţi  de   această ieşire deoarece, cu 

această  ocazie, şi-au  însuşit mai bine anumite 

noţiuni  intrând  în   contact  direct  cu  factorii 

biotici şi  abiotici. Pentru ei  a fost  şi  o  lecţie de 

viaţă, pentru că  au înţeles care este importanţa 

plantelor pentru  natură  şi   om   şi   să  respecte, 

mai mult decât până acum, mediul înconjurător! 

Prin acest proiect elevii au fost puşi în 
contact direct cu natura şi problemele existente. 
Astfel, ei au intervenit direct şi prin ecologizarea zonei cercetate, dar au avut şi 
propuneri precum: instalarea mai multor coşuri de gunoi, plantarea de puieţi. 

De asemenea, elevii au schimbat experienţe şi  au comunicat mai bine cu 

colegii. 
Sustenabilitatea consta în  conştientizare  implicării elevilor în  problemele 

mediului, preocuparea faţă de  problemele legate de  sănătatea pădurii, elevii  devin 

protagonişti ai  propriei lor  educaţii şi îşi dezvoltă abilităţile, deprinderile şi 
cunoştintele astfel, învaţă să se  comporte ca  buni cetăţeni. 



Tribuna sportivului, nr.10 – Număr dedicat Simpozionului Internaţional „Aportul activităţilor 

curriculare şi extracurriculare în dezvoltarea educabilului”, 2017 

55 

 

 

 
 

Dezvoltarea creativităţii elevilor prin activităţile extracurriculare 
prof. Mihaela Feiffer 

prof. Cristiana Silvăşanu 
Şcoala Gimnazială Nr.280, Bucureşti 

 
Denumirea proiectului: „Clubul de lectură” 

Coordonatori: prof. Mihaela Feiffer, prof. Cristiana Silvăşanu 

Număr  participanţi: 40  elevi 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare 

atractive care au o anumită strategie de  desfăşurare şi scopuri precise : aduc noul, 
îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte 
comportamentale ale  elevilor în 

afara clasei. Activitatea de cenaclu 
literar este o formă de  activitate 

atractivă, recreativă, dar şi 

instructivă, stimulând gândirea şi 

fantezia elevilor. 
Clubul de  lectură este o 

activitate     ce     implică    o 

documentare    susţinută,    o 

înlăntuire  a  secvenţelor tematice, 

lucru  care duce la  o  potenţare a 

trăirilor emoţionale ale   copiilor. Aceasta implică numai  copiii  cu disponibilităţi 

creative. 
Pentru această activitate ne-am propus următoarele obiective : 
1.      Valorificarea  potenţialului   fizic    şi    psihic  al    copilului,  sprijinind   astfel 

dezvoltarea  personalităţii   sale   prin lărgirea  orizontului  de    cultură   generală, 

stimularea interesului pentru  literatură,  organizarea timpului liber într-un mod 
cât mai plăcut. 

2.      Formarea competenţelor specifice domeniului creativ şi definirea talentelor şi 

aptitudinilor ; 
3. Crearea unor  abilităţi şi  capacităţi  care vor  fi  necesare  orientării în 

momentele de  schimbare care apar în existenţa individuală şi socială; 

4. Modelarea interioară  a  personalităţii  elevului pe  o  axă valorică, 

individualizată; 

5.      Reactualizarea cunoştinţelor acumulate la clasă şi îmbogăţirea lor; 

6.      Încurajarea exprimării originale. 

Clubul de  lectură este o  formă atractivă, recreativă, dar şi  instructivă. Prin 
conţinutul ei,  această activitate determină elevul să culeagă idei,  impresii, versuri, 

proză. Mijloacele şi didactice sunt selectate cu grijă, folosite în  mod creator, menite 

să stimuleze materialele interesul şi motivaţia elevilor pentru  o astfel de  activitate. 

 
Creaţiile literare ale  elevilor din  club sunt supuse analizei critice  a celorlalţi şi 

cu scopul cultivării la  aceştia a spiritului de  observaţie, a toleranţei şi  exprimării 

deschise a opiniilor. 
Cadrul de  desfăşurare al  unei asemenea activităţi trebuie să fie  stimulativ. 

Conţinutul tematic va ţine seama de  următoarele cerinţe : 
-        să respecte o succesiune logică a temelor şi ideilor conţinute ; 
-        să realizeze o gradare a efectului emoţional ; 
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-        să    selecteze   cele     mai   representative    şi 

suggestive creaţii; 

-        să ţină cont de  particularităţile de  vârstă ale 

elevilor implicaţi; 

-        să   implice  numai   elevii    cu   disponibilităţi 

creative. 
Modalităţile  de   evaluare pun  mai mult 

accentul pe  progresul individual decât pe 

clasamente. Fiind o activitate extracurriculară,  am 

considerat eficiente următoarele  modalităţi  de 

apreciere :      portofoliul,    compoziţia,    teste     de 

vocabular, de compunere. 
Această activitate stimulează şi educă atenţia 

prin     varietatea     şi       nuanţarea     conţinutului 

prezentat,   contribuind   la     îmbunătăţirea 

comunicării între elevi. 

Autorul Natha  Caputo  scria,  pe  bună 

dreptate: ‟‟Primele poveşti ascultate, pe  urmă citite, 

fac   să nască în   spiritul  copiilor, mai întâi  într-o 
stare latentă, apoi din  ce  în  ce  mai intens, 

perceperea unor sentimente care semnifică umanul 

şi     actele   sale   definitorii:  dreptatea,   curajul, 

dragostea,  generozitatea, loialitatea”. Se  pot   stabili legături afective între copii   şi 

carte. Odată cu însuşirea  deprinderii cititului, legăturile afective vor  deveni 

permanente. 
Cartea este comoara fǎrǎ preţ, este învǎţǎtorul care te conduce la bine, te 

face sǎ  te bucuri, sǎ  râzi şi sǎ  plângi.  O carte te trimite la alte cǎrţi  şi toate 
împreunǎ formeazǎ baza trainicǎ a culturii noastre. Cu cât vor citi mai mult, cu 
atât  vor  înţelege  copiii  cǎ  mare  e  puterea  cǎrţii,  cǎ  acest  minunat  ospǎţ   al 
gândurilor  la  care este invitat în  timpul liber, este un prieten în  compania cǎruia 
niciodatǎ nu este sigur. 



Tribuna sportivului, nr.10 – Număr dedicat Simpozionului Internaţional „Aportul activităţilor 

curriculare şi extracurriculare în dezvoltarea educabilului”, 2017 

57 

 

 

 
 

Cercul de lectură-activitate extracurriculară instructivă şi 

atractivă 
prof. Paraschivescu-Vrejoiu Eliza 

Şcoala Gimnazială „Emil Gârleanu” 
Com.Bărăganu, Jud.Constanţa 

 
NUMĂRUL PARTICIPANŢILOR LA PROIECT: 102 

 
Descrierea activităţilor desfăşurate 

Activităţile  acestui  proiect  se  desfăşoară   de  la  începutul  anului  şcolar 
2016-2017,  s-au  derulat  pe  tot  parcursul  semestrului  I  şi   se   derulează  în 

continuare şi pe semestrul al II  în cadrul cercului de lectură. Elevii claselor V-VIII 
implicati au participat la diferite activităţi,  în special bazate pe joc, dezvoltare a 
creativităţii şi a spiritului de colaborare. 

Am realizat concursuri pe diverse teme, inspirate de universul lecturilor 
parcurse,dar şi de zilele aniversare ale diverşilor scriitori.Am sărbătorit într-un mod 
foarte atractiv Ziua internaţională a cititului împreună,în care fiecare elev a citit un 
fragment dintr-o operă îndrăgită. Ca  activitate de  voluntariat, elevii au propus 
achiziţionarea din fonduri proprii a unui set de titluri foarte indrăgite pe care le-au 
parcurs apoi şi-au exprimat dorinţa de a dona aceste cărţi bibliotecii şcolare pentru 
ca şi colegii lor din generaţiile următoare să poată să le citească. 

Jocurile didactice pentru stimularea lecturii creative au prins foarte 
bine.Consider că  este foarte împortantă  stimularea  creativităţii pe tot parcursul 
şcolii câtă vreme ea este un mijloc esenţial de a dezvolta gândirea critică  şi ”de a 
stimula potenţialul fiecărui elev atât în procesul receptării, cât şi în procesul 
scrierii.” Dau mai jos câteva exemple de jocuri folosite  de mine la orele de limba şi 
literatura română care au prins foarte bine la elevii mei,momente organizate de 
regulă sub formă de  competiţie, pe echipe: 

1.Asociază titlurile  din   coloana A  cu autorii din   coloana B.(le prezentam 
titluri noi de opere ale scriitorilor,sau nume noi de scriitori) 

2.Asociază personajele din  coloana A cu opera din  coloana B. 

3.Ordonează corect enunţurile date. 
4.Bolul cu cuvinte-elevii extrag dintr-un bol fragmente de titluri şi de nume 

de autori apoi le combină pentru a obţine informaţii corecte. 
5.Descoperă intrusul-elevii primesc cartonaşe cu personajele dintr-o operă şi 

trebuie să descopere  un cartonaş ce conţine un personaj care nu aparţine acelei 
opere. 

6.Realizarea unei benzi 
desenate-pe baza unei opere 
studiate. 

7.Ilustrarea prin desen a 
conţinutului informaţional al unei 
cărţi/opere/fragment de operă 

8.Realizarea unei caricaturi 
a unui personaj/blazonul unui 
personaj. 

9.Dramatizarea   după   o 

operă îndrăgită. 

10.Jurnalul de  lectură-un 
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elev  citea o  carte nouă şi le prezenta colegilor conţinutul pe scurt şi impresii de 
lectură.. 

11.Concursuri tematice: Recunoaşteţi autorul, Cel mai bun povestitor, Cel 
mai bun grafician de carte. 

12.Prezentări ppt inspirate din  conţinutul unor creaţii artistice. 
Impactul proiectului asupra elevilor 

Elevii  au numit cercul de  lectură ”În urma gândului”, pornind de  la  cel  mai 

important act al creaţiei, ideea şi apoi finalitatea ei, scrierea. Am considerat că din 
cercul de lectură  trebuie să  facă parte toţi elevii pentru a atrage cât mai mulţi 
dintre ei spre lectură.Dacă  aş fi selectat doar anumiţi elevi pasionaţi de lectură  nu 
aş fi atins obiectivul înfiinţării cercului. 

Elevii au conştientizat faptul că în cadrul cercului de lecură  rolul dominant 
este  al   elevilor,  profesorul   asumându-şi   doar  rolul  de   promotor  al   lecturii. 

Cercurile de   lectură sunt  activităţi care îşi  propun  să-i determine  pe   tineri să 

citească sau  să reconcilieze relaţia lor  cu cartea, activităţi de  mediere culturală, 

menite să  reducă distanţa  dintre elev   şi  sursa de   informaţie.  Aici  lectorul are 

responsabilitatea interpretării sale şi a demersului propriu de  înţelegere. 

Noutatea acestui cerc de lectură a fost faptul că, la fiecare întâlnire, am invitat 
şi părinţii elevilor.Aceştia, la început mai reticenţi,au început să vină în număr tot 
mai mare la cercul de lectură. Au participat activ la toate sarcinile de lucru şi chiar 
au fost foarte încântaţi de ceea ce făceau. Întâlnirile au fost planificate împreună 

cu elevii.S-au  desfăşurat o dată pe lună cu fiecare clasă, pentru a avea timp ca 
elevii să lectureze titlurile propuse. Le-am propus elevilor o listă de lecturi care i-a 
făcut să-şi dorească să citească neapărat aceste titluri. Pentru că majoritatea 
titlurilor le erau necunoscute, le-am   făcut  o  scurtă  prezentare a  fiecărei cărţi, 
pentru a le trezi curiozitatea. Cărţile propuse se află în mica bibliotecă  a şcolii, al 
cărei fond de carte, an de an, îl actualizez cu câteva titluri noi, atractive. Unele din 
titluri le aveam în biblioteca personală şi le-am dat copiilor să le citească. Redau 
mai jos câteva din titlurile propuse de mine spre lectură  şi care ”au prins” foarte 
bine la elevii mei şi pe care le vor folosi şi alţi colegi în activităţile lor: 

 
Tabelul 2.Cărţi folosite la cercul de lectură 

 
Nr. 
crt 

Titlul cărţii Autor 

1 Evadare din biblioteca domnului 
Lemoncello 

CHRIS GRABENSTEIN 

 Vânătorii de  comori CHRIS GRABENSTEIN, JAMES 
PATTERSON 

 Eu,haios? CHRIS GRABENSTEIN, JAMES 
PATTERSON 

 Matilda ROALD DAHL 

 Marele uriaş prietenos ROALD DAHL 

 Charlie şi fabrica de ciocolată/ ROALD DAHL 

 Vrăjitoarele ROALD DAHL 

 James şi piersica uriaşă ROALD DAHL 

 Charlie şi marele ascensor de sticlă ROALD DAHL 

 Pulbere de stele NEIL GAIMAN 

 Coraline NEIL GAIMAN 

 Oceanul de  la capătul aleii NEIL GAIMAN 

 Povestea fără sfârşit MICHAEL ENDE 
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 Momo MICHAEL ENDE 

 Lukas,mecanicul de  locomotivă MICHAEL ENDE 

 Inimă de  cerneală CORNELIA FUNKE 

 Habarnam în Oraşul Soarelui NIKOLAI NOSOV 

 Habarnam pe  Lună NIKOLAI NOSOV 

 Aventurile lui Habarnam şi ale prietenilor 
săi 

NIKOLAI NOSOV 

 Nouă povestiri J.D.SALINGER 

 Naftaly povestaşul şi calul său,Sus ISAAK  B.SINGER 

 Monstrul Colombre DINO BUZZATI 

 Enciclopedia zmeilor MIRCEA  CĂRTĂRESCU 

 Ocolul infinitului mic pornind de la nimic MARIN SORESCU 

 O istorie secretă a Ţării Vampirilor ADINA POPESCU 

 Minunea R.J.PALACIO 

 Călătoria lui  Vlad  pe  Celălalt Tărâm SÂNZIANA POPESCU 

 Aventura gemenilor dincolo de Poiana Vie SÂNZIANA POPESCU 

 Drumul Anei  prin Valea Plângerii SÂNZIANA POPESCU 

 Istorioare cu cosiţe SÂNZIANA POPESCU 

 Hoţul de cărţi MARKUS ZUSAK 

 Cartea iad CARLO FRABETTI 

 Aceasta nu este o carte KERI SMITH 

 

În  urma  derulării  activităţilor cercului de lectură, am observat o îmbunătăţire 
considerabilă  a actului de lectură. Copiii citeau mai cursiv, expresiv, înţelegeau ce 
citeau, le plăcea ce citeau. 

Ca urmare a funcţionării cercului de lectură, elevii şi-au îmbunătăţit lectura, s- 
au înregistrat rezultate împortante şi în procesul redactării mesajelor, deci cercul 
de lectură şi-a atins scopul. 
Sustenabilitatea proiectului 

În  concluzie, profesorul de limba şi literatura română are un rol deosebit în 
atragerea elevilor spre lectură. Acesta trebuia să fie conştient de faptul că printre 
lecturile elevilor, cele din manuale, trebuie să se  introducă şi alte titluri care, după 

părerea mea, răspund mai bine orizontului de aşteptare al elevilor. Apoi cadrul 
didactic trebuie să proiecteze activităţi atractive, bazate pe implicare directă a 
elevilor: jocuri didactice, rebusuri, puzzle, prezentări  ppt, materiale audio-video. 
Dacă elevii  citesc la  oră  o pagină cu plăcere este un câştig extraordinar pentru ei 
ca indivizi. 

Ca  urmare  a  atingerii obiectivelor cercului de  lectură am  considerat 

continuarea funcţionării şi pe parcursul anului viitor. 
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 VIP’ s in acti on  (Visually Impaired Persons in Actions) 

la Liceul cu Program Sportiv 
inspector prof. Mandache Emilia 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad 

 
Voluntariatul, sau altfel 

spus    munca    neplatită, 

înseamnă de  fapt acumularea 

unei  experienţe  profesionale 
într-un anumit domeniu care să 

te ajute să experimentezi lucruri 
noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. 
Practic, voluntariatul înseamnă 

a   ajuta   necondiţionat,   astfel 
încât beneficiarii să ajute la 
rândul lor, pe principiul da mai 
departe. 

Voluntariatul înseamnă 

mai mult decât orice definiţie, 

investiţia în propria persoana. 
Creşti  odata cu proiectul tău, îţi 

asumi riscuri şi creezi legături durabile. Tu te ajuţi pe tine, ceea ce este comparabil 
cu şcoala vieţii. Toate situaţiile care pot interveni în finalizarea proiectului de 
voluntariat înseamnă  acumularea  de   experienţă  profesională  şi invăţarea 
gestionarii crizelor de orice fel. 

Pe  parcusul a două săptămâni, în  şcoala noastră  au avut loc prezentări ale 
unor  voluntari  din  cadrul   VIP’s   i n   action   (Visually  Impaired  Persons  in 
Actions). 

Voluntarii sunt tineri proveniţi din diferite ţări ale Europei, ca Spania, Italia, 
Franţa şi Turcia. Tinerii le-au prezentat elevilor claselor a VII-a, a IX-a, a X-a şi a 
XI-a cum trebuie să îi tratăm pe  oamenii cu probleme de  vedere şi cum putem să le 

fim   de   ajutor.  Prezentarea a  fost   împărţită  în  două  sesiuni:  prima  a  fost  o 
prezentare, despre ceea ce  înseamnă  „impaired”, iar  la  a doua prezentare le-a fost 
explicat elevilor care sunt mijloacele de comunicare specific unor personae cu 
deficient de  văz. 

Ceea  ce  elevii,  şi  chiar  şi  noi  profesorii implicaţi, am  învăţat  că   aceste 

persoane sunt  oameni „normali”, la  fel 

ca  noi, doar că  nu pot  vedea, ceea ce  îi 

face speciali din alte puncte de vedere. 
Nu  trebuie să îi tratăm cu mănuşi, 
deoarece nu doresc mila noastră, ci doar 

ajutorul nostru,  dar doar atunci când ei                                                                                 îl 

cer. 

Elevii au învăţat  că există trei 

opţiuni de baza care le sunt disponibile 

persoanelor   cu   deficienţe   de   vedere 
pentru a se deplasa independent în  mod 

eficient   şi   sigur   -   asistent   văzător, 
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baston alb  sau câine ghid. Combinaţii ale  ultimelor două sunt de  asemenea folosite 
în mod comun în situaţii specifice. 

De obicei, persoanele cu deficienţe de  vedere îşi gândesc şi îşi planifică ruta în 
avans. Dar deseori apar indicii sonore care nu pot  fi anticipate, cum ar fi lucrări de 

construcţie  sau bicicletele care se deplasează pe  trotuar. În  aceeaşi manieră  în 
care  noi   ne   uităm  împrejur să  vedem ce   se   află   în   preajmă,  o    persoană  cu 

deficienţe de  vedere ascultă  să audă indicii sonore. Zgomotele puternice, cum ar fi 

cele produse de camioane, trenuri sau maşini de tuns iarba pot masca indiciile 

sonore care sunt normale pentru o persoana cu deficienţe de vedere. 
De-asemenea, elevii   au mai aflat că 

persoanele care folosesc o tehnică 

corespunzatoare, ţin bastonul în poziţie 
centrală  faţă  de corp, aproximativ la 
înălţimea  taliei, pendulându-l  în  cadenţă, 
de la stânga la dreapta, se asigură ca nu 
există obstacole în cale pe toată lăţimea 
corpului.  Un  dezavantaj  major  al 
bastonului  este incapacitatea  acestuia de 
a avertiza asupra obstacolelor aflate la 
nivelul capului cum ar fi crengile joase. 
Elevii  au fost  sfătuiţi ca în cazul în care ei 
văd  pe   cineva   care   cred   că   necesită 

asistenţă,  să/şi ofere ajutorul şi să se  prezinte. Ei  au fost  sfătuiţi să nu aştepte ca 
altcineva să se ofere înaintea lor. Dacă oferta le este acceptată, să întrebe persoana 
respectivă unde ar dori să ajungă şi cum ar dori să fie ghidată.  Elevii au fost 
sfătuiţi să se asigure că au suficient timp la dispoziţie pentru a asista persoana 
respectivă, să o întrebe dacă doreşte  să se prindă de braţul lor. Elevii vor observa că 

persoana îi va  prinde de  braţul stâng chiar deasupra cotului, iar în cazul în care 
are un câine ghid va da drumul  mânerului hamului pentru a-i semnala acestuia 
că  temporar este liber. 

Unele persoane ar putea să fie  familiarizate cu această  tehnică, pe  când 

altele ar putea să le  pună o  mână pe  umar şi să îi urmeze îndeaproape, întrucat 

aceasta este metoda de  folosire a unui asistent văzător pentru care sunt antrenate 

persoanele cu deficienţe de vedere. Totuşi, nu toată lumea beneficiază de instruire, 
acesta fiind motivul pentru care ar trebui să întrebaţi în prealabil nevăzătorul cum 
doreşte să fie ghidat. 

Pentru o  deplasare sigură şi eficientă,  elevilor li s-a sugerat să stea lângă 

persoana nevăzătoare şi să o lase să îi apuce de  braţ astfel încât să aibă degetele în 
dreptul cotului. Se  acordă timp suficient persoanei ghidate pentru a prinde bine 

braţul înainte de a începe să meargă.  Nu  contează dacă se  ţine braţul drept sau 
îndoit, atâta timp cât se păstrează braţul fix şi relaxat, iar partea superioară a 
acestuia vertical. Mergând în această manieră, cu persoana ghidată, ţinându-se de 
braţ, aceasta se va afla întotdeauna cu cel puţin jumătate de pas în urmă, fiindu-i 
mai uşor să deduca din mişcarea corpului când se  schimbă  direcţia de mers. Prin 
folosirea acestor tehnici, se poate menţine o conversaţie fiind totodată şi prima 
persoană care întâlneşte un obstacol. Persoana cu deficienţe de vedere va reacţiona 
la mişcările braţului şi la orice indicaţii verbale. Ghidul trebuie să se  deplaseze într- 
un ritm care este confortabil pentru amândoi şi potrivit situaţiei şi locului în care 
se  află, potrivindu-şi pasul cu cel al persoanei ghidate. 
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În  cea   de-a doua  parte  a activităţii, elevii au fost avertizaţi să fie atenţi la 
pericolele existente la nivelul  capului, mai ales dacă persoana pe  care o ghidează 

este mai înaltă. Elevii  au făsut şi exerciţii practice. Pe rând, au jucat rolul ghidului 
şi a persoanei ghidate, a trebuit să ocolească  diferite obstacole şi  să 

depăşească diferite situaţii limită. Întrebaţi care a fost rolul mai uşor, elevii nu au 
ştiut ce să răspundă deoarece rolul ghidului presupunea o responsabilitate foarte 

mare, iar rolul persoanei ghidate era dificil de jucat. 
Elevii au aflat foarte multe noţiuni noi referitoare la câinii ghid care au 

datoria de a-şi ajuta stăpânul să se  deplaseze dintr-un loc într-altul, în  siguranţă şi 
cât mai eficient. Câinele poate calcula şi parcurge rapid un anumit traseu care nu 
pare a avea impedimente. De exemplu: de la un colţ al străzii la altul, câinele ghid 
observă dacă drumul este liber şi poate susţine un tempo mai ridicat şi neîntrerupt 
al deplasării. Când câinele beneficiază de  mai multă experienţă alături de stăpânul 
său, el va putea şti  de  la  sine ruta pe  care trebuie să o apuce, daca este una  pe 

care  a  parcurs-o   adesea.  Stăpânul  va   putea  da  o 

simpla comandă „spre serviciu”/ „cafenea”, iar  câinele 

va  face  toată munca. Câinele ghid învaţă peste 100 de 
comenzi, iar  pe  toată durata vieţii poate acumula până 

la   300   de   comenzi;   o   capacitate   de   memorare 
incredibilă pe  care nu orice câine o posedă. 

Elevii au fost impresionaţi să afle că aceşti câini 
ghizi    petrec  aproximativ  3   ani  în    şcoli  de  dresaj 
speciale.  Dresajul  complex  este  realizat  de dresori 
special   pregătiţi  în   acest   scop. De    obicei,  există 

crescătorii anume  de  câini însoţitori.  Cel mai adesea, 
părinţii  sunt  tot  câini  ghizi,  cu  rezultate  bune  în 
munca pe  care o  depun. După ce  sunt înţărcaţi, puii 
ajung în   familii adoptive, înscrise  voluntar  pentru a 

ingriji  astfel  de   căţei.  La   vârsta  de   9-12  luni  este 
preluat de şcoală de dresaj şi va  începe  educaţia de 

specialitate. Câinii însoţitori  sunt scutiţi de interdicţiile care se   aplică de   regulă 

animalelor de  companie. În  occident şi chiar şi la noi în ţară, câinii  ghizi   sunt 

acceptaţi în spitale, restaurante, instituţii publice, mijloace de transport etc. 
Cu  această ocazie, elevii  au avut ocazia să vizioneze diferite filmuleţe pentru 

a observa cum reuşesc personele cu deficient vizuale să citească şi chiar să 

comunice prin intermediul reţelelor de socializare. Elevii au aflat că pentru o 
comunicare eficientă, semnele de ortografie şi punctuaţie sunt foarte importande 
pentru descifrarea mesajului. 

Pe  parcursul  celor două săptămâni,  elevii  Liceului cu Program Sportiv au 

avut şansa  de  a  desfăşura activităţi  inedite, dar şi de a conştientiza importanţa 
activităţilor de voluntariat. 
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Crăişorii din Gurahonţ 
prof. înv. primar Corina Tulea 

Liceul „Ioan Buteanu” Gurahonţ, jud. Arad 

 
În  calitate de  dascăl la  Liceul „Ioan Buteanu”  din  Gurahonţ, judeţul Arad, 

vă prezint în câteva cuvinte această  frumoasă  localitate. Pe drumul naţional DN 

79A, la jumătatea distanţei dintre Arad şi Deva se află comuna Gurahonţ, formată 

din localităţile  Bonţeşti, Dulcele, Feniş, Honţişor, Iosaş, Musteşti, Pescari, Valea 

Mare şi Zimbru. Ca localitate este atestată documentar pentru prima dată în 1386. 

În localitate se află Parcul Dendrologic, iar  în  apropiere rezervaţia naturală Baltele. 

În  satul  Zimbru  există  ruinele  cuptorului  de  topit  minerale pentru  obţinerea 

fierului, numit „Jumelţ”, iar în apropierea acestuia, rezervaţia naturală „Dosul 

Laurului”. La intrarea în localitatea Gurahonţ dinspre Vîrfurile, se observă troiţa de 

piatră  ridicată  în amintirea tribunului Ioan Buteanu, prefectul judeţului Zarand, 

care, la 23 mai 1849, a fost spânzurat de unguri, la comanda maiorului Hatvani, 

împreună cu alţi locuitori din zonă, chiar pe malul Crişului Alb. 

În  centrul  localităţii se găseşte clădirea liceului, înfiinţat în anul 1962, 

care desfăşoară activitatea instructiv-educativă pe mai multe nivele: învăţământ 

preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi profesional. Cu elevi „recrutaţi” de la toate 

nivelele de învăţământ am înfiinţat împreună  cu domnul director profesor Păiuşan 

Teodor Gheorghe, în anul 2010, Ansamblul Folcloric „Laurii Zarandului”, cu care 

am participat şi am obţinut mai multe premii la concursuri judeţene, regionale, 

naţionale şi internaţionale, prezentând obiceiuri şi dansuri populare specifice zonei. 

În  primăvara anului 

2012 am primit invitaţia 

Asociaţiei non-profit „ŢARA 

IANCULUI – IUBIREA MEA” din 

Deva, înfiinţată şi condusă cu 

măiestrie şi devotament, 

dragoste şi pasiune de domnul 

inginer Ioan Paul Mărginean, 

secondat  cu  pricepere  şi 

răbdare de doamna secretară 

Mihaela Zamfir, de a adera la 

Clubul de elevi voluntari „Crăişorii”, din cadrul asociaţiei. Nu ştiam despre ce este 

vorba, dar m-a atras  din  start faptul că  prima întâlnire la care urma să participăm 

era  planificată să  se   desfăşoare la  Ţebea,  „locul sfânt  al  moţilor”. Am  urmat 

instrucţiunile  domnului  preşedinte  şi  am  format  un  detaşament  de  14  elevi, 

împărţiţi în două echipaje, conduşi de domnul director al şcolii, împreună cu 

domnişoara profesoară  de muzică  Nicoleta Brînda şi subsemnata. În 21 mai am 

participat pentru prima dată  la Festivalul cultural-patriotic „Ţara Crăişorului”, 

ediţia a V-a, la Ţebea, cu tema „Ardelenii şi ţara lor la 140 de ani de la moartea 

Eroului Naţional Avram Iancu”, unde am fost primiţi în marea familie a crăişorilor 
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prin sfinţirea eşarfelor tricolore pe care le-am primit cu multă emoţie şi le purtăm 

cu mare cinste cu ocazia desfăşurării fiecărui eveniment de  acest gen, noi  formând 

Detaşamentul nr. 8, Crăişorii „Ioan Buteanu” Gurahonţ. 

Anual asociaţia organizează Festivalul Cultural – Patriotic „Ţara 

Crăişorului”,  la  care  sunt  invitate  toate  detaşamentelele  de  elevi  –  voluntari 

înscrise, fiecare ediţie având trei etape: Serbările Naţionale Ţebea, Concertul de 

colinde - Ţebea şi simpozionul naţional. 

Una dintre  activităţile extracurriculare desfăşurate  în parteneriat cu 

această asociaţie, pe parcursul anului şcolar 2015 – 2016 a fost  în  9 iunie chiar la 

Gurahonţ, constând în organizarea şi desfăşurarea simpozionului naţional cu tema 

„EROII      NEAMULUI      DACO-ROMÂNESC     MULTIMILENAR,  CU  LUPTELE, 

NĂZUINŢELE    ŞI  ÎNFĂPTUIRILE LOR  ,  la  1910 ani de  la moartea lui  Decebal ( 

106), 630 ani de  la  atestarea documentară a comunei Gurahonţ (1386)  şi  167 de 

ani (23 mai 1849)  de  la  jertfa supremă a eroului paşoptist, IOAN BUTEANU   şi a 

simpozionului cu  dezbateri ale   elevilor  pe   tema „IOAN  BUTEANU   –  PATRONUL 

NOSTRU SPIRITUAL”. 

Activitatea a debutat cu primirea invitaţilor, la ora 9, în curtea 

Primăriei  Comunei Gurahonţ, întâmpinaţi  de cei mai mici elevi crăişori,  boboceii 

clasei I, cu pâine şi sare. 

La simpozion au participat elevi din clasele de gimnaziu şi liceu, 

însoţiţi de profesori, domnii directori ai liceului Teodor Păiuşan  şi Ciprian Vesa, 

doamna primar, Ana Lenuţa Moţica, domnul preşedinte al asociaţiei şi numeroşi 

colaboratori ai asociaţiei din ţară. A urmat festivitatea depunerii de coroane, te 

deum, parastas şi un frumos program artistic prezentat de elevii crăişori, compus 

din poezii şi cântece patriotice. Trebuie menţionat faptul că de fiecare dată eu şi 

copiii îmbrăcăm frumoasele costume populare din zona Gurahonţ, pe care le 

păstrăm cu grijă şi le purtăm cu fală. 

În decursul celor 

cinci ani petrecuţi în cadrul 

asociaţiei am înţeles cu ce se 

ocupă aceasta şi mi-a părut 

extrem de bine pentru alegerea 

făcută la momentul respectiv – 

aceea de a da curs invitaţiei. 

Părerea  mea  este  că   faptele 

istorice ale unei ţări sau ale unei 

epoci au totdeauna un interes 

mai  viu  când  traiul  şi  ideile, 

graiul şi obiceiurile de acolo sau de atunci ne sunt cunoscute. Un mod de a 

cunoaşte toate acestea este activitatea cultural-patriotică, care  se   distinge prin 

influenţa sa educativă, ca şi prin intensitatea şi profunzimea efectelor şi influenţelor 

educative pe care le determină.  În cadrul ei copiii retrăiesc istoria în principalele ei 
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momente, având ca scop dezvoltarea, pe căi afectiv-emoţionale, a sentimentelor de 

recunoştinţă şi preţuire pentru lupta eroică a poporului nostru pentru libertate. 

Împreună  cu elevii am participat cu deosebită  plăcere la toate activităţile propuse 

de către conducerea asociaţiei, pentru copii acestea având o  însemnătate  foarte 

mare, atât din  punct de  vedere educativ, cultural-patriotic, dar şi civic. 

Din   istorie  copilul  învaţă  care  este obârşia  poporului  din  sânul 

căruia s-a născut, cum au străbătut oamenii vremurile, învingând opreliştile, fie cu 

ascuţişul paloşului, fie cu iscusinţa minţii, cum au muncit şi, la nevoie, au luptat 

cu vitejie, apărând patria şi libertatea, toate acestea crăişorii aflându-le în 

numeroasele  deplasări   şi  vizite  întreprinse  la  iniţiativa  asociaţiei.  Trecutul 

mărturiseşte celor de azi, care duc mai departe către cei de mâine, dragostea de 

neam şi ţară, pentru apărarea fiinţei naţionale, a independenţei şi integrităţii patriei; 

acestea sunt legăminte de căpătâi ale românilor, înaltele trăsături şi calităţi morale 

care i-au caracterizat  de  când s-au ştiut pe acest pământ. 

Datoria noastră,  a dascălilor, este să deschidem porţile  sufletelor 

celor ce ne-au fost daţi în grijă, pentru a-i adăpa şi pe ei din această fântână 

nesecată  a  gloriei poporului  român.  Această datorie  se   îndeplineşte cu succes 

printr-o activitate permanentă  de instrucţie şi educaţie patriotică, desfăşurată atât 

la clasă, în orele de istorie, cât mai ales în cadrul festivalelor cultural-patriotice 

desfăşurate  de Asociaţia „Ţara Iancului”, când copiii participă  la simpozioane pe 

teme istorice, produc materiale, vizitează  diferite muzee, depun jerbe de flori la 

statuile sau pe mormintele multor eroi ai neamului nostru etc. Lecţia de istorie nu 

înseamnă numai dobândire de cunoştinţe, de fapte, date şi evenimente, ci şi o 

activitate practică, de deplasare în unele locuri, unde permite timpul şi ceilalţi 

factori, la care participă  crăişorii şi îndrumătorii lor, fiecare aducându-şi partea de 

contribuţie la realizarea legăturii dintre informativ şi formativ. 

Cu  ajutorul  povestirii  morale,  persoanele  care  ne-au  însoţit   în 

diverse vizite şi deplasări, îndeplinind rolul de ghid, au adus la cunoştinţa elevilor 

crăişori într-o formă atractivă, întâmplări şi fapte reale cu semnificaţii morale, 

oferindu-le  acestora  prilejul de  a  desprinde  anumite  concluzii. Folosirea unui 

limbaj pe înţelesul lor, a unui material adecvat, transpunerea copilului într-un fapt 

de viaţă îi ajută pe aceştia să cunoască  şi să înţeleagă  trecutul ce  trebuie 

semănat în inimile lor. 
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Dragobetele – “Un Valentine’S Day”-Autentic Românesc 

Proiect educativ de păstrare a tradiţiilor 
prof. Enculescu Daniela, 

Liceul Tehnologic Agricol Orţişoara, jud.Timiş 

 
Număr participanţi :  180 de  elevi,15 cadre didactice 

Activităţile curriculare  şi  extracurriculare au o  însemnătate  deosebită în 

dezvoltarea armonioasă  a  personalităţii educabilului,ajutându-l   să se   integreze 

într-o manieră optimă în  societatea contemporană, societatea secolului al XXI-lea. 
Conştientizând  că   promovarea  spiritualităţii  româneşti  constituie  o   datorie a 

noastră, a tuturor, o promisiune a păstrării  originalităţii şi autenticităţii poporului 

nostru am  ales să iniţiez şi  să derulez acest proiect educativ prin care am  încercat 

să împiedicăm pierderea în  negura vremurilor şi a uitării a obiceiurilor şi tradiţiilor 

noastre. Cu   ajutorul  elevilor noştri am reuşit  să revitalizăm această sărbătoare 

românească, intrată de  ceva   vreme într-un  con   de  umbră din 

cauza celebrei sărbători cu origini occidentale, Valentine‟S Day. 

Acest proiect are ca scop  manifestarea tinerilor  într-un 

cadru organizat, dezvoltarea comunicării verbale şi  nonverbale, 

aprecierea valorilor culturale, implicarea  tinerilor  în   activităţi 

care să le solicite creativitatea , spiritul de  echipă, iniţiativa, să 

le   formeze  deprinderi  care  să   contribuie  la    integrarea   în 

societatea modernă. De asemenea, am   încercat  să-i ajutăm să 

descopere frumuseţea spirituală a strămoşilor, şi  implicit a lor, 

pentru că  trăind într-o  lume în  care aceste valori sunt pentru 

cei    mai  mulţi  o   enigmă,  iar  viitorul  este  incert,  singura 
certitudune   într-o  lume   obositor   de   mobile   o   reprezintă 

apartenenţa la o anumită cultură, spiritualitate. 
Proiectul şi-a  propus   să  le   educe  şi   dezvolte sensibilitatea   devenind  o 

garanţie a perpetuării spiritului pur  românesc,necontaminat de   superficialul şi 

kitsch-ul  care pare să pună stăpânire pe  lumea întreagă. 

Fiind al doilea an şcolar în  care derulez acest proiect educativ care pe  lângă 

această activitate a implicat şi  activitatea Primăvara în sufletele noastre prin care 
am  încercat să revitalizăm semnificaţiile profunde ale  lunii mărţişor, am  înţeles cât 

de   important este să le  dezvăluim elevilor aceste  componente  ale   spiritualităţii 

româneşti. Elevii  au manifestat curiozitate şi  entuziasm participând activ la  aceste 

activităţii prin  realizarea  unor  lucrări  inedite-desene, eseuri, colaje-lucrând  în 

echipă,  ajutându-se,  informându-se   şi   chiar  apelând  la   ajutorul  părinţilor  şi 

bunicilor pentru a obţine informaţii din  surse diverse. 

Experienţa celor doi  ani în  care am  derulat acest proiect, feedbak-ul primit, 
mă  îndreptăţesc să continui derularea acestuia şi  chiar să includ şi  alte sărbători 

autentic româneşti în speranţa că  acestea nu vor  pieri. 

Aşadar, derularea  unor  proiecte educative de  păstrare a tradiţiilor ca   şi 

activităţi extracurriculare contribuie atât la păstrarea autenticităţii şi spiritualităţii 

noastre cât şi  la  dezvoltarea şi  integrarea optimă a educabililor  în  societatea 

contemporană. 
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„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni nu se va 
abate de la ea” 

(Proverbele lui Solomon 22.6) 
prof. Cornelia Foster 

Şcoala Gimnazială „Sabin Manuilă” Sâmbăteni, Arad 
 

 
 
 

În  şcoala noastră se desfăşoară  de câţiva  ani proiectului educaţional 
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni nu se 
va abate de la ea”  în   parteneriat cu  cele trei biserici de  pe  raza localităţii: 
Biserica Baptistă, Ortodoxă şi Penticostală. La acest proiect participă  într-un fel 
sau altul toată şcoala, în  medie 200 de persoane. 

Am iniţiat acest proiect pentru că am ajuns la concluzia că  şcoala trebuie să 

se  afle  în  dialog autentic şi  permanent cu societatea, străduindu-se  să realizeze 

punţi de  legătură între nevoile educaţionale,   resursele intelectuale ale copiilor şi 

perspectivele de dezvoltare a societăţii în  toate domeniile ei, inclusiv cel 
moral/spiritual.  În  acest sens, colaborarea dintre şcoală şi biserică nu este un 
proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută,  conştientă, direcţionată 

spre problemele tinerei generaţii. Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a 
şcolii,   modelând   caracterul  elevilor,  aducând   un   surplus   informaţional  şi 

completând   condiţiile  concrete   ale  educaţiei  acestora.   Astfel,  experienţa  de 

învăţare nonformală şi  informală întregeşte, completează şi  lărgeşte experienţa de 
învăţare formală. 

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în  care trăiesc şi  să o transforme, 
să se   cunoască  pe  sine  şi   să se  transforme, să receptioneze şi   să transmită 

mesaje, exprimându- şi  gândurile şi  sentimentele. Rezultatul acţiunilor lor devine 
astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă. 

Obiectivele  urmărite   în    cadrul   acestui   proiect  au   fost:   dezvoltarea 
colaborării şi  cooperării între şcoală şi biserică, formarea unui profil moral la elevi, 
cultivarea spiritului de colaborare şi  întrajutorare,  promovarea dialogului şi  a 
comunicării pe  baza unor principii  morale  între  elevii  şi  între  acestia  şi  cei 

din  jur,  exersarea  deprinderilor elementare de comportament social. 
În    cadrul  proiectului  mai  sus   menţionat  s-au  desfăşurat  mai  multe 

activităţi, dintre care va fi descrisă doar una, care are de fiecare dată cel mai mare 
impact atât asupra elevilor cât şi a beneficiarilor. 

În  fiecare an, în  ultima săptămână de  şcoală înaintea  vacanţei de Crăciun, 

se simte în  şcoală o  atmosferă   specială.   Se ştie că  începe adunarea produselor 
pentru pachetele bătrânilor şi a câtorva copii. În  cadrul parteneriatului pe care îl 

avem cu bisericile, acestea contribuie financiar sau cu produse la realizarea 
pachetelor. De asemenea, copiii abia aşteptă  să contribuie fiecare cu cate ceva la 
aceste pachete. Cei mai mari care au participat la aceste acţiuni în  anii precedenţi 
deja ştiu ce au de facut şi vin cu sugestii despre noi persoane care ar trebui să fie 
pe listele noastre, iar cei care participă pentru prima dată, asteaptă cu nerăbdare 

să aibă şi ei această experienţă despre care i-au auzit povestind cu atâta entuziasm 
pe cei mai mari. 

Când toate produsele sunt adunate, elevii de clasa a VIII-a, coordonaţi de 
cadre  didactice,  pregătesc  în    medie  40-45  de  pachete,  conform  unei  liste 
întocmite  anterior  tot  cu  ajutorul  elevilor,  care  cuprinde  bătrâni  singuri  şi 
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nevoiaşi şi copii aflaţi în  dificultate din satul nostru. Pachetele conţin alimente 
neperisabile, fructe şi dulciuri. 

În   ultima  zi  înainte  de  vacanţă,  elevii  de  gimnaziu  sunt  împarţiţi  în 

grupuri de  câte 10-15, şi însoţiţi  de câte două cadre didactice pornesc cu colindul, 
având  lista  şi  pachetele  pentru  cei  pe  care  trebuie  să  îi   colinde.  Dar,  spre 
deosebire de colindul obişnuit, când colindatorii sunt răsplătiţi cu bani şi dulciuri, 

în  cazul acestor acţiuni copiii duc ei câte un pachet la fiecare casă colindată. 

Şi, chiar daca uneori trebuie să meargă prin zăpadă şi frig, efortul lor este 
răsplătit din   plin cu un - mulţumesc-  din toată inima şi cu câte o lacrimă din 
ochii bătrânilor, sau cu un zâmbet care luminează faţa de obicei tristă a copiilor pe 
care îi colindă. 

De când derulăm acest proiect, atitudinea şi modul de gândire al copiilor 
faţă de  bătrâni şi faţă de cei aflaţi în  dificultate sunt complet schimbate. Au învăţat 
ce înseamnă bucuria de  a dărui, nu numai de a primi şi că  printr-un gest mic poţi 
face o mare bucurie cuiva. De asemenea au înţeles că situaţia actuală a oricăruia 

dintre  noi  se  poate  schimba  şi  să  fim  noi  de  cealaltă  parte.  Şi  cum  spune 
proverbul: „Ce ai dori să-ţi facă oamenii, fă-le şi tu la fel.” 

La începutul derulării acestui proiect părinţii au fost informaţi în  ce constă 

acesta şi care sunt obiectivele, că  să avem acordul şi sprijinul lor în  desfăşurarea 
activităţilor. 

Contractul de parteneriat cu bisericile a fost reânoit pe o perioada de cinci 
ani, (2015-2020). Fiecare dintre părţi îşi  rezervă dreptul de reziliere, în  condiţiile 

producerii unor modificări ce provoacă dezacord în idei şi acţiunile comune. 
În  fiecare an la sfârşitul  activităţilor, se face mediatizarea acestora printr-un 

articol la ziarul local, un panou cu poze din timpul activităţilor care se afişează pe 
holul şcolii, ca  să poată fi văzute de oricine intră în  şcoală şi o prezentare PP pentru 
informarea părinţilor în cadrul unei şedinţe cu părinţii. 

Acest proiect poate fi implementat în  orice şcoală, pentru că  oameni necăjiţi 
sunt peste tot şi derularea lui nu necesită efort   prea mare, iar impactul asupra 
copiilor este foarte important. 
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Proiectele transfrontaliere – un veritabil schimb de experienţă 
prof. Mandache Gheorghe 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

 
 

În  anul şcolar 2016-2017, Liceul cu Program Sportiv a fost implicat într-un 

proiect  transfrontalier  cu  Liceul  „Dušan   Vasiljev“   şi   Liceul  de  economie  din 
Kikinda, Serbia. 

Uniunea sportivă şcolară, Cancelaria pentru tineret (Local youth office), 
Uniunea de baschet a Serbiei a organizat un concurs umanitar cu scopul de a 
promova valorile umanitare prin dezvoltarea sportului, sportului şcolar, educaţiei 

fizice  şi recreaţiei. 

Şcoala  din  Kikinda  şi  „BASCHET 
3Х3    KIKINDA    2017“     a    organizat 
competiţia: „PUTEREA TINERETULUI 
PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ III“, 
competiţie la care a fost invitat şi liceul 
nostru. 
Obiectivele competiţiei au fost: 
- promovarea baschetului 3Х3 

- colectarea ajutorului umanitar pentru 
Nikola Isakov, elev la Liceul Tehnic din 
Kikinda. 
- propagarea şi dezvoltarea recreaţiei 

printre elevii de la scolile medii 
- caracter internaţional şi coolaborarea cu scolile din  Romănia 

- promovarea Universităţilor din  Belgrad şi Novi Sad. 

Pe data de 26 aprilie, echipa de baschet-fete de la nivelul gimnazial s-a 
deplasat la Kikinda unde a susţinut o serie de meciuri cu scop umanitar pentru 

colectarea ajutorului umanitar 
pentru Nikola Isakov, elev la 
Liceul Tehnic din Kikinda. 

Pe  lângă experienţa sportivă 

de care au avut parte elevele 
noastre, ele au învăţat despre 
importanţa   şi   beneficiile 
activităţilor de  voluntariat, cât şi 
despre importanţa sănătăţii în 
dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
Această excursie a oferit elevilor şi 
oportunitatea  de  a  vizita 
localităţile Kikinda şi Novi Sad. 

În  data de  9 iunie 2017, s-a 
realizat schimbul de experienţă  în 

sens  invers, deoarece  grupul  de 
elevi   de   la Kikinda a  venit să  viziteze oraşul nostru. Activitatea a început  cu 
derularea unor meciuri de baschet, după care elevii au avut oportunitatea de a 
face un popas şi la Liceul cu Program Sportiv. Atât  cadrele didactice, cât şi elevii au 
rămas plăcut impresionaţi de baza materială modernă existentă la nivelul liceului, 
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precum şi de ospitalitatea elevilor şi a cadrelor didactice de la Liceul cu Program 
Sportiv. La  finalul  activităţii, elevii au avut ocazia de a vizita şi centru oraşului 
Arad. Elevii şi profesorii au rămas plăcut 
impresionaţi de  „Micul   Paris”.  Cadrele 

didactice din Kikinda şi-au manifestat 
dorinţa ca  acest proiect să continue şi în 

anul şcolar următor, atât pe domeniul 
sportiv, cât şi pentru promovarea 
tradiţiilor şi a obiceiurilor specifice celor 
două ţări. 

Proiectele   transfrontaliere    oferă 

atât  elevilor, cât  şi  cadrelor  didactice 
oportunitatea de a realiza un schimb de 
experienţă curricular, cât şi 
extracurricular cu ţările vecine. Elevii au 
şansa de a-şi exersa abilităţile lingvistice 
şi chiar au posibilitatea de a învăţa 
cuvinte noi din limbile ţărilor vecine, 
precum  şi  de   a  găsi  asemănări 

lingvistice  interesante   între   unele 

cuvinte din limbile de provenienţă ale 
elevilor. Activităţile umanitare dezvoltă 

sensibilitatea  educabililor.  Aceste 
activităţi  oferă elevilor şi oportunitatea 
de a socializa şi de a lega reale prietenii 
cu elevi din alte şcoli. 
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Tabăra de creaţie „O plimbare prin pădurea narativă” – 

Moneasa, 2017 
prof. Kuschausen Cristina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

 
 

„O  plimbare  prin  pădurea  narativă"  este  un  proiect  de    promovare a 

activităţilor  literare  iniţiat  de   către  doamna  profesor Kuschausen  Cristina  şi 
Centrul Cultural Judeţean Arad. 

Proiectul s-a desfăşurat pe  parcursul a trei zile denumite sugestiv: 
- înainte de  a intra în „pădurea narativă”; 

- o plimbare prin „pădurea narativă”; 

- ieşirea din  „pădurea narativă”. 

Activitatea a debutat cu exerciţii de 

spargere a gheţii având scopul de  a 

familiariza participanţii unii cu ceilalţi şi 

pentru a crea un climat favorabil 
desfăşurării  activităţilor pe  parcursul 

celor trei zile. 
Intrarea  în „pădurea narativă” s-a 

realizat prin abordarea unei teme des 
întâlnită  astăzi:  oameni care  ne-au 
format. Pentru  aceasta  am  vizionat 
alături de  participanţi  filmul „Scrimerul” 

care este potrivit cu tema propusă.  După vizionarea filmului a avut loc  un 

brainstorming a cărui rezultat a fost  cel  aşteptat: a scos în  evidenţă oameni care 

ne-au format pe  noi  educatorii sau pe  elevii  noştri până în prezent. 
Plimbarea prin „pădurea narativă” a continuat şi  a doua zi cu un atelier de 

creaţie intitulat „De  la  poezie la  pictură”. Elevii  au 

realizat lucrări  artistice  pe   baza  unor  texte 

aparţinând  autorilor români: Mihai Eminescu, 

Vasile Alecsandri, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ana 
Blandiana,  Nichita Stănescu  şi  Adrian Păunescu. 

Autorii români nu  au  fost   aleşi la  întâmplare,  ci 

scopul a fost   acela de  a pune în  valoare opere şi 

personalităţi  naţionale.  În   urma  aprecierilor 

primite, se  pare  că   această  activitate a fost una 

dintre preferatele elevilor. 
Activităţile au continuat cu o temă 

interesantă  pentru  iubitorii de  carte –  „Cărţi care 

m-au format”, alegând  şi  de  această dată un film 

reprezentativ – „Hoţul de  cărţi” pentru a observa şi 

a   analiza   care   este   impactul    cărţilor  asupra 

societăţii  din   perspectiva a  două  perioade: când 

cărţile se  obţineau greu şi  erau citite pe  ascuns şi 

din   perioada actuală când acest domeniu se  extinde şi  se  prezintă cu oferte cât 

mai interesante pentru a atrage publicul cititor. După vizionarea filmului au urmat 
momentele de  reflecţie şi discuţiile pe  această temă. 

https://www.facebook.com/turcas.cristina
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Ieşirea din  „pădurea narativă” s-a 

realizat  printr-o   retrospectivă a 

activităţilor, în  cadrul căreia am  primit 

şi  feedback-ul participanţilor  care a 

constat  în    aprecieri,  dar  şi  sugestii 

pentru astfel de  activităţi pe  viitor. 

Printre  activităţile literare, elevii 
au avut ocazia de a petrece timpul 

împreună, reîntorcându-se pe  tărâmul 

jocurilor copilăriei. Plecând de  la  „Nu  te 

supăra  frate”, „Cruce”, „Uno”,   până la 

jocurile sportive, ei au afişat zâmbetul  şi 

voia bună. 
Proiectul nu s-ar fi putut realiza 

fără echipa de  proiect din   care fac  parte:  inspector  şcolar general prof. Mladin 

Claudius, inspector prof. Mandache Emilia, 
inspector prof. Tocaciu Mariana, director CCD 

prof. Redeş Adela, director prof. Bogdan Lucia, 

prof. Kuschausen  Cristina –  coordonator 
proiect, prof. Mandache Gheorghe, prof. Moţiu 

Alina, prof. Sbîrcea Dan, prof. Duca Ioana, 

prof.   Dima   Crina,   prof.   Szakacs   Nadina, 

director prof. Vereşezan Oana, prof. Torkos 
Antonela, prof. Petrişor Andreea şi ec.  Dima 

Gabriela. 
Menţionăm şi  partenerii implicaţi în 

proiect: Inspectoratul Şcolar Judeţean  Arad, 

Casa   Corpului   Didactic  „Alexandru  Gavra” 

Arad, Universitatea „Aurel  Vlaicu” Arad, Liceul 

cu Program Sportiv Arad, Asociaţia „Împreună 

suntem  viitorul” –  instituţie organizatoare, 

Liceul   Tehnologic   „Ion    Creangă”  Curtici  şi 

Şcoala Gimnazială „Virgil Iovănaş” Şofronea. 
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Să jucăm… teatru! 
 

 

prof. Tudor Laura, 

Liceul Teoretic Mihai Viteazul Caracal, jud. Olt 

 
Această activitate urmărea modelarea caracterului unui elev  prin spectacolul 

de  teatru şi  a fost  organizată de  clasa a IX-a H de la Liceul Teoretic Mihai Viteazul 

din Caracal, o clasă  destul de  slăbuţă, agitată şi  refractară.  Ideea dramatizării a 

venit ca  un mod de  a mă  apropia de  ei şi de  a ne  cunoaşte mai bine. Apoi au urmat 

piesele Chiriţa în provinţie de Vasile Alecsandri, Jocul ielelor şi  Suflete tari de Camil 

Petrescu, pe care ei le-au ales în  urma lecturii suplimentare ( un text literar nou 

pe  lună). Obiectivele activităţii au fost:   O1- lectura întegrală a unei opera literare; 

O2- înţelegerea mesajului  din   operele literare;  O3-  desprinderea 

valorilor/principiilor morale din textele suport; O4- deprinderea dicţiei în  recitarea 

expresivă; O5- familiarizarea elevilor cu spectacolul. 

Desfăşurarea activităţii: Ca  punct de  acces, am   folosit o  secvenţă din   Chiriţa în 

provinţie   interpretată de  două eleve  de  clasa a XI-a, pentru a face  să pară mai 

atractiv textul.   După citirea textelor discutam subiectul operei, argumentam 

gesturile şi  explicam atitudinea  personajelor în  diferite circumstanţe,  cu scopul 

înţelegerii textului. Apoi  scriam pe  tablă, cuvintele semnificative din  fiecare operă 

şi  valorile ce  se  puteau desprinde din  text. De  exemplu,   O scrisoare pierdută de 

I.L.Caragiale am  notat:  servilismul, demagogia,  adulterul, drept  cuvinte 

reprezentative  pentru   operă,  iar    ca    valoare,  a  fost    apreciată  corectitudinea 

cetăţeanului turmentat.  Rolurile personajelor au fost    împărţite, la  sugestia lor,  în 

urma unor probe pe care le- 

au dat pentru a alege elevul 

cel mai potrivit unui anumit 

tip   de   personaj.   Recuzita 

şi-au procurat-o sau şi-au 

încropit-o singuri.    După 

nenumărate ore  de  repetiţii, 

primul      spectacol       l-au 

suţinut în  faţa părinţilor şi  a 

unei  părţi  dintre  profesori, 

în   cadrul   serbării pomului 

de    Crăciun.  Apoi    au   mai 

interpretat la Balul 

Bobocilor, la  serbările 

Secvenţă din Chiriţa în provinţie de Vasile Alecsandri, Biblioteca 
Municipală Virgil Carianopol, Caracal 

organizate cu ocazia Zilele Municipiului Caracal şi  la  celebrarea memoriei lui  I.L 

Caragiale de  la Biblioteca Municipală. 

Impactul activităţii asupra elevilor: Elevii  au descoperit din  altă perspectivă textul 

literar şi s-au apropiat de  el cu mai multă deschidere decât în orele obişnuite de  la 

şcoală. Pentru cultura lor  generală, au înţeles că termenii semnificativi din  opera 

lui  I.L.  Caragiale explică actualitatea  operei, au înţeles cât valorizează principiile 
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pentru unii oameni din  opera lui  Camil Petrescu. Prin faptul că  i-am lăsat pe  ei să 

hotărască de  cine vor  fi interpretate rolurile, au devenit mult mai responsabili şi 

mai implicaţi. De  asemenea, intrând în  piele personajelor prin diversele situaţii 

dramatizate , au  dovedit că   au  înţeles mult mai bine acţiunea şi  gesturile 

personajelor. Mai mult, spectacolele pe care le-au creat i-au făcut  să aibă mai 

multă  încredere în   ei  , dar să se   şi   cunoască  mai bine. Au  fost aplaudaţi  şi 

apreciaţi de  profesorii lor,  dar şi  de  prieteni şi  colegi, consolidându-şi  imaginea în 

faţa comunităţii. Au  interacţionat   mai frumos  şi  mai unit decât în  timpul orelor, 

unde se  amuzau unul de  greşelile altuia. În  timpul activităţii erau foarte uniţi şi 

colaborau, se   ajutau  unii pe   alţii   să reţină replicile, să-şi  găsească,  chiar prin 

confecţionare,   vestimentaţia  potrivită şi  chiar îşi  dădeau indicaţii scenice. Chiar 

relaţia mea cu ei s-a schimbat, m-am  apropiat mi  mult de  ei şi  i-am cunoscut cu 

adevărat, altfel decît din  spatele băncilor. Cel mai important a fost  că  apoi au cerut 

să mergem la  spectacole de  teatru,  această activitate a fost  şi  o încurajare pentru 

exprimarea orală, mulţi dintre ei  , trecând  peste emoţiile scenei, au depăşit un 

anumit prag de  timiditate. Această activitate m-a impresionat  şi  pe  mine deoarece 

am   realizat că   uneori, chiar modul nostru  de  a ne   apropia de elevi este cheia 

pentru  act didactic eficient. Mereu căutam strategii didactice modern pentru  a-I 

atrage la  clasă fără să mă   gândesc că  prin lucruri mai simple, voi  si  simplifica 

munca mea. 

Sustenabilitatea  activităţii:      Prin   implicarea   elevilor   în    această   activitate 

extracurriculară, aceştia au depăşit o etapă din  pregătirea pentru viaţă,  deoarece 

prin textul literar şi, implicit, prin dramatizarea lui,  au fost  ajutaţi să se  cunoască 

mai bine, să capete încredere în  ei,  să-şi exprime public opinia şi să observe faptul 

că  literatura este oglinda realităţii. 
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Bucureşti - Ferestre deschise către oraşul viitorului 
prof. Iancu Ileana 

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” – Bucureşti 

 
Proiect organizat în parteneriat cu ARCUB, în seria manifestărilor 

dedicate 

susţinerii candidaturii oraşului Bucureşti la titlul de 

CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ ÎN 2021. 
 
 

 
 

Proiectul marchează cinci ani de fiinţare a cercului de creaţie 
Atelier literar al Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” – Bucureşti 

Coordonator – Prof. Ileana Iancu 

Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” – Bucureşti 

CRONICA PROIECTULUI ÎN DATE ŞI ÎN FAPTE A.

 INFORMAŢII DESPRE PROIECT 
 

 Titlul proiectului: BUCUREŞTI - FERESTRE DESCHISE CĂTRE ORAŞUL 
VIITORULUI 
 Domeniul în  care se  încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic, arte 
vizuale 

 

B. PREZENTAREA PROIECTULUI 
 

1. Argument justificare, context (analiză de 

nevoi) –  Proiectul a apărut  în  contextul 

preocupărilor liceului nostru  de  diversificare a 

ofertei educaţionale extraşcolare şi îşi propune, 

în principal, dezvoltarea intereselor de 

cunoaştere şi a creativităţii elevilor pe  căi 

neconvenţionale,  prin  antrenarea  lor  în 

activităţi de cercetare ori de manifestare a 

aptitudinilor artistice –  moderne, interactive şi 

stimulative din punct de vedere intelectual şi 

emoţional. 
 

2. Obiectivele proiectului 

- formarea de atitudini civice, umaniste, prin 

participarea elevilor la un proiect major al 

comunităţii în care trăiesc; 

- implicarea elevilor în  experienţe de cunoaştere 

nonformale,  care  să  le  dezvolte  curiozitatea 
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intelectuală şi capacitatea de orientare în situaţii inedite; 

-  stimularea  interesului  pentru  manifestarea aptitudinilor artistice,  în   diverse 

forme: creaţie literară, fotografie, dans, muzică; 

- cultivarea abilitaţilor de comunicare orală şi scrisă, în  contextul unor activităţi 

extracurriculare – concursul de creaţie literară, spectacolul, interviul. 
 

 
 

3. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiari 
 
a. Număr de  elevi  şi număr de  cadre didactice implicate: 25 elevi, 3 cadre didactice 

b. Beneficiarii  direcţi:  Elevii  claselor  V-VIII,  membri  ai  Atelierului  Literar  al 

Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” 

c.  Beneficiarii  indirecţi:  Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”  (creşterea  prestigiului 

liceului, prin diversificarea ofertei de activităţi extracurriculare şi extraşcolare) 
 

4. Durata proiectului (data începerii şi data finalizării): Octombrie 2015 

– Martie 2016 
 

5. Descrierea activităţilor 
 

          Activitatea nr. 1: 

 Titlul: Concurs de eseuri: „Bucureşti – oraşul in-vizibil” 

 Data / Perioada: octombrie-noiembrie 

 Locaţie: Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” 

 Participanţi: membrii Atelierului Literar, coordonatorii de proiect 

 Susţinător: ARCUB. 
 

          Activitatea nr. 2: 

 Titlul: „Bucureştiul – prin ochiul aparatului foto” 

 Data / Perioada: Octombrie-Martie 

 Locaţie: Internet (organizarea site-ului 

proiectului) 

 Participanţi: membrii Atelierului Literar, 

coordonatorii de proiect 

 Susţinător: Bucuresci.com 
 
 

           Activitatea  finală:  

 Titlul: „Deasupra Bucureştiului – ferestre deschise spre viitor” 

 Data / Perioada: 30 Martie 

 Locaţie: U-Art Gallery, sala „On Top of Bucharest” 

 Invitat special: Maestrul acuarelist Corneliu Drăgan-Târgovişte 

  Exponate – panouri conţinând fragmente din eseurile elevilor, participante 

la Concursul ARCUB-ISMB „Bucureştiul In-vizibil”, susţinute imagistic de 
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reproduceri  ale  acuarelelor  maestrului  şi  de  imagini  foto,  realizate  în  cadrul 

proiectului. 

 Susţinători:  ARCUB,  Promoteart  International,  artportfolio.ro,  Radio 

România Bucureşti fm, U-Art Gallery. 

 Programul evenimentului: 

- Prezentarea proiectului, luări de cuvânt ale  celor implicaţi în derularea 

lui: maestrul Corneliu Drăgan-Târgovişte, domnul director al Liceului Teoretic 

„Nicolae Iorga”  Gabriel Ştefan Ion, doamna Adina Nicolaide, director Promoteart 

International, doamna profesoară Ileana Iancu, coordonator de proiect. 

- „Bucureşti, te iubim!” – spectacol de  poezie, muzică şi dans, susţinut de 

elevii Cercului de  creaţie Atelier Literar,  autori ai eseurilor şi  participanţi în 

proiect                          Din repertoriul inspirat de atmosfera Bucureştiului de ieri 

şi de azi: 

- vioară şi balet – fragment din Rapsodia Română de George Enescu 

- recitări - Adrian Păunescu – Îndrăgostit de Bucureşti; Nina Cassian – Străzile 

din Bucureşti 

- dans charleston – Fetiţe dulci ca-n Bucureşti – 

Gică Petrescu 

- dans modern – Adda şi What”s UP – Bucureşti 555 

- voce – romanţă Ioana Radu –Nu se poate 

(reorchestrare modernă) 

- cor (acompaniat de acordeon) – Du-mă acasă, măi 

tramvai! 

 Publicul – invitaţi, profesori, părinţi, colegi 

 Feed-back 

 autografe  din  partea  maestrului  pentru  toţi 

copiii implicaţi în proiect 

 diplome, broşuri şi gentuţe cu  însemnele 

proiectului, oferite de Promoteart International 

 interviu pentru Bucureşti fm cu toţi participanţii, mari şi mici, pe tema 

proiectului: Bucureşti - oraşul viitorului - Capitală Europeană a Culturii 
 

C. PARTENERI IMPLICAŢI 
 

- Primăria Municipiului Bucureşti 

- Centrul de Proiecte Culturale ARCUB 

- Maestrul Corneliu Drăgan-Târgovişte 

- Promoteart International 

- artportfolio.ro 

- U-Art Gallery 

- Radio România bucureşti FM 

- bucuresci.com 
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D.     SUSTENABILITATEA PROIECTULUI – Asigurată prin: 

- sponsorizări; 

- contribuţii benevole ale participanţilor, donaţii. 

 
E.     ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE / MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE 

- popularizarea proiectului pe site-ul şi în spaţiile de afişare din incinta şcolii; 

- organizarea unei expoziţii; 

- publicarea unei broşuri cu creaţiile elevilor; 

- interviu cu participanţii la proiect; 

- diseminare pe site-urile partenerilor şi colaboratorilor. 
 
 
 

FRAGMENTE DIN ESEURILE COPIILOR, PUBLICATE ÎN BROŞURA 

PROIECTULUI 

Ionuţ Tudose - Sunt un pui de bucureştean, adus pe lume într-o frumoasă  zi de 

mai, într-un colţişor binecuvântat  al capitalei României.  Pentru mine, Bucureşti 

este oraşul copilăriei mele, un oraş al poveştilor minunate, un oraş luminos, pe care 

vă invit să îl vizitaţi, pentru a trăi experienţe frumoase, care să devină amintiri de 

neuitat. 

Paul  Cămuescu  -  Poţi    recunoaşte  cu  ochii  închişi  mirosuri  cunoscute:  al 

mâncărurilor,  al   parfumurilor sau  al   altor  lucruri.  Dar  poţi   oare  recunoaşte 

parfumul unui oraş precum Bucureştiul? Cu  bucuriile şi  cu tristeţile lui, 

Bucureştiul  este un oraş  viu, cu sentimente, miresme şi culori, pe care trebuie 

doar să le descoperi ca  să îl poţi  iubi. 

Sofia Nicolaide - Colindându-i străzile, îmi  pun mii  de  întrebări. Cum arăta acest 

mic Paris acum cincizeci  de  ani? Cum va  arăta el  peste  cincizeci de  ani? Oare 

copiii mei  îşi vor lăsa amprenta asupra lui? Oare luminile oraşului or  să mai 

strălucească aşa de tare şi mâine? 

Victor Sotir –  Cum aş  defini eu Bucureştiul? Pentru mine, este ca un poem 

simfonic de Enescu, în care o secundă  asculţi ritmuri ţărăneşti din Bucovina, 

pentru ca în secunda următoare să fii asaltat de sunete puternice, moderne, venite 

parcă din  inima capitalelor Europei vestice. 

Pănoiu Elena - Da,   cred  că   Bucureştiul a fost atins cândva  de aripa Păsării 

Phoenix! Cum altfel mi-aş putea explica uimitoarea lui vitalitate? Aflat la graniţa 

dintre Occident şi Orient, în inima unei ţări care învaţă mereu să îşi ţină capul sus 

în faţa istoriei, oraşul meu priveşte cu speranţă  spre viitor, renăscând de fiecare 

dată din propria cenuşă. 
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Elevii păstrători ai tradiţiilor 
prof. Coşeri Corina şi prof. Glăvan Rodica 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad 
 
 
 

În  anul şcolar 2015 – 2016 la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri 

Coandă”  Arad  a  fost    organizat  Proiectul  educaţional   ,,NOI  ÎN  EUROPA!  – 

TRADIŢII ŞI OBICEIURI EUROPENE” Concurs Regionalde Cultură şi  Civilizaţie - 

Ediţia a X-a - 2016. 

Proiectul educaţional ,,Noi  în  Europa!” este derulat începând cu anul şcolar 

2005 –  2006. În  cadrul  primelor ediţii proiectul a avut o  acoperire locală, prin 

implicarea Grupurilor Şcolare din  municipiul Arad. Creşterea interesului altor 

instituţii de  învăţământ pentru acest proiect şi  dorinţa organizatorilor de  a creşte 

numărul  beneficiarilor direcţi şi  al  partenerilor  au condus la  extinderea ariei de 

acoperire a proiectului la nivel   judeţean, regional, internaţional şi naţional. 

Ediţia din  anul 2016 s-a desfăşurat în  perioada februarie – iulie 2016, a avut 

acoperire regională şi  a fost  organizată de  Liceul Tehnologic de  Transporturi  Auto 

„Henri  Coandă”  Arad,  coordonatori   prof.  ing.    Băişanu  Steliana,  prof.  Glăvan 

Rodica, prof. Corina Coşeri şi  prof. ing.  Tuduran  Florica. Concursul a fost  înscris 

în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene 2016, la nr. 99. 

Tema Proiectului  ,,Noi   în  Europa!”, ediţia a X-a - 2016, a fost Tradiţii şi 

obiceiuri europene iar  principala activitatea fost  Concursul  Regional de  Cultură şi 

Civilizaţie desfăşurat  în  3  iunie 2016, desfăşurat în  parteneriat cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean  Arad şi  Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad.  Scopul 

proiectului a fost  cunoaşterea şi  promovarea tradiţiilor şi  obiceiurilor din   diferite 

ţări din  Europa, care să contribuie la  formarea şi  dezvoltarea la elevi a unor 

competenţe educaţionale, morale şi de  caracter 

Grupul ţintă a fost  reprezentat de  elevii  din  şcolile participante,  beneficiarii 

direcţi  fiind  elevii   implicaţi  în   activităţile  proiectului,  iar   cei   indirecţi  cadrele 

didactice, părinţii şi comunităţile locale. 

La   ediţia  din    anul  2016  a  proiectului  au  participat  15    instituţii  de 

învăţământ din  8 judeţe, cu un număr de  85  elevi  şi 35  cadre didactice. 

Obiectivele Concursului Regional de  Cultură şi  Civilizaţie „Noi în  Europa! – 

Tradiţii şi obiceiuri europene”, ediţia a X-a, Mai 2016: 

          Redescoperirea şi  promovarea valorilor tradiţionale autentice prin implicarea 

elevilor şi  cadrelor didactice în  diverse activităţi legate de  obiceiurile şi  tradiţiile de 

Crăciun, Bobotează, Paşte, etc. locale, naţionale şi europene; 

          Cunoaşterea specificului multietnic, multilingvistic şi multicultural din  ţările 

Europei; 

          Cunoaşterea şi înţelegerea semnificaţiilor religioase ale  sărbătorilor; 

          Dezvoltarea capacităţii de  a reproduce autentic obiceiuri şi  tradiţii specifice 

diferitelor ţări din  Europa; 
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 Îmbunătăţirea relaţiilor de  comunicare şi inter-relaţionare între elevi  şi cadre 

didactice şi între unităţi de  învăţământ din  ţară; 

Activităţile desfăşurate în cadrul Proiectului au fost: 

- Lansarea Proiectului „Noi în  Europa – Tradiţii şi obiceiuri europene” şi 

promovarea Concursului Regional de  Cultură şi Civilizaţie în mediul şcolar 

Lansarea  Proiectului  s-a   desfăşurat  în    cadrul   şcolii  şi    a  constat  în 

prezentarea scopului şi  obiectivelor, a temei de  concurs stabilite pentru această 

ediţie, a Secţiunilor Concursului, a prezentării Regulamentului şi  a criteriilor de 

jurizare. Cu   acest prilej a fost   lansată  Invitaţia de  participare şi  Formularul de 

înscriere pentru  instituţiile de  învăţământ din   judeţ şi  din   ţară interesate. S-au 

semnat  Acorduri de   parteneriat, în   vederea confirmării participării  la  proiect a 

instituţiilor de învăţământ din ţară. 

-  Documentare  asupra  obiceiurilor  şi  tradiţiilor  ţării  alese  pentru  a  fi 

reprezentată 

În  fiecare din  şcolile participante la proiect s-au constituit echipe de lucru, 

care au ales ţara pe care doresc să o reprezinte şi sărbătoarea / sărbătorile pe care 

le    vor    prezenta.    Echipele    s-au 

documentat urmărind să strângă cât 

mai multe materiale, informaţii şi date 

despre domeniul ales pentru a realiza 

materiale cât mai interesante. 

- Realizarea materialelor pentru 

Concursul  Regional de  Cultură şi 

Civilizaţie „Noi în  Europa!” – Tradiţii şi 

obiceiuri europene 

În  fiecare  şcoală participantă 

echipele de lucru au realizat produse 

media de prezentare pentru una sau toate cele trei secţiuni ale Concursului. La 

realizarea materialelor au  folosit fotografiile şi  filmările  din   timpul  activităţilor 

desfăşurate de elevii şi cadrele didactice ale 

şcolii  prin  care  să   se  redea  tradiţii  şi 

obiceiuri din ţara europeană pe care o 

prezintă. 

În  funcţie  de sărbătoarea aleasă 

pentru prezentare şi de ţara pe care au 

reprezintă   au  realizat  decoraţiuni de 

Crăciun, Paşte sau pentru alte sărbători 

tradiţionale, expoziţii şi târguri cu obiecte 

artizanale, preparate culinare specifice, 

dramatizări,     spectacole,    activităţi     de 

voluntariat, etc., cu participarea elevilor şi cadrelor didactice din şcolile  implicate în 

proiect. 
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- Înscrierea lucrărilor în concurs 

Înscrierea echipajelor participante s-a  făcut în  perioada 2–20 mai 2016. În 

formularul de  înscriere s-au menţionat secţiunea la  care participă echipa şi  modul 

de   participare  (direct sau  indirect). Lucrările   au fost   trimise până  la   data  de 

31.05.2016, în format digital, pe  adresa de  e-mail a concursului. 

- Concursul Regional de  Cultură şi  Civilizaţie „Noi  în  Europa!” – Tradiţii şi 

obiceiuri europene 

Concursul pe teme legate de tradiţii şi obiceiuri ale ţărilor din Europa 

desfăşurat în 3.06.2016, pe  următoarele secţiuni: 

1.Prezentări Power Point; 

2. Videoclip; 

3. Pagini Web. 

Comisiile de  jurizare pentru fiecare secţiune au evaluat lucrările înscrise în 

secţiunea  respectivă. S-a  stabilit clasamentul conform  grilei de  jurizare. S-au 

acordat  premiile  I,   II,   III  şi   menţiuni  pentru  fiecare secţiune  şi   diplome  de 

participare pentru toţi  elevii. 

- Realizarea Portofoliul proiectului 

Portofoliul proiectului conţine o broşură şi un CD în care sunt cuprinse 

lucrările. Reţetele produselor culinare tradiţionale, specifice ţării pe care o prezintă 

fiecare echipă, vor fi cuprinse în Colecţia de reţete a Concursului. 

Rezultatele  Concursului  au  fost:  creşterea  interesului  elevilor pentru 

păstrarea tradiţiilor, obiceiurilor şi  folclorului european, implicare activă a elevilor 

şi  a cadrelor didactice în  activităţile desfăşurate în  cadrul proiectului, promovarea 

unor noi  parteneriate între diferite instituţii de  învăţământ, dar şi cimentarea celor 

deja existente între instituţia organizatoare şi  instituţiile partenere, realizarea CD- 

ului cu lucrările participante şi a broşurii concursului. 

Impactul implementării  proiectului  asupra grupului ţintă a constat în 

dezvoltarea comunicării între cei  implicaţi în  derularea proiectului, direcţionarea 

interesului elevilor spre receptarea informaţiei demonstrând  o bună diseminare şi 

promovare a activităţilor din cadrul proiectului. 

Concursul  Regional de   Cultură şi  Civilizaţie  „Noi  în  Europa! –  Tradiţii şi 

obiceiuri europene” a fost  popularizat prin afişe, prin intermediul site-ului 

Concursului,a  Revistei şcolii, în  mass-media, prin materiale publicitare, schimburi 

de   experienţă cu  şcoli care nu  sunt  implicate în   proiect,  în   cadrul  cercurilor 

pedagogice, cu ajutorul CD-ului cu lucrările participante. 



Tribuna sportivului, nr.10 – Număr dedicat Simpozionului Internaţional „Aportul activităţilor 

curriculare şi extracurriculare în dezvoltarea educabilului”, 2017 

82 

 

 

 
 

Şoriceii de bibliotecă 
 

 

prof. Dumitraşcu Gabriela 

Liceului Tehnologic „Eremia Grigorescu” Mărăşeşti 
 
 
 

Proiectul  educaţional   iniţiat   de    profesorul  documentarist   al    Liceului 

Tehnologic „Eremia Grigorescu” Mărăşeşti,  Zaharia  AnaMaria, în   colaborare cu 

profesorii  de   limba română  se   numeşte „Şoriceii de bibliotecă”  şi   se   adresează 

elevilor de  gimnaziu şi de  liceu. 
De trei ani ne  îndreptăm din  când în  când paşii spre CDI pentru a desfăşura 

această activitate, mai ales cu elevii  de  gimnaziu. 

Cea  mai plăcută de  către copiii de  clasa a V-a, 
24 de elevi,   a fost la Cărţile cu Apollodor de Gellu 
Naum - Cartea pop-up. 
Activitatea a durat două ore. În  prealabil discutasem 

la   clasă   Cărţile cu Apollodor, unii  chiar  citind-o 
integral. Elevii  şi-au  adus cartoane colorate, foarfecă, 

lipici, culori, iar  eu şi profesorul documentarist ne-am 
ocupat de lectura audio, decuparea personajelor 
pentru cartea pop-up, textul integral. 

Copiii au ascultat lectura textului, apoi am citit 
împreună nişte fragmente, fiecare copil  citind un fragment. Au  avut apoi activitate 

individuală de  selectat maxim şase versuri ce  le plac cel  mai mult pentru a le scrie 

pe cartea lor pop-up. Le-am  împărţit animalele decupate  pentru  a-şi alege pe  care 

le  vor   colora  şi   lipi.   Am   extras  împreună 

toate animalele prezente în  text şi  o 

caracteristică  pentru  fiecare. Copiii   au 

muncit foarte ordonat şi  frumos şi  au fost 
încântaţi de  o ”altfel”  de  activitate. 

Produsele finale ale muncii lor au fost 
afişate la  panoul din  holul şcolii pentru  a fi 

admirate şi apreciate şi de ceilalţi elevi  şi 

profesori. 
Elevii    sunt  mereu  încântaţi  de    activităţi 

altfel,  ce  le  stimulează   creativitatea, 

inteligenţa şi  cunoştinţele asimilate anterior 

sau de  cultură generală. 

Astfel  de  activităţi au succes mai ales la  cei  mici, chiar şi  după ore, cei  de  la 

liceu neavând atât de  mare disponibilitate la astfel de  activităţi. 

E o plăcere, ca  de  la  un an la  altul, de  la  o generaţie la  alta, să vezi  reacţiile 

lor  şi modul de  a munci şi aprecia o activitate. 

E  bine că   nu suntem toţi   la  fel  şi  că   nu reacţionăm după un tipar, iar 

roadele muncii de  la  clasă şi  de  la  activităţile extracurriculare se  văd în  rezultatele 

elevilor de  la concursuri şi olimpiade. 

Îmi  susţin părerea că  e bine ca, din  când în  când, să mai facem şi  altfel de 

activităţi cu elevii  noştri, pentru că  şi  ei ne  vor  percepe altfel şi  noi  vom  descoperi 

calităţi pe  care, la orele obişnuite poate nu le vedem. 
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Aportul activităţii extracurriculare „PE ARIPILE POVEŞTILOR” în 

dezvoltarea educabilului 
prof. Kupás Mónika 

Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmăşag, Sălaj 

 
“Poate că  povestea este partea cea  mai frumoasă a vieţii  omeneşti... cu poveşti 

ne  leagănă lumea, cu poveşti ne  adoarme... Ne trezim şi murim cu ele.” 

Mihai Eminescu 
 
 
 

Pornind  de   la   ideea  ce   importanţă  are  povestea pe   parcursul  unei  vieţii 

omeneşti, cu ea  ne  trezim, cu ea  adormin, ne  întâmpină pe  parcursul  întregii vieţi, 

aşa cum ne   spune şi  marele  poet Mihai Eminescu,  am   considerat că   povestea 

necesită să devină eroul principal al  unei activităţi extracurriculare, organizat la 
Liceul Tehnologic Nr.1 din  Sărmăşag. 

Activitatea extracurriculară a primit numele  “PE ARIPILE POVEŞTILOR” şi a 

fost  organizat  elevilor  din  clasele  primare  de  la  Liceul  Tehnologic  Nr.1  din 
Sărmăşag, sub îndrumarea învăţătorilor. Elevii  au fost  organizaţi pe  două grupe, 

luându-se în  considerare vârsta participanţilor, gradul de  interes şi  caracteristicile 

specifice vârstei, prima grupă  vizând clasele pregătitoare  şi  clasele I,  unde s-au 
încadrat şi  elevii  clasei mele, clasa I.B,  învăţător prof. Kupás Mónika, iar  a doua 

grupă a fost  formată din  clasele a II-a, a III-a şi a IV-ra. 
Deoarece rolul poveştilor în viaţa noastră  este nu  doar esenţială, ci  şi 

fundamentală activitatea extracurriculară s-a axat pe poveste. Elevii pe parcursul 
acestei  zile   dedicate  poveştii, care  a  fost   organizat  în   Ziua  Poveştii Populare 

Maghiare,  pe   30   septembrie  2016,  ziua  de   naştere  a  marelui scriitor maghiar 

Benedek Elek, au avut parte de multe surprize, evenimente de neuitat, prin 

intermediul  căreia  ne-am  străduit   să  sădim şi   să  creştem în   sufletele  micilor 

cititori dragostea şi interes faţă de  creaţii lirice. 

Elevii primei grupe s-au deplasat la  Biblioteca şcolară unde au fost  aşteptaţi 

de  către  doamna  bibliotecară,  care  după  ce   a  consultat şi   dezbătut  cu  noi, 
învăţătorii, a introdus tema activităţii vorbind despre marele scriitor Benedek Elek, 

apoi a citit o poveste din repertoarul marelui creator. Elevii au ascultat cu mult 
drag, suspans şi  interes, fiind încântaţi de  mediul ambiant pregătit, au fost  vrăjiţi 

de   şirul  evenimentelor, de   personajele dotate  cu  trăsături  supranaturale,   de 

peripeţiile trăite de  către  personajul principal şi 

în  sfârşit au fost  satisfăcuţi de  finalul fericit,  de 

faptul că  bunătatea a învins răutatea. Elevii  au 

răspuns   cu   mult   interes   şi    devotamet   la 

întrebările puse de  către d-na  bibliotecară, apoi 

au aranjat ilustraţiile primite în  ordinea 

evenimentelor desfăşurate,  povestind astfel pe 

scurt povestea. 
La  final elevii   au fost   împărţiţi pe  şase grupe. 

Fiecare grupă a primit puzzle, care a conţinut  ilustraţii din   poveste, iar   ei  au 

ordonat în  aşa fel bucăţile de  puzzle, încât să găsească o ilustraţia din  poveste şi 

să o prezinte. 
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Fiecare elev  la  final de  activitate a primit un ecuson, simbol al  zilei  poveştii 

populare maghiare, pe care l-au aşezat cu ajutorul învăţătorilor pe  piept. 

Elevii    grupei  a  doua,  împreună  cu  învăţătorii,  au  mers  la   Biblioteca 

Comunală   Sărmăşag,   unde   sub   îmdrumarea   învăţătorilor  şi    a   doamnei 

bibliotecare, au participat la serbarea Zilei  Poveştii Populare Maghiare.  Au ascultat 
o mică prezentare ţinută de  către doamna bibliotecară, despre marele scriitor 

Benedek Elek. Elevii clasei a IV-ra au  dramatizat   o  poveste,  iar   apoi  toţi   cei 

prezenţi au desenat pe  covorul magic personaje preferete din  poveşti îndrăgite de 

ei, întâmplări care i-au fascinat, scene de neuitat, care s-au imprimat în  mintea lor 

pe  o  viaţă. La  final şi  elevii   acestei grupe au  primit ecusoane cu simbolul zilei 

poveştii populare maghiare, pe  care l-au   aşezat cu ajutorul învăţătorilor pe  piept. 

Impactul activităţii asupra elevilor a fost  una intensă, deoarece: 

-  elevii   mai  multe  zile   în   şir  au  povestit despre  activităţile la   care au 

participat, fiind încă sub vraja evenimentelor trăite; 

-părinţii au povestit cu uimire şi entuziasm fericirea şi suspansul cu care au 
vorbit elevii  despre cele  văzute şi  auzite cu ocazia acestei zile,  după ce  au plecat 

acasă de  la şcoală; 

-numărul  elevilor, care au devenit cititori şi 

membrii  activi  a  bibliotecii şcolare  a  crescut 

semnificativ; 
- dorinţa de  a mai participa la evenimente 

de  acest gen  este auzită zilnic de  către învăţători 

din  gura micilor învăţăcei însetaţi de  dorinţa de  a 

învăţa şi  de    a-şi dezvolta cunoştinţele  şi  de  a-şi 

forma personalitatea. 
Sustenabilitatea activităţii a fost  abordată din  mai multa perspective: 
-transferabilitatea:  proiectul vizează promovarea existentă a rezultatelor 

obţinute, prin susţinerea  dezvoltării ulterioare a procesului educaţional la  nivelul 

instituţiei implicate; 

-financiară: nu  necesită  investiţie materială,  învăţătorii rezolvând din 

resurse proprii; 
-din  punct de  vedere al resurselor umane implicate: doamnele bibliotecare şi 

învăţătorii   şi-au    expus   dorinţa   de    a   mai  organiza  şi    desfăşura   activităţi 

asemănătoare,  cu  ajutorul  căreia s-au  dezvoltat nu  numai cunoştinţele, 

personalitatea elevilor, interesul  pentru  creaţii  lirice, dar  s-a  şi  adâncit relaţia 

dintre pedagogi, bibliotecari şi  elevi,  încrederea şi  devotamentul cu care aceştia s- 
au adresat unul celuilalt este de  invidiat, de  aceea asemenea activităţi, iniţiative 

trebuie  încurajate şi  organizate  fiind în  beneficul educabilului,  acelui omuleţ a 

cărei  personalitate  v-a  contribui   la   dezvoltarea,  formarea  şi   crearea  viitorului 

omenirii, pentru  a forma generaţii noi   de  tineri cu personalităţi bine conturate, 

formate, stăpâni pe  sine şi demni de  a crea o lume mai bună. 

Activităţile extracurriculare  ocupă un  rol   important în   programul  elevilor 

Liceului  Tehnologic  Nr.1.  Pe   parcursul  acestui  an  şcolar  am    mai  organizat 

activităţi extracuriculare:  Ziua Internaţională  a  Fericirii, care  a avut loc pe 20 
martie, Ziua Mondială a Sănătăţii, organizat pe  7 aprilie, iar  Ziua Pământului, care 

va  fi organizat la  început de  mai, după vacanţă, deoarece pe  22  aprilie elevii  sunt 

în  vacanţă.  Toate aceste activităţi au jucat şi  vor juca un rol  important în  viaţa 

educabilului,  deoarece aceste  activităţi  organizate  contribuie  la   formarea 

personalităţii acestora. 
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Teatrul - activitate extracurricularǎ 
 

 

prof. Farcaşiu Otilia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

 

Teatrul este o «  clǎdire sau loc special amenajat în vederea reprezentǎrii de 
spectacole ; p.ext. instituţie  de culturǎ  care organizeazǎ  spectacole »,  « spectacol, 

reprezentaţie  dramaticǎ »   (***, DEX, Ed. Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1998, 
p.1078). 

Educaţia extracurricularǎ  este la fel de importantǎ  şi utilǎ  în dezvoltarea 
personalitǎţii elevului precum cea curricularǎ. Vorbim despre o învǎţare nonformalǎ 

şi despre petrecerea timpului liber într-un mod care place elevului. Aceasta 
presupune activitǎţi care au loc în afara mediul şcolar   şi sunt preferate de elevi 
deoarece  sunt  mai  atractive.  Printre  aceste  activitǎţi   extracurriculare sunt  şi 

vizionǎrile de spectacole de teatru din incinta teatrelor, respectiv pentru noi, a 
teatrului clasic « Ioan Slavici » din Arad. 

Alǎturi de elevii de la liceul cu Program Sportiv Arad am fost la teatrul « Ioan 
Slavici »  pentru a viziona diverse spectacole în  limba românǎ şi respectiv în limba 
francezǎ, cu ocazia festivalului de teatru francofon « Amifran ». Astfel elevii au avut 
ocazia sǎ cunoascǎ  un alt mediu cultural şi sǎ  le fie stimulat un comportament 
creativ şi un alt stil de viaţǎ.  Având 
posibilitatea  de  a-şi    verifica  şi 

îmbunǎtǎţi cunoştinţele culturale şi 
lingvistice. Contactul direct cu 
dramaturgia a dus la stimularea 
interesului pentru activitǎţi socio- 
culturale  şi  pentru  cunoaştere 
(plǎcând-le o piesǎ de teatru a unui 
scriitor au cǎutat sǎ citeascǎ şi alte 
piese scrise de acelaşi autor şi chiar 
alte informaţii despre acesta). 

Socializare   în    limba   maternǎ 

sau într-o altǎ limbǎ a dus la stabilirea 

unor relaţii  de prietenie cu alţi  tineri 
pasionaţi  de culturǎ  şi în mod special de  teatru.  Învaţǎ din spectacolele la care 
asistǎ sǎ aprecieze valorile morale (cinstea, sinceritatea, etc) şi culturale. De 
asemenea aflǎ cum trebuie sǎ se comporte, ce trebuie sǎ facǎ şi ce nu trebuie sǎ 

facǎ     atunci  când  merg  la  teatru.  Din  contactul  cu  dramaturgia  se  dezvoltǎ 

preţuirea  valorilor  culturale,  dragostea  pentru  artǎ  şi pentru  frumos,  pentru 
operele scriitorilor români sau strǎini. Învaţǎ  sǎ îşi afirme şi sǎ îşi susţinǎ  ideile. 
Curiozitatea astfel cultivatǎ îi îndeamnǎ sǎ citeascǎ şi sǎ îşi doreascǎ sǎ cunoascǎ 

mai mult. 

Atât   activitǎţle curriculare cât şi cele extracurriculare sunt importante în 
dezvoltarea armonioasǎ a personalitǎţii elevului. 
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“Un oraş este produsul viu al mâinii şi minţii umane, reflectând 
istoria omului, zbaterea lui pentru libertate, creativitate, genialitate - şi 
egoismul şi erorile sale.” 

Charles Abrams 
 

Puţini dintre elevi, poate nu doar elevi, nu ştiu  prea multe despre cartierul 
în care trăiesc, de  unde îi provine numele, nu au destule informaţii despre  oraşul 
natal, judeţul în care trăiesc, motiv pentru care am  decis ca    în  articolul următor 

să vă prezint nişte curiozităţi arădene. Acesta a fost şi titlul proiectului pe care l-am 
desfăşurat  alături  de  elevii  mei  pe  parcursul  anului  şcolar  2016/2017.  Acest 
proiect a avut drept scop cunoaşterea contextului istoric şi geografic al judeţului 
Arad. În continuare, vă prezint informaţiile pe care elevii mei le-au descoperit pe 
parcursul acestui proiect. 

De unde provine numele de Arad? 
Numele judeţului  Arad vine   de   la   Orod, un  cavaler al  Regelui Ungariei 

Ştefan I  care a condus şi  a câştigat multe bătălii, în  secolul XI,  în jurul anului 
1080, şi  care a avut un rol  important în  cucerirea Transilvaniei, proces ce  a avut 

loc  între secolele XI - XIII. Ulterior, denumirea zonei, pe atunci comitat, s-a 
transformat în  “Arad”.   Actualul Arad este menţionat  şi  în  „Cronica pictată  de  la 

Viena”, din 1331. 
Primele atestări documentare 

        1028 – Prima atestare documentara a zonei Aradului 
        1078 – 1081 – Cea  dintâi mentiune a localitatii 

        1331 – Orasul este mentionat în „Cronica pictata de  la Viena” 

De unde provin denumirile cartierelor din Arad 
Fie că  sunt mai vechi sau mai noi, cartierele din  Arad au câte o istorie, atât 

în  ceea ce  priveşte denumirea lor,  cât şi  în  ceea ce  priveşte modul în  care s-au 
format.Trei dintre cartierele mari ale  Aradului, Micălaca, Gai  şi  Sânicolaul Mic,  au 

fost, în trecut, comune de  sine stătătoare, iar  numele lor  au o istorie mai aparte. 

Micălaca:  Numele  de   „Micălaca”, păstrat   de-a  lungul  timpului   în   diverse 

variante, vine, cel mai probabil, de  la românescul „loc al lui  Mica”,  cu trimitere la o 

veche familie de localnici. De  aici  se  ajunge la  „Mica-loc”  şi,  ulterior, la denumirea 

de  astăzi. În  anul 1930, Micălaca a fost alipită oraşului Arad. Până atunci, a fost 

comună de  sine stătătoare,  iar   mai înainte sat, fiind una  dintre cele   mai vechi 

aşezări din  comitatul Aradului. 
Bujac.Din  punct de  vedere etimologic, denumirea cartierului  e posibil să derive 

din  cuvântul  „bugeac”, de  origine asiatică (turcă-bucak),  cuvânt denumit în  DEX 

ca  însemnând „ţinut de  stepă, brăzdat de  văi  adânci şi  seci  şi  lipsit de  ape 

curgătoare“.Motivaţia denumirii este plauzibilă, deoarece terenul este lipsit de  ape 

curgătoare.Tot atât  de   bine,  denumirea  poate  deriva  din   substantivul  neutru 

„bulhac”,  folosit şi  astăzi în  Moldova, sinonim cu  mlaştină,  mocirlă, smârc  (cf. 

dicţionar de  sinonime).Terenul cartierului, până nu demult, era foarte mlăştinos, 

deoarece stratul de  apă freatică este la suprafaţă. 
Sânnicolau Mic (în   română  şi Sânmiclăuş, în  maghiară   Kisszentmiklós, în 
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germană Kleinsanktnikolaus) a fost  o localitate din Banat, situată la sud de  Arad şi 
de Mureş şi la est de Aradul Nou. Multă vreme, localitatea a fost denumită  Szent- 
Miklos, adică localitatea Sfântul Nicolae. E posibil ca denumirea localităţii să aibă 

legătură cu  cea   a hramului  fostei biserici din   lemn, care se  găsea în apropierea 

actualei  biserici, având hramul Sfântul Nicolae. Sânicolaul Mic este situat în  plină 

câmpie, în  apropierea  râului  Mureş, în   partea de   sud-est  a  oraşului  Arad, la 

confluenţa cu cartierul Aradul-Nou. Aşezarea Sânicolaului  Mic  a avut statut  de 

comună  până   la    începutul   anilor   „50,    când,   în    urma   unor   reorganizări 

administrative, Sânicolaul Mic a devenit cartier al oraşului Arad. 
Gai.Până în  prezent nu se  cunosc date precise privind înfiinţarea şi  alipirea 

Gaiului la  oraşul Arad.  Câteva însemnări  din   1937, ale  preotului paroh Nicolae 
Ionescu (1882-1959), rămase în  manuscris, sunt interesante prin informaţiile lor, 

dar insuficiente. Potrivit acestora,  comuna,  scris  oficios „Aradgai”, nu  s-a numit 
întotdeauna  aşa.  Poporul o  numea numai „Gai”.   În   vremurile  vechi  s-a numit 
„Gaia”. Se  zice,  că  împrejurimile Gaiului de  atunci au fost  pline cu apă şi  turcii cu 

găi  treceau să ajungă pe  locul populat.Prin  anii 1800, numele  comunei s-a scris 
„Gai”,  până în  anii 1820, când deja numele înscris în  matricole se schimbă în 

„Gaiu”.Ipoteza atribuirii numelui „Gai”,  inspirat din  mediul natural, cuvânt care în 

limba sârbă  înseamnă  „dumbravă“, este  mai plauzibilă. Această denumire  mai 

poate fi  întâlnită în două localităţi din Banatul românesc şi  sârbesc, aşezate pe 

suprafeţe,  cu un facies geografic asemănător. 

Aradul Nou a fost   un târg şi o cetate, pe malul bănăţean al Mureşului, în 
dreptul Aradului. Astăzi, Aradul Nou cuprinde şi fosta comună  Mureşel. S-a alipit 
de Arad în anul 1948. În acest cartier, în anul 1661 a fost  descoperită în  înscrisuri 
menţiunea Yeni-Varat   (New Arad), un nume turcesc bazat pe oraşul situate în 
vecinătatea Aradului. 

Cartierul Aurel Vlaicu a apărut după cel  de-al Doilea Război Mondial, o parte 

dintre terenurile pe care s-au construit  noile blocuri de  locuinţe fiind întregistrate 

în cartierul Gai. Numele cartierului provine de la celebrul aviator Aurel Vlaicu. 
Cartierul Funcţionarilor este un cartier al oraşului Arad, numele acestuia 

provenind de  la  funcţionarii în  diverse instituţii publice, care şi-au ridicat case în 

această zonă pentru a fi cât mai aproape de  locurile de  muncă aflate în  centrul 

oraşului. 

Confecţii este un cartier de  blocuri, situat în  partea de  vest a oraşului Arad. 
Numele cartierului  provine de   la  celebra Fabrică  de   Confecţii, situată  în acest 
cartier. 

Cartierul  Grădişte  (în   maghiară  Mosóczy) este  unul   dintre  cartierele 

municipiului  Arad, înfiinţat  în perioada interbelică.  Cel mai probabil, denumirea 
acestuia  provine de   la  numărul  mare de   grădini care erau  cultivate de   fiecare 

locuitor, care avea în proprietate o casă cu teren. 

Pârneava  –  mai  demult  Valachay  (Walachei)  –  este  unul  dintre  cartierele 
municipiului Arad considerat cartierul românesc. Pârneava se  află  spre apus de  la 

centrul oraşului, de care este despărţită prin Calea Şaguna şi se întinde până la 
câmpul de sub Pădurea Ceala, Cimitirul de jos şi Canalul Mureşului (Ieruga), 
denumiri folosite de pârnăveni. 

Drăgăşani (Ráczfertály) -Pe  locul actualului cartier Drăgăşani s-a aflat aşezarea 
Papokfejérgyháza, atestată  documentar în 1552. În anul 1567, dispunea de 38 de 
familii, iar în anul 1579, de 32 de familii. După cucerirea Aradului de  către turci, a 

fost  construită o cetate patrulateră, pe  locul fabricii TEBA. 
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Centrul- Într-una  din   zonele centrale  ale   oraşului a fost, în  trecut,  „Civitas 

Germanica” sau  „Cartierul  German”. Cartierul  German  din   Arad era  situat  în 

„Insula Mare a  Aradului”, cuprinsă  între  primul  şi al doilea braţ  al 
Mureşului.Primul braţ, numit Mureşul Mic (Parvus Mariusus) se desprindea din 
Mureş în dreptul bazei sportive UTA. Al doilea braţ pornea din apropierea Palatului 
Cultural şi trecea pe lângă actuala Primărie. Zona era locuită  aproape în totalitate 
de meşteşugari germani catolici. Cei mai bogaţi locuiau pe bulevardul central şi pe 
Strada Domnilor (Herren gasse), actuala stradă  Mihai Eminescu. Primăria  din 
„Civitas Germanica” era situată în  Piaţa „Avram Iancu“ (în cele din urmă, primăria 
sârbească  şi cea germană  s-au unit). Cartierul avea şi un cimitir al comunităţii 
catolice, situat în spatele primăriei vechi. 
Aradul deschizător de  drumuri 

Mulţi dintre  noi   ştim  că   Arădenii au  pus  bazele multor  domenii la   nivel 

naţional, la  Arad fiind înfiinţate  de  la  prima şcoală pedagogică din   ţară, primul 

conservator muzical din  ţară şi până la prima fabrică de  maşini sau de  ceasuri din 
România. Domeniile ale  căror baze au fost  puse la  Arad sunt însă mult mai multe. 

Acestea le voi enumera mai jos, oferindu-vă şi detalii despre istoria lor: 

Preparandia – prima şcoală pedagogică românească din Transilvania, 
a fost  înfiinţată la  Arad în  anul 1812, fiind de  altfel printre  primele instituţii  de 

învăţământ din  Europa, dat fiind faptul că  prima şcoală normală a fost  înfiinţată 

cu  doi   ani  mai  devreme,  la   Strasbourg.  Şcoala a  fost   înfiinţată  cu  acordul 

Împăratului Francisc I al Austriei, iar  printre primii profesori ai acestei instituţii se 

numără şi Dimitrie Ţichindeal (1775-1818 ) şi Constantin Diaconovici Loga (1770 – 

1850). 
Teatrul Vechi – în Arad a funcţionat primul teatru permanent de pe 

teritoriul actual al ţării noastre, acest lucru este o dovadă a importanţei pe  care 

teatrul şi  cultura în  general au ocupat-o  în  viaţa arădenilor.  Clădirea Teatrului 

Vechi, cunoscut şi ca Teatrul Hirschl, clădire amplasată  pe Str. Gheorghe Lazăr, 
nr. 1-3,  a reprezentat  multă  vreme atât  pentru  turişti cât şi pentru Arădeni, unul 
dintre cele mai interesante edificii ale oraşului.  Un lucru interesant este faptul că 

în cadrul acestor trupe activa ca sufleor marele poet român Mihai Eminescu. 
Teatrul Hirschl se închide în anul 1873. Asta pentru că  în  anul 1874 s-a deschis 
prima stagiune în sala de  spectacole din  teatrul actual. 

Conservatorul arădean – Necesitatea unui conservator în Arad a fost 
consemnată în jurul datei de 15 februarie 1833, când  mai  mulţi  melomani 
arădeni,  membrii  ai   Asociaţiei iubitorilor de muzică  –   Gessellschaft der 
Musikfreunde (înfiinţată în  acelaşi an)    s-au  întâlnit la  reşedinţa unuia dintre ei, 

punând în discuţie acest lucru. 

Prima  fabrică  de  maşini – Marta,  adică  Magyat  Automobil  Reszenvey 

Tarsasag  Arad,  a  luat  fiinţă  în  anul  1909 la   Arad,  fiind  o  sucursală  a  firmei 

americane Westinghouse, prin intermediul filialei  din  Le Havre, Franţa. Fabrica a 

luat fiinţă după ce  la  solicitarea din   1908 a primăriei din   Arad de  a se  dota cu 

autobuze  primeşte  în   1908  un  răspuns  mai  mult  decât  favorabil din   partea 

Westinghouse Le Havre: oferta construirii unei fabrici pe  un teren pus la  dispoziţie 

de  Primăria Arad.. 

Primul zbor din România al lui Aurel Vlaicu – în anul 1912, la Arad 
venea Aurel Vlaicu, direct de la Viena, acolo unde, la concursul aviatic internaţional 
de la Aspen, a câştigat trei premii. Vlaicu urma să întreprindă primul său zbor din  

România, după ce zborul care fusese programat la Blaj  pentru 
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data de  26  august 1911 fusese anulat din  motive meteorologice. Ajuns la  Arad în 

jurul orei  22,  acesta este aşteptat la gară de  Comitetul de  organizare al zborului ce 

urma  să  aibă  loc,    în    frunte   cu  Vasile  Goldiş,  redacţia   ziarului  Românul, 

reprezentanţii intelectualităţii româneşti locale şi o mulţime de  admiratori. 

Prima linie ferată electrică din estul Europei – la 10 aprilie1913, este 
inaugurată prima linie ferată electrică din estul Europei şi a opta din lume, pe ruta 

Arad-Podgoria, care, până în  1965 la  inaugurarea căii  ferate  Braşov-Predeal, a fost 
singura de acest fel din  ţară. 

Primul campionat de canotaj – în 1923, are loc la Arad primul campionat 
naţional de canotaj din România, în   organizarea  Asociaţiei  Vâslaşilor  Murăş  din 
Arad (actualul Club Sportiv „Voinţa” Arad 

Prima fabrică de ceasuri – Aradul a fost unicul oraş din ţară care a avut o 
fabrică de ceasuri, înfiinţată în 1951. La  început, aceasta purta  nume comune 

precum   „Cooperativa  Metalul”,  „Precizia” şi   de-abia   apoi  „Victoria”, având  ca 

întemeietori pe  Iosif  Berenz, Simolan şi Hollosy. În anul 1951, în  fabrica de ceasuri 
se  produceau 300 de  ceasuri în  12  luni, adica asamblarea unui mecanism dura o 

zi  lucrătoare.Iosif Berenz (1930), născut  în  Sânpetru German, a fost unul dintre 

întemeietorii fabricii de  ceasuri şi a condus-o timp de aproape 40 de ani. 
Prima fabrică de păpuşi din ţară – anul 1959 vine la Arad cu înfiinţarea 

primei fabrici de păpuşi din ţară – Arădeanaca. Ea  este unica firmă din   România 

care a produs păpuşi. Nici  Ungaria, nici   Bulgaria sau  Iugoslavia nu  au avut o 

asemenea producţie. Cea   mai apropiată  fabrică de  profil s-a  aflat în  Rusia, dar 

calitatea păpuşilor ruseşti nu s-a  apropiat de  a celor româneşti. Până în  1989, 

Arădeanca  avea  aproape  toată  producţia  destinată   exportului,  atât   în    ţări 

socialiste, cât şi  capitaliste. Păpuşile „Nadia Comăneci” au fost  în  topul vânzărilor, 

alături de  cele  tip  „Bebe”.  După Revoluţie, Arădeanca şi-a pierdut încet pieţele de 

desfacere. Erau  aduse  din   import  manechinele  „Barbie”, extrem  de   căutate  de 

către românii care doreau cadouri scumpe pentru  copiii lor.  O  „Barbie” originală 

costa peste 100 de   euro, bani cu care românii puteau  cumpăra  10   păpuşi de 

Arădeanca. 

Primul muzeul al cofetăriei din ţară – În  anul 2006, la Arad, unul din 

ultimii cofetari de elită ai oraşului, a inaugurat Muzeul Cofetăriei, primul muzeu de 

acest gen din ţară. Adunând fie de  la  fiare vechi, fie de  la  urmaşii elitei de  cofetari 

ai Aradului, utilaje de  preparat dulciuri, sau alte obiecte ce se  găseau acum câteva 

decenii în  orice cofetărie, Ioan Gui  a reuşit să umple două încăperi din   casa lui 

pentru a le arăta şi altora cum stăteau lucrurile în  industria prăjiturilor cu decenii 

în  urmă. Pe  lângă  zecile de  exponate, pereţii micului muzeu sunt  împodobiţi cu 

imagini de  colecţie, printre care şi  o  poză cu prima cofetărie din   Arad,  Cofetăria 

Matzky acolo unde astăzi este Mc Donald‟s. 
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9 Mai - Ziua Europei 
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Pe continentul european, Ziua Europei este o  sărbătoare anuală  a păcii şi 
unităţii  în  Europa.  Această zi  este  de   asemenea cunoscută  ca Ziua  Schuman, 

comemorând declaraţia istorică a ministrului de externe francez, Robert Schuman. 
Ziua   Consiliului   Europei   reflectă   propria   înfiinţare    în   1949,  în   timp 

ce Uniunea Europeană celebrează data propunerii înfiinţării CECO în  1950. Ziua 
Europei este unul  dintre simbolurile europene menite să promoveze unitatea  în 

rândul europenilor. 

9 mai este celebrată în   diferite  forme  în   majoritatea statelor membre ale 
Uniunii Europene şi în ţările din jur, cum ar fi Turcia. Datorită naturii  politice a 

zilei,  au fost  observate încercări de  a educa oamenii despre Uniunea Europeană şi 
discursuri în sprijinul integrării europene. Drapelul este un alt simbol cu un rol 
important în  celebrarea zilei  Europei. Deşi există preferinţa de a sărbători ziua 
Europei pe 9 mai, având în vedere vizibilitatea mai mare a Uniunii Europene, 5 
mai este încă  celebrată  în unele state  europene datorită  rolului Consiliului în 

apărarea drepturilor omului, democraţiei parlamentare şi a statului de drept.   În 

contrast, Declaraţia Schuman a fost doar o propunere de unire a industriilor de 
cărbuni şi oţel ale Franţei şi Germaniei. 

Ziua Europei, Ziua Independenţei proclamată în  1877 şi  Victoria Coaliţiei 

Naţiunilor  Unite  în   cel   de-al  Doilea  Război  Mondial 1945  –  sunt  motivele de 
sărbătoare pentru poporul român, în ziua de  9 mai. 

Proclamarea independenţei statale la 9 mai 1877 nu a fost un act spontan ci 
o încununare a strădaniilor tot  mai numeroase din  acei ani, o aruncare peste bord 

a ultimei verigi a suzeranitaţii otomane. 

În  acea zi  memorabilă,  Mihail Kogâlniceanu,  declara  în   Parlamentul ţării: 
„suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”. Independenţa 
astfel proclamată trebuia consfinţită şi apărată pe  câmpul de  luptă spre a putea fi 
impusa forţelor militare turceşti si recunoscută apoi de puterile europene. 

Al doilea eveniment se refera la ziua de 9 mai 1945, zi in care Aliaţii  din  cel 

de-al   doilea război mondial au  obtinut  victoria impotriva Germaniei naziste, 

punând astfel capat celei mai pustiitoare conflagraţii din istoria continentului 
european. 

Cel de al treilea eveniment este ZIUA EUROPEI – „Pacea mondială nu poate fi 
asigurată fără a face eforturi creatoare proporţionale cu pericolele care o ameninţă.  
Contribuţia  pe  care  o  poate  aduce  civilizaţiei  o  Europă 
organizată  şi  activă  este  indispensabilă  pentru  menţinerea  unor  relaţii 
paşnice…. Nu am reuşit să realizăm o Europă unită şi ne-am confruntat cu 
războaie”.  Fragment  din  textul propunerii  prezentate  de  ministrul francez  al 
afacerilor externe Robert Schuman, care a stat la baza creării Uniunii Europene de 

astăzi. 

Cu ocazia zilei de 9 mai, elevii şcolii noastre, clasele a VIIa şi a IXa, au 
realizat referate, colaje şi desene din care reiese însemnătatea zilei de 9 mai, nu 
doar în Europa, ci şi la noi în ţară. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Declara%C8%9Bia_Schuman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/CECO
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stat_membru_al_Uniunii_Europene
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stat_membru_al_Uniunii_Europene
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stat_membru_al_Uniunii_Europene
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turcia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Integrare_European%C4%83
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Lectura, o nouă formă a fericirii 
 

prof. David Daria Roxana 
Școala Gimnazială Livada 

 
 
 

Inapetența pentru lectură a 
copiilor este o problemă  reală, pe care 

profesorii de limba română trebuie să o 

depășească identificând nu doar 

strategii adecvate, ci și adevărate punți 
de comunicare cu elevul. O apropiere 
sinceră a tuturor  elevilor de  gimnaziu 

din școală față de carte și literatură  s-a 
creat  în   cadrul  unui  cerc literar 

organizat într-o atmosferă informală, 

fiecare  elev   fiind  liber  să   propună 

titluri nou apărute, să prezinte sau să 

lectureze fragmente din  cărțile preferate, ori să genereze, ghidat de  către profesor, 

discuții despre textul literar . 
Scopul cercului de  lectură a fost   acela de  a-l transforma  pe  elev  într-un 

adevărat consumator de  lectură, conştient de  valoarea şi importanţa cărţii în 

desăvârşirea personalităţii lui, de  rolul pe  care-l ocupă  cartea  în  relaţionarea cu 

lumea din jur, cu restul universului. 
Cercul de  lectură a constat, în  general, în  lectura cu voce  tare a unor părți 

generoase din  cărțile propuse, apoi de discuții care au vizat comprehensiunea 
textului, dar și exprimarea opiniilor elevilor asupra operelor. Scurte ateliere de 
scriere imaginativă au avut scopul de  a provoca imaginația elevilor. 

Activitatea didactică s-a  desfășurat săptămânal, iar curiozitatea stârnită în 
urma lecturii și prezentării de carte din cadrul acestuia i-a impulsionat pe elevi să 

împrumute cărți de la biblioteca școlii cu încântare, nu din obligație. 
Câteva obiective importante care au fost atinse prin cercul de  lectură sunt: 

descoperirea, fără constrângerile catalogului, a plăcerii de  a citi,  cultivarea lecturii 

de  plăcere   şi    a   a   analizării  acesteia,  stimularea 
interesului  pentru  literatura  română  si   universală, 
resuscitarea a  interesului pentru  actul  lecturii, 
formarea  la  elevi  a unei gândiri proprii de  relaţionare 

cu cei din  jur şi cu ei înşişi. 

Un  aspect important care a  îmbunătățit 
considerabil activitatea cercului de lectură a fost 

îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii școlii. Au 

fost donate cărți atractive, care au reușit să le distragă 

elevilor atenția de la lumea din calculator și să  îi  cufunde  în   lumi  mult  mai 

complexe. 
Evaluarea activităților din  cadrul cercului de  lectură s-a făcut prin aplicarea 

unor  chestionare, interpretarea acestora indicând că  lecura poate însemna cu 

adevărat descoperirea unor lumi noi, încântare și fericire. 
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Unitatea şcolară şi activitatea managerială 
director prof. Bogdan Lucia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

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). În 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”. 

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. 

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). 
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-ul 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 
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arhitectura conducerii. 
Modelele de  comportament decizional trebuie gândite şi  ele  istoric, adică într-o 

dinamică sincronă cu dinamica sistemelor sociale în care se  exercită. 

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 

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. 

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. 

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” . 

Eficienţa  stilurilor  de   conducere  defineşte  posibilităţile managerului     de   a 

genera participarea performantă a cadrelor didactice la  realizarea în  condiţii de 
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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 

ajuns la  o  bună cunoaştere reciprocă şi  la  convingerea necesităţii de  a coopera, 

stilul democratic de conducere este mult mai eficient. 
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 

coordinate, stilul  de  conducere îşi  aduce o  contribuţie valoroasă la  „umanizarea 

muncii”. 
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Învăţare şi creativitatea în desfăşurarea activităţilor curriculare şi 

extracurriculare 
prof. Dima Crina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 
„A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulţime de cuvinte, 

fraze, expresiuni şi opiniuni din diferiţi autori, ci a le deschide calea cum să priceapă 
lucrurile.” 

John Amos Comenius 
 

Prin însăşi trăsătura  ei definitorie, originalitatea, creativitatea pare a fi 

incompatibilă cu idee   de   educaţie deliberată. Cum putem educa o persoană să 

devină originală, când prin însuşi acest fapt ea şi-ar pierde originalitatea? Este 
originalitatea educabilă sau nu? Problema a preocupat mulţi gânditori în  domeniu, 

iar  concluzia lor  a fost  una singură. Originalitatea poate fi privită ca o  formă de 

conduită care nu se deosebeşte în  principiu de  alte forme ale  conduitei umane. 

Drept urmare, demersurile teoretice şi practice actuale asupra acestei probleme au 
stabilit următoarele: 

- creativitatea este educabilă şi poate fi evaluată 

- se  pot  identifica şi  aplica anumite metode, tehnici de  stimulare a creativităţii cu 

caracter general sau specific diferitelor domenii de activitate. 
Multă vreme creativitatea a fost privită ca  un privilegiu dobândit ereditar de 

o minoritate, urmarea  fiind faptul  că  şcoala nu a acordat atenţie specială acestui 

subiect.   Astăzi  s-a   stabilit  că   activitatea  creatoare  reprezintă  într-o   măsură 

apreciabilă abilităţi învăţate, drept urmare, cultivarea gândirii novatoare a devenit 

o  sarcină  importantă  a  şcolii contemporane. Un   lucru  este  sigur,  capacitatea 

creatoare nu se  realizează în  nici  un caz  de  la sine, doar stimulând gândirea logică, 

iar disputa dintre taberele  pro   şi  contra  privind  educabilitatea  creativităţii  s-a 
finalizat cu concluzia că  nici  o  trăsătură a personalităţii umane nu este exclusiv 

ereditară şi nici  una exclusiv ambientală. 

Există şi  opinii sceptice ale  celor care nu cred în  puterea şi  eficienţa 

învăţământului de  a promova libertatea spiritului, fantezia lipsită de  constrângeri 

a spiritului creator. Chiar dacă aceste opinii conţin mult adevăr, trebuie să ţinem 

cont de  faptul că  mintea omenească are o uimitoare plasticitate. Suntem capabili 

în  aceeaşi măsură să realizăm raţionamente obiective disecând critic, aşa cum am 

fost  învăţaţi de  şcoala tradiţională, dar în  acelaşi timp putem să ne  dăm măsura 

propriei capacităţi de  a crea şi de  a ne  crea. 

Odată ce  disputa pe  această temă a fost  rezolvată, următorul pas a constat 

în   stabilire  de   metode  şi   tehnici  operaţionale concrete care  să  se   dovedească 

eficiente în  stimularea creativităţii. De  altfel, sub presiunea directă a cerinţelor din 

economie, industrie,  viaţă socială, fără să  se   mai aştepte  rezolvarea  problemei 

educabilităţii   sau   noneducabilităţii  creativităţii,   au   fost   deja   inventariate 
metodologii şi  tehnici operaţionale de  stimulare  a creativităţii specifice diverselor 

domenii de activitate. 

Creativitatea este proprie tuturor copiilor, iar pe  măsura dezvoltării 

ontogenetice se  conturează treptat, conducând la  diferenţierea şi  individualizarea 

personalităţii lor  sub aspectul creativităţii. Fiecare copil   dispune de  un potenţial 

creativ ce  îmbracă nuanţe individuale şi cunoaşte o dinamică specifică de-a lungul 
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dezvoltării ontogenetice.  Deosebirile se  exprimă prin intensitatea cu care el  se 

manifestă şi  prin domeniul în  care se  aplică. Acest potenţial va  evolua pe  direcţia 

unei dominante specifice în  funcţie de  felul  în  care se  corelează factorii implicaţi în 

acest  fenomen, de   experienţa acumulată,  de   contextul  psihosocial  în   care  se 

manifestă.  Cunoaşterea  lui    reprezintă  o   condiţie  primă  pentru   organizarea 

demersului educaţional în direcţia creativităţii. 

Stimularea şi  educarea creativităţii este funcţie de  multitudinea de  influenţe 

de  natură externă sau internă care se  exercită asupra tânărului. În  acţiunea de 

stimulare  şi   educare  a  creativităţii  se   recomandă să  se   asigure  următoarele 

condiţii: 

- asigurarea  unor condiţii favorabile pentru  apariţia  intereselor şi  preocupărilor 

sistematice ale  copilului, a motivaţiei sale intrinseci; 
- crearea unei ambianţe stimulative care să înlăture blocajele emoţionale; 
- încurajarea  iniţiativelor personale în  descoperirea noului, în  descoperirea unor 

relaţii neobişnuite între entităţi izolate şi separate; 
- încurajarea atitudinilor nonconformiste, combaterea prejudecăţilor şi rigidităţii în 

gândire; 
- procurarea de  experienţe deosebite. 

Lărgirea posibilităţilor noastre de  percepţie şi  înţelegere prin diferite tehnici 
şi  procedee va  avea ca  efect consolidarea eului, fapt ce  va  atrage după sine un 

comportament creativ. Ceea ce  este important şi  determinant în  acest proces nu 

este talentul, ci experienţele acumulate în timpul procesului creativ. 

În  procesul de  dezvoltare a capacităţilor creative pot  să se  interpună o serie 

de  obstacole care ţin fie  de  structura  interioară a subiectului, fie  de  factorii de 

mediu care, în  ultimă instanţă, acţionează tot  ca factori psihologici. Aceşti factori 

inhibitori pot fi clasificaţi în  funcţie de  sursă, de  cauza internă-subiectivă  sau cea 

externă-obiectivă. 

Tot  în  această  categorie de  blocaje se  înscrie şi  critica prematură.  Atunci 

când ne  gândim la  soluţionarea unei probleme, sunt momente când ne  vin  serii de 

idei.  Dacă suntem tentaţi ca  imediat ce  avem o idee  în  minte să judecăm sau să 

discutăm  critic valoarea ei,  riscăm să blocăm capacitatea de  a mai căuta soluţii 

noi. La  fel  de  păguboasă poate fi şi  acceptarea primei idei  care ne  vine  în  minte, 

deoarece nu întotdeauna soluţia cea  mai bună apare atât de  repede pe  cât ne-am 
dori, uneori ea  se  lasă aşteptată şi căutată. 

Dintre factorii de  blocaj social cel  mai des citat este atitudinea conformistă. 

Căile de  exercitare a presiunilor pentru  convenţional sunt  multiple, începând cu 

relaţia  profesor-elev, continuând  cu  metodele didactice, programele, manualele 

folosite etc.  Acelaşi efect  îl  are  presiunea  egalizatoare exercitată de   tineri unii 

asupra altora prin orientarea după colegii  de  aceeaşi vârstă din  teama de  a nu fi 

altfel decât aceştia. Impunerea unor norme general valabile de  gândire şi 

comportament manifestate prin gusturi  şi  preferinţe identice, supunere 

necondiţionată faţă de  cerinţele modei, sublinierea apartenenţei  la  grupul sexual 

pentru a nu se confunda cu colegii de  sex   opus sunt  urmările acestei presiuni. 

Efectul acestor factori de  blocaj creşte pe  măsură ce  copiii trec în  fazele superioare 

de  dezvoltare. Iată cum pot  să apară dinspre profesor asemenea efecte de  blocare a 

creativităţii: 

- priveşte cu dezaprobare şi  suspiciune pe  copiii cu comportări neobişnuite, ceea 

ce-i descurajează pe  aceştia să se  comporte creativ 

- acceptă mai greu copiii cu o gândire divergentă 



Tribuna sportivului, nr.10 – Număr dedicat Simpozionului Internaţional „Aportul activităţilor 

curriculare şi extracurriculare în dezvoltarea educabilului”, 2017 

98 

 

 

 
 

- manifestă neîncredere faţă de  fanteziile copiilor 

- este deranjat de  întrebările copiilor mai curioşi care par să conturbe activitatea la 

clasă 

- înţelege greşit relaţia muncă-joc, jocul trebuie să producă plăcere, munca 

presupune  efort şi  oboseală, ceea ce  face  să pară imposibil de  îmbinat cele  două 

activităţi 

- impune constrângeri, reguli stricte, pedepse în munca cu copiii 

- foloseşte excesiv laude  şi  recompense,  ceea ce  poate determina copilul să  se 

orienteze spre acestea şi  nu spre bucuria de  a acumula noi  cunoştinţe şi  de  a le 

utiliza în folosul lui  (orientarea asupra succesului face  ca  încercările tânărului de  a 

realiza ceva  să fie condiţionate de  asigurarea succesului maxim). 

Devenit un  obiectiv prioritar  al   învăţământului,  educarea  şi   dezvoltarea 

creativităţii la  copiii de  toate vârstele presupune o  restructurare  a procesului de 

învăţământ la  toate nivelele sale. Acest deziderat poate fi urmărit prin încurajarea 

iniţiativelor proprii, a manifestărilor spontane, prin formarea unei atitudini pozitive 

faţă de  tot   ce  este nou, prin formarea şi  dezvoltarea aptitudinilor  creative. Noul 

obiectiv  al   şcolii ar  trebui urmat  de   activităţi extraşcolare  în   care poate chiar 

familia ar putea să sprijine eforturile educatorilor. 

În   funcţie  de   specificul  diferitelor discipline  de   studiu,  acest obiectiv cu 

caracter general poate fi nuanţat şi  particularizat, dar educaţia artistică este, prin 

specificul său, un mijloc important de  stimulare a creativităţii. Fiecare materie de 
învăţământ şi  fiecare domeniu de  activitate oferă condiţii generale, dar mai ales, 

condiţii specifice de  aplicare a principiilor ce vizează dezvoltarea gândirii creatoare. 

Instrumentele standard  folosite atâta timp în  şcoala tradiţională - evaluarea, 
recompensa, competiţia, limitarea capacităţii de  alegere, învăţarea bazată pe 

memorare - pot   avea efecte negative asupra  evoluţiei creativităţii. Constângerile 

trebuie  folosite de   educator numai în   măsura în   care pot   să  dea stabilitate şi 

repere.  „Tinerii   au  nevoie de   limite  şi   de   o   schemă generală pentru  pentru 

realizarea unei sarcini, dar în  aceste limite este bine ca  ei să aibă posibilitatea de a 

alege. 
Conţinutul acestor discipline trebuie să  prevadă activităţi educaţionale şi 

sarcini pe  care elevii  trebuie să le rezolve pentru  a-şi forma în cadrul lor  deprinderi 

în   direcţia amintită.  Odată  ce   s-a   stabilit  ideea transferului  creativităţii de la 
nivelul unui domeniu specific la  nivelul potenţialului creativ general sub formă de 

abilităţi  cognitive şi  atitudini şi  trăsături de  caracter, înseamnă că  în  urmărirea 

acestui obiectiv pot  fi implicaţi toţi  educatorii, iniţiaţi ei înşişi şi  formaţi în  această 

direcţie. 

Pentru  majoritatea disciplinelor, calea principală o  constituie  metodele de 

lucru activ-participative cu tinerii - problematizarea, învăţarea prin descoperire, 

experimentul, studiul de caz, brainstorming-ul, sinectica, dialogul dirijat, jocul 
didactic. Toate se  bazează pe  interacţiunea colectivă între cei  ce învaţă, pe  discuţii, 

schimburi  spontane  de    idei,  impresii,  păreri   în    cadrul   clasei  şi  observaţii 

independente.  Ceea  ce   se   urmăreşte  în   principal  prin  aceste  metode este  ca 

profesorul să  propună   o  problemă  pe   care tinerii să  o  rezolve singuri  sau  în 

activităţi pe  grupe. Dacă problema este dificil  de  rezolvat profesorul poate interveni 

cu întrebări ajutătoare apelând la  metoda descoperirii dirijate sau  a dialogului 

dirijat. 
Şi  metodele tradiţionale dacă  sunt  folosite cu  pricepere pot   direcţiona şi 

stimula potenţialul creativ al  tinerilor. Observaţia, exerciţiul, conversaţia, studiul 
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individual se  pot  converti prin înnoire, astfel încât să corespundă noilor cerinţe ale 

pedagogiei creativităţii. Ele  pot  fi folosite cu succes acolo unde metodele moderne 

sunt mai greu de  aplicat, sau chiar în completarea acestora. 

Nu  trebuie subestimat rolul educatorului în  stimularea potenţialului creativ. 

El  trebuie să încurajeze curiozitatea, deschiderea şi  spontaneitatea tinerilor prin 

crearea unei atmosfere destinse, de  apropiere, care să înlăture blocajele afective, 

folosind în  acelaşi timp metode de  lucru adecvate. Poate că  aici  ar fi necesară  o 

mai mare insistenţă  în  dezbaterea problemelor, deoarece educatorii nu  au  încă 

pregătirea necesară în  direcţia realizării noilor obiective. Se  constată lipsa unor 

îndrumare  metodologice care să  precizeze modele de   lucru  cu copiii, eventuale 

probleme,  modalităţi  de   intervenţie  şi   rezolvare care  să  poată  să  orienteze 
activităţile didactice. Lucrurile nu pot   fi  lăsate pe  seama inspiraţiei profesorului 

sau   elevului.  “Influenţele exercitate  de    profesor asupra  tinerilor sunt 

hotărâtoare…iar între creativitatea elevului şi  cea  a educatorului există o strânsă 

corelaţie,…ceea  ce  înseamnă că   în   primul rând  profesorul trebuie să  adopte o 

atitudine creativă în  activitatea sa educativă” (E.Landau, Psihologia creativităţii, p. 

95). 

Este cunoscut faptul că  succesul în  predarea unei discipline de  învăţământ 

nu  este condiţionat numai de   stăpânirea  specialităţii. Cunoaşterea  temeinică a 

conţinutului  materiei de  studiu este o  condiţie necesară dar nu suficientă, mai 

ales dacă ţinem seama de  cerinţele pedagogiei moderne. Calităţile personale, 

experienţa didactică şi  folosirea cu pricepere şi  inteligenţă a metodelor de  predare 

pot   să asigure aceste cerinţe ale   învăţământului actual. ,,O  metodă atestată  ca 

fiind bună se  poate transforma în  contrariul ei,  poate deveni chiar o caricatură în 

mâinile unui profesor nepriceput” (I. Radu, M. Ionescu, Experienţă didactică şi 

creativitate, p. 85) 
O primă regulă ar fi ca  eductorii să fie preocupat să înveţe de  la  predecesorii 

săi. Aceasta pentru a se  evita superficialitatea şi  lipsa de  coeziune în  transmiterea 

cunoştinţelor, din   dorinţa de  a urmări cu orice preţ ,,creativitatea”. Sarcina 

educatorului constă apoi în  transmiterea conţinutului de    cunoştinţe şi standard 

tânărului într-un mod care să-l facă receptive la acestea. 
La   prima  vedere am   putea  să  credem că   în   trecut  educatorii nu  erau 

preocupaţi să-i facă pe  tineri să devină persoane creative, ceea ce  nu este întru 

totul  adevărat.  Dacă în   trecut  pedagogia considera  că   doar anumite  persoane 

dăruite cu calităţi speciale pot  deveni creative, pedagogia contemporană aspiră să 

formeze  din   toţi   tinerii persoane  creative. Creativitatea  este  privită  azi   ca   un 

fenomen general  uman,  şi   nu  ca   apanajul  unei  minorităţi,  idee   ce   a  frânat 

dezvoltarea acesteia în cazul multor indivizi. 

Un    educator  de    viziune  tradiţională  ar   putea   considera  că    termenii 

creativitate  şi  creaţie sunt  destinaţi să definească personalităţile sau  realizările 

remarcabile şi  poate sunt  folosiţi şi  aplicaţi cu prea mare uşurinţă  în   diverse 

situaţii de  pedagogia modernă,  pierzându-şi  astfel din   valoare. Chiar dacă 

improvizaţiile şi  creaţiile  copiilor i-ar impresiona  prin  uşurinţa  exprimării, prin 

farmecul şi  sinceritatea lor,   probabil că  ar folosi   cu mai multă prudenţă  aceşti 

termeni, iar  lecţiile, în  forma lor  actuală li s-ar  părea fără valoare, fiind lipsite de 

ordine şi disciplină. 

La  polul opus, educatorul cu o  gândire deschisă caută să pună în  valoare 

diferenţele de  personalitate, să stimuleze şi să cultive interesele şi talentele fiecărui 
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copil. El  va  căuta  să-i ajute  să  se  bucure de  experienţele care le  permit să se 

dovedească creativi şi să-i înveţe să aprecieze aceste experienţe şi realizările lor,  fie 

că  este vorba de  cele  personale sau ale  celorlalţi. 

Un  învăţământ orientat în  direcţia creativităţii presupune o serie de 

probleme, iar  găsirea de  soluţii adecvate ridică mai multe întrebări: 

- cum se  poate promova spontaneitatea  şi  iniţiativa tinerilor păstrând  în  acelaşi 

timp controlul şi disciplina asupra acestora? 

-  ce   atitudine  să  adopte  profesorul în    cazul  unor  răspunsuri   neaşteptate, 

surprinzătoare? 

- încurajarea copiilor să găsească singuri răspunsuri  şi  rezolvări ale  problemelor 

presupune mai mult timp decât cel alocat prin progrmele de  învăţământ 

- încurajarea  copiilor să  caute  diverse răspunsuri  poate da  un  caracter  ludic 

activităţilor educative, este oare bine? 

- societatea aşteaptă de  la  educator să formeze tinerii în  spiritul conformismului, 

cum răspunde educatorul cu o gândire nouă şi modernă în faţa acestor aşteptări? 

Pentru a putea face   faţă  acestor  probleme pedagogia modernă  dă  educatorilor 

următoarele îndrumări: 

- să respecte ideile, întrebările neobişnuite ale  copiilor 

- să le ofere  oportunităţi pentru a crea din  proprie iniţiativă 

- să le dezvolte încrederea în propriile capacităţi 

- să încurajeze tinerii să se  manifeste spontan  şi  creativ, să aibă curajul să-şi 

exprime ideile şi părerile evitând soluţiile stereotipe şi uniformizarea 

- să le  dezvolte încrederea  în   propriile capacităţi  şi  aptitudini, să-i  ajute  să-şi 

descopere aceste aptitudini pe  care ei  le  manifestă pentru a deveni conştienţi de 

ele 

- să-i încurajeze să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de  grupul 

clasei 

- să încurajeze atitudinea tolerantă faţă de  ceea ce este nou 

- să caute să crească interesul şi  curiozitatea tinerilor folosind metode didactice 

diverse 

- să  promoveze modalităţi variate de   abordare a problemelor, de   manipulare a 

ideilor, obiectelor 

- să creeze o atmosferă de  lucru favorabilă 

- tinerii trebuie să ştie că  se  aşteaptă de  la ei să fie creativi 

Toate strategiile didactice folosite de pedagogia actuală  prezentate mai sus, sunt 

gândite ca   nişte  sisteme deschise.S-a  pus de   către  specialişti întrebarea,  oare 

gândirea în  grup este mai eficientă sub aspectul creativităţii decât gândirea 

individuală? Cei ce au studiat această problemă au ajuns la următoarele concluzii: 

- individul tinde să-şi  exprime cu mai multă uşurinţă  părerea şi  se exprimă mai 

nestânjenit în mijlocul grupului 
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-  grupul  produce  mai  multe  idei,    dar  calitatea  acestora  nu  este  neapărat 

superioară celor produse de  indivizii care au lucrat singuri şi  au comunicat apoi 

rezultatele grupului 

- pe  unii indivizi grupul poate să-i scape de  blocajele interioare, pe  alţii  din  contră, 

îi frânează 

- ritmul colectivului poate să ajute la accelerarea ritmului elevilor mai lenţi, dar nu 

poate să-i încetinească pe  cei impulsivi. 

În  concluzie, putem spune  că  tinerii răspund  cu entuziasm şi  bucurie  la 

noile  forme  şi  metode  de   învăţare, dar aceasta nu  înseamnă că   trebuie să  se 

demoleze şi  să se  uite virtuţile formelor de  educare tradiţionale. De  fapt,  ce  este 

mai important, să se  dea copiilor libertatea de  a–şi pune în  valoare înclinaţiile şi 

iniţiativele personale, sau  să se   urmărească  însuşirea  sistematică, prin metode 

riguroase a conţinutului  fiecărei discipline de  studiu? Asemenea întrebări ce  vin 

din ambele  direcţii ale   pedagogiei ne   conduc la  concluzia că   ar fi  mai de  folos 

realizarea unei sinteze între cele  două modalităţi de  abordare, ce par doar la prima 

vedere ireconciliabile. 

În  acord cu această idee   privind integrarea  celor două  viziuni pedagogice, 

putem afirma că  înţelegerea şi  apropierea lor  ne  poate conduce la  cele  mai bune 

soluţii. Metaforic, se  poate spune că  şcoala de  azi  este obligată de  noile realităţi să 

readucă magia pe  care omul contemporan o caută în  diverse forme de  manifestare, 

atât cuuriculare, cât şi extracurriculare. 
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Educaţia sub aspectul activităţilor extracurriculare 
prof. Mocuţa – Crişan Margareta 

Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad 

 
Lumea  contemporană  este  într-o   continuă  căutare  şi  transformare.  Ce 

caută? Probabil că-şi caută propria-i identitate. Dar ce  este această lume? Suntem 

noi, de fapt. Omul este mereu acelaşi ca fiinţă biologică. Dar spiritual? Dar social? 
Oamenii  de  astăzi  sunt  într-o  căutare  continuă   pentru  a  găsi  soluţii  pentru 
sporirea calităţii vieţii fiecăruia şi a tuturor. Aceasta se  poate, însă, realiza într-un 
climat de  pace, respectiv a drepturilor omului, într-o  libertate fundamentală. Dar 

toate acestea se  învaţă. Unde? Când? Cum? Clubul de la Roma atrage atenţia cu 
prioritate  asupra   caracterului  universal,  global  al   „problematicii  lumii 

contemporane”.  Scepticii  (I.  Ilich,  A.  Toffler)   consideră  că   educaţia nu este în 
măsură să rezolve aceste probleme. Însă, optimiştii, care sunt majoritari, apreciază 

rolul practic al „cultivării”  fiinţei umane în realizarea unei educaţii pentru viitor. 
Viitorul educaţiei trebuie căutat în necesitatea oricărei  societăţi  de a-şi crea un 
ideal de personalitate care să asigure progresul social, cultural şi economic. 
Şi societatea românească de astăzi este în aceeaşi situaţie. Ea este conştientă că 

şcoala – prin slujitorii ei – ţine în mână chiar destinul societăţii, al fiecăruia dintre 
noi. 

Întreaga  reformă  a  învăţământului are la bază  necesitatea sporirii 
caracterului formativ al întregului învăţământ. Nu este suficient şi foarte important 
să  oferim cât  mai multe  cunoştinţe elevilor (aspectul informal), ci este mult mai 
important cu ce rămân elevii în urma procesului didactic. J. Piaget, care susţinea 
că „vom uita tot ceea ce am învăţat, dar nu vom uita niciodată  ceea ce am învăţat 
prin experienţa personală”, dar concepţia lui este pusă în situaţia de a răspunde la 
întrebarea: bine, bine, dar de ce doi, sau mai mulţi copii (chiar gemeni) în aceleaşi 
situaţii de învăţare „rămân” cu concepte diferite, mai ales atunci când sunt în 
situaţia de a rezolva o problemă pe baza conceptelor însuşite? 

Orice societate  omenească  a  înţeles  şi  a  militat  prin  mijloace  specifice 
nivelului său de cultură şi civilizaţie pentru a-şi creşte şi educa tinerii în funcţie de 
solicitările locale specifice. Astăzi, când  omenirea  este într-un proces extraordinar 

de dinamic, s-a înţeles necesitatea educaţiei permanente, a educaţiei „pentru toţi şi 
pentru  toată  viaţa”  (Declaraţia  Mondială  Educaţia  pentru  Toţi, 1998).   În   acest 

context se  pune problema nu numai a ceea „ce  învăţăm?”  sau „cât învăţăm?”, ci, 
mai ales „pentru ce învăţăm?”. Reluând ideile lui Mircea Maliţa (2002), putem 
afirma că trebuie să transformăm mintea copilului în dispecerat de cunoştinţe şi nu 
în depozit al acestora, deoarece, acelaşi autor consideră că  „analfabetul de  mâine 

nu va fi cel care nu ştie să citească  ci va fi cel care n-a învăţat cum să înveţe”. 
Trebuie precizat că reforma şcolii româneşti de astăzi îşi propune să realizeze un 
învăţământ formativ de mare calitate (Procesul de învăţământ este un proces 
instructiv-educativ: instruirea înseamnă informare (?), iar educarea este formare – 

cu ceea ce  rămâne persoana respectivă în  urma parcurgerii procesului de 

învăţământ). 
A miza pe educaţie reprezintă  astăzi modalitatea  prin care societăţile moderne 

îşi pot asigura dezvoltarea pe termen mediu şi lung. Educaţia văzută, însă, nu doar 

ca sistem formal guvernat de reguli stricte, ci educaţia ca un proces continuu de 
învăţare,  educaţia „autoadministrată", educaţia  care se  întâmplă nu doar într-un 
loc anume, ci care poate să aibă loc peste tot. 
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Poate că  în  contextul actual expresia „Ai competenţe, ai parte!" este mult mai 
valabilă decât „Ai carte, ai parte!". 

Activităţile extracurriculare   vizează de   regulă  acele  activităţi cu  rol 
complementar orelor clasice de predare- învăţare.   Aria lor e dificil de delimitat. Pot 
fi excursii şi vizite  la  muzee, cinematografe, teatre, operă, balet, pot  fi excursii şi 
vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi vizite la alte 
şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de un ziar sau post de radio al şcolii, activităţi legate de protecţia 
mediului, sau chiar activităţi legate de consilii ale elevilor. 

Eccles şi  Barber (1999) identifică cinci tipuri, în  funcţie de implicarea pe care 
acestea o presupun: 
1. Prosociale (legate de  biserică şi activităţi de voluntariat); 
2. Sporturi de  echipă (care se  regăsesc în activităţile sportive care au loc în şcoli); 
3. Implicare în activităţi de organizare în şcoli (consilii de elevi); 
4. Artistice (implicare în piese de  teatru şcolare, coruri etc.); 
5. Cluburi şcolare (dezbatere, ecologie etc.). 

Literatura din ştiinţele  sociale care tratează  subiectul  activităţilor 
extracurriculare provine în  special din  spaţiul american şi se  concentrează 

preponderent pe analiza  impactului  acestor  activităţi în rândul elevilor implicaţi. 
Există câteva caracteristici de  bază ale  activităţilor extraşcolare: 
a)    în  funcţie de  sursă, înglobează  activităţile organizate de către şcoli şi care se 
desfăşoară în incinta şcolilor (Feldman şi Matjasko, 2005). 
b)    au un rol complementar rolului şcolii, văzută ca  sistem puternic  formalizat de 

transmitere de cunoştinţe şi sunt venite din nevoia ca şcolile să „asigure experienţe 
care să susţină dezvoltarea  în ansamblu a elevilor" (Holland şi Andre, 1987). 
c)    depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului şcoală - familie -comunitate. 
O  definiţie  de  lucru  a  activităţilor  extraşcolare  ar  putea  include  o  abordare 
conformă cu teoria sistemelor ecologice, care tratează  un  fenomen ca  parte din 

contextul şi reţeaua socială în  care acesta se  manifestă. Dezvoltarea adolescenţilor 
depinde de  un întreg sistem de  fenomene şi relaţii, iar activităţile extracurriculare 
reprezintă un element fundamental în  reţeaua şcoală - familie - comunitate: „sunt 

parte din şcoli şi comunităţi şi sunt influenţate de familii şi colegi." (Feldman şi 
Matjasko 2005). 
d)    oferă posibilitatea  de   exprimare  şi explorare a identităţii,  dezvoltă capitalul 

social al tinerilor. 
Activităţile extracurriculare precum cluburi de matematică, şah, limbi străine, 

dezbateri, consilii ale elevilor, formaţii şi orchestre şcolare, dans, teatru, sporturi de 
echipă şi cluburi sportive, cluburi de majorete, cercetaşi, activităţi religioase, etc. 
dau posibilitatea de exprimare şi contribuie activ la construcţia identităţii tinerilor 
(Eccles şi Barber 1999). Activităţile extraşcolare generează capital social şi uman şi 
constituie un mediu formator mai atractiv în  afara contextului academic (Feldman 

şi  Matjasko,  2005).  Adolescenţii  îşi   formează  identitatea  prin  dezvoltarea  de 
abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin auto-asocierea cu alţii (Eccles şi Barber 
1999, Youniss et al 2002). 

Participarea la  activităţi extracurriculare  îi ajută pe  adolescenţi să se înţeleagă 

pe ei înşişi prin observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul 
participării  la   aceste  activităţi.  În   plus,  cercetările  indică  rolul  important  al 

activităţilor extracurriculare  în dezvoltarea capitalului  social în  rândul  celor care 

iau parte la ele (de exemplu, studiile lui Carnegie Corporation of New York, 1992; 
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Newmann, Wehlage şi Lamborn, 1992). 
Activităţile  extraşcolare  au  o  tradiţie  bogată   în  sistemul  de  învăţământ 

românesc, chiar dacă nu s-a  pus accentul pe  ele  în  programul şi curriculumul 
obligatoriu, aşa cum se  întâmplă în  prezent prin noua Lege a Educaţiei Naţionale 
(intrată  în   vigoare  la   începutul  anului  2011). Structurarea  acestor  tipuri  de 

activităţi, aşa cum  apare  în  Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 
unităţilor care  oferă activitate  educativă  extraşcolară, introducerea unor concepte 
noi (de ex: educaţia  nonformală - concept nou în  raport cu recunoaşterea  lui  în 

LEN) reprezintă modificări legislative importante care au drept scop îmbunătăţirea 
calităţii acestor activităţi. Noua viziune a sistemului pune accentul nu doar pe 
învăţământ de performanţă (învăţământul românesc are tradiţie în acest sens), ci şi 
pe dezvoltarea abilităţilor practice, corelate cu cerinţele de pe piaţa muncii, pe 
dezvoltarea personalităţii copilului şi tânărului şi educaţia pentru viaţă în general. 

Cele   mai  frecvente  beneficii ale   activităţilor extracurriculare pot fi grupate 
după cum urmează: 

•   activizarea copiilor, dezvoltarea unei atitudini proactive; 
•   integrarea copiilor într-un  colectiv, dezvoltarea spiritului  de  echipă şi experienţa 
lucrului în echipă; 
•   creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii, autocunoaştere; 
•   dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
•   creşterea interesului pentru şcoală  în  general, stimularea interesului pentru 
cunoaştere în general; 
•   descoperirea şi dezvoltarea talentelor şi aptitudinilor copiilor; 
•   experienţă, îmbunătăţirea CVului, în cazul activităţilor de voluntariat; 
•   dezvoltarea unei atitudini deschise, tolerante, umaniste şi ecologiste; 
•   dobândirea   abilităţilor practice  în  situaţii  concrete,  utile  pentru  viaţă   (să 

vorbească  cu instituţiile statului, să  caute informaţii pe internet, să  pună un 
garou, să folosească bancomatul sau cântarul într-un supermarket); 

• capacitatea de a se adapta uşor unor situaţii noi, dezvoltarea unor 
comportamente adecvate social pentru situaţii uzuale; 
•   îmbunătăţirea relaţiei cu profesorii, crearea unei legături mai  apropiate  între 

cadre didactice şi copii; 

•   îmbunătăţirea relaţiei cu părinţii; 
•   crearea unei legături mai strânse  între familii, copii   şi reprezentanţii şcolii sau 
şcoala ca instituţie; 
•   supravegherea copiilor. 
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Comunicărea în activităţi curriculare şi extracurriculare 
ec. Dima Gabriela 

Liceul cu Program Sportiv 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. 

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 
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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. 

Activităţile  extracurriculare  sunt  variate, astfel încât  tinerii pot fi  implicaţi,  în   funcţie de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca  elevii  să exceleze în  aceste activităţi, atâta timp cât la sfârşit 
asimilează  nişte experienţe noi care îi vor  ghida mai departe. 

Aşadar, atât  activităţile curriculare  cât şi  cele  extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 

tineri în  spiritul societăţii actuale, ei trebuie să fie învăţaţi  şi să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiţi 
pentru lume. 
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Activităţile extracurriculare în dezvoltarea educabilului 
prof. Dobroica Zaharia 

Şcoala Gimnazială „Fraţii Neuman” Arad 

 
Educaţia este o formă de  comunicare interumană prin care se  transmit, de 

la  o  generaţie la  alta, valorile culturii şi comportamentul social. Educaţia constă 

într-un ansamblu de  influenţe exercitate în  mod planificat, în  cadrul instituţiilor 

şcolare pe  baza unui  sistem de  obiective, principii, forme şi  metode de  organizare, 

folosite în  scopul formării omului ca  personalitate, capabil să se  integreze activ în 

dinamismul vieţii  sociale. Educaţia este, deci, un proces complex de  socializare şi 

individualizare a fiinţei umane, în drumul său spre umanitate. (I.G.Stanciu) 

Educaţia  nonformală  cuprinde  totalitatea  influenţelor educative ce se 
derulează în  afara clasei (activităţi extra – para - perişcolare) sau prin intermediul 
unor   activităţi  opţionale sau   facultative.   Termenul   nonformal   desemnează   o 

realitate educaţională mai  puţin  formalizată sau neformalizată, dar totdeauna cu 

efecte formative. Acţiunile incluse  în   acest perimetru se   caracterizează printr-o 
mare flexibilitate şi în  întâmpinarea intereselor variate, individuale ale  elevilor. 

Educaţia   de   tip   nonformal a  existat  dintotdeauna;  ceea ce   este  nou  astăzi  în 

legătură cu această manieră de  a educa rezidă în organizarea ei planificată. 

Se  urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu 
în  mişcare, de a pune întrebări despre ceea ce-i înconjoară (formal şi informal) este 
tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

În   cadrul   acestor  activităţi,  elevii    se   desprind să  folosească surse 

informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, să se dezvolte 

creativ, învaţă să înveţe, se autodisciplinează. 
Scopul  activităţilor este  dezvoltarea  unor  aptitudini  speciale,  antrenarea 

elevilor  în  activităţi  cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului 
pentru  activităţi socio-culturale, facilitatea integrării în mediul şcolar, oferirea de 
suport pentru reuşita şcolară  în asamblul ei, fructificarea talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Aceste activităţi trebuie să le 
privim ca întreguri, nu ca părţi rupte şi scoase din viaţa reală a copilului. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii  noştri au conţinut 

cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ,  sportiv sau simple activităţi 

de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale: 

-  Plimbările,  excursiile  în   natură:  la   vârsta  şcolară,  elevii  sunt  foarte 
receptivi. Am  organizat excursii de  o  zi  pentru  cunoaşterea  obiectivelor turistice, 

culturale, istorice şi naturale ale  judeţului,  dar şi a judeţelor  învecinate (la Grădina 

Botanică Macea, Lunca Mureşului  etc.); 
- vizite   la  muzeu: am   păşit cu mare curiozitate în  sălile muzeului, aflând 

lucruri interesante despre istoria locală şi nu numai; 

- vizite  la  bibliotecă: mergem frecvent la  bibliotecă pentru a ne  procura cărţi 
pentru lectura suplimentară, dar de această dată am fost împreună; 

- vizionarea spectacolelor de  teatru: reprezintă o  bună modalitate de  a le 

deschide elevilor universul imaginaţiei. Dezvoltarea lor depinde de noi, cadrele 
didactice, iar   dacă o  să avem grijă să îi  îndrumăm către asemenea manifestări 

plenare ale artei, cu siguranţă  vor deveni oameni deschişi,  cu o  cultură  foarte 

bogată. Teatrul este indispensabil în  viaţa elevilor, având în  vedere că  arta este una 
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dintre  principalele  modalităţi  prin  intermediul  căreia  reuşim  întotdeauna  să 

evadăm  din    cotidian,  dar  mai  important,  ea   ne   ajută  să  ne   conturăm  şi  o 
personalitate puternică de-a lungul vremii; 

- jocuri distractive sau sportive: am  demonstrat că  în  timpul liber ne  jucăm 

şi  altfel de  jocuri decât cele  la  calculator. Ştim că  în  orice joc  trebuie aplicate şi 

respectate reguli. Am petrecut timpul în mod plăcut şi util; 

- lecţia de circulaţie:  vizita agentului  la  şcoală, apoi aplicaţiile practice la 

treceri de pietoni semaforizate sau nu, ne-a reamintit  cât  de   importantă  este 

atenţia pentru protecţia noastră. 

- serbările: prezintă marele avantaj de  a favoriza valorificarea şi  dezvoltarea 

experienţelor elevului, într-un  climat nou, stimulativ, în  care are libertatea să-şi 

manifeste interesele,   să-şi   exprime  impresiile  şi   trăirile,  pe   baza  căutărilor  şi 

eforturilor personale, accentul deplasându-se  cu preponderenţă de  pe  informativ 

pe  formativ; se  realizează cu diferite ocazii: de  Crăciun, de  Ziua mamei, de  sfârşit 
de an şcolar etc.; 

-  şezători  literare:  prin  aceste  activităţi am  urmărit  consolidarea 
cunoştinţelor despre tradiţii şi obiceiuri transmise   din străbuni, dezvoltarea 

dragostei pentru arta populară, educarea capacităţii de expresivitate afectivă şi 

motrică, facială şi corporală prin raportare la  versuri şi  muzică adecvată, 

formarea unei  ţinute  corecte,  exprimarea  stilului  motric  propriu  de   mişcare  

artistică, cultivarea unor  aptitudini  artistice,  dezvoltarea unor  calităţi morale 

(seriozitate, putere de exteriorizare a unor trăiri afective, perseverenţă). Exemple de  

şezători: „În lumea lui Creangă”, „Mihai Eminescu – Luceafărul literaturii române” 

etc.; 
- carnaval: ne-am  echipat în  diferite personaje. Ne-am prezentat costumele 

sau  măştile confecţionate şi  ne-am  distrat foarte bine! Această  activitate a fost 

apreciată şi de un ziar. 
- târguri cu vânzări organizate cu diverse ocazii: de  Crăciun, de  Ziua mamei, 

de Paşte. Aceaste târguri au devenit o tradiţie a şcolii noastre, deoarece se 
organizează  în fiecare an. În cadrul acestei activităţi  se  organizează şi ateliere de 
lucru, învăţând copiii de la cele două grădiniţe aparţinătoare, care sunt invitate de 
fiecare dată, să realizeze diferite obiecte. 

Avem  norocul de  a locui într-un oraş cu multe obiective turistice. Ceea ce nu 
găsim la  noi, le  întâlnim în  localităţile învecinate. Trebuie să profităm din plin de 
acest lucru. 

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 elevii,   asigurând  astfel   o  atmosferă 

relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
 
 
 

Bibliografie: 
Cernea, Maria, (2000), Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
învăţământ, în învăţământul primar, nr.1/2000, Ed.  Discipol, Bucureşti; 
Ionescu, M., Chiş, V., (2001), Mijloace de  învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 
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Rolul şi importanţa activităţilor extracurriculare 
prof. Bujor Emilia 

Colegiul Naţional “Elena Ghiba Birta” Arad 
 
 
 

Problematica educaţiei  dobândeşte  în   societatea  contemporană  noi 

conotaţii, date mai ales de  schimbările fără precedent din  toate domeniile vieţii 

sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
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. 

Procesul educaţional din şcoală  presupune şi forme de muncă  didactică 

complementară  activitaţilor  obligatorii. Acestea sunt  activităţi desfăşurate în şcoală 

în afara activităţilor  obligatorii sau activităţi  desfăşurate  în afara şcolii. Ele sunt 

activităţi extracurriculare şi se  desfăşoară sub îndrumarea atenta a profesorilor. 
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de  tip  curricular,  devine tot  mai evident 

faptul că  educaţia extracurrriculară, adică cea  realizată dincolo de  procesul de 

învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

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. 

Astfel  de  activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass 
media şi ne referim la televizor , calculator şi 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, slabi dezvoltati 
intelectual. Se ştie că începâd 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   cu 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 la 
şcoală. La  vârsta şcolară, copiii  sunt  foarte receptivi la  tot  ce  li se  arată sau li se 

spune în  legatură cu mediul, fiind dispuşi  să acţioneze în acest sens. Profesorii, 
trebuie să ofere  în  mod gradat, în  acord cu particularităţile de varstă, cunoştinţe 
ştiinţifice,  să  organizeze  activităţi  educative  privind  protejarea  mediului 
înconjurator. 

Excursiile şi  taberele  şcolare contribuie  la  îmbogăţirea cunoştinţelor 
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copiilor  despre   frumuseţile   ţării,   la    educarea   dragostei,  respectului   pentru 

frumosul  din  natură, artă, cultură. 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. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, 

constituie un mijloc de a intuit si preţui valorile culturale, folclorice şi  istorice ale 
poporului nostru. 

Vizionările şi spectacolele    constituie o  altă formă de  activitate 

extracurriculară în  şcoli, 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. 

Vizionarea unor filme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor tv, 
poate constitui  de  asemenea o sursă de  informaţii, dar în acelaşi timp un punct de 
plecare în organizarea unor acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor 
muzicale,  de   teatru,  distractive sau  sportive, urmată  de   discuţii  pregătite  în 

prealabil, pe  lângă faptul că  realizează completarea unor aspecte educative, 

stimulează şi orientează  copiii spre  unele  domenii de   activitate: muzică, sport, 

poezie, pictură, etc. 

Vizionarea filmelor şi a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare 
satisfacţie, prin faptul că arta filmului dă copiilor iluzia realităţii. 

Profesorii au  un  rol deosebit de   important  în   alegerea spectacolelor, la 

recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii şi selecţionarea emisiunilor, 
programelor distractive care au o influenţă pozitivă mai evident conturată. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de  celelalte activităţi 

desfăşurate în şcoală pe  nivele de  vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii 

puternice, la formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor 
transforma în convingeri ferme pe  parcursul procesului instructiv-educativ. 

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 a activităţii, cât şi  în  relaţiile cu elevii,   asigurând  astfel   o  atmosferă 

relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

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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Matematica şi personalitatea elevilor 
 

 

prof. Şerb Elena 

Liceul Naţional de Informatică Arad 

 
Această  lucrare se vrea o pledoarie pentru matematică, pentru rolul ei  în 

dezvoltarea armonioasă şi completă a elevului. 

Matematica este  în   general  definită  ca   ştiinţa  ce   studiază  modelele de 

structură, schimbare şi  spaţiu. În  sens modern, matematica este investigarea 

structurilor abstracte definite în mod axiomatic folosind logica formală. 

Structurile  anume investigate de  matematică îşi  au deseori rădăcinile în 

ştiinţele naturale,  cel  mai ades în  fizică. Matematica  defineşte şi  investighează 

şi structuri şi  teorii proprii, în  special pentru a sintetiza şi  unifica multiple 

câmpuri matematice sub o teorie unică, o metodă ce  facilitează în  general metode 

generice de calcul. 

Ocazional, matematicienii studiază  unele  domenii ale   matematicii strict 

pentru  interesul  abstract  exercitat  de  acestea,  ceea  ce  le  transformă   într-o 

abordare mai degrabă legată de  artă decât de  ştiinţă. 

Din punct de vedere istoric, ramurile majore ale matematicii au derivat din 

necesitatea de  a face  calcule comerciale, de  a măsura terenuri şi de  a predetermina 

evenimente astronomice cu scopuri agriculturale. Aceste domenii specifice pot fi 

folosite pentru  a delimita în  mod generic tendinţele matematicii până în  ziua de 

astăzi, în  sensul delimitării a trei tendinţe specifice: studiul structurii, spaţiului şi 

al schimbărilor. 

Carl Friedrich Gauss, el  însuşi cunoscut ca  „prinţ al  matematicii”, numea 

matematica  „regină a  ştiinţelor”.În latină  –  Regina Scientiarum,  în   germană  – 

Königin der  Wissenschaften. Ambele expresii sunt  legate de  cuvântul „ştiinţă” care 

înseamnă (domeniu de) cunoştinţe. Într-adevăr, în  acest sens, nu există îndoieli că 

matematica este o ştiinţă. Restrângerea sensului de  ştiinţă doar la  domenii 

specializate care  studiază  natura,   nu   mai  este  de    actualitate.  Dacă  ar  fi 

considerate ştiinţe doar acele domenii ale  cunoaşterii care se  ocupă strict de  lumea 

fizică, atunci  matematica, sau  cel   puţin  matematica pură,  ar  trebui să  nu  fie 

considerată o ştiinţă. Albert Einstein spunea că  „atunci când legile  matematicii se 

referă la  realitate, ele  nu sunt sigure, iar   când sunt  sigure, ele  nu se  referă la 

realitate”. 

Numărul de  ore  de  matematică a scăzut atât în  gimnaziu cât şi  în  liceu, iar 

cantitatea  materiei nu; din  acest motiv a scăzut calitatea predării şi  a interesului 

elevilor.Numărul mare de  ore  pe  care elevul îl petrece în  şcoală îi scurtează timpul 

liber  precum  şi   timpul  pe   care  ar  trebui  să-l  aloce  pentru   pregătirea   lui   la 

disciplina  matematică.   Caracterul   de    problemă  prezintă  doar  acele  sarcini 

didactice ce  conţin o  anumită  dificultate cognitivă şi  a căror rezolvare necesită o 

activitate de cercetare. 

Pentru elevi  problema reprezintă o  dificultate cognitivă, care necesită  un 

efort  de   gândire pentru  a putea fi  depăşită.  Situaţia  le  stârneşte  interesul,  le 

http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%9Etiin%C5%A3%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Logic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%9Etiin%C5%A3e_naturale
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Matematician
http://ro.wikipedia.org/wiki/Art%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%9Etiin%C5%A3%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/German%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%9Etiin%C5%A3%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Logic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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provoacă  o   anumită  încordare  intelectuală  şi   le   declanşează  o   trebuinţă  de 

cunoaştere,  care mobilizează la  efort. Există lacune în  sistemul de  cunoştinţe al 

elevului, golul  urmând să fie umplut prin rezolvarea problemei. Activitatea elevului 

este orientată către înlăturarea  zonei de  incertitudine (necunoscutul), prin 

descoperirea de  cunoştiinţe noi  şi  de  procedee de  acţiune. Soluţionarea problemei 

se  bazează pe  experienţe şi cunoştinţe dobândite anterior de  către elevi. 

Cel    ce   studiază  în    mod  serios  matematica   şi   vrea  să  facă  din    ea 

preocuparea vieţii  sale, trebuie să înveţe raţionamentul deductiv. 

Rationamentul deductiv este dezvoltat prin rezolvarea diverselor probleme 

de matematică cum ar fi: 

-        Problemele care  demonstrează  continuitatea  unei  funcţii precum  şi 

cele  de  sinteza care fac  legatura între continuitate şi derivabilitate. 

-        Din  trăsăturile de  caracter ale  fiecarui elev  care sunt dezvoltate la  ora 

de  matematică, de  disciplina  matematica,  amintim:  Răbdarea,  Logica, Memoria, 

Atentia, Gandirea, Perspicacitatea, Creativitatea, Capacitatea de abstractizare, 

Funcţiile gândirii. 

-        Pentru a rezolva un  sistem prin metoda lui   Cramer trebuie să dai 

dovadă  de   atenţie  şi   răbdare.   Formulele multiple  de   la  derivabilitate  solicită 

memoria. 

-        Rezolvarea oricărei probleme sau exerciţiu ne  solicită atenţia. Metoda 

prin care rezolvăm problema ţine de  cunoşţiintele elevului, adică de  modul în  care 

şi-a însuşit materia de  memorie precum şi de  perspicacitate. 

- Analiza  matematică   dezvoltă  la   elevi   capacitatea  de   abstractizare 

solicitând  la   maxim  funcţiile  gândirii.  Elevul  studiind   teoria  de    la   analiza 

matematica îşi  dezvoltă facultatea superioară a creierului omenesc care reflectă în 

mod generalizat realitatea obiectivă prin noţiuni, judecăţi, teorii. 

- Fiecare problemă de  matematică dezvoltă creativitatea elevului, acesta 

având libertatea sa aleagă metoda de  rezolvare. Un exemplu bine cunoscut în acest 

sens este din algebra de clasa a unsprezecea unde sunt prezentate mai multe 

metode  de   rezolvare a  sistemelor cum  ar  fi  :  metoda  matriceală,  metoda  lui 

Cramer, metoda lui Gauss. 
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Simetria 
 

 
prof. Şerb Elena 

Liceul Naţional de Informatică Arad 

 
Termenul de simetrie are, în general, două sensuri principale. Primul este un 

sentiment al proporţionalităţii  armonioase sau estetic plăcut şi echilibrat, astfel 
încât acesta să reflecte frumuseţea sau perfecţiune. Al doilea sens este un concept 
precis şi bine-definit de echilibru sau de „model de autosimilaritate”, care poate fi 
demonstrat sau dovedit a fi în conformitate cu regulile unui sistem formal: prin 
geometrie, prin fizica sau altfel. 

Deşi sensurile se disting, în unele contexte ambele sensuri de "simetrie" sunt 
legate şi discutate în paralel. Noţiunile de simetrie precise au diferite măsuri şi 
definiţii operaţionale. De exemplu, simetria poate fi observată: 

- cu privire la trecerea timpului; 
- ca o relaţie spaţială; 
- prin transformări geometrice, cum ar fi scalarea, reflecţie,  şi de rotaţie; 
- prin alte tipuri de  transformări funcţionale; 
-          ca un aspect de obiecte abstracte, modele teoretice, limba, muzica şi 

chiar cunoştinţe în sine 
Simetria unui obiect (motiv, etc.)  poate fi simetrie de  reflexive şi/sausimetrie 

de  rotaţie astfel încât simetria se  evaluează sub forma elementelor de  simetrie. Un 

obiect poate prezenta unul sau mai multe elemente de simetrie. Elementele de 

simetrie sunt: 
-          Planul de simetrie – respectiv o linie  (sau plan) faţă  de  care cele  două 

părţi ale  întregului formează o imagine în oglindă; 

-          Axa de simetrie – direcţie printr-un obiect (corp geometric, motiv, etc.) 
după care, rotind obiectul 360°, toate elementele lui  caracteristice se  repetă identic 

de n ori; 
- Centrul de simetrie – un punct dintr-un obiect (corp geometric, motiv, 

etc.)  faţă de  care există elemente simetric echivalente şi echidistante. 

Tema simetriei este aproape la fel de  veche ca  şi ştiinţa geometriei în sine. 

Modelele simetrice apar în natură şi au fost  artistic redate într-o multitudine 

de  forme:  flori,  fulgi  de  zăpadă, fluturi, în geometrie şi în corpul uman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Omul Vitruvian” de  Leonardo da Vinci  este o 

reprezentare a simetriei trupului omenesc. 
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Numere faimoase 
 

 

prof. Lorant Doina 

Liceul Naţional de Informatică Arad 

 
Numărul φ a fost  cunoscut încă din  antichitate, iar  din  secolul XIX a primit 

numele de  "Secţiunea de  Aur",  "Numărul de  Aur"  sau "Raportul de Aur". 

Este un număr iraţional şi poate fi calculat din  ecuaţia: care conduce la 

ecuaţia: 

, având ca rezultat:  

În matematică acest raport are proprietăţi interesante şi mai poate fi exprimat ca: 
 

 
 

Dreptunghiul de  aur este un dreptunghi ale  cărui laturi sunt în  proporţie de  aur, 

1: φ, adică aproximativ 1:1.618. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punctele succesive care împart un dreptunghi de aur în pătrate se află pe spirala 
logaritmică ce este cunoscută şi sub numele de Spirala de Aur. 

 
În   şirul de numere al lui Fibonacci,  fiecare număr  reprezintă suma  a două 

numere anterioare, începând cu 1  şi 1.  Astfel, şirul începe cu 1,  1,  2, 3,  5,  8,  13, 

21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, etc. 
Cu  cât este mai mare valoarea unui număr  din   cadrul acestui şir, cu atât mai 

mult câtul dintre acest număr şi cel anterior lui  este mai aproape de  φ. 

Se  pare că şi  pe  vremea lui  Fibonacci se  organizau concursuri de  matematică. În 

Pisa, a participat şi  Fibonacci la  un astfel de  concurs care a fost  condus de  însuşi 

împăratul Frederik al II-lea. Problema propusă concurenţilor suna  astfel: 

Plecând de  la  o  singură pereche de  iepuri şi  ştiind că  fiecare pereche de  iepuri 

produce în   fiecare lună  o  nouă  pereche de   iepuri,  care  devine “productivă” la 

vârsta de  1 lună, calculaţi câte perechi de  iepuri vor  fi după n luni. (de  asemenea 

se  consideră că  iepurii nu mor în decursul respectivei perioade de n luni). 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ira%C5%A3ional
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ecua%C5%A3ie
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Din  datele problemei rezultă că numărul perechilor de  iepuri din  fiecare lună este 

un termen al şirului lui  Fibonacci. 

Numărul π este o constantă  matematică a  cărei valoare este  raportul dintre 
circumferinţa  şi   diametrul  oricărui  cerc într-un spaţiu  euclidian;   este   aceeaşi 

valoare ca  şi raportul dintre aria unui cerc şi pătratul razei sale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simbolul π a fost  propus pentru prima oară de  matematicianul 

galez William  Jones în   1706.  Valoarea constantei  este  egală 

aproximativ cu 3,14159 în notaţia zecimală obişnuită. 

π   este   una   dintre   cele     mai   importante   constante   din 

matematică şi fizică. 
Datorită   importanţei   sale,   multe   şcoli  din    întreaga  lume 

sărbătoresc  ziua pi, în  14  martie (3,14), preparând  o  plăcintă 

specială. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Constant%C4%83_matematic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raport
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cerc
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_euclidian%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/William_Jones_(matematician)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83
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Rolul activităţilor extraşcolare 

în formarea şi dezvoltarea elevilor 

 
 

 
prof. Tocaciu Violeta 

Colegiul Naţional „Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” Arad 

 
„Scopul educaţiei este să-i pregătească 

pe tineri să se educe ei înşişi pe parcursul vieţii lor." 
(Robert Maynard Hutchins) 

 
În   contextul  actual,  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.  Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de  tip  curricular, devine tot 

mai evident faptul că  educaţia extracurrriculară îşi  are rolul şi  locul bine stabilit 

în formarea personalităţii tinerilor. 

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. 

Ca   urmare, învăţământului îi  revine misiunea  de  a-i forma pe copii sub 
aspect psihointelectual,  fizic  şi  socioafectiv, pentru  o  cât mai uşoară  integrare 

socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor 

curriculare cu cele extracurriculare. 
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. 
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. 

Activităţile extracurriculare   organizate  împreună  cu  elevii    au  conţinut 

cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv  sau  simple activităţi 

de  joc sau de  participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

Un  tip   de  activitate extraşcolară este reprezentat de  excursia de studiu, 
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care 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  scriitori şi   artişti.  Excursia  este  cea   care  îl 

reconfortează pe  copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, 

dar şi  îmbogăţirea orizontului cultural  ştiinţific. 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 ci şi  ca  un 

act de ridicare a nivelului cultural. 
În  învăţământul primar un  rol  important îl  au serbările 

şcolare/festivităţile ocazionale, care vin în ajutorul afirmării şi formării 

personalităţii  elevului. În  timpul prezentării programului artistic, elevul artist  îi 

are  ca  spectatori  pe   colegi, dar  şi  pe   părinţi.    Importanţa   unor  asemenea 

manifestări artistice, festivităţi ocazionate de  sfârşitul de  an şcolar, de  Ziua 

copilului sau   sărbătorile   religioase,  este   deosebită.   Ele    lărgesc  orizontul 

spiritual al elevilor, contribuind la acumularea de noi cunoştinţe, la îmbogăţirea 

trăirilor afective şi sentimentelor estetice. Şansa de  reuşită a serbărilor este dată 

de varietatea programului artistic, în  măsură  să valorifice talentul  de  recitator 

al unora,  calităţile vocale, de  ritm şi graţie ale altora, dar şi destoinicia pentru 

realizarea costumelor şi decorurilor. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case 
memoriale 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 de spectacole 
constituie  o   altă  formă  de 

activitate extracurriculară, 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. 
Parteneriatele oferă 

elevilor posibilitatea  de  a fi  martori la  experienţe de  succes, pregătindu-i  astfel 
pentru   viaţă.  Atunci  când  părinţii,  elevii    şi   ceilalţi  membri   ai   comunităţii 

acţionează ca  parteneri în  educaţie, se  realizează o comunitate de  suport pentru 
elevi.  Parteneriatele trebuie văzute ca  o componentă esenţială în  activităţile şcolii 

şi  ale  clasei de  elevi.  În  cadrul acestora se  pot  transmite unele informaţii despre 
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ecologie, se  pot   dobândi cunoştinţe noi   despre relaţia om-mediu,  se pot educa 

unele comportamente şi  conduite civilizate,  se  pot  dezvolta competenţele de 

comunicare  şi   inter  relaţionare, se   pot   cultiva unele  atitudini  de   investigare, 

cercetare etc. 
Concursurile constituie modalităţi  eficiente de  promovare a  valorilor 

culturale şi etice fundamentale, precum şi a spiritului de  echipă, a fair  play - ului, 
de  dezvoltare a sensibilităţii şi personalităţii  elevilor şi de  identificare a  talentelor 

artistice în vederea cultivării şi promovării lor. 

O   contribuţie   esenţială      în  dezvoltarea  personalităţii   copilului  o   au 

activităţile extraşcolare care susţin  derularea unor proiecte,  implicând în  mod 

direct copilul prin personalitatea  sa.  Aplicată la  clasă, metoda proiectului este 

acceptată cu plăcere de  elevi,  deoarece permite munca în  echipă, în  care fiecare 
poate contribui la realizarea unui scop comun, potrivit abilităţilor individuale. 

Implicarea  elevilor în  proiectele educative, atât  la  nivel   naţional cât şi 

internaţional a crescut  în    ultimii  ani acesta   dovedind     interesul   crescut  al 
elevilor faţă de  unele  activităţi  educative. 

Activitatea  extracurriculară   e   o   componentă  educaţională  valoroasă  şi 

eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând  el însuşi 

o atitudine creatoare, atât în   modul de  realizare al  activităţii, cât şi  în relaţiile cu 

elevii,  asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 

a  elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare  oferite creşte  interesul  copiilor 

pentru şcoală şi  pentru oferta educaţională, dar, mai ales le  deschide calea spre 

viaţă. 
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Contribuţia educaţională în dezvoltarea elevilor 
prof. Vărcuş Alina-Petronela 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 
 
 

Educaţia  constituie un  fenomen social fundamental, apărut  odată  cu 

societatea umană     şi  specific fiecărei orânduiri  sociale, îndeplinind funcţia  de 

informare şi  formare a omului din   punct de  vedere intelectual,  moral, artistic şi 

fizic. În   acelaşi timp, educaţia  se   referă  la   acţiunea  sistematică de   formare a 

spiritului, de  dezvoltare a însuşirilor etice şi  motrice umane.  Totodată, educaţia 

are menirea de a modela personalitatea omului, ca  fiinţă raţională, tolerantă, 

creatoare şi iubitoare de  frumos şi de  adevăr. 

În  cadrul şcolii, elevii  îşi  însuşesc numeroase cunoştinţe pe  care apoi le 

pot    aplica  în    viitor  şi   pot    acţiona  în    diverse  situaţii,  pentru   soluţionarea 

problemelor ivite. Educaţia se  axează pe  formarea capacităţilor şi  competenţelor 

indispensabile în  rezolvarea cazurilor, prin implicarea elevilor în  procesul de 

învăţământ.  Prin  activizarea  subiecţilor  educaţiei  se   are  în   vedere stimularea 

participării lor  intelectuale, afective, volitive şi  psihomotorii. Implicarea activă şi 

interactivă a elevilor cu potenţialul şi creativitatea lor  constituie baza unei educaţii 

eficiente. 
Activităţile curriculare  şi  extracurriculare au  un  rol  deosebit în 

dezvoltarea  elevilor din   perioada actuală.  Se  are în  vedere educarea copiilor în 

perspectiva înţelegerii, aprecierii şi promovării informaţiilor valoroase în activităţile 

şcolare  şi   extraşcolare, precum  şi   în   spiritul  inovării şi   creativităţii  în   cadrul 

actului instructiv-educativ. 
În  anul  şcolar  2015-2016, elevii clasei a IX-a B, de la Liceul cu Program 

Sportiv din   Arad au  desfăşurat  o  serie de   activităţi extracurriculare  în   cadrul 

săptămânii  „Şcoala Altfel”,    derulată între 18-22  aprilie 2016. La  aceste activităţi 

au participat 20 de elevi, în  sala de  cursuri a lor,  coordonaţi de  subsemnata, în 

calitate de  dirigintă a clasei respective, în  colaborare cu alţi  profesori din  şcoala 

noastră. 

Astfel, programul  şcolar  a  debutat  cu  activitatea  denumită  „Specificul 

naţional  românesc”. Obiectivele activităţii au  fost: cultivarea interesului elevilor 

pentru cunoaşterea  a ceea ce  este specific naţional românesc, dezvoltarea 
sentimentelor  de   admiraţie  şi   respect  faţă  de   mari    personalităţi  din   lumea 

sportului  românesc,  recunoscute  şi   pe   plan  internaţional,  precum  şi   faţă  de 

înaintaşii noştri din  domeniul culturii naţionale. În  prima parte a activităţii, elevii 
au susţinut  referate despre viaţa şi  activitatea marilor sportivi ai  României: Nadia 

Comăneci,  Dan Grecu, Ghiţă  Mureşan,  Adrian Mutu  şi   alţii, dar  au  adus  în 

discuţie şi  personalităţile culturale: Nicolae  Bălcescu, Nicolae Iorga, Constantin 
Brâncuşi şi  alţi  intelectuali români, care au contribuit şi  ei la  dezvoltarea culturii 

naţionale. În  a doua parte a activităţii, elevii  au făcut o prezentare gastronomică 

românească, ce a cuprins produse din  bucătăria noastră tradiţională. 

Altă  activitate extracurriculară a avut ca  temă „Călătorie  prin Europa”. 

Obiectivele ei  au constat în:   stimularea  interesului  elevilor pentru  cunoaşterea 

specificului unor ţări din  continentul nostru, dezvoltarea spiritului de echipă şi a 

responsabilităţii în  munca de  echipă, precum şi  manifestarea  toleranţei faţă de 

ceilalţi în  activităţile extraşcolare.  Astfel, elevii  au prezentat referate despre ţări 
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europene, fiecare cu specificul său,  însoţite de  steguleţe tricolore al  statelor 

respective, anume: Italia, Germania, Grecia. Elevii  au fost  împărţiţi în trei grupe, 

fiecare grupă  având  sarcina  de   lucru de   a  prezenta o  ţară din   Europa.  Prin 

urmare, s-au aflat  multe lucruri  noi  despre specificul naţional italian, german şi 

grecesc, dar  şi  obiceiuri, tradiţii, porturi  populare muzică şi  dansuri folclorice, 

inclusiv gastronomie. 

O  altă activitate extracurriculară s-a  referit la  „Ora de  dirigenţie altfel”, 

care a avut ca obiective: cultivarea interesului elevilor pentru adoptarea unei 
atitudini  de   prietenie faţă  de   colegi,cunoaşterea  reciprocă  şi   capacitatea  de   a 

susţine un joc  de  rol.   În  cadrul acestei activităţi,un elev  al  clasei a jucat rolul 

dirigintelui, care a propus tema  „Cum ne  văd  ceilalţi?”. Astfel, au avut loc discuţii 

despre  imaginea celuilalt, percepută  de   fiecare persoană  în   parte,  precum  şi 

viziunea altora asupra  noastră. Datorită faptului că  a avut loc  un joc  de  rol,  la 
activitate au luat  parte şi profesori care au predat la clasa elevilor mei, în  postura 

de elevi, în bănci, alături de  „adevăraţii” elevi  prezenţi. 

De asemenea, s-a  desfăşurat şi  activitatea extraşcolară intitulată 

„Monumentele   publice ale  Aradului.  Obiectivele activităţii  au  fost:   cultivarea 
interesului elevilor pentru cunoaşterea construcţiilor arhitecturale monumentale 
din  oraşul nostru de  pe  Mureş, acumularea de  informaţii despre istoria locală şi 

edificiile ei.  În  cadrul  acestei activităţi, elevii   au prezentat cele   mai importante 

monumente publice ale  Aradului, cu informaţii concrete şi  cu imagini ilustrative. 
Astfel,au    fost      menţionate:     Teatrul    Vechi,   apoi    clădirea    Teatrului     de 

astăzi,Catedrala   Romano-Catolică, apoi Catedrala Ortodoxă Veche, clădirea 

Preparandiei,  Palatul  Cultural,  Palatul   Neumann  şi       Palatul  Administrativ 

(Primăria actuală  ). 

La  finalul săptămânii  „Şcoala Altfel”,  elevii  au desfăşurat o  activitate cu 

tema  denumită „Jocurile  minţii”,  având   ca   obiective: dezvoltarea  imaginaţiei, 

logicii   şi  gândirii, interacţiunea  şi  relaţionarea  cu ceilalţi colegi, precum şi 

dezvoltarea spiritului de fair-play. Această  activitate  a  elevilor a  constat  într-o 

serie de jocuri logice, cu întrebări de  gândire şi  răspunsuri pe  măsură, jocuri de 

mini-echipe formate din  câte patru elevi  pentru rummy, dar şi jocuri de  table şi de 

şah. Aceste jocuri contribuie la  dezvoltarea gândirii, a raţiunii, a logicii, dar şi  la 

dezvoltarea capacităţii intelectuale şi la socializare. 

Toate activităţile desfăşurate au fost  pe  placul elevilor participanţi,  care au 

fost deosebit de receptivi la ceea ce s-a discutat şi la ceea ce s-a prezentat, dornici 
să mai ia parte şi în anii următori la asemenea acţiuni în şcoală. 

Activităţile extracurriculare  au  un  aport  deosebit  în   dezvoltarea 

posibilităţilor   intelectuale,    afective   şi    volitive   ale    elevilor,   de    comunicare, 

socializare şi  înţelegere. Totodată,     activităţile extracurriculare contribuie, prin 

nivelul lor de implicare, la  dezvoltarea spiritului   de  echipă şi  a lucrului în 

colectivitate. 
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Importanţa educabilului 
prof.înv. primar Voştinar Mihaela Florentina 

Şcoala Gimnazială Agrişu Mare PJ 
Şcoala Primară Arăneag 

 
„O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu...trebuie de o parte să 

inveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.’’ 
Seneca 

 

Ceea ce  era odinioară valabil în  mediul  educaţional se mai aplică  în prea 

mică măsură societăţii din ziua de azi. Un elev bun nu este doar un copil docil, 

capabil să redea cât mai fidel,   cantităţi  mari de informaţie, sau cel puţin nu în 

accepţiunea unui  profesor care  înţelege  în ce tip de societate va funcţiona el ca 

adult. 

Mai mult, decât să  se   supună  regulilor şi să  reţină mecanic informaţii, 

educabilul deţine câteva trăsături esenţiale  pentru a sa integrare în   societate şi în 

profesie. 

Autonomia este  cheia  dezvoltării neîngrădite  a  unui  elev,   precum  şi  a 

descoperirii celor mai bune  modalităţi prin care un copil poate să deprindă  

toate aptitudinile de care are nevoie pentru formarea sa. 

O  altă  competenţă  cheie a  elevului este  adaptabilitatea.  Această calitate 

poate fi antrenată şi reprezintă  un mare atu atât pe parcursul educaţional cât şi 

într-o viitoare profesie. 

Aptitudinile  de  comunicare  sunt  alte  componente  esenţiale  în  formula 

succesului elevului ca viitor adult, fiind necesare în orice domeniu de activitate. 

Elevul îşi perfecţionează constant competenţele de comunicare în relaţia cu 

profesorii, colegii şi alte grupuri sociale din care fac parte. 

Atât  gândirea critică, cât şi creativitatea sunt esenţiale pentru dezvoltarea şi 

progresul elevului. Ele aduc   succesul, dau naştere ideilor şi fac posibilă 

performanţa. Mai mult decât atât, sculptează  caracterul, contureză  personalitatea 

şi ajută la atingerea potenţialului maxim. Iată de ce profesorii care depun eforturi 

constante în a ajuta copiii să îşi dezvolte gândirea critică şi creativitatea, formează 

de fapt, elevi foarte buni. 

Copiii  învaţă ceea ce trăiesc. Educaţia este un proces viu şi în continuă 

mişcare, de aceea   succesul actului educaţional vine în primul rând printr-o 

atitudine  proactivă   a  elevului curios  să  citească,  să  experimenteze, să  se 

documenteze şi să pună în aplicare ceea ce învaţă. 

Din  perspectiva învăţământului centrat pe elev, acesta participă prin acţiune 

la propria dezvoltare. Elevul nu mai este considerat ca OBIECT al instruirii, ci ca 

SUBIECT al acesteia, ca participant activ şi responsabil de construcţia propriei 

cunoaşteri, propriei cunoştinţe. Elevul este cela care trebuie să acţioneze, să-şi 

mobilizeze forţele intelectuale, să manifeste interes, să caute, să exporeze, sa vină 

cu idei  noi, să comunice şi să coopereze cu colegii şi cu cadrele didactice. 



Tribuna sportivului, nr.10 – Număr dedicat Simpozionului Internaţional „Aportul activităţilor 

curriculare şi extracurriculare în dezvoltarea educabilului”, 2017 

122 

 

 

 
 

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. 

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, educabilul are  un  rol   foarte important  în   şcoală  dar şi în 

profesia de  dascăl. Rolul profesorului de  iniţiator, de prieten, responsabil. 

Moderator, mediator, negociator, nu fac altceva  decât să pregătescă elevul pentru 

evenimentele pe  care le va  întâlni pe  parcursul vieţii. Participarea activă şi 

responsabilă  a elevilor în viaţa şcolii este rezultatul muncii profesorului pe de o 

parte şi a elevilor de altă parte. Munca în echipă se caractrizează printr-o serie de 

avantaje care nu fac  altceva decât să întărească calitatea elevului, dezvoltă 

competenţe de comunicare, dezvoltă cooperarea, capacitatea de luare a deciziilor. 

Consider că  educaţia trebuie să prezinte şi să ofere ceea ce afirmă Conenius: 

„Profesorul  şi  elevul  să  fie   mereu  atenţi  unul  cu  altul.  Şcolarul  să  urmeze 

pretutindeni pe  profesor, care trebuie să meargă mereu înaintea şcolarului. 

Profesorul de câte ori îl vede pe elev greşind, de atâtea  ori să-i atragă  atenţia 

asupra greşelii şi să-l înveţe să se  corecteze.” 

 
Bibliografie: 
1.Cerghit,I (2002) - Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. 
Ed.Aramis Buc. 
2. Cucoş,C (2002) – Pedagogie, Ed. Polirom Iaşi 
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Regulile şi funcţiile comunicării 
prof. Farcaş (Pamfiloiu) Angelica 

Liceul Naţional de Informatică Arad 

 
Omenirea nu  poate fi  imaginată în  absenţa  comunicării. Prin semne, prin 

gesturi şi  mimică, prin sunete  guturale sau  articulate, oamenii îşi  fac   simţită 

prezenţa.   Dar  modalitatea  perfecţionată,  specific  umană   este   comunicarea 

verbală, comunicarea realizată cu ajutorul cuvântului, care prin asociere cu alte 

cuvinte formează propoziţii, fraze, texte. Dincolo de  cuvinte, din  necesităţi practice 

sau de economie a vorbirii, comunicarea s-a constituit ca un sistem de semne 
convenţionale legiferate sau  nu.  De   exemplu,  următoarele  imagini  sugerează 

intenţia implicită sau explicită a mesajului: 
 

 

Funcţiile comunicării 
În    funcţie  de    factorul  care  se    manifestă  predominant  în    procesul  de 

comunicare, pot  fi identificate cinci funcţii ale  limbajului. 

a) Când textul insistă asupra emiţătorului şi  în  mesaj se  află   indicii despre 

emiţător, mesajul/textul are o funcţie expresivă/emotivă/interjecţională: 
- Nu!... Îţi spun eu cum a fost! Ascultă la mine... 
b) Când  mesajul  se   centrează asupra  contextului  lingvistic  de  referinţă  şi 

conţine în  primul rând  informaţii, ca   în  cazul textelor ştiinţifice, juridice, etc., 

atunci  acel  text  /  mesaj  se    particularizează  prin  funcţia  referenţială  / 
denotativă / cognitivă. 

Într-un   proces  de   comunicare,  interlocutorul  trebuie  să  acorde  aceeaşi 

semnificaţie  semnelor,   cuvintelor  din    care  mesajul  se    constituie.  Exemplu: 

„Morfemul este  un  element lingvistic cu  ajutorul  căruia  se   formează un  nou 

cuvânt, o nouă formă flexionară sau o nouă unitate morfologică” (Constantinescu- 
Dobridor, Gheorghe, Mic Dicţionar de Terminologie Lingvistică) 

c) Când mesajul se centrează asupra lui însuşi, mesajul fiind factorul cel mai 
important al  comunicării, atunci  acel text are  o  funcţie poetică / literară / 
estetică.   Aşa   se   explică importanţa  acordată  textului  de   către  autor,  grija, 

elaborarea  migăloasă,  căutarea  formei celei   mai  adecvate  (se   au în   vedere şi 

variantele unei opere). Aşa  se  explică şi  fascinaţia exercitată de  mesaj (de  operă), 

fie  asupra creatorului, când acesta se  află  sub imperiul imaginii ideale a operei 

sale,  fie   asupra  cititorului. Este  normal ca   ceilalţi factori (emiţător, context, 

receptor) să conteze mai puţin, dar fărăr să fie total neglijaţi, pentru că  s-ar pierde 

comunicarea. Astfel de mesaje/texte sunt operele literare. 
d) Dacă în text apar  explicaţii referitoare la  cod (ansamblu de reguli care 

guvernează mecanismul lingvistic), atunci se  manifestă funcţia metalingvistică a  

limbajului. Definiţia, explicarea, clarificarea unui  cuvânt/termen   ilustrează 

această  funcţie. Indiciul gramatical al  funcţiei metalingvistice este  apoziţia: „În 
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opera  lui   Nichita Stănescu  predomină  metafora,  figura  de  stil  care  utilizează 
termenii la sensul figurat”. 

e) Dacă în  enunţ se  fac  referiri la destinatar /receptor („Dragul meu, cum te 

simţi azi?”),  atunci se  manifestă funcţia conativă / persuasivă sau retorică. 
f)  În   momentul  în   care  emiţătorul  verifică modul  în   care  mesajul  este 

perceput / auzit („Aţi  înţeles explicaţia?/  Mă  urmăriţi  cu atenţie?”), atunci  se 

actualizează funcţia fatică (de  menţinere a contactului dintre emiţător şi receptor). 
Comunicarea verbală (lingvistică) 
Comunicarea  orală  presupune  transmiterea  de   informaţii  prin  viu   grai, 

deoarece schimbul de  mesaje se  realizează auditiv, prin apelul la un cod de semne 

sonore, iar comunicarea scrisă în care schimbul de  mesaje se  realizează vizual - 
prin intermediul scrisului sau tactil (pentru nevăzători, vezi  scrierea „braille” prin 

apelul la un cod de semne grafice care traduc semnele sonore). 
O evidenţă strictă a variantelor de  comunicare sau delimitarea acestora este 

imposibil de  realizat, dată fiind interferenţa lor  în  procesul de  comunicare. 

Comunicarea  verbală  (lingvistică) reprezintă  forma de   comunicare ce  utilizează 

limbajul uman articulat şi  „implică alcătuirea unor mesaje din  semne verbale, în 

conformitate cu regulile de  construcţie furnizate de  codul limbii, enunţarea, 

treansmiterea şi  receptarea lor  printr-un  canal  specific (vizual şi/sau  auditiv) şi 

interpretarea lor  în limitele aceluiaşi cod  de  către persoane cu competenţe 

comunicaţionale, aflate într-o relaţie şi într-o situaţie de  comunicare”. 6 

Forme ale comunicării verbale 
Comunicarea orală 
Comunicarea orală este forma de  comunicare realizată prin vorbire. Ea  poate 

fi   naturală,   directă,  între  comunicatorii  care  se    află    în   acelaşi  cadru,   ori 

nenaturală,   indirectă,  când  interlocutorii  se    văd    sau  se    aud  de    departe. 

Comunicarea orală, cea   mai răspândită  formă de   comunicare,  este,  tocmai de 

aceea,  extrem de  eterogenă. Este modalitatea fundamentală  de  socializare, cea 

care asigură coeziunea şi  permanenţa  colectivităţilor umane. În  istoria umanităţii, 

oralitatea a făcut posibilă transmiterea unui imens patrmoniu ştiinţific şi  cultural 

în  epocile în  care scrierea nu era cunoscută, dar şi  după aceea. Până în  zilele 

noastre, un număr imens de  texte orale a completat şi  dezvoltat fondul iniţial de 

cunoştinţe şi creaţie a omenirii. 

Comunicarea orală reprezintă forma de  comunicare verbală cel  mai frecvent 

întâlnită şi  este însoţită de  comunicarea paraverbală şi  de  cea  nonverbală, care îi 

furnizează diverse elemente de  întărire, nuanţare şi motivare a mesajului.7 

Comunicarea nonverbală 
Comunicarea nonverbală urmăreşte să accentueze comunicarea verbală, să 

completeze mesajul verbal (o  glumă spusă va  fi  însoţită de  zâmbete, anunţarea 

unei  veşti triste  va   fi  însoţită  de   o  mimică adecvată), să  contrazică anumite 

aspecte (o critică susţinută prin schiţarea unui zâmbet detensionează atmosfera şi 

poate face  critica mai eficientă), să repete, să actualizeze sau să verifice înţelesul 

comunicării verbale (de  exemplu, verificăm dacă mai există vreo  neclaritate prin 

ridicarea  semnificativă a  sprâncenelor) sau  să  substituie  unele  aspecte  ale 

comunicării verbale (o îmbrăţişare poate suplini uneori cuvintele). 
 

6 Borchin, Mirela-Ioana, Vademecum în lingvistică, Timișoara, Ed. Excelsior Art, 2004, p.33 
7 Bărdășan, Gabriel, Curs practic de comunicare orală, Timișoara, Ed. Excelsior Art, 2007, p.13 
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Tot   formă  a  comunicării  nonverbale  este  şi   vestimentaţia,  prin  care  se 

oglindeşte personalitatea individului, aceasta, reprezentând „o extensie a eului”8, 
deoarece îmbrăcămintea  „comunică” diverse trăsături  caracteriale  ale   ale 

oamenilor (dorinţa  de  a fugi   spre originalitate, dorinţa de  a protesta împotriva 

rigorilor impuse  de  societate, sau, din   contră, indiferenţa sau  dispreţul faţă de 

codul vestimentar care, în  opinia unora  este doar o  formă a snobismului) sau 

intenţiile (de a plăcea, de  a se  diferenţa, de  a şoca, de  a impresiona etc.). 

Comunicarea paraverbală 
Elementele de  paralimbaj  orientează  atenţia interlocutorilor nu spre ceea ce 

se  spune, ci  spre maniera în  care se  spune. Mesajul paraverbal este cel  codificat 

în   manifestările   vocale  care  însoţesc   vorbirea.  Astfel,  ritmul  vorbirii,  tonul, 
intonaţia, volumul, accentul, fluenţa, dicţia, pauzele sau tăcerile, cuvintele sau 
sunetele de umplutură,  suprapuse  mesajului verbal, pot   intensifica, slăbi, sau 

distorsiona sensurile cuvintelor, producându-le interlocutorilor diverse reacţii, de 
obicei, afective. 

Comunicarea scrisă 
Comunicarea scrisă cunoaşte, de  asemenea, o  seamă de  caracteristici9  prin 

care se  diferenţiază de  forma orală a comunicării verbale: 

       în  comunicarea scrisă mesajele emiţătorului au o formă îngrijită şi pot 

fi elaborate cu mai multă stăruinţă şi migală; 

       lipsa  contactului  direct  al   actanţilor  comunicării  face    imposibilă 

utilizarea  elementelor nonverbale (mimică, gesturi,  postură  etc.)   şi  paraverbale 

pentru a întări semnificaţiile cuvintelor sau ca substitute ale acestora; 

 calitatea slabă sau inexistenţa feed-backului; 

       standardul ridicat de  receptare şi  înţelegere a mesajului scris datorită 

absenţei factorilor perturbatori; 

 este privilegiat raţionamentul, rigoarea termenilor sau a formulărilor 

clare;  
 comunicarea  scrisă  implică formulări  definitive, exclude negocierea 

sensurilor între emiţător şi  receptor – care pot  fi separaţi în  timp şi  spaţiu – este 
logică, precisă şi suficientă. 

 
 
 

Bibliografie: 
Bărdăşan, Gabriel, (2007) Curs practic de comunicare orală, Timişoara, Ed. Excelsior Art. 
Borchin, Mirela-Ioana, (2004) Vademecum în lingvistică, Timişoara, Ed. Excelsior Art. 

Gh.-I. Fârte, (2004) Comunicarea. O abordare praxiologică, Iaşi, Casa Editorială „Demiurg”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Bărdășan, Gabriel, op. cit, p.65 
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La littérature française 
Prof. Sterian Adina 

Școala Gimnazială Fîntînele 

 
  L’enseignement des langues  

étrangères et la littérature sont liés depuis 

longtemps. En classe de FLE le rôle primordial 
de l’étude de la littéraire est de développer la 
qualité du discours en le rendant plus clair, 
plus précis, plus expressif, plus vivace. C’est 
un exercice qui aide les apprenants à 
connaȋtre en profondeur les personnages avec 
leurs sentiments et émotions. La présence de 
la littérature en classe de FLE est sentie 
comme un instrument culturel, le rôle 
pédagogique qu’elle peut avoir dans 
l’enseignement est très élevé. Les grands 
courants artistiques: la Renaissance, le 
Classicisme, le Romantisme, le Surréalisme, l’Existentialisme et le Nouveau Roman 
sont présents dans les manuels de FLE.  

 La Renaissance, au XVe siècle, a été une période de changements en 
architecture, dans la vie intellectuelle et en littérature. Beaucoup d’influences 
italiennes ont eu lieu pendant cette période. La découverte d’une civilisation raffinée 
va amener en France des artistes comme Léonard de Vinci. Puis se construisent les 
châteaux de Blois, d’Azay-le-Rideau, d’Amboise, de Chambord sur les bords de la 
Loire. Érasme, Guillaume Budé ont soutenu la construction de la doctrine 
humaniste, la croyance en une culture universelle et la volonté de placer l’homme au 
centre de toute chose. En littérature, Rabelais, Marot, Ronsard, Montaigne ont 
illustré dans leurs écritures la volonté de fonder le bonheur sur une vie en accord 
avec la nature. Le français devient la langue de la création littéraire: « Défense et 
illustration de la langue française » (Joachim du Bellay, 1549) est son manifeste. 

 Le Classicisme se confonde avec  ce que Voltaire a appelé le siècle de Louis 
XIV (1660-1715). Cette période marque la naissance d’une véritable culture d’État: 
les Académies. Elles donnent des normes linguistiques et  littéraires (les genres). Les 
écrivains qui vont l’illustrer  et lui donner une valeur universelle dans leurs œuvres 
sont: Descartes et Pascal pour la pensée; Corneille, Molière et Racine pour le théâtre; 
La Fontaine pour la poésie; Madame de La Fayette pour le roman. Dans les œuvres 
sont décrits le style de vie, la tournure d’esprit et le comportement social. 

  Le Romantisme français a commencé à être illustré grâce à une culture 
curieuse de ce qui se passe en Angleterre  et en Allemagne; il est apparu de 
l’immense dépression qui a eu lieu à la fin de l’empire de Napoléon et pendant les 
années de la  Révolution française. L’essentiel de ce courant est de sentir: sentir 
la nature, expérimenter des passions, sentir vivre. Quelques représentants de ce 
courant sont Vigny, Hugo, Lamartine. Ce courant exprime le désir de se mesurer avec 
tout l’univers. Comme dans le roman « Le Rouge et le Noir » écrit par Stendhal où il 
oppose l’individu à la société; Balzac veut mettre en évidence toute la société dans 
son œuvre « La Comédie humaine »; Dans les œuvres « Les Misérables », « Notre-Dame 
de Paris », Victor Hugo décrit les grands affrontements sociaux.  
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 Le surréalisme est apparu comme une réaction: une réaction contre la 
guerre. Dans leurs œuvres les écrivains surréalistes veulent réinventer la vie. Les 
mots caractéristiques de ces écrivains sont « changer la vie », « transformer le 
monde ». Les auteurs  André Breton, Louis Aragon, Robert Desnos vont s’opposer aux 
idées de patrie, de famille et de religion.   

    L’existentialisme  est résumé par les mots de Jean-Paul Sartre comme 
« L’homme n’est que ce qu’il se fait ». Les œuvres qui ont fait briller ce courant sont 

« La Nausée » de Jean-Paul Sartre, « L’étranger » d’Albert Camus et l’œuvre de Simone 
de Beauvoir « Le Deuxième sexe ».  

 Le Nouveau Roman  a marqué la littérature d’après-guerre. Les auteurs les 
plus connu de ce courant sont Alain Robbe-Grillet (Les gommes, 1953); Michel Butor 
(La Modification, 1957) et Claude Simon (La routes des Flandres, 1960). 

    Lire en classe de FLE ou en se préparant pour la classe de FLE avec la 
lecture d’un texte littéraire signifie satisfaire une curiosité latente. Cela éveille une 
sensibilisation des apprenants aux aspects affectifs des textes étudiés et incite leur 
intérêt pour la compréhension des émotions et sentiments transmis par les textes 
littéraires. 
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INFORMATICA ÎN MEDIUL ȘCOLAR: PREZENT ȘI VIITOR 

e-LEARNING 
 Prof. Adriana Cătălina Popescu 

Colegiul Național ”Elena Ghiba Birta” Arad  

  

Educația este un fenomen social fundamental de transmitere a experienței de viață a generațiilor 

adulte si a culturii către generațiile de copii și tineri, în scopul pregătirii pentru viață, pentru integrarea 

lor în societate. 

Procesul  urmărește formarea personalității umane și se realizează la niveluri și zone diferite, în 

funcție de obiectivele vizate. 

Finalitățile acțiunii educaționale circumscriu modelul de personalitate pe care educația urmează 

să-l formeze, sunt integrate într-un tot unitar, în funcție de cerințele societății și se diferențiază astfel: 

idealul educațional, scopuri și obiective educaționale și se constituie într-un sistem cu o funcționalitate 

internă bine determinată. 

Finalitățile educaționale au un rol important rol director și reglator asupra oricărei acțiuni 

educaționale. 

Idealul  pedagogic al unei  epoci exprima în primul rând starea societății în epoca dată. În 

elaborarea unui ideal educațional se va proiecta și se vor anticipa nevoile sociale obiective ale societății, 

cât aspirațiile ei în ceea ce privește finalitățile acțiunii educaționale. Dacă într-un anumit moment al 

vieții sociale idealul educațional constituie un model, totuși acesta nu este imuabil fiind direct 

condiționat de realitate. El este supus restructurării continue, determinat de dinamica societății. 

Evoluţia învăţământului înregistrează o traiectorie ascendentă de la metodele expozitive la cele 

dialogate şi interactive, la desfăşurarea activităţilor prin apelul tot mai des la multimedia, către o 

didactică a învăţământului deschis, la distanţă, către o pedagogie WEB şi un învăţământ structurat, 

diseminat oriunde şi oricând sunt semnalate cerinţe şi nevoi de pregătire. Educaţia multimedia 

presupune mai întâi investiţii în infrastructura informatică, apoi alfabetizarea în domeniul informaticii, 

urmată de utilizarea concretă a calculatorului. La baza desing-ului instruirii online stă constructivismul 

învăţării, într-o formă moderată, care acceptă de exemplu posibilitatea şi necesitatea sprijinului 

instrucţional şi a predării sistematice. Învăţarea într-un mediu virtual se bazează pe teoriile învăţării 

autodirijate şi cooperative. 

Cererea revoluţionării învăţământului prin introducerea noilor tehnologii este în continuă creştere, 

iar oferta nu acoperă încă cererea. Entuziasmul faţă de e-learning înregistrează cote înalte. Acest lucru 

este explicabil prin avantajele pe care le are învăţarea online, flexibilitatea în timp şi în spaţiu. Un alt 

avantaj (deşi indirect) este acela că ne stimulează să găsim noi forme de învăţare şi concepte didactice 

noi, în dorinţa de a obţine performanţe cât mai înalte. Există desigur şi limite în acest tip de comunicare, 

cele ale calculatorului, care este o maşină. Computerul nu gândeşte şi nu simte (încă), nu are emoţii şi 

nici capacitate empatică. 

În altă ordine de idei, comunicarea virtuală solicită efort suplimentar din partea agenţilor implicaţi 

în activitate, atât din partea cursantului cât şi al profesorului. Creşte responsabilitatea de învăţare din 

partea elevului/studentului, cointeresat în propria formare. Sarcinile e-profesorului nu se reduc, ci din 

contră sporesc. I.D.D. nu constă doar în scanarea cursului şi transpunerea lui pe internet. I.D.D. 

presupune un anumit tip de interactivitate cu elevii/studenţii prin discuţii, dezbateri care au loc în cadrul 

seminarelor virtuale. Desing-ul instruirii online este diferit de cel al învăţării offline, iar explicaţiile în 

acest sens decurg din însăşi natura mediilor diferite de instruire, din existenţa unor variabile specifice, a 

unor variabile ce ţin de profesor, de elev/student, de materie etc. 

Curriculum digital şi aplicaţiile în reţea vor transforma predarea-învăţarea şi evaluarea. Clasele 

virtuale vor reuni elevi de pe toate continentele. Într-o şcoală virtuală, rolurile profesorului se extind, se 

diversifică şi nici de cum nu se reduc. El devine un instructor în cadrul seminariilor virtuale, un 

specialist software şi hardware, un inginer de reţea, un moderator, un proiectant de soft educaţional şi de 

programe tutoriale. Noile tehnologii impun cerinţe din ce în ce mai mari şi mai numeroase pentru 

cadrele didactice. Seminariile virtuale presupun existenţa unui instructor la 15–20 de studenţi sau mai 

mulţi, depinde de forma concretă de învăţare. Îndrumarea studenţilor în seminarii virtuale este foarte 
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intensă. Dacă se “automatizează” mai mult procesul, atunci profesorul poate îndruma şi mai mulţi 

studenţi. Modalităţile de evaluare a activităţii de învăţare într-un câmp virtual care pot fi folosite sunt: 

chestionarul, observarea activităţii în spaţiul virtual, analiza interacţiunilor online, discuţiile online. 

E-learning-ul implică modificări organizaţionale ale procesului de învăţământ, reconsiderări 

metodologice în predare-învăţare şi evaluare, specializări ale cadrelor didactice. Cerinţele sunt tot mai 

acute cu cât cresc cerinţele de pregătire din partea utilizatorilor şi necesităţile de a sporire a vitezei 

schimburilor informaţionale. 

Competenţele e-profesorului se diversifică, ele fiind de ordin tehnic sau competenţe mediatice, 

competenţe didactice, metodice şi competenţe specifice domeniului de învăţământ predat. 

O bună parte a competenţelor sunt comune tuturor profesorilor. Diferenţele rezultă din specificul 

comunicării mediate de computer, comunicare care impune cerinţe speciale. Mediile electronice de 

învăţare solicită forme de învăţământ aparte, deci o didactică proprie. Acest tip de comunicare necesită 

utilizarea unui pachet software specializat pentru dezvoltarea de programe de instruire online (program 

în HTML). 

Pentru a deveni profesor on-line, în Germania de exemplu, se urmează o serie de patru cursuri de 

specialitate în urma cărora se acordă un certificat şi se încheie un acord prin care e-profesorul se 

angajează să respecte anumite reguli ale comunicării online. 

Design-ul instrucţional online are în vedere următoarele componente: 

− planificarea obiectivelor cursului şi a materiei; 

− elaborarea anunţurilor care indică activitatea pe care trebuie s-o realizeze participanţii în fiecare 

moment al cursului; 

− transpunerea suportului de curs online; 

− organizarea căsuţei “Help” pentru utilizatori; 

− specificarea link-urilor utile; 

− planificarea seminariilor virtuale; 

− organizarea probelor de (auto)evaluare; 

Criteriile de evaluare a unui curs online de care trebuie ţinut cont, sunt următoarele: 

1. Conţinutul: Analiza conţinutului presupune verificarea dacă programul propus 

corespunde din punct de vedere al realităţii şi dacă oferă informaţii actuale şi relevante. 

2. Design-ul instrucţional: Analiza proiectării online presupune răspunsuri la 

întrebări de genul: Este proiectat cursul astfel încât utilizatorii să-l poată învăţa? Este adecvat 

scopurilor propuse? 

3. Interactivitatea: Analiza acestui criteriu presupune răspunsul la întrebările: Sunt 

implicaţi utilizatorii în propria formare? Care este gradul de interactivitate propus şi cum se 

realizează? 

4. Uşurinţa navigării în program: Este programul uşor de vizualizat şi accesibil de 

accesat? Oferă programul lămuriri scurte şi clare utilizatorului pentru ca acesta să-şi poată 

determina rapid alegerea? Există un cuprins al cursului şi de asemeni opţiunea EXIT? Este cursul 

însoţit de elemente ajutătoare (imagini, săgeţi) astfel încât să nu fie nevoit să citească prea mult 

pentru a se orienta în program? 

5. Latura motivaţională: Acest criteriu presupune analiza măsurii în care programul 

dispune de elemente de susţinere motivaţională a utilizatorului, cum ar fi: noutăţi, elemente de 

joc, teste, elemente de căutare şi aspecte deosebite, povestioare incitante, elemente surpriză etc. 

6. Folosirea mediei: Criteriul permite răspunsuri la întrebările: Dacă programul 

propus angajează în desfăşurarea lui grafice, animaţii, efecte sonore şi video? În ce măsură 

utilizatorul poate avea acces gratuit la acestea? 

7. Evaluarea: Permite întrebări de genul: Cum se realizează evaluarea cursului? 

Există probe stimulative şi de autoevaluare? Există o evaluare pe secţiuni, fiind necesară 

promovarea celei precedente pentru a trece la treapta imediat superioară? 

8. Estetica programului: Dacă programul este atractiv pentru ochi şi urechi? 



Tribuna sportivului, nr.10 – Număr dedicat Simpozionului Internaţional „Aportul activităţilor 

curriculare şi extracurriculare în dezvoltarea educabilului”, 2017 

130 

 

 

9. Înregistrarea performanţelor obţinute de utilizatori: Dacă programul asigură 

scoruri testelor pe care cursantul le parcurge, ajungându-se la un punctaj final? 

10. Adaptabilitatea programului: Este potrivit pro-gramul pentru publicul căruia îi 

este destinat? Respectă normele eticii şi bunei cuviinţe? Incidenţa noilor tehnologii în învăţământ 

atrage după sine dezvoltarea unui complex de aptitudini de căutare, selectare, organizare, creare 

a informaţiilor, precum şi dezvoltarea autonomă a anumitor capacităţi cognitive (gândirea 

structurată). Noile medii de învăţare electronică convertesc modelul structural al interacţiunii 

educator-educat (fig. 1) într-un model triunghiular educator –computer -educat 

Analizând modelul triunghiular de interacţiune mediată, educator-computer – educat se pot face 

următoarele observaţii: interacţiunea dintre profesor şi elev/student se realizează prin intermediul 

calculatorului. Acest fapt presupune ca fiecare utilizator (atât elevul/studentul cât şi profesorul) să deţină 

anumite competenţe de operare cu calculatorul şi minime cunoştinţe despre felul cum poate fi acesta 

folosit. În acest sens, se vorbeşte tot mai mult în ultimii ani despre necesitatea alfabetizării tehnologico 

informaţionale. Repertoriul comun presupune, pe lângă elementele de accesibilitate şi coduri comune, şi 

compatibilităţi între calculatoare. Mesaje educaţionale sunt transmise indirect între cei doi agenţi, spre 

deosebire de situaţiile predării-învăţării tradiţionale (face – to face). Perturbaţiile mesajelor care apar în 

situaţiile de învăţare din clasa obişnuită, sunt reduse la minimum în mediul virtual. Pot apărea însă 

distorsiuni de alt tip, cum ar fi cele legate de buna funcţionare a calculatorului, de transmisia 

informaţiilor, de penele de curent, de performanţele de viteză şi de stocare ale computerului etc. 

Tot cu ajutorul calculatorului se realizează şi evaluarea. Feed-back-ul este rapid şi eficient. Există 

o conexiune inversă externă (C.i.e.), între elev/student şi profesor mediată electronic, una între 

utilizatorul-educat şi calculator (prin probele de evaluare pe care le rezolvă electronic şi care sunt 

corectate de către computer) – C.i.e.e., precum şi o conexiune inversă internă (C.i.i.) la nivelul 

individului. Conexiunea inversă externă electronică, prin rapiditatea cu care se realizează şi prin faptul 

că este produsul unei evaluări scutite de stres, are profunde implicaţii motivaţionale şi dezvoltă 

capacităţile de autoevaluare ale utilizatorului. În sistemul e-learning, educatul dispune de mai multă 

autonomie, putând să lucreze în ritm propriu, alegându-şi centrele de interes, dispunând de o motivaţie 

intrinsecă, distribuindu-şi singur priorităţile şi sarcinile, învăţând să-şi organizeze eficient timpul. El 

devine responsabil de propria evaluare, implicându-se activ în acest proces, elementele de negociere, de 

consiliere şi consens între educator şi educat căpătând importanţă maximă. Evaluarea în sistemul e-

learning este mai puţin stresantă, deoarece ea capătă valenţe formatoare, iar momentul în care se 

realizează este decis prin consens.  

Profesioniştii în domeniul calculatoarelor, au încercat să reducă din neajunsurile învăţării într-un 

mediu virtual legate de lipsa contactului interpersonal direct, prin crearea unei interfeţe prietenoase şi 

prin stimularea interactivităţii. 

Calculatorul poate, în egală măsură, să instruiască, să ajute în rezolvarea unor sarcini şi să distreze. 

Ambianţa educaţională specifică situaţiilor de învăţare face-to-face este înlocuită cu mediul virtual de 

învăţare. Educatul beneficiază de cursurile profesorului în mediul propriu (de acasă), pe care şi-l 

organizează după bunul plac. 

Trăim într-o societate aflată în continuă schimbare, în care tehnologia digitală transformă fiecare 

aspect al vieţii umane, în vreme ce biotehnologia poate schimba însăşi viaţa într-o singură zi. Viaţa 

modernă oferă şanse şi opţiuni mai mari, dar şi riscuri şi incertitudini sporite. Spaţiul contemporan, 

definit ca o societate a comunicării generalizate, este marcat de intensificarea continuă a schimbului de 

informaţii. Dilatarea pieţii informaţionale este posibilă datorită avântului noilor tehnologii informatice şi 

comunicaţionale ce marchează sfârşitul modernităţii şi începutul epocii postmoderniste. 
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Din experienţa celor „de peste 
mări şi ţări” 

 
 
 
 
 

 
A few words about curricular activity in kindergartens in Australia 

 
prof. Ovidiu Carmen Spătaru 

Hippity Hop Childcare and Kindergarten, Australia 

 
In Australia, the educational process is considered to be one of the most 

important activities of the children. School prepares the students for future 
careers, and parents trust teachers. 

The students have a daily program, sprinkled with curricular activities, but 
also extracurricular activities. School cares that each students learns to 
communicate, to behave in society, and to adapt to contemporary society. 

The kindergarten program is run based on the EYLF which is a document 
that  has  5  outcomes.  Outcome  1:  Children  have  a  strong  sense  of  identity 
Outcome 2: Children are connected with and contribute to their world Outcome 3: 
Children have a strong sense of wellbeing. Outcome 4: Children are confident and 
involved learners Outcome 5: Children are effective communicators. The 
kindergarten programs a mixture of Intentional teaching which prepares the 
children for school and also plays based programs where the children initiate their 
play and learn by experimenting with both built and natural resources. 

A daily reflection is written on a daily basis showing the children's learning 
for all parents to read and 1 or 2 documents are written per month about each 
child. Each child has his own portfolio with stories and his learning journey for 
the year. At the end of the kindergarten year our goal is for every child to know 
how to dress himself, feed himself, write his name, count to 20 and know part of 

the alphabet. We have approximately 30 children in the Kindergarten which 
includes special needs such as autism, behavioural and ADHD. We, as educators, 
are provided with constant training to be able to deal with all children's needs and 
give each child the chance to have an education. 

The teaching staff prepares their work daily, emphasizing the needs of the 
students. The activity of the students is based on their age, 20-50 minutes with 
breaks between activities. Every day, the students have to have a sporting activity. 
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Become story-weavers together 
 

 

by Nancy Mellon 

Writer and storyteller, SUA 

 
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! 

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 
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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! 
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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 

painter and museographer, Portugalia 
 
 
 

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 it could 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! 

I myself, 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, people who come, can develop 
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 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 
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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 and the 

2nd of May, 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 from distance – throughout webcam video conference – 

between Portugal and Italy. 
At April 12th, the final workshop happened and a final selection occured to 

choose 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 through the images we had attached in the paper, for 
the future of the Humanity – a Book - for a Child, which is a book for the world 
and for our strongest feeling – Saudades..... Grata/ Grazie. 
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