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≈ Despre dascăli şi elevi ≈ 

Câteva gânduri introductive.... 
 

Simpozionului internaţional „Aportul activităţilor curriculare şi extracurriculare în dezvoltarea 

educabilului”, 2018 

 
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”, 2018: 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, 
Asociaţia Împreună suntem viitorul.  

Echipa de proiect: inspector şcolar general prof. Stoenescu Anca, inspector prof. 

Mandache Emilia, inspector prof. Popescu Adriana, inspector prof. Laura Orban, 

director CCD prof. Redeş Adela, director prof. Mandache Gheorghe, prof. 

Kuschausen Cristina – prof. coordonator, prof. Bogdan Lucia, prof. Moţiu Alina, 

prof. Sbîrcea Dan, prof. Duca Ioana, prof. Dima Crina, prof. Körösi Ramona, prof.  

Todoca  Mihaela,   director   prof.  Vereşezan  Oana, ec. Dima Gabriela. 
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Învățământ primar și 

gimnazial 
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Promovarea unui stil de viață sănătos  
prin activitățile extrașcolare 

prof. învățământ primar Oprea-Șomtelecan Alina 
Școala Gimnazială Nicolae Iorga, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

          
 „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”) 
 

Formarea unui stil de viaţă echilibrat este un obiectiv ce se impune tot mai mult în 
ultimul timp a fi realizat. Puterea de muncă, de viaţă şi de joacă îşi are rădăcinile în 
alimentaţia de zi cu zi. Alimentaţia echilibrată şi naturală previne apariţia bolilor şi în acelaşi 
timp reprezintă cheia tinereţii veşnice. Legumele şi fructele trebuie să ocupe un loc 
important în hrana copiilor cât şi a adultului, datorită conţinutului mare de substanţe 
hrănitoare şi în special de vitamine. Am propus acest proiect de activități extrașcolare, pentru 
ca atât elevii, cât şi părinţii să adopte  un comportament sănătos privind consumul zilnic de 

fructe şi legume proaspete. 
 
 

Scopul proiectului: Formarea unui stil de viaţă sănătos şi echilibrat, conştientizarea 
importanţei consumului de  legume si fructe în menţinerea sănătăţii  organismului;         
 

Obiective :  

 să identifice fructele şi legumele caracteristice anotimpurilor; 

 să descrie/recunoască diferitele fructe şi legume folosind cât mai mulţi analizatori; 

 să cunoască importanţa consumului de fructe şi legume în alimentaţie; 

 să stabilească regulile igienice ce trebuie respectate în consumul de fructe şi legume; 

 să cunoască valorile nutritive ale fructelor si legumelor 
 

Coordonator proiect: prof. Oprea-Șomtelecan Alina; 
 

Resurse umane :  25 de elevi din clasa a II-a  şi părinţii acestora; 
 

Resurse materiale: Fructe și legume proaspete, preparate şi produse din măr sau din alte 
fructe, storcător de fructe, calculator, flipchart, foi albe, carioci, aparat foto. 

 

Resurse procedurale: conversația, explicația, demonstrația, învăţarea prin 

cooperare, expunerea, braimstorming; 
 

Parteneri: Asociatia Părinte  înFlorești. 
 

Forme de organizare:  individual, frontal, pe grupe, ateliere de lucru. 
 

Descrierea activităților: 

Realizarea unui mini târg de mere: 

Elevii au prezentat diferite soiuri de mere, produse obținute din măr (prăjitura cu 
mere, suc de mere, compot, dulceață), precum și rețetele acestor produse.  
 
 

Activitate desfășurată în parteneriat cu Asociația Părinte înFlorești:  
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„Porția de sănătate”- educație alimentară, dezbatere despre un stil de viață sănătos activ 
susținut de un tehnician nutriționist; prepararea împreună cu elevii a unui suc de fructe 
proaspăt, cu storcătorul de fructe. 
„ La ferma bunicilor” – vizită cu elevii la o seră de legume; prezentare și degustare de legume.  
 

Atitudini si valori: 

 Preocupare, interes faţă de viaţa sănătoasă. 

 Dorinţa de a trăi sănătos. 

 Atitudine pozitivă  faţă stilul de viaţă sănătos. 

 Voluntariat și interes pentru un mediu curat și frumos. 
 

Evaluarea: 

 Pliant sub formă de măr; 

 Mini târg dedicat Zilei mărului; 

 Fotografii din timpul activităţilor; 

 Răsplătirea elevilor cu diplome; 

 Chestionare pentru părinţi şi elevi. 
 

Impactul proiectului: 
- implicarea elevilor şi părinţilor din clasă; 
- schimbarea atitudinii faţǎ de alimente şi alimentaţie; 
- consumarea cu plăcere a fructelor  și legumelor; 
- creșterea coeziunii de grup; 
 
 
 

 
 
         Andrei ne-a spus o mulţime de lucruri interesante despre 
soiul de măr ,,Golden Delicious,,. A fost foarte bine documentat! 
Foarte savurată de toţi a fost regina tărgului... ,,Prăjitura cu 
măr,,    
 
 
 
 
 

 

        Alături de invitații noștri am învățat cum trebuie sa ne hrănim ca să creștem sănătoși și 
frumoși… 
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Rolul serbărilor şcolare în dezvoltarea elevului mic 
profesor învăţământ primar: Bojan Monica 

Şcoala Gimnazială Vetiş  
 
 

NUMĂRUL PARTICIPANTILOR: 22 elevi 

OBIECTIVE: 

- Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor locale;   
- Abordarea integrată a unor teme;  

- Completarea activităţilor şcolare obligatorii cu 

activităţi extraşcolare şi extracirriculare;  
 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE:  
Pe parcursul anului şcolar am desfăşurat cu 

elevii mei serbări şcolare cu diferite ocazii: 1 

Decembrie, Crăciun, 8 Martie.  În pregătirea serbării 
am implicat atât elevii, părinţii cât şi membrii ai 

comunităţii locale, biserica.  

Pregătirea serbărilor a implicat mai multe 

momente:  

 sensibilizarea elevilor asupra temei; 

  alegerea versurilor, a cântecelor;  

 implicarea părinţilor; 

 confecţionarea costumaţiilor; 

  alegerea şi pregătirea locaţie;  

 repetarea momentelor serbării;  

 realizarea invitaţiilor;  

 prezentarea serbării;  

 popularizarea activităţii;  

Fiind o activitate complexă, serbarea permite abordarea integrată a mai multor 
teme, valorifică experienţele de viaţă ale elevilor şi părinţilor. Totodată pot fi abordate 

discipline din mai multe arii curiculare: CLR, MM, AVAP, DP,etc.  

O sensibilitate aparte au serbările închinate sărbătorilor de iarnă deoarece 
îmbină tradiţiile şi obiceiurile locale cu cele naţionale. De asemenea elevii sunt foarte 

implicaţi şi creativi în pregătirea micilor daruri mamelor cu ocazia serbărilor de 8 

Martie. 
 Eu consider că prin aceste activităţi elevul îşi îmbogăţeşte mult cunoştinţele, 

se implică activ în propria educaţie, fără ca însuşirea cunoştinţelor să fie o corvoadă. 

Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie 
privită ca un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: 

distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea 

imbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai frumoasă, mai plină de sens . 

 
IMPACTUL ACTIVITĂŢII ASUPRA ELEVILOR ŞI SUSTENABILITATEA 

ACESTEIA:  
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    Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea 

şcolară valorifică  varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor.  Ea 
evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 

satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte.  Elevii 

au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să 

iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile 
extraşcolare în general, 

au cel mai larg 

caracter 

interdisciplinar, 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 . 
O astfel de temă poate fi reluată şi continuată oricând, totodată poate fi 

completată şi  prezentată părinţilor, elevilor din alte clase .  

 
PLANURI  DE VIITOR:  

Îmi propun ca şi în viitor să-mi implic elevii în cât mai multe activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare.  
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Tabăra din Școala Altfel 
prof. Toader Monica Dorina 

Șc. Gim.”Avram Iancu”, Oradea 
  
Numărul participanților la activitate:35 -40 elevi, părinți, bunici 

Descrierea activității desfășurate: 

             Procesul educaţional „îmbracă” şi forme de muncă didactică complementare 

lecţiei  obişnuite. Acestea sunt activităţi desfăşurate în şcoală, în afara orelor de 
clasă şi cele desfăşurate în afara şcolii. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se 

desfăşoară sub îndrumarea atentă a învăţătorului. În ultimii ani de când sunt 

profesor în învățământul primar la Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Oradea, am 
planificat, organizat şi desfăşurat o varietate de activităţi extracurriculare. Aceste 

tipuri de activităţi au cuprins: excursii, drumeţii, vizite, programe artistice susţinute 

de elevi, participări la spectacole de teatru, film şi circ, întâlniri cu persoane care îşi 
desfăşoară activitatea în diferite domenii (poliţişti, medici, preoţi, sportivi, 

profesori,etc.) concursuri diverse, serbări, carnavaluri,etc. 

            Excursia/tabăra școlară este cea care reuşeşte cel mai bine să trezească şi să 
dezvolte interesul elevilor, îmbogăţindu-le orizontul de cunoaştere. Este o modalitate 

de învăţare cu caracter atractiv şi mobilizator care oferă elevilor ocazia de a efectua 

observaţii directe asupra obiectelor şi fenomenelor aşa cum se prezintă ele în stare 

naturală, asupra operelor de artă din muzee şi case memoriale, asupra unor 
monumente legate de trecutul istoric, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de 

seamă ale ştiinţei şi culturii naţionale. Excursia/tabăra școlară are menirea de a 

stimula activitatea de învăţare, de a întregi şi desăvârşi ceea ce elevii au acumulat la 
şcoală, în cadrul lecţiilor. 

          În fiecare an, în Săptămâna Școala Altfel, am efectuat excursii sau tabere cu 

elevii mei, acestea diversificându-se de la clasă la clasă în funcţie de noţiunile şi 
cunoştinţele dobândite de elevi în timpul anului şcolar.  

         În materialul de față voi face câteva referiri la aceste activități extraşcolare atât 

de îndrăgite de elevi, evidenţiind unele apecte pozitive din excursiile/taberele 
organizate cu colectivul meu de elevi în săptămâna Școlii Altfel. 

Impactul activității : 

Organizând cu elevii asemenea activităţi extraşcolare, avem posibilitatea de a 
contribui la dezvoltarea personalităţii armonioase a acestora, la dezvoltarea şi 

valorificarea intereselor şi aptitudinilor copiilor. Activităţile turistice sunt apreciate 

de către copii, dar şi de către cadre didactice, deoarece sunt caracterizate de 

optimism şi umor şi totodată urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în 
procesul de învăţământ. De asemenea, toate aceste activităţi au un caracter colectiv, 

care conduce la strângerea legăturii între copii şi îi învaţă să trăiască în grup, 

oferindu-ne o viitoare generaţie sociabilă, deschisă, comunicativă. 
Rolul excursiilor şi drumetiilor, pe lângă faptul că au un conţinut mai flexibil şi 

mai  variat, este  semnificativ şi în petrecerea timpului liber al copiilor. Caracterul 

atractiv al excursiilor şi drumeţiilor creează o atmosferă de voioşie şi optimism în 
rândurile şcolarilor. Excursiile şi drumeţiile sunt cele mai întâlnite activităţi de 

agrement şi au ca scop relaxarea, odihna şi sporirea activităţii fizice. Când se 

practică ele ? Oricând ! Nu există anotimp care să închidă drumeţului adevarat, 
drumul spre munte, spre mare, spre natură. Atât excursia, tabăra tematică, cât şi 

drumeţia înseamnă cunoaştere, sănătate, confruntare cu natura. 

 Pentru orice  copil, o ieşire în natură este un prilej de bucurie şi un mod de a-

şi consuma pozitiv energia, devenind totodată mai rezistent şi mai receptiv la ceea ce 
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se întampla în jurul sau în raport cu propria  persoană. Excursiile şi drumeţiile sunt 

o bucurie pentru toţi copiii participanţi şi un prilej  de a petrece puţin timp în 
mijlocul naturii, de a respira aer curat  şi de a-şi întări organismul prin mişcare, de a 

descoperi peisaje de vis, măreţia munţilor, valurile înspumate ,sau un colţisor de rai 

într-o  margine  de pădure  şi nu -n ultimul rând de a se lega prietenii între copii şi 
părinţii lor. Micii şcolari trebuie învăţaţi să fie receptivi la nou şi să vibreze în faţa 

frumuseţilor naturii, a lumii în continuă schimbare şi să aprecieze valorile trecutul 

Excursiile de studiu şi taberele tematice sunt deci un mijloc prin care copiii intuiesc 
şi preţuiesc valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru, formează 

conduite şi norme eco-civice. Intrând în contact direct şi nemijlocit cu natura, 

simţindu-i pulsul şi observându-i frumuseţile, dar şi neajunsurile create uneori chiar 

de om, copiii devin prieteni ai naturii, iar mai târziu, adulţi fiind, se transformă în 
protectorii ei.  

ui. 

Sustenabilitatea proiectului: 
Referindu-mă strict la ultima generație de elevi, în ultimii patru ani, am 

organizat următoarele tabere tematice: 

 prima tabără a ștrumfilor, tabăra de dezvoltare personală “Eu pot!” de la 
pensiunea „Casa bucătarului” din localitatea  Bălnaca, Bihor (4 zile, în clasa 

pregătitoare,2014) 

 tabăra de creație “Mă descopăr, mă exprim, mă dezvolt!”de la pensiunea “Poezii 
alese” din localitatea Valea Drăganului ,Cluj (4 zile, în clasa I,2015) 

 tabăra etnografică „Maramureș, plai cu flori” de la pensiunea „Sub cetate la 

Matei”, din localitatea Oncești, Maramureș (4 zile, în clasa a II a,2016 ) 
 tabăra educativă “Bucovina, colț de rai” de la pensiunea „Passiflora”,Gura 

Humorului, Suceava (5 zile ,în calsa a III a,2017 ) 

Deși locațiile au fost  diferite (în primii ani am căutat să fim mai aproape de 

casă), obiectivele au fost diferite în funcție de tematica fiecărei tabere, iar 
complexitatea și varietatea activităților a fost potrivit vârstei, preocupărilor, 

specificului zonei. Totuși în toate cele patru tabere au existat și câteva puncte 

comune : îmbinarea utilului cu plăcutul, a studiului cu joaca, momentul recreației de 
dimineață, mici concursuri (despre ceea ce au vizitat sau au făcut, autogospodărire), 

petrecerea în pijamale, portofoliul taberei al fiecărui copil  (informații, fișe, 

jocuri,vederi,etc),activități practice, focul de tabără, jurnalul taberei, impresiile 
copiilor la sfârșitul taberei (mesaje, propuneri, poezioare).Am reușit să vizităm și pe 

colegii noștri de la școlile din localitățile în care eram cazați (Valea 

Drăganului,Bălnaca, Oncești) pentru a stabili și un schimb de experiență cu alți elevi 
și alte cadre didactice. 

Suntem mulțumiți că de fiecare data tot ce ne-am propus am realizat, copiii au 

fost încântați mereu și nu s-au  înregistrat situații neplăcute. Ne-am bucurat de 

încrederea și  sprijinul părinților ca însoțitori la aceste tabere (au fost care au venit de 
la început, dar au fost și care au venit în vizită în ultima seară la focul de tabără). 
 

 
Bibliografie 

 Martin A., Proiectarea şi organizarea excursiei şcolare, revista Învăţământ primar (nr. 
3-4), 2005 

 Marcu V,Orțan F,Deac A, Managementul activităților extracurriculare, Ed. Universității 
din Oradea, 2003 

 www.didactic.ro 
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Proiect  educaţional ,,Culorile toamnei’’ 
profesor învăţământ preşcolar  Grigoraş Anca – Maria   

educatoare Tomacu Maria  
Şcoala Gimnazială ,,Episcop Doctor Partenie Ciopron’’ Păltiniş, jud. Botoșani 

 

Categoria de activitate: Educaţia pentru ştiinţă 

Denumirea activităţii: Cunoaşterea mediului înconjurător  

Mijloc de realizare: Observare în natură 

Tipul activităţii: De transmitere de cunoştinţe 

Tema: “Culorile toamnei” 

Număr participanţi: 20 

Obiective generale:  

 Valorificarea bogăţiilor şi frumuseţilor pe care le oferă cu dărnicie natura. 

 Stimularea curiozităţii, a activităţii de investigare a realităţii descoperind 
aspecte noi ale fenomenelor naturii. 

 Cultivarea sentimentelor estetice, crearea unor stări emoţionale puternice în 
contactul direct cu frumuseţile şi farmecul naturii. 

Obiective de referinţă: 

 să stabilească locul anotimpului toamna alături de celelalte anotimupri 
ale anului precizând câteva aspecte generale; 

  să observe dirijat aspecte din natură specifice acestui anotimp 
antrenând toţi analizatorii; 

 să manifeste grijă faţă de mediul ambient în perspectiva înţelegerii 
necesităţii de ocrotire a naturii; 

 să colecteze materiale din natură (frunze, seminţe, fructe, pietricele) în 
vederea folosirii lor la activităţile din grădiniţă. 

Mijloace de învăţământ: 

1. Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea. 
2. Material didactic: semnele toamnei (soare, coş cu fructe, coş cu legume, coş cu 

tufănele), fructe aduse în coş de Toamna, flori sub formă de stimulente. 
Bibliografie:-Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţă 

                    -Maria Taiban şi colaboratorii, “Cunoştinte despre natură şi om în grădiniţa de 

copii, E.D.P.,Bucuresti 1979. 

-Metodica cunoaşterii mediului înconjurător, a dezvoltării şi corectării vorbirii 

copiilor preşcolari, E.D.P. Bucuresti, 1978. 

- Laborator preşcolar – ghid metodologic editura V & I Integral, Bucureşti, 2004 
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  SECVENŢE DE 

INSTRUIRE 

CONŢINUTUL   INSTRUIRII 
EVALU-

ARE 
ACTIVITATEA  EDUCATOAREI 

ACTIVITATEA 

COPIILOR 

Pregătirea 

climatului psiho-

afectiv necesar 

desfăşurării 

activităţii. 

Educatorea va purta cu copiii o discuţie 

referitoare la activitatea ce se va 

desfăşura.Copiii sunt informaţi că vor 

participa la o activitate în aer liber şi se 

vor deplasa la locul observării. 

Ascultă cu atenţie 

sfaturile educatoarei. 

 

Deplasarea la 

locul stabilit 

pentu observare 

Educatoarea ia măsurile ce se impun în 

vederea securităţii copiilor pe parcursul 

deplasării .  

Sunt atenţi la 

educatoare 

 

Introducerea în 

activitate. 

După ce copiii au ajuns în livadă, 

educatoarea le spune o ghicitoare “Cine 

a venit la noi/Aducând vânturi şi 

ploi,/Frunze-n pomi îngălbenite/În 

grădini flori vestejite?”-Toamna. 

Copiii dezleagă 

ghicitoarea şi 

motivează răspunsul.  

Evaluare 

orală  

Captarea 

atenţiei, 

anunţarea temei 

şi a obiectivelor. 

În acest loc minunat din natură vom 

desfăşura o activitate deosebită 

intitulată “Culorile toamnei”.Vom vorbi 

despre aspecte de toamnă, despre 

legume, fructe, flori de toamnă şi în 

final speram să ne întâlnim cu Toamna.  

Ascultă cu atenţie 

explicaţiile 

educatoarei. 

 

Desfăşurarea 

propriu-zisă a 

observării. 

Educatoarea îşi asumă rolul de “ghid” 

al grupului de copii în plimbarea lor în 

natură.Ei au de parcurs un traseu 

marcat cu semne specifice toamnei 

până vor ajunge în împărăţia acesteia. 

Prima sinteză parţială: se va desfăşura 

la discutarea primului semn: un soare 

palid pe un cer înnorat şi frunze 

îngălbenite 

A doua sinteză parţială: la al doilea 

semn: un stol de rândunele.Copiii vor 

enumera păsările călătoare pe care le 

cunosc şi se va purta o discuţie pe 

această temă: 

A treia sinteză parţială : la semnul 

reprezentând fructe de toamnă.  

A patra sinteză parţială: la semnul ce 

reprezintă legume de toamnă.  

Copiii sunt anunţaţi 

că pe parcursul 

traseului vor întâlni 

“semne” lăsate de 

toamna. 

 

Copiii participă la 

discuţie motivând 

prezenţa semnului. 

Copiii precizează că 

păsările călătoare 

pleacă toamna în 

ţările calde şi 

motivează răspunsul. 

Copiii enumeră 

fructele de toamnă. 

Copiii recunosc 

legumele de toamnă şi 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

Evaluare 

orală 
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A cincea sinteză parţială: la semnul 

lăsat de toamnă: un coş cu tufănele. 

motivează semnificaţia 

semnului. 

Copiii precizează că 

tufănelele sunt flori de 

toamnă alături de 

crizanteme. 

 

 

Evaluare 

orală 

Obţinerea 

performanţei şi 

realizarea feed-

back-ului. 

Sinteza generalizatoare făcută de 

educatoare cu ajutorul poeziei: “Pe 

urmele toamnei”. 

Copiii au luat loc pe 

băncuţe şi ascultă 

poezia recitată de 

educatoare. Participă 

la discuţie. 

 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului de 

cunoştinţe.  

-Copii, pe cine aţi întâlnit în această 

plimbare? (toamna) 

-Ce v-a adus toamna? (2 coşuri unul cu 

fructe şi celălalt cu stimulente şi 

punguţe pentru a strânge materiale din 

natură).  

Sunt emoţionaţi de 

prezenţa Toamnei, îi 

adresează întrebări. 

Recită în dialog cu 

Toamna poezia: 

“Toamna”. 

 

Evaluarea 

activităţii. 

Aprecieri făcute de educatoare 

referitoare la modul de participare la 

activitate, la comportarea copiilor pe 

parcursul plimbării.Toamna îşi spune 

şi ea punctul de vedere şi invită copiii 

la jocuri în natură şi să strângă 

materiale necesare în  activităţile din 

grădiniţă.(frunze, seminţe, ghinde, 

conuri, pietricele). 

Educatoarea organizează grupul de 

copii în vederea deplasării către 

grădiniţă.   

Copiii primesc fructe 

pe care le consumă cu 

plăcere şi flori de 

toamnă rupte din 

coroniţa acesteia. 

 

 

 

Copiii sunt cuminţi în 

timpul deplasării 

 

 

 

 

Evaluare 

orală. 

 

 În urma plimbării în natură, copiii 

pot reda cu mai multă creativitate şi 

sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul 

activităţilor de desen şi modelaj, iar 

materialele pe care le-au cules sunt 

folosite în activităţile practice, în jocurile 

de creaţie. La vârsta preşcolară, 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 . 
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Serbare de Crăciun la Grădinița Breb 
Prof. Tepei  Voichița 

Liceul Tehnologic Ocna Șugatag 
Grădinița Breb, Maramureș 

 

Numele proiectului: Serbare de Crăciun la Grădinița Breb 
Numele cadrului didactic:prof. înv. preșcolar  Tepei Voichița 

Numărul participanților: 14 preșcolari, educatoarea, părinții preșcolarilor 
Descrierea activității desfășurate: Cu prilejul Crăciunului preșcolarii de la Grădinița 

Breb au organizat o serbare, i-au 

invitat la serbare pe părinți și 

bineînțeles invitat de onoare- Moș 
Crăciun. A fost organizat un 

spectacol pentru a  valorifica datini 

și obiceiuri specifice acestei 
sărbători. S-au cântat colinde, a 

fost organizată o mică scenetă în 

amintirea nașterii lui Iisus. 
        Consider că e de datoria unui 

dascăl să îndrume copiii spre ceea 

ce este valoros în cultura 
noastră, spre păstrarea tradiţiilor 

şi obiceiurilor specifice zonei, a 

portului popular autentic, mai ales 

că trăiesc în Maramureş, „acest ţinut de legendă, cu istoria dăltuită în lemn şi 

piatră“. În grădiniţa noastră, există tradiţia organizării serbărilor atât la sfârşit de 

an şcolar cât şi cu ocazia unor evenimente deosebite (sărbători laice şi religioase, 

concursuri pentru preşcolari). În timpul activităţilor opţionale, învăţând preşcolarii 

cât mai multe cântece, jocuri moroşeneşti, obiceiuri şi tradiţii putem să organizăm 

serbări reuşite ce constituie momente de bucurie sufletească, prilej de manifestare 
nestingherită a valenţelor native ale copiilor în faţa părinţilor, admiratori emoţionaţi 

gata să le ofere zâmbete, flori, lacrimi de bucurie și recunoștință. 

       O serbare face şi celelalte activităţi mai productive, deoarece se împletesc 
fructuos cunoştinţele de la diferite activităţi la grupă, iar viaţa afectivă a 

preşcolarilor se îmbogăţeşte şi se nuanţează. Serbările şcolare au un caracter 

stimulator, atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Am încercat să explic, 
în momente oportune, cu răbdare şi calm, motivul şi sensul serbării, am antrenat 

părinţii care au răspuns de fiecare dată prezent oricărei solicitări în pregătirea 

acestor manifestări deosebite, iar copiii au fost stimulaţi să  participe afectiv şi 
activ, fiecare primind rolul potrivit talentului său. Cu fiecare generaţie, am căutat să 

descopăr şi să cultiv talentele copiilor, calităţile de ritm, graţie, armonie, mişcare, 

găsind pentru fiecare un rol, locul într-o anumită parte a serbării (jocurile populare, 

cântecele, dramatizările). La început este, desigur, mai greu pentru că trebuie 
îndrumat fiecare pas, trebuie urmărită fiecare mişcare şi asigurată sincronizarea 

diferitelor activităţi, să fie suficiente repetiţiile, unde să domnească buna dispoziţie, 

dar şi disciplina şi rigurozitatea necesară. 
      Este fascinant când pe scenă apar micii artişti, recitatori, cântăreţi ori 

dansatori, îmbrăcaţi în costumele populare tradiţionale. Este cu adevărat 

extraordinar când ei reuşesc să trezească în sufletul celor care îi văd emoţii, bucurii 
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de neuitat, când din public răsună ropotul aplauzelor. Serbările au o importanţă 

deosebită pentru educaţia estetică a copiilor. Ele stimulează descoperirea copiilor 

înzestraţi, valorificarea atentă a harului lor, prin pregătirea stăruitoare şi 
îndrumarea competentă, preţuirea şi recompensa muncii lor. 

     Serbările au un caracter stimulator asupra preşcolarilor, a căror activitate este 

dominată de  

stări afective puternice, care îmbogăţesc universul lor. În grădiniţă, educatoarea 
trebuie să se bazeze pe organizarea serbărilor ca pe unul dintre cele mai eficiente 

mijloace de educare multilaterală, de sudare a colectivului, în satisfacerea dorinţelor 

de afirmare. Serbările 
îmbogăţesc şi nuanţează viaţa 

afectivă a preşcolarilor, 

stimulează apariţia unor 
sentimente neîncercate sau le 

dezvoltă pe cele mai slab 

manifestate anterior, izvorâte 
din sursa inepuizabilă de 

emoţii variate şi trainice pe 

care o reprezintă. 

Participarea la serbările 
şcolare contribuie la 

dezvoltarea simţului de 

răspundere al fiecărui copil şi 
al întregului colectiv prin dorinţa comună de a obţine rezultate bune. 

Aceasta favorizează stabilirea unei discipline conştiente pe parcursul repetiţiilor şi 

în cadrul desfăşurării serbărilor. Contactul cu un public numeros, prezent la 
serbare, trezeşte în copii energia latentă existentă în fiecare de a învinge dificultăţile 

întâlnite, de a-şi stăpâni timiditatea, le cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă 

în acţiune, iar pregătirea serioasă din timpul repetiţiilor contribuie la stimularea 
interesului pentru munca depusă cu un scop precis şi îndeplinită cu 

conştiinciozitate. 

Realizarea estetică a părţilor din program, armonia întregului spectacol, calitatea 

acompaniamentului muzical, costumele autentice, educă gustul pentru frumos şi 
contribui la dezvoltarea talentului fiecărui preşcolar în parte. Prin munca de 

pregătire desfăşurată în comun, în cadrul căreia se întâlnesc variate manifestări al 

stărilor sufleteşti, serbările reuşesc să polarizeze interesele şi preocupările copiilor 
în jurul vieţii în colectiv, consolidându-l astfel. În momentele propice de relaxare şi 

de bucurie pentru ei, educatoarea trebuie să explice cu răbdare şi îngăduinţă 

motivul pentru care se pregăteşteserbarea respectivă, însemnătatea evenimentului 
sărbătorit, precum şi necesitatea unei munci disciplinate şi consecvente pentru ca 

rezultatele să mulţumească, în final, pe toată lumea (părinţi, educatori, copii). 
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Cunoașterea tradițiilor poporului român de către elevii L.P.S-

Câmpulung, prin proiecte-concurs 
    Prof. învățământ primar Camelia Căciulă 

     Liceul cu Program Sportiv Câmpulung 

 
Proiectul „Tradiții dulci de sărbători” cultivă și dezvoltă capacităţi  de 

cunoaştere a tradiţiilor culinare munteneşti şi de stimulare a curiozităţii pentru 

descoperirea acestora. Este important să-i sensibilizăm pe copii cu privire la 
păstrarea zestrei culinare a neamului românesc, a protejării şi conservării acesteia, 

precum şi cunoaşterea partimoniului local. Ne dorim să cultivăm în rândul copiilor 

abilităţi de comunicare în relaţiile interpersonale, educarea respectului faţă de 

diversitate, educarea gustului estetic şi relaţionarea interactivă pe baza 
interdisciplinarităţii: istorie, literatură, artă, activităţi practice. Elevii noştri vor avea 

posibilitatea să se simtă importanţi în cadrul comunităţii locale atunci când 

produsele confecţionate de ei vor bucura copii fără posibilităţi materiale.  
 Activităţile desfășurate au fost de tip concurs județean, cu participare directă 

și indirectă:  

1. „Podoabe dulci”  -  atelier de preparat dulciuri;  
2. „Specialităţile culinare munteneşti în ierarhia europeană” - concurs literar 

bilingv;  

3. „Uite ce pot face două mâini dibace” - atelier hand made de confecţionare a 
podoabelor pentru pomul de Crăciun;  

4. „Culoare şi îndemânare”- concurs de pictură şi colaje;  

5. „Magie din hârtie” - concurs de realizare  a icoanelor pe suport de ipsos cu 

tehnica decupage.  
 Număr participanţi: 450 de elevi din învăţământul preșcolar şi primar si 50 

cadre didactice. 

Proiect Judeţean COMOARA SUFLETULUI – SĂRBĂTOAREA PASCALĂ 
Proiectul antrenează copiii în activităţi de cunoaştere a tradiţiilor  pascale, menite 

să  dezvolte fiecăruia dintre noi un moment de liniște sufletească și de apropiere de 

oameni, de familie. 
        Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos crează de fiecare dată  în sufletele 

noastre o stare sufletească emoționantă, grație 

bucuriei, încrederii și speranței. Aceste zile ale celei 
mai importante sărbători creștine care și-a păstrat 

până în prezent farmecul și semnificația, aduc 

fiecăruia dintre noi un moment de liniște sufletească 

și de apropiere de oameni, de familie. 
Totodată suntem conștienți de faptul că 

sportul de performanţă este un adevărat laborator de 

excelenţă umană, atât în ceea ce priveşte sănătatea, 
cât mai ales în dezvoltarea capacităţii de 

performanţă. Acesta constituie un teritoriu în care 

fiinţa umană caută perfecţiunea şi pe care de multe ori o realizează spre încântarea 
sa  şi a milioanelor de admiratori. În relaţiile socio-culturale ale umanităţii, 

compararea performanţelor ocupă un loc important.    

 Multe naţiuni, de pe toate continentele, depun eforturi pentru a fi 
reprezentate în marile confruntări internaţionale, pentru a-şi face cunoscute 

performanţele. Sportul devine un adevărat ambasador, un simbol al prestigiului 

individual şi al naţiunii căreia îi aparţine sportivul.  
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 Numărul elevilor a fost de 250 din învățământul preșcolar, primar și gimnazial 

și 70 de cadre didactice implicate. 

Activităţile desfășurate au fost de tip concurs județean, cu participare directă și 
indirectă:  

1. Simpozion „Altius, fortius, citius!”  - referate şi lucrări; 

2. Vânătoarea de comori - concurs prin care elevii primesc indicii pe baza cărora 

folosindu-se de  
intuiție, vor putea descoperi ouăle încondeiate ascunse de către organizatori; 

3.  Învârtim şi răsucim -  atelier hand made de împodobire a ouălor cu tehnica 

quilling; 
4 . I. Lumina din culoare - concurs de desene și pictură; 

    II. Mesagerii iepurașului - concurs hand made de confecționat felicitări; 

5. ”Lăcaş sfânt - izvor de inspiraţie ” - concurs de realizare  a icoanelor pe suport de 
ipsos cu tehnica decupage; 

6. Performer în şcoala mea –concurs de” Ștafeta-parcursuri aplicative” prin care se 

urmărește creșterea indicilor de dezvoltare multilaterală a calităților motrice, 
estetice, psihice ale elevilor participanți, cât și aptitudinile  elevilor în vederea 

selecției pentru practicarea atletismului de performanță. 

ELEMENTE COMUNE ALE PROIECTELOR 

Proiectele noastre și-au propus să dezvolte în rândul elevilor atitudini pozitive 
față de  

tradițiile neamului românesc, fiecare dintre ele având obiective specifice.  

Puncte tari: interesul copiilor pentru activitățile non formale, creaţiile literare şi 
artistice,        implicarea părinţilor în proiect, cadre 

didactice bine pregătite, copii cu talente artistice 

deosebite, abilităţi de interrelaţionare pozitivă cu 
comunitatea locală, spaţii de desfăşurare a 

activităţilor, notorietatea proiectelor.  

Puncte slabe: cadru restrâns de resurse financiare, 
dezinteres din partea adulţilor faţă de păstrarea 

învăţăturilor creştine. 

 Obiective privind părinţii:  

 să colaboreze cu cadrele didactice ;  
 să promoveze relaţii reciproce între părinţi şi 

alţi factori educaţionali, pentru a transmite copiilor valorile spitituale ale 

poporului român.  
 Obiective privind cadrele didactice:  

 dezvoltarea simţului estetic, a imaginaţiei şi creativităţii;  

 formarea de comportamente adecvate în receptarea valorilor religioase şi de 

cultură şi civilizaţie tradiţională românească; 

 să integreze tradiţiile pascale româneşti în ansamblul culturii europene 

pentru a-i face pe elevi să simtă că sunt parte a Uniunii Europene;  

 să confere elevilor un climat socio-afectiv şi educativ optim în timpul şi în 

afara desfăşurării proiectului.  
 Continuitatea /sustenabilitatea proiectelor:  

 Prin organizarea anuală şi atragerea mai multor parteneri judeţeni, 

sponsori,diversificarea secţiunilor de concurs, atragerea altor instituţii de 
învăţământ, partenerilor comunitari şi economici, O.N.G-uri. 
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Lectura în sprijinul educării elevilor 
                                                                       prof. înv. primar Aldea Camelia 

                                                               prof. înv. primar Toma Mirela-Adina 
                                       Şcoala Gimnazială Coteşti-Godeni, judeţul Argeş 

 

 Carte frumoasă, cinste cui te-a scris  
Încet gândită, gingaş cumpănită, 

Eşti ca o floare-anume înflorită, 

Mâinilor mele care te-au deschis." 
 

                         (Tudor Arghezi) 

   
        Într-o  lume tot mai mult guvernată de înalta tehnologie, de transmitere a 

informaţiei pe căi rapide, într-o societate bazată  şi legată tot mai mult de 

calculator, internet şi alte mijloace, aproape că s-a uitat complet cartea, acest obiect 

de preţ  pentru mintea şi sufletul nostru, aceasta bogăţie de culoare...Se observă 
faptul că tot mai mult sunt neglijate cărţile. Acestea stau pe un raft în bibliotecă, 

aşteptând să fie deschise. 

       Importanța lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică, şi 
anume: 

- cognitiv- lectura conduce la îmbogățirea cunoştințelor despre lume, despre 

realitatea înconjurătoare; 
- educativ- lectura contribuie la educarea copiilor în dimensiunile morale şi estetice; 

- formativ- lectura formează şi consolidează deprinderi de muncă intelectuală, 

dezvoltă gândirea, imaginația, capacitatea de exprimare orală sau scrisă corectă şi 
expresivă. 

       Pentru a cultiva gustul elevilor 

noştri pentru lectură, în anul şcolar 

2016-2017 a fost realizat un proiect 
educaţional al şcolii noastre, având 

partener Biblioteca Comunală 

Godeni. 
a)Denumirea proiectului: CARTEA –

LEAC PENTRU SUFLET”-  

b)Numele cadrului didactic 
coordonator: ALDEA CAMELIA, 

colaborator: prof. înv. primar TOMA 

MIRELA-ADINA 
 OBIECTIVE: 

-creşterea dorinţei elevilor  de a deschide şi a citi cărţi: 

- întelegerea importanţei cărţilor pentru viaţa spirituală a individului ; 

- conştientizarea rolului lecturii pentru dezvoltarea  exprimării libere; 
-dezvoltarea simţului estetic prin lectură ; 

-dezvoltarea/amplificarea cultului pentru valori ; 

 
 c) Numărul de elevi  înscrişi: 21 elevi de clasa a II-a, 15 elevi de clasa a IV-a, 

părinţi,  

 d) Descrierea activităţii desfăşurate: 
         1.-Lansarea proiectului şi popularizarea activităţilor  
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         - Împărţirea claselor pe grupe în vederea lucrului pe ateliere ( atelierul lui    

Eminescu, atelierul lui  Creangă,  atelierul lui Caragiale, atelierul  lui Sadoveanu, 

atelierul lui Arghezi, atelierul lui Topîrceanu) 
  Perioada: ianuarie-februarie 

 -Activitate de lucru pe grupe, de documentare a elevilor, în funcţie  opţiunea 

acestora, având ca sarcini  : 

să completeze câte 5 fişe de lectură, la alegere, din diferite opere ale  scriitorilor  mai 
sus enumeraţi; 

să realizeze câte o pagină bibliografică a acestora; 

să enumere  operele literare(titlurile de cărţi) ale acestora,  
editura şi anul apariţiei; 

să alcătuiască texte,  compuneri, eseuri pe baza unei teme abordate de către autori 

        - Realizarea mapelor personale şi mapa grupei( activitate pe ateliere) 
        - Realizarea unui pliant al proiectului( activitate comună) 

Perioada: martie-aprilie 

Evaluare: 

Prezentarea produselor în faţa a câte unui colectiv reprezentiv al fiecărei clase şi a 
cadrelor didactice implicate; 

Realizarea unei cărţi a proiectului din cele mai bune materiale realizate de către 

elevi; 
Premierea  atelierelor 

Perioada :mai-iunie 

e)Impactul asupra elevilor:  
        Activitatea de evaluare, desfăşurată în şcoală, a produs multe emoţii din 

partea echipelor participante. Premiile acordate de iniţiatori şi bibliotecară au 

constat tot în cărţi, pe care elevii au promis că le vor citi în vacanţa de vară. În 
chestionarul aplicat la final, au afirmat că a fost un proiect interesant, chiar dacă s-

au înscris elevi de vârste diferite. Au lucrat cu ambiţie, după puterile lor şi au 

câştigat toţi: familiarizare cu textul literar, fişa de lectură, viaţa şi opera scriitorilor 

aleşi. În prezent se definitivează pliantul proiectului. 
Am putut observa astfel că, dacă elevii sunt îndrumaţi cu atenţie şi sistematic, ei 

reuşesc să lase internetul pentru un timp, trecând la clasica informaţie…din cărţi.  

f)Sustenabilitatea activităţilor/proiectelor literare: 
       Pornind de la afirmaţiile elevilor, referitor la faptul că s-au apropiat mai mult de 

cărţi, că şi-au aflat „leacul pentru suflet”, vom încerca şi anul următor să realizăm 

din nou proiectul la clasele noastre, alegând alţi autori.  Sustenabilitatea lui este 
dependentă de disponibilitatea conducerii şcolii şi a părinţilor de a ne susţine în 

derularea activităţilor, pentru timpul alocat fiecărei activităţi şi transportului, dat 

fiind faptul că între cele 2 instituţii colaboratoare sunt 7 km. 
       Cadrele didactice au astfel dificila misiune de a-l întoarce pe cititor la carte 

folosind diverse metode, cât mai active, mai antrenante si mai atractive. Datoria 

noastră rămâne  promovarea unor soluţii directe de stimulare a lecturii, încercând 

să  optimizăm procesul instructiv-educativ prin realizarea unui schimb de idei, de 
metode, de activităţi, de materiale didactice in sprijinul dezvoltării sferei 

motivaţionale a elevului. 

  
BIBLIOGRAFIE 
1.Popescu, E. Logel, D. Stroescu, E.- “Sinteze de metodică a predării limbii şi literaturii române în 
ciclul primar”, Ed. Carminis, Piteşti, 2007 
2.Florea Nicoleta-Adriana, Surlea, Cosmina-Florentina- „Procesul instructiv-educativ în şcoala 
modernă”, Ed. Arves, Craiova, 2005 
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Proiectul ca metodă  alternativă de evaluare -  

cetatea Devei 
      prof. înv. primar Iliescu Valentina Cristina 
        C.T.E. „D. Hurmuzescu” Deva 

 

Tema proiectului: Cetatea Devei 
Tipul activităţii: interdisciplinar: geografie, istorie, ştiinţe, educaţie civică, 

limba şi literatura română, arte vizuale și abilități practice 

Durata: 4 săptămâni 
Număr  participanți: 28 elevi 

Argument 

Această activitate prezintă interes pentru elevi deoarece Cetatea Devei este un 
obiectiv de istorie locală, un simbol al municipiului nostru. Tema proiectului 

permite abordarea interdisciplinară a învăţării şcolare, oferă posibilitatea unui 

transfer de cunoştinţe în realizarea obiectivelor unei activităţi diferite de lecţiile 
obişnuite. Activitatea permite observarea unor laturi ale personalităţii elevilor şi a 

stilului lor de muncă intelectuală. 

Scopul: Evaluarea: 

 capacităţii de a culege, de a prelucra şi de a interpreta informaţiile; 

 capacităţii de lucru în grup şi a atitudinii de asumare individuală şi 

colectivă a responsabilităţii. 

Obiective: 

 să identifice informaţii din diverse surse bibliografice; 

 să selecteze şi să sistematizeze informaţiile; 

 să descrie un monument istoric pe baza surselor studiate, redactând un 

text; 

 să includă imagini în descriere; 

 să selecteze date despre relieful, vegetaţia şi fauna Dealului Cetăţii; 

 să realizeze o hartă a spaţiului geografic al cetăţii (clasele mari); 

 să prezinte legende despre cetate; 

 să realizeze creaţii personale despre acest monument istoric: poezii, 

compuneri/eseuri, desene, colaje, machete etc.; 

 să se integreze în activităţi de grup asumându-şi responsabilităţi; 

 să respecte regulile de comportare într-o drumeţie sau o vizită; 

 să manifeste atitudine de protejare 

faţă de mediul înconjurător. 

Resurse: materiale: diferite surse 
geografice şi istorice, ilustrate, pliante, 

cărţi, reviste, acuarele, plastilină, pastă 

de lipit, dosare, folii, coli de scris etc. 
     umane: învăţători, profesori, 

muzeografi, bibliotecari. 

Etapele proiectului 
1. Organizarea proiectului 

a. Stabilirea temei – „Cetatea Devei”; 

b. Organizarea grupelor – 4 grupe eterogene 
a câte 7 elevi fiecare; 

c. Precizarea cerinţelor, a bibliografiei şi distribuţia responsabilităţilor; 

Cerinţele vor fi prezentate şi în scris elevilor. Acestea sunt: 
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 Căutaţi informaţii despre Cetatea Devei referitoare la aşezarea geografică, 

istoricul cetăţii, legende; 

 Creaţi un text în care să descrieţi Cetatea Devei folosindu-vă de informaţiile 

culese; textul îl însoţiţi de prezentarea unor imagini din pliante, cărţi, fotografii 
etc.; 

 Realizaţi o hartă a spaţiului geografic în care este amplasată Cetatea Devei 

(clasele mari); 

 Realizaţi creaţii personale: poezii, compuneri/eseuri, modelaje, desene, 
machete, colaje ale cetăţii etc. 

Bibliografia recomandată poate fi: 

 Dumitru, F., (1979), „Deva”, Ed. Sport – Turism, Bucureşti 

 Floca, O., Constantin, C., (1980), „Deva, mic îndreptar turistic”, Ed. Sport – 
Turism, Bucureşti 

 Moaru, E., Carole, A.M., (2003), „Hunedoara – ghid turistic”, Ed. Emia, Deva 

 Molan, Gh., Ardelean, A., Georgescu, M., (1992), „Rezervaţii şi monumente ale 

naturii din România”, Casa de Editură şi Comerţ „Scaiul”, Bucureşti 

 Stere – Chiracu, L., (1979), „Drumuri şi legende”, Ed. Sport – Turism, 

Bucureşti 

 Rus, D., (1998), „Judeţul Hunedoara – ghid turistic”, Ed. Sigma – Plus, Deva 

 Rus, D., (2001), „Locuri şi legende geografice româneşti”, Ed. Emia, Deva 

 Rus, D., (2002), „Deva – oraşul de la poalele cetăţii”, Ed. Sigma – Plus, Deva 
d. Prezentarea criteriilor de evaluare a proiectului: 

 textul să fie scurt, clar, corect din punct de vedere ştiinţific; 

 imaginile cetăţii să provină din diverse surse; 

 harta să fie corectă; 

 creaţiile personale să dovedească originalitate, creativitate; 

 toate materialele să fie adunate într-un dosar din plastic, în folii, sub forma 

unui portofoliu. 

e. Fixarea datei de finalizare a proiectului. 

2. Desfăşurarea propriu-zisă a proiectului 
Elevii culeg informaţii în funcţie de responsabilităţile care le-au fost stabilite 

în cadrul grupei din care fac parte (citesc sursele bibliografice indicate, selectează şi 

sistematizează informaţiile, caută imagini, realizează creaţii personale, iau interviuri 
unor muzeografi etc.). 

La anumite date stabilite în comun, toţi elevii aduc informaţiile culese. 

Lucrează în grup, fiecare studiază informaţiile aduse de colegii din grupă, se 
consultă. 

Majoritatea sarcinilor din cadrul 

proiectului se realizează la şcoală în cadrul 
orelor de geografie, istorie, ştiinţe, limba şi 

literatura română, educaţie civică, educaţie 

plastică, abilităţi practice şi se implică fiecare 

membru al grupului. Se dă o formă definitivă 
proiectului. Elevii se pregătesc pentru 

prezentarea lui la data stabilită. 

3. Prezentarea proiectului 
Fiecare elev se va implica în prezentarea 

proiectului: 

 1-2 elevi descriu Cetatea Devei pe baza textului redactat;  
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 1 elev prezintă imaginile; 

 1 elev prezintă harta; 

 1 elev prezintă legendele; 

 1 elev prezintă lucrările create: poezii, compuneri, desene etc.; 

 1 elev spune cum au lucrat (ce le-a plăcut mai mult, ce dificultăţi au 
întâmpinat). 

După ce o grupă prezintă proiectul, elevii celorlalte grupuri adresează 

întrebări şi primesc răspunsuri. 

Fiecare grupă completează o fişă de evaluare a prezentărilor făcute în care 
notează aspecte care i-au impresionat şi aspecte care pot fi îmbunătăţite. 

 

4. Evaluarea proiectului 
În toată perioada realizării proiectului, învăţătorul va urmării, va îndruma, va 

observa şi va sprijinii elevii. Îi va nota în funcţie de modul în care s-a implicat 

fiecare, a colaborat cu colegii, a manifestat interes pentru temă, a prezentat forma 
finală a proiectului. 

Câteva concluzii se desprind în urma aplicării proiectului cu tema „Cetatea 

Devei”: 
o Activitatea a suscitat interesul elevilor fiind o nouă modalitate de lucru şi 

finalizându-se printr-o prezentare a lucrării şi nu printr-un test obişnuit de 

verificare; 

o Activitatea a declanşat o participare activă; 
o Activitatea s-a finalizat cu rezultate edificatoare care au oglindit efortul depus 

şi interesul manifestat de fiecare în calitatea produsului prezentat: 

a) Majoritatea elevilor au realizat lucrări deosebite sub aspectul 
conţinutului elaborând un text închegat prin îmbinarea şi selectarea 

informaţiilor; 

b) Unii elevi au realizat texte 
incomplete, neprelucrate, dar au 

prezentat material ilustrativ. 

Nu toţi au finalizat activitatea pe 
măsura aşteptărilor, dar au fost răsplătiţi cu 

aprecieri stimulative. Am considerat 

important faptul că s-au angajat la lucru şi 

că au parcurs fiecare etapă cu cerinţele ei, 
apoi au prezentat colegilor rezultatele, 

sprijiniţi uneori de învăţător. 

Se pot realiza şi alte proiecte cu elevii. 
Iată câteva sugestii: 

 „Oraşul nostru”; 

 „Mari voievozi români – Iancu de Hunedoara”; 

 „Hunedoara, leagăn al strămoşilor”; 

 „Frumuseţea plaiurilor hunedorene”; 

 „Personalităţi ale Devei”; 

 „Pădurea Bejan”. 
 

 

 



Tribuna sportivului, nr. 11 ~ An școlar 2017-2018 ~ 
 

26 

 

Te văd, te aud! 
prof. înv. primar Filip Diana 

Școala Gimnazială nr. 11 Dr. Constantin Angelescu, Constanța 
 

Data: 19.03.2018 

Clasa: a III-a A 
Parteneri: Asociația Nevăzătorilor, filiala Constanța 
                 Centrul Cultural 
,,Theodor Burada”, Constanța 
Numărul participanților: 27 elevi 
Descrierea activitǎţii: 

     „Adevăratul dascăl este 
caracterizat prin aceea că mintea sa 
se mişcă în armonie cu minţile elevilor 
săi, trăind împreună dificultăţile şi 
victoriile intelectuale 
deopotrivă."(J.Dewey) 
      Pornind de la termenul de 

incluziune, care presupune efortul de 
a asigura șanse egale tuturor elevilor 
indiferent de limbă, de cultură, de 
problemele de sănătate și pentru a sparge barierele existente, am încheiat un parteneriat cu 
Asociația Nevăzătorilor, filiala Constanța și cu Centrul Cultural Theodor Burada, cu ajutorul 
cărora am realizat diverse activități. Activitatea care i-a sensibilizat cel mai mult pe elevi a 
fost cea intitulată ,, Te văd, te aud!”. 
       La această activitate a venit și le-a vorbit elevilor,, nea Nicu”, un domn nevăzător, 
foarte vesel, deschis la toate întrebările copiilor. Dacă la început aceștia au fost reticenți, 
după ce au ascultat melodiile cântate de ,, nea Nicu” la muzicuță și fluier au prins curaj și i-
au adresat numeroase întrebări: ,, Cum vă deplasați?”, ,,Cum citiți?”, ,,De la cine primiți 
ajutor?”. Elevii s-au deplasat legați la ochi, au vazut cărți scrise cu ajutorul alfabetului 
Braille și și au pipăit diferite obiecte fără a le putea vedea. Au ajuns la concluzia că este 
foarte dificil să nu poți vedea.  Martha, o fetiță sufletistă, care își oferă ajutorul tuturor 
colegilor, a încheiat zâmbind: ,,Chiar dacă nu poate vedea Dumnezeu l-a înzestrat cu un 
suflet bun și cu un talent deosebit: Cântă Dumnezeiește!” 
          Impactul activității asupra elevilor 
          Prin această activitate elevii au luat contact cu alfabetul Braille, au făcut cunoștință 
cu persoane diferite față de ei, dar cu aptitudini deosebite, realizând că fiecare persoană 
este unică și are puncte forte sau puncte slabe. De asemenea, au hotărât să continuăm și 

pe viitor cu astfel de activități. 
 
        Sustenabilitatea activității 

        Datorită impactului pozitiv al acestei 
activități asupra elevilor s-a hotărât 
demararea unui proiect la nivelul școlii, în 
care va fi promovată educația incluzivă și 
multiculturalitatea. Finanțarea se va face 
din resurse proprii, cu posibilitatea de a 
atrage sponsorizări de la diverse firme 
locale. Proiectul va fi promovat pe site-ul 
școlii și pe alte site-uri educaționale. 
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Micii ecologişti 

-activitate de ecologizare- 
prof. înv. primar Valea Anica 

Şcoala Gimnazială – Iernut, jud. Mureş 

     ,,A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru 
salvarea naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea 

omenirii.”                      (E. A. Pora) 

      De la apariţia omul pe pământ, natura l-a ocrotit, ea fiind prima lui casă şi în 

acelaşi timp- primul prieten. Dacă ne gândim că prietenia este legătura care-i 

uneşte pe oameni, atunci înţelegem că şi omul trebuie să manifeste respect şi 

dragoste pentru natură, ca lume ce constituie realitatea înconjurătoare. Pentru a fi 

prietenul ei trebuie să ai un comportament ecologic, s-o ocroteşti, menţinând 

curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei,indiferent de locul unde te afli. Trebuie să 

înţelegem şi să acceptăm ideea că ,,ocrotind  natura, ne ocrotim pe noi înşine”. 

     Datorită intervenţiei nechibzuite a omului, natura este astăzi în pericol. 

Poluarea ameninţă prezentul şi viitorul omenirii. Omul trebuie să  gândească şi să 

acţioneze în conformitate cu legile naturii. Grija privind starea mediului 

înconjurător, înţelegerea necesităţii unei atitudini conştient ecologice presupune 

modificarea angajamentului şi a modului comportamental. 

      În perioada actuală educaţia ecologică are un sens specific şi un loc aparte în 

educarea tinerei generaţii. Şcoala este locul perfect în instruirea tinerilor în acest 

domeniu, iar cadrele didactice-cele mai indicate persoane. Se impune, astfel, ca încă 

de la vârste mici, copiii să fie educaţi în spiritul unei atitudini pozitive faţă de  

mediul înconjurător, în vederea formării ulterioare a conştiinţei şi 

comportamentului ecologic, favorabile unui stil de viaţă sănătos. 

      Pentru a înţelege mai bine aceasta, copiii trebuie să ştie că ,,ecologia” îi 

sfătuieşte ce este şi ce nu este bine să facă în relaţia lui cu natura, într-un cuvânt, 

acestea îl învaţă pe om cum să ocrotească natura. Educaţia ecologică urmăreşte 

dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a simţului responsabilităţii tuturor oamenilor 

faţă de mediu şi problemele sale. Ea nu-şi va atinge scopul dacă acţiunile pe care le 

sugerează elevului nu au o utilitate imediată prin aplicaţii practice, prin intervenţia  

elevului în situaţii concrete în comunitatea în care trăieşte (familie, clasă, şcoală, 

cartier). 

      Învăţându-i pe copii să apere natura, îi învăţăm să apere viaţa. Când mediul 

înconjurător e curat, când copacii înfloresc şi dau culoare cenuşiului urban, viaţa 

triumfă şi suntem mai optimişti. 

      Din această perspectivă, am considerat că este absolut necesar, ca încă de la 

cele mai fragede vârste, copiii să fie educaţi în spiritul unui comportament de 

dragoste şi apropiere faţă de mediul care îi înconjoară. Acesta este şi motivul care 

m-a determinat ca şi în această primăvară să desfăşor cu elevii clasei mele, clasa 

pregătitoare A, o activitate ecologică cu tema ,,Micii ecologişti”, activitate care s-a 

derulat în cadrul Programului ”Şcoala Altfel”.  

      Prin această activitate mi-am propus să determin elevii să îşi reconsidere 

modul de a trăi în raport cu natura, să o protejeze pe perioada tuturor 
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anotimpurilor, pentru a putea beneficia de darurile vitale ce ni le oferă cu atâta 

generozitate şi formarea comportamentului ecologic adecvat, să conştientizeze faptul 

că aerul curat înseamnă viaţă, că de noi depinde calitatea aerului pe care îl 

respirăm. 

      Toate activităţile propuse s-au desfăşurat în curtea şcolii şi în împrejurimile 

ei, ele au constituit o reală bucurie pentru copii, ei înţelegând că cu cât vor fi mai 

aproape de natură, de tot ce ea ne oferă, cu atât omul va avea o viaţă mai frumoasă,  

dar şi mult mai sănătoasă. 

       Prima activitate propusă a pornit de la  proverbul ,,Curăţenia este mama 

sănătăţii”, deci  am strâns împreună toate gunoaiele din curte şi de pe strada şcolii 

noastre. Le-am pus la dispoziţie materialele de care aveau nevoie(mănuşi de 

protecţie, saci menajeri) şi le-am oferit posibilitatea de a-şi distribui singuri sarcinile 

de lucru. Am fost încântată să văd câtă dorinţă şi implicare au manifestat toţi, cu 

câtă plăcere şi-a dus la îndeplinire sarcina primită, considerându-se adevăraţi 

salvatori ai mediului în acele momente, un rol important pentru ei. Fetele au primit 

sarcina de strânge gunoaiele, iar băieţii s-au oferit să transporte săculeţii la 

tomberoanele din apropiere. Toţi au dat dovadă de spirit de echipă şi hărnicie. 

       O altă activitate a fost ”Hrănim păsărelele”, activitate pentru care copiii au 

adus de acasă ştiuleţi de porumb şi grâu pe care l-am aşezat în cutiuţe de carton, 

pe ramurile copacilor.  

       Pentru copiii din clasa pregătitoare a fost o reală satisfacţie şi realizare faptul 

că s-au simţit util păsărelelor, că au contribuit la înfrumuseţarea spaţiului din jurul 

şcolii şi au înţeles că printr-un minim de efor fiecare dintre noi putem contribui la 

păstrarea curăţeniei şi la asigurarea unui mediu curat propice vieţii. 

       Ca activităţi viitoare, ne-am propus să înfrumuseţăm curtea şcolii (înfiinţând 

un rond cu flori) şi să construim căsuţe pentru păsărele. Părinţii copiilor au promis 

că ne vor pune la dispoziţie răsadurile de flori de care avem nevoie şi că ne vor 

susţine în continuare în toate activităţile pe care ni le vom propune. 

       Întreaga omenire trebuie să înţeleagă şi să accepte că, orice talente ar avea, 

toate devin inoperabile şi inutile dacă trăim o viaţă precară într-un mediu alterat, 

sau dacă ne sufocăm progresiv într-un mediu căruia nu mai avem ce-i face. 

  Bibliografie: 

    1. Marinescu, M., ”Metodica predării ştiinţelor naturii/geografiei în învăţământul primar”, 

Editura Paralela 45, 2016. 
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Impactul activităților curriculare și extracurriculare asupra 

copilului 

                                  prof.înv.primar Gheorghiu Aurora  

Școala Gimnazială nr.22 Galați 

 

               Procesul educațional din școală presupune și forme de muncă didactică 
complementară activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în școală 

în afara activităților obligatorii sau activități desfășurate în afara școlii. Ele sunt 

activități extracurriculare și se desfășoară sub 

îndrumarea atentă a cadrelor didactice. Astfel, fără 
a nega importanța educației de tip curricular, devine 

tot mai evident faptul că educația extracurriculară, 

adică cea realizată dincolo de procesul de 
învățământ, își are rolul și locul bine stabilit în 

formarea personalității copiilor. 

               Activități extracurriculare vizează de 
regulă acele activități cu rol complementar orelor 

clasice de predare învățare. Aria lor e dificil de 

delimitat. Pot fi excursii și vizite la muzee, 
cinematografe, teatre, operă, balet, pot fi și excursii și vizite la instituții publice sau 

alte obiective de interes comunitar, pot fi vizite la alte școli, pot fi activități artistice, 

de hobby, cluburi tematice și echipe sportive, pot fi activități legate de un ziar sau 

post de radio al școlii, activități legate de protecția mediului, sau chiar activități 
legate de consilii ale elevilor. 

               Activitățile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile 

educaționale întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității 
tânărului, asupra performanțelor școlare și asupra integrării sociale în general.  

               Participarea la activități extracurriculare structurate organizate de școli, 

spre deosebire de participare la activități nestructurate (uneori incluzându-le și pe 
cele organizate în școli) se asociază cu rezultate pozitive în ceea ce privește 

dezvoltarea copiilor. 

               Trebuința de a se juca, de a fi mereu în mișcare, este tocmai ceea ce ne 
permite să împăcăm școala cu viața. 

               Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv-educative să primeze, dar să fie 

prezentate în mod echilibrat și momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele 
vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activități elevii se deprind să 

folosească surse informaționale diverse, să întocmească colecții, să sistematizeze 

date, învață să învețe. 

               Prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, 
asumându-și responsabilități, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 

acest tip de activități, posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 

influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal al 
școlii și al învățământului primar- pregătirea copilului pentru viață. 

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

atractive pentru cei mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic 
ce au învățat la școală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecționeze modele 

variate. 

  Același efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele didactice în 
clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula spiritul de 
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inițiativitate al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a 

duce la bun sfârșit exercițiile și va asimila mult mai ușor toate cunoștințele. 

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor 
despre frumusețile țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din 

natură, artă, cultură. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 

stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale-

organizate selectiv- constituie un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, 
folclorice și istorice ale poporului nostru. 

Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor 

copiilor și de respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de 
activități. Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora 

dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și 
stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării 

drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o 

simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. 

Elevii trebuie să fie îndrumați să dobândească: o gândire independentă, 
nedeterminată de grup, toleranța față de ideile 

noi, capacitatea de a descoperi probleme noi și de 

a găsi modul de rezolvare a lor și posibilitatea de 
a critica constructiv. Înainte de toate, este însă 

important ca profesorul însăși să fie creativ. 

Activitățile extrașcolare, în general, au cel 
mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalități de formare a caracterului 

copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciați și mai 

accesibili sufletelor acestora. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară permite transferul și 

aplicabilitatea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în cadrul orelor 
prevăzute în programa școlară. Elevii sunt atrași de activitățile artistice, recreative, 

distractive, care ajută la dezvoltarea creativității, gândirii critice și stimulează 

implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 
conștientizarea urmărilor poluării, educația rutieră, educația pentru păstrarea 

valorilor, toleranța, comunicarea interculturală, etc. 

Activitățile complementare concretizate în excursii și drumeții, vizite, vizionări 
de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ținută 

adecvată situației, declanșează anumite sentimente. O mai mare contribuție în 

dezvoltarea personalității copilului o au activitățile extrașcolare care implică în mod 
direct copilul prin personalitatea sa și nu prin produsul realizat de acesta. 

Activitatea în afara clasei și cea extrașcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

Școala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conținutul 

cunoștințelor pe care le comunicăm elevului, nu poate da satisfacție setei de 
investigare și cutezanță creatoare, trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de acțiuni 

care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaștere, să le 

ofere prilejuri de a se emoționa puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-și forma convingeri durabile. 
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Şcoala Altfel- de la deziderat la realizare 

prof.Matei Daniela 

Şcoala Gimnazială nr 11 dr Constantin Angelescu, Constanţa 

 

 

Titlul activităţii- Copacul prieteniei 

Nr participanţi- 17 elevi din clasa a IV-a 

Data desfăşurării-26.03.2018 

Grupul ţintă- elevii clasei a IV-a A 

Parteneri –Asociatia pentru cultura si educatie 

DALI, Constanţa 

Obiective –dezvoltarea spiritului de cooperare 

        -implicarea partenerilor în activităţile şcolii 

Resurse umane- elevii clasei, voluntarii asociaţiei 

partenere 

Descrierea activităţii- elevii clasei a IV-a împreună 

cu voluntarii realizează un poster cu tema- 

Copacul prieteniei 

Modalităţi de evaluare- poster, diplome, 

chestionare 
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Cărți, personaje, cititori 
 bibliotecar Honceru Gabriela 

prof. Ghibescu Maria 
Școala Gimnazială Petrești, Alba 

  

Educația este un cuvânt care cuprinde mult mai mult decât acumularea unui 
volum mare de informații. În pedagogia modernă capătă un alt rol, acela de a creea 

acțiuni de consolidare a noțiunilor acumulate. Rolul activităților extracurriculare vin 

să întâmpine această cerință arzătoare. 
Activitățile extracurriculare dozate pe 

activitatea din bibliotecă contribuie la 

stimularea interesului elevilor pentru 
lectură, de a orienta preferințele acestora 

către valori autentice, de a îndruma pe 

elevi în efectuarea lecturii cu maxim de 

folos, sub aspectul folosirii tehnicilor de 
muncă intelectuală. 

Acest proiect a fost implementat în 

școală cu scopul de a educa elevii în sensul 
aprecierii valorilor culturale, creșterea 

interesului pentru citit, precum și 

stimularea capacității creatoare de la vârste fragede. 
Obiectivele principale pe care ni le-am propus sunt: 

 Creșterea calității procesului instructiv – educativ prin stimularea interesului 

elevilor față de lectură; 

 Redescoperirea bibliotecii ca un loc prietenos; 

 Punerea elevilor în vedere că este mai 

frumos, mai incitant, să citești o carte decât 

să citești un mesaj online. 

În cadrul proiectului au fost implicați 100 
de elevi preșcolari și elevi ai claselor primare și 

gimnaziale. 

 Descrierea activității desfășurate 
 În primul rând a avut o selecție a elevilor, s-

au ales personaje cunoscute din lumea basmelor: 

prinți, prințese, zmei. Nu au lipsit personajele din 
opera lui Creangă, Nică cu pupăza sau din opera lui Caragiale, D-l Goe, precum și 

personaje din literatura universală: Scufița Roșie, Albă ca Zăpada.  

 O altă etapă importantă pentru buna desfășurare a activității a fost cea de 

realizare a costumelor, care au prins contur cu sprijinul persoanelor implicate și a 
părinților. 

 Elevii au confecționat din hârtie colorată diverse semne de carte cu mesaje și 

îndemnuri spre lectură. 
Cea mai importantă etapă a activității a fost ceea în care elevii s-au costumat 

și în grup organizat au fost conduși pe străzile din Petrești. Ei au avut ocazia să 

împartă semne de carte trecătorilor și totodată să transmită îndemnuri verbale de 
promovare a lecturii și a cărților.  

Impactul activității asupra elevilor 

Copii au conștientizat importanța activităților extracurriculare, dezvoltându-și 
abilități de comunicare, de cooperare, creativitate și spiritul de competiție. 
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„Toamna - arome, forme și culori” 
prof. Alexandra Nicoiu 

prof. Grozavu Floriana Ștefania 
Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Călărași 

 

Numele activității: Toamna - arome, forme și culori 
Numele cadrelor didactice implicate: prof. Nicoiu Alexandra, prof. Grozavu 
Floriana Ștefania, prof. Barbu Ana- Maria, prof. Ghiță Cecilia 
Numărul participanților la proiect: aproximativ 70 de elevi, părinți, 4 cadre 
didactice 
Descrierea activității desfășurate:  

 Când natura ajunge în amurgul pârguit al anului, când în fața ochilor ni se 

desfășoară un tablou mirific în care culorile se luptă pentru supremație, nu poți să 
nu aduci un omagiu toamnei. Frumusețile și bogățiile pe care ni le oferă natura în 

acest anotimp trezesc în noi 

impulsul creativ. De ce să nu 
ne bucurăm de ceea ce ne 

oferă toamna și să punem în 

valoare parfumul și culoarea ei 
prin realizarea unor lucrări 

originale, prin care să 

valorificăm potențialul creativ 

al elevilor, sub îndrumarea 
harului cadrelor didactice?  

Profesorii Nicoiu 

Alexandra, prof. Grozavu 
Floriana Ștefania, prof. Barbu 

Ana Maria, prof. Ghiță Cecilia, 

cadre didactice ale Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călărași și Școlii Primare nr. 
1 Coslogeni, împreună cu elevii claselor I E, a II-a E, clasa pregătitoare și clasa I, au 

desfășurat o serie de activități  extracurriculare menite să stimuleze imaginația 

creatoare, consolidarea cunoștințelor elevilor referitoare la caracteristicile toamnei, 
încurajarea creativității în domeniul literar, matematic etc. 

 Scopurile proiectului au fost: stimularea imaginației creatoare și consolidarea 

cunoștințelor elevilor referitoare la caracteristicile anotimpului toamna; cultivarea 

imaginației elevilor și încurajarea creativității în domeniul literar, matematic precum 
și stimularea si cultivarea potențialului aristic al elevilor prin aplicarea unor tehnici 

specifice artelor plastice și abilităților practice; cultivarea spiritului de colaborare; 

promovarea dialogului și a cooperării între elevii celor două instituții implicate în 
proiect; Dezvoltarea colaborării și cooperării între cadrele didactice din cele două 

unități de învățământ. 

 Obiectivele urmărite au fost: 
- să realizeze atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activități cu caracter 

extracurricular, conducând la creșterea calitativă și cantitătivă a acestor activități;  

- să realizeze o intercunoaștere a elevilor prin intermediul produselor activităților 
desfășurate de fiecare elev în parte; 

- să identifice modalități variate de exprimare a gândurilor și sentimentelor 

privitoare la anumite teme de interes comun (creații literare sau cele 

picturale/plastice); 
- să deruleze activități educative în comun, la fiecare din cele două școli; 
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Impactul activității asupra elevilor: 

 
 Elevii mai mari au realizat cărticele cu poezii 

de toamnă și au decorat un copăcel din polistiren 

cu exerciții matematice pe care le-au rezolvat 

împreună la clasă. Împreună cu părinții au realizat 
diverse produse cu materiale din natură, au 

decorat dovleci, coșuri cu legume, fructe de 

toamnă. Copiii au transpus în culori anotimpul 
toamna, realizând lucrări - desene și colaje - de 

toamnă. Într-o altă întâlnire, elevii au prezentat 

importanța anotimpului toamna, au lecturat 
povești și au făcut un concurs de ghicitori cu 

tematică specifică proiectului.  

 Lucrările elevilor - cărți cu versuri, desene, 
colaje, machete au fost expuse în sala frumos 

amenajată a Școlii Coslogeni și supuse unui juriu, 

format din elevi și cadre didactice. Cele mai 

frumoase materiale au fost premiate, elevii plecând 
acasă cu diplome, cunoștințe mai bogate, amintiri 

frumoase.  

 Ca semn al prieteniei legate între copii, elevii 
claselor Școlii „Nicolae Titulescu”, au realizat coronițe pe care le-au oferit elevilor 

Școlii Coslogeni. 
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Ziua europeană a limbilor 

                                                                   prof. Lazanu Felicia Cristina 

                                                            Școala Gimnazială Liteni, Iași 

 

Ziua Europeană a Limbilor este celebrată în fiecare an, pe 26 septembrie. 

Anual, plurilingvismul este sărbătorit și la Școala Gimnazială Liteni printr-o serie de 

evenimente precum: concursuri, prezentări de referate, realizarea de postere și 

pliante. Obiectivele acestor activități au 

fost promovarea și respectarea 

diversității culturale și lingvistice, 

conștientizarea necesității învățării 

limbilor străine, promovarea 

comunicării interculturale. S-a atras 

atenția asupra importanței cunoașterii 

limbilor străine și s-a urmărit 

sensibilizarea cu privire la existența și 

valoarea tuturor limbilor vorbite în 

Europa. 

Împreună cu elevii am organizat 

un concurs de postere, de desene și 

colaje pe această temă, materialele strânse constituindu-se într-o expoziție pe 

panourile de pe holurile școlii. 

Concursul încurajează educația pentru cetățenie europeană. Toți elevii din 

ciclul primar și gimnazial au fost încurajați să participe, având astfel ocazia să-și 

demonstreze originalitatea și măiestria în a ilustra prin forme și culori mediul lor de 

viață, ca parte a contextului European fundamentat pe valori cultural commune: 

libertate,stat de drept,democrație, respect pentru drepturile omului. 

Câștigătorii acestui concurs au fost 

premiați. S-a vizionat un material despre 

importanța învățării unor limbi străine. 

Atmosfera a fost veselă, relaxantă, elevii 

prezentându-se pentru această zi 

pictându-și fețele în steagul a diferite țări. 

Activitatea a continuat cu o 

expoziție de desene reprezentând cultura 

și civilizația franceză iar spre sfârșit, pe 

baloane de diferite mărimi și culori au 

fost scrise mesaje în diferite limbi. Cel 

mai așteptat moment a fost înălțarea 

baloanelor în curtea școlii.  
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Teaching Science through CLIL Methodology 
prof. Cordoș Florina,  

Liceul Național de Informatică Arad 
Număr elevi implicați: 34 – clasa a VI-a D 

Descrierea activității: 

Scopul fundamental al activității desfășurate a fost acela de a îmbogăți 
cunoștințele elevilor asupra lumii în care trăiesc, de a dezvolta competențele 

specifice prin citirea unor texte non-ficționale și de a-i transpune în situații cât mai 

aproape de realitate folosind metodologia CLIL (Învățarea integrată de conținut și 
limbă). În timpul desfășurării activității elevii au manifestat un interes ridicat în 

îndeplinirea sarcinilor de lucru, empatie, spirit de colaborare și dorința de a 

prezenta proiectele realizate într-o manieră cât mai atractivă. Activitățile de tip CLIL 
își găsesc locul în anumite secvențe dintr-o lecție pe parcursul fiecărei unități de 

învățare. Prin implementarea acestor activități elevii își dezvoltă vocabularul și 

competențele de comunicare în limba engleză în domenii diverse și devin familiarizați 

cu texte variate bazate pe întâmplări reale din lumea și societatea zilelor noastre. 
CLIL – Content and Language Integrated Learning – takes place in a number 

of different teaching situations. There is a fundamental difference in the use of 

language between the language class and the content class. As Sheelagh Deller and 
Christine Price point out, ”in the language class the four skills (reading, listening, 

speaking and writing) are part of the end product and they are also a tool for 

introducing new language and practising and checking linguistic knowledge” (Deller 
& Price, 2002: 6). In the content classroom the four skills are a means of learning 

new information and displaying an understanding of the subject that is being 

taught. When we speak about Science in primary and secondary school we refer to 

elements of Biology, Physics, Chemistry, Environmental Studies, Food Technology. 
When planning the activities the teacher has to have in mind several aspects such 

as content, students' level of English, grouping, aims, objectives, procedures, 

techniques, methods, targeted skills, resources, tasks. S/he has to visualise how 
the lesson will take place and what kind of difficulties the students might have in 

getting the message.  

The roles of the teacher in this case would be that of a prompter because 
sometimes students lose the threat of what is going on or they are lost for words. In 

such situations we want to help but we do not want to take charge. S/he will 

occasionally offer words or phrases, suggest what could come next in a paragraph 
or in a phrase. The teacher can act as a controller when s/he is totally in charge of 

the class and of the activity that takes place, organises drills, reads aloud or 

exemplifies. However if we place ourselves in the role of the controller we deny 

students access to their own experiencial learning because fewer individuals have 
the opportunity to say anything at all. We act as tutors when we ask students to 

work on longer projects or prepare for a debate or deliver a speech. We can work 

with individuals or groups pointing them out in directions they haven't thought 
about taking. In this case we combine the roles of prompter and resource provider. 

When we want to organise an activity, the first thing we have to do is to get 

students involved, engaged and ready. This means to make students understand 
that something new is going to happen and the activity will be enjoyable, interesting 

or beneficial. We must give students information, telling them how they are going to 

do the activity, putting them into pairs or groups and finally closing things when it 
is time to stop. Jim Scrivener suggests the following route map for planning the 

activities (Scrivener, 2005: 53). 1 Pre-class: familiarise ourselves with the material 
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and activity. 2 In class: Lead-in/Prepare for the activity. 3 Set up the activity. 4 Run 

the activity (students do the activity). 5 Close the activity and invite feedback from 

the students. 6 Post activity: do any appropriate follow-on work. In the following 
part I suggest the lesson sequence Discover White Park – an alternative method of 

teaching/reinforcing the content from the lesson Save the dolphins from the 6th 

grade English Factfile Coursebook, Oxford University Press. 

On your way to White Park you will pass through the small town Green 
Valley. During your exploration of the village and the park you have FOUR main 

things to find out: a) why the park is attractive for visitors; b) what effects tourists 

have on the town/park; c) what kinds of animals/fish live in the park/water d) 

positive/negative effects of life in the park/water on animals.You will need a variety 
of skills to practise: map reading, finding your way, making decisions for yourself, 

returning to the starting point on time, having fun without getting in trouble. 

1) Your bus has just stopped in the square in front of the church. In a few 
sentences describe what you see. 2) Trace your way to the park on the map and 

describe it in a few sentences. 3) The village is picturesque and interesting. There is 

a park nearby situated on a main road leading to a beautiful lake. As a result this is 
a really popular place for tourists and visitors. Tourists have good and bad 

influences on the town/park. One of your jobs is to analyze these effects. 4) The 

park and its population (names of animals, birds, fish, number, interesting facts). 
In the spaces below give a brief description of five 

animals/insects/birds/fish you have seen in the park. You should insist on: 

physical description, type of food they eat, region of origin, what they can/cannot 
do. In the right box draw a picture of the animal/insect/bird/fish. 

The activity mentioned above is useful for revising vocabulary connected to 

animals, their habits, appearance, grammar structures such as there is/there are, 

can/can't, has got and skills such as writing, speaking, understanding. An 
interesting outdoor game that can be used in making the activity fun and interactive 

is called ”Catch it!”. Twenty children sit in a circle. The teacher names two animals 

e.g. duck and goose. The children that get „Goose” have to run after the one that is 
„Duck” until they catch him/her to make him become goose too. The game goes on 

until several children catch the ducks. In this activity the teacher plays the role of 

observer and controller.  
 

                     Fig. 1 The map of Green Valley                                         Fig. 2 Photo from the activity 

 
BIBLIOGRAFIE 
1 Deller, Sheelagh, Price, Christine, Teaching other subjects through English, Oxford 

University Press, United Kingdom, 2002. 
2 Scrivener, Jim, Learning Teaching, Macmillan Publishers Limited, 2005, London. 
3 Vizental, Adriana, Metodica Predării Limbii Engleze, Polirom, 2008, Iași.  
4 Waring, Rob, Footprint Reading Library with video from National Geographic, 

Intermediate Level, 2009. 
4 https://www.ase.org.uk/resources/secondary-science/ 
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Straw-rolling races 
Alexandra Negru, clasa a VI-a D 

Liceul Național de Informatică Arad 
 

Articolul scris de eleva Alexandra Negru a fost redactat ca urmare a poveștii 

Cheese-rolling races din cadrul orei de opțional. Aceasta este o competiție 
neobișnuită numită „Cursa roților de brânză”, care se desfășoară anual în Marea 

Britanie, în orășelul Brockworth. 

O roată de brânză este 
împinsă pe un deal foarte 

abrupt, iar oamenii aleargă 

după ea ca să o prindă. Prima 

persoană care ajunge la 
poalele dealului câștigă roata 

de brânza. Competitorii cad și 

se rănesc adesea, însă cursa 
este foarte populară, încât 

competitorii și spectatorii vin 

în Brockworth în fiecare an.  
În urma lecturării 

textului și a vizionării 

videoclipului, elevii trebuiau 
să inventeze un nou tip de 

cursă neobișnuită. Aceștia 

trebuiau să menționeze numele competiției, regulile acesteia și premiul care era pus 

în joc. Rezultatele finale au fost foarte frumoase. Scopul activității a fost îmbogățirea 
cunoștințelor elevilor despre lumea în care trăiesc și dezvoltarea abilităților de 

comunicare în limba engleză.  

„Straw-rolling races” is a funny but dangerous race. It happens in a village in 
the west of Romania, every15th of July. Of course, in the race you must run very 

fast but it`s not all just about running. 

Before four o`clock in the afternoon, the people make the preparations for the 
race. Up, on the top of a big hill are set ten big straw rolls for the competitors who 

take part in the race. The hill is always cleaned, without any stones which can 

hinder the people. Right down the hill, there are two flags which represent the finish 
line.  

If you want to participate in this race you must do the following things: you 

must climb on one of the straw rolls; when the race starts you must run on the 

straw rolls and of course, in the same time to roll it! It looks very funny but it`s very 
dangerous because if you aren`t careful enough you can easily get hurt! If you feel 

that you can`t do this, don`t do it! Good luck! 

The winner is the one who doesn`t fall on the grass and gets the first down the 
hill. 

The winner of the race receives a little horse which is the prize of the 

competition. What drives the runners in this competition? Maybe a little bit of 
craziness, adrenalin and the fun during the race. 

Perhaps I will participate in this race at a certain time in my life!  
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Run after a hen 

 Ingrid Schneider, clasa a VI-a D 
Liceul Național de Informatică Arad 

 

Articolul scris de eleva Ingrid Schneider a fost redactat ca urmare a poveștii 

Cheese-rolling races din cadrul orei de opțional. Aceasta este o competiție 

neobișnuită numită „Cursa roților de brânză”, care se desfășoară anual în Marea 
Britanie, în orășelul Brockworth. O roată de brânză este împinsă pe un deal foarte 

abrupt, iar oamenii aleargă după ea ca să o prindă. Prima persoană care ajunge la 

poalele dealului câștigă roata de brânza. 
Competitorii cad și se rănesc adesea, 

însă cursa este foarte populară, încât 

competitorii și spectatorii vin în 
Brockworth în fiecare an.  

În urma lecturării textului și a 

vizionării videoclipului, elevii trebuiau 

să inventeze un nou tip de cursă 
neobișnuită. Aceștia trebuiau să 

menționeze numele competiției, regulile 

acesteia și premiul care era pus în joc. 
Rezultatele finale au fost foarte 

frumoase. Scopul activității a fost 

îmbogățirea cunoștințelor elevilor despre 
lumea în care trăiesc și dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză.  

In this race you have to run after a hen with a bell.  

Someone puts a hen in front of the competitors and then they have to run 
down a hill and try to catch it. If they don`t see where the hen is they must go after 

the sound of the bell. While the competitors run after the hen they have to say 

“Cotcodac!, Cotcodac!” 
The spectators laugh and clap their hands. This race is very funny but it can 

be also very dangerous because the runners run so fast that they can fall over and 

get hurt. And also the hen can fly into the crowd and can hurt someone by pecking 

their heads or scraching their skin. 
The winner of the race is the person who catches the hen and the prize of the 

race is of course, the  big fat hen. 

I think this race is very crazy and unusual because the prize of the competition 
is only the hen.  
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„Luna Mărţişor - în sufletele noastre” 
Proiect educativ de păstrare a tradiţiilor 

prof. Enculescu Daniela  
Școala Gimnazială Orţişoara, jud.Timiș 

 

Număr participanţi :  150 de elevi,17 cadre didactice 
  

 Lumea contemporană se caracterizează printr-o evoluție rapidă și 

imprevizibilă a științei și tehnicii, generând o gigantică mișcare de idei, de invenții și 
descoperiri, o  creștere exponențială a informației  și tehnologiei de vârf. Tocmai de 

aceea, resursele temporale fiind și ele limitate, se impune descoperirea unor 

modalități eficiente de conștientizare a ceea ce reprezentăm, a ceea ce ne definește. 
Activităţile curriculare şi extracurriculare au o însemnătate deosebită în dezvoltarea 

armonioasă a personalităţii educabilului, ajutându-l să se integreze intr-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,să 

marcăm, într-o manieră cât se poate de originală, 
sosirea mult așteptatului anotimp: primăvara.  

 Acest proiect are ca scop  manifestarea tinerilor 

într-un cadru organizat, dezvoltarea comunicării 
verbale şi nonverbale,aprecierea valorilor 

cuturale,implicarea tinerior 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 certitudine într-

o lume obositor de mobilă  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. 

      Cei mici au descoperit importanța anotimpurilor și magia acestora într-un 

mod cu totul special și s-au bucurat nespus să poată realiza  mici surprize celor din 

jur. Au înțeles că nu sunt prea mici să poată realiza micuțele simboluri ale 
primăverii,aflând astfel că acestea sunt specifice poporului nostru. Au văzut că 

avem tradiții și obiceiuri unice ceea ce ne diferențiază, în mod cert, de celelalte 

popoare. 
 Știm să ne bucurăm într-un mod cu totul deosebit de ciclicitatea 

anotimpurilor, să trăim în acord cu simțirea  românească așa cum nu o face niciun 

popor pe acest pămănt. 
       Chiar dacă provocările lumii contemporane, având caracter global, au adâncit 

criza mondială, determinând chiar o bulversare în raport cu ceea ce este specific 
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fiecărei țări, totuși ne putem păstra autenticitatea dacă promovăm necontenit ceea 

ce ne este propriu. 

           Sigur, prima amenințare, o reprezintă modernitatea care se încropește dincolo 
de contururile care i-au asigurat virtuțile, conflictul generațiilor a depășit granița 

unei firești contradicții progresiste și pozitive. Coabitând la frontiera  mentalităților 

diferite, generațiile se află într-o stare de atitudine disjunctivă, deoarece modernii ar 

dori ca tânăra generație să preia măcar o parte din valorile, moștenite  la rândul lor, 
care le-au dat satisfacție existențială, în timp ce postmodernii le contestă devenirea, 

opțiunile și chiar structura comportamentelor. Prin urmare, școlii îi revine rolul de a 

găsi soluții pentru depășirea acestui impas. Soluția găsită se reflectă în promovarea 
specificului românesc în cadrul activităților curriculare și extracurriculare. 

      Rolul școlii este să creeze viitorul, să stăpânească prezentul, iar asta se poate 

face doar  dacă avem puterea de a privi înapoi, în 
măsura în care trecutul prin valorile sale poate 

lumina prezentul fiind un reper la care te poți 

întoarce mereu.Aceste aspecte se impun a fi 
revelate  copiilor pentru că ei reprezintă viitorul. 

 Fiind al treilea an şcolar în care derulez acest 

proiect educativ care pe lângă această activitate a 

implicat şi activitatea  Dragobetele – “Un Valentine’S 
Day”-Autentic  Românesc 

 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. Am reuşit, astfel, să implicăm familiile acestora 

ajutându-i să petreacă cat mai mult timp împreună, ştiut fiind faptul că în 

societatea contemporană cei mai mulţi părinţi nu mai reuşesc să deruleze activităţi 
educative împreună cu cei mici fapt ce afectează sănătatea emoţională a acestora. 

Experienţa celor trei 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. 

     Participanţii au primit diplome, într-un cadru festiv, bucurându-se astfel de 

rezultatele muncii lor. 
          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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„Cartea - o comoară pentru suflet!” 
                                                             prof. Kupás Mónika 

                                                               Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmăşag 
 

 Un nou an şcolar, un nou început, noi oportunităţi.  

Amintirile minunate, bucuriile trăite alături de învăţăcei mei în anul şcolar 
2016-2017, precum promisiunile făcute în urma activităţilor şcolare şi extraşcolare, 

m-au făcut să încep acest an şcolar cu mult elan şi entuziasm, având în săculeţul 

meu vrăjit multe proiecte, activităţi pe care doresc să le realizez şi să organizez cu 
elevii clasei mele. 

Una dintre aceste promisiuni a fost să continui proiectul de ai ajuta pe elevi 

să iubească cartea, legând noi prietenii cu eroii cu care se vor întâlni răsfoind foile 
diferitelor cărţi. 

Astfel am realizat Proiectul educaţional în parteneriat „Cartea-comoară 

pentru suflet!”, cu Biblioteca Comunală Sărmăşag, reprezentat de d-na 

bibliotecară Balogh Anetta şi Biblioteca  Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmăşag, 
reprezentat de către d-na bibliotecară Erdei Gabriella 

Ce m-a determinat să optez pentru acest  proiect, vă puneţi întrebarea?  

Ritmul tot mai accelerat de evoluţie a lumii contemporane şi al acumulării 
progresive de informaţii a pus amprenta asupra preocupărilor şi modului de viaţă al 

familiei de azi. „Oamenii ocupaţi” s-au îndepărtat de lumea cărţilor, iar televizorul, 

calculatorul, internetul au devenit pentru ei cele mai importante surse de 
informaţie, făcând tot mai rar sau deloc „gestul” de a citi o carte, de a intra într-o 

bibliotecă, într-o librărie, de a-şi construi o bibliotecă proprie. 

Acest proiectul educaţional pe care l-am realizat, 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! Proiectul promovează conduita pozitivă a 

copilului spre literatură. 
Lectura are acum rivali redutabili care amăgesc cel mai mult pe cei mici. 

Televizorul, calculatorul, internetul au devenit repere pereche pentru fiecare 

generaţie din ultimii ani. Viaţa noastră trăită în secol XXI este marcată de la mic la 
mare de amprenta marilor descoperiri ştiinţifice care au făcut paşi uriaşi în timp 

foarte scurt. Aceste trei mijloace de informare rapidă şi comodă care oferă elevilor 

meniul complet în orice domeniu al cunoaşterii acoperă deja o plajă substanţială a 
timpului liber, care rămâne din ce în ce mai puţin. Şi atunci se naşte întrebarea: 

mai este cartea „o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi 

frumuseţi" cum afirma scriitorul român Tudor Arghezi? 
Lectura suplimentară ne devine familiară din anii de şcoală. Sunt foarte 

recunoscătoare fostului meu profesor de limba română, Piţoiu Ioan, care în anii de 

liceu m-a făcut să îndrăgesc literatura, datorită lui am înţeles importanţa şi 

beneficiul cititului, răsfoind multe cărţi, am cunoscut o lume nouă, mi s-a format 
personalitatea, dragostea pentru frumos, stima faţă de oameni, mi s-a întărit 

caracterul de a-mi ţine promisiunea făcută semenilor mei, ceea ce am învăţat încă 

de la părinţii mei. 
Am înţeles că selectarea lecturii suplimentare revine învăţătorului, care 

cunoaşte cel mai bine afinităţile sufleteşti ale elevilor precum şi conţinutul educativ 

necesar într-o anumită etapă a dezvoltării lor. Dacă elevul începe a citi din 
curiozitate şi insistă motivat fiind şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari 

progrese: 
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- prin informaţie; 

  - prin deprinderea cititului coerent, 

conştient; 
  - prin implicare afectivă; 

  - prin însuşirea unui vocabular expresiv; 

  - prin îmbogăţirea vocabularului. 

Pornind de la această constatare am 
încercat prin acest proiect să găsesc modalităţi 

şi tehnici care să contribuie la stimularea 

interesului elevilor pentru lectură. Stârnirea 
interesului pentru lectură se poate realiza cu 

mai multă uşurinţă dacă activităţile 

desfăşurate în acest sens depăşesc spaţiul sălii 
de clasă sau al camerei copilului, bibliotecile sau unele case memoriale fiind mediile 

cele mai potrivite ce oferă posibilitatea familiarizării cu ambientul ce păstrează 

atmosfera de lucru şi parfumul celor care au aşternut pe hârtie creaţiile lor. 
Doresc, de asemenea, prin schimbul real de experienţă dintre 

participanţi,  să-i conving pe copii de valoarea culturală şi spirituală a cărţii, să-i 

determin să descopere şi să înţeleagă că ele sunt rodul marilor spirite ale omenirii, 

că, la urma urmei, pot deveni cei mai fideli prieteni şi mentori. 
  Un copil care creşte în lumea cărţilor este asemeni unei flori care creşte în 

grădina feerică a Naturii Mamă. În ciuda progresului rapid al ştiinţei, cartea rămâne 

nemuritoare în educarea şi formarea personalităţii fiecărui om. 
Aflat în această lume, copilul se regăseşte în lumea Jucăriilor (cartea) în care 

componentele ei sunt conţinuturile viu colorate şi atractive, ori în lumea Poveştilor, 

unde oricine este desprins de firul realităţii şi atras involuntar de peripeţiile 
distractive ale personajelor acestora. Coordonat pe acest drum, micul şcolar, se 

obişnuieşte cu gândul că, oriunde, oricând şi oricum, cartea rămâne cel mai bun 

profesor al omului.Acest prilej deschide elevilor din clasa a II-a B o lume nouă şi 
plăcută. Oferă copiilor amintiri în care retrăiesc momentele frumoase din perioada 

debutului şcolar, şi nu numai. 

 Scopul proiectului este de a oficializa şi motiva intrarea elevilor în lumea 

cărţilor şi de a întării parteneriatul dintre ei şi bibliotecă. La rândul ei, biblioteca va 
trezi în sufletele prichindeilor curiozitatea şi plăcerea de a parcurge paginile cărţilor, 

multiple, variate şi pline de învăţături. Copii vor deveni mai responsabili, mai atenţi, 

mai pregătiţi pentru viitor. Vor descoperi multe din micile (dar esenţiale) secrete ale 
vieţii. Sunt convinsă că relaţia acestui parteneriat se va transforma într-o prietenie 

durabilă şi elegantă, destul de necesară. Mai mult, din punctul meu de vedere, 

lumea cărţilor este însăşi, lumea copiilor care, cândva vor deveni adulţi, asemeni 
nouă. 

 Proiectul educaţional reprezintă încercarea de a reda cărţii locul cuvenit, de a 

educa şcolarii în spiritual preţuirii acesteia. Cartea oferă satisfacţii nebănuite şi 
contribuie la formarea personalităţii şi comportamentului celui care o citeşte.  

Prima activitate din cadrul acestui proiect a avut loc pe 30 septembrie, 

organizat u ocazia aniversării zilei de naştere a marelui scriitor Benedek Elek, zi în 

care se serbează şi  „Ziua Folclorului Maghiar”. 
Elevii clasei mele au intrat în lumea minunată a cărţilor,  în Sala Bibliotecii 

Şcolare. Acolo au vizionat un basm din folclorul Maghiar, cu titlul „Koplaló Mátyás”.  

După vizionarea basmului elevii au fost invitaţi să participe la un concurs, 
care a constat în cinci probe. Elevii au fost împărţiţi pe cinci grupe, apoi şi-au găsit 
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un nume pentru echipă, pe care au scris-o pe o foaie colorată, iar apoi s-a 

desfăşurat prima probă. Fiecare echipă a primit o fişă de lucru, unde au trebuit să 

completeze propoziţiile cu cuvintele potrivite pe baza basmului vizionat. După ce 
elevii au completat propoziţiile, le-am adunat, le-am corectat, apoi am prezentet 

punctajul acumulat, pe care l-am trecut pe tablă. A doua probă a adus zâmbete pe 

feţele elevilor mei, când au văzut baloanele. Fiecare echipă a primit un balon 

umflat, au trebuit să-l spargă, să desfacă jetoanele cu cuvinte şi să enumere doar 
acele animale, care au fost personaje în basmul vizionat. Fiecare echipă a primit 

punctajul meritat. 

A treia probă a fost una sportivă, câte un elev din fiecare grupă au format 
perechi, apoi şi-au măsurat puterile prin scander. S-au amuzat foarte bine şi au 

luptat cot la cot, iar ceilalţi au scandat numele elevului, pe care au vrut să-l vadă 

câştigător. 
În a patra probă elevii au primit o scenă din basm în puzzle. Ei au trebuit să 

aranjeze puzzlele în aşa fel încât să găsească ilustraţia din basm. Ei au fost foarte 

încântaţi de noua probă, reuşind să aşeze corespunzător puzzlele, primind 
punctajul meritat. 

Ultima probă a fost la fel de interesantă ca şi celălalte probe. Elevii au primit 

coarde, pe care am făcut noduri. Acea echipă a primit punctajul cel mai mare, care 

a desfăcut cel mai repede nodurile. 
 La final elevii au fost premiaţi, iar ca amintire fiecare elev a primit un ecuson 

cu titlul basmului. 

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. 
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Îmbogățirea și consolidarea cunoștințelor de geografie prin 

excursiile școlare 
prof. Oncescu Liana-Cristina 

Liceul Teoretic Național, București 

 
A.Denumirea activității : Excursie tematică 

a.Titlul: 
Ne plimbam, ne jucam și învățăm ! 

b.Tipul de educatie în care se încadrează : 

-activitate extracurriculară  
Echipa proiectului : 

1. prof. Oncescu Liana Cristina-

coordonator proiect 
Grup țintă : 

Elevii cls a IV-a 

 Părinți ai elevilor implicați în proiect 

Profesor insoțitor: 
Durata: 2 ZILE, aprilie2018 

Locul desfășurării – Jud. Vâlcea 

- Resurse umane : 
Elevi,cadre didactice,parinti,parteneri 

implicati in proiect 

Resurse materiale : 
 Aparat de fotografiat 

 Coli de carton 

 Materiale specifice cercurilor tematice 
Argument : 

           Copiii invață mult mai usor prin joc,acesta fiind o activitate specifică varstei 

lor.Organizarea taberelor si a excursiilor reprezintă o modalitate placută de a-și 

imbogății sau/și consolida cunoștințele dobândite la școala,de a socializș cu alti copii 
de vârsta lor.i 

Obiective: 

- Socializarea cu alti copii de varsta scolara mica 

- Imbogatirea cunostintelor si fixarea celor dobandite prin ariile curricular 

- Implicarea emotionala in activitati ,cresterea respectului si a increderii în sine 
Obiective specifice  
Privind elevii : 

Implicarea lor in activitatile desfasurate pe cercuri 

tematice 

Sporirea increderii in sine 
Formarea deprinderii de a lucra/juca in colectiv 

Invatarea prin joc  

Privind părinții  
Implicarea acestora in organizarea timpului de 

vacanta al elevilor 

Educarea acestora in spiritul sporirii increderii acordate elevilor 
Analizarea feed back-ului pe care-l vor primi de la organizatori si luarea unor 

masuri privind comportamentul copiilor in colectiv. 

Domeniul: Geografie 
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Argument 

Județul Vâlcea se întinde pe o suprafață de 5.765 km² și se învecinează cu 

județele Alba și Sibiu la nord, județul Argeș la est, județul Olt la sud și sud-est, 
județul Dolj la sud-vest, județul Gorj la vest și județul Hunedoara la nord-vest. 

Reședința județului este municipiul Râmnicu Vâlcea. Din punct de vedere 

administrativ, județul Vâlcea este împărțit în 2 municipii, 9 orașe și 78 de comune. 

Prin așezarea sa geografică, județul Vâlcea beneficiază de aproape toate 
formele majore de relief: munți, dealuri subcarpatice, podiș și lunci cu aspect de 

câmpie, dispuse în trepte de la nord la sud, întregite de defileele ale Oltului și 

Lotrului, străjuite de munții Cozia, Căpățânii, Făgăraș, Lotru și Parâng. Aici între 
masivele de munți se află una din cele mai mari depresiuni intramontane din județ, 

cunoscută sub numele de Țara Loviștei. 

Două treimi din suprafața județului sunt ocupate de Podișul Getic și 
Subcarpații Getici, cu altitudini între 400–800 m. 

Râul Olt străbate județul pe o distanță de 135 km, primind apele a numeroși 

afluenți din care cel mai important este Lotrul. Acest bazin hidrografic, care se află 
în partea dreaptă a Oltului, cuprinde 

aproape toată suprafața județului. 

Către dealuri, plantațiile pomicole 

oferă fructe: mere, pere, prune, nuci, 
cireși, vișini. Din prelucrarea 

prunelor, în județ se produce țuica 

de Horezu și țuica de Vâlcea. Tot pe 
dealuri, mai spre sudul județului, se 

cultivă vița de vie din care se produc 

vinurile de Drăgășani. 
Economie 

Principalele ramuri economice 

ale județului Vâlcea sunt agricultura, 
industria chimică, industria 

lemnului, industria alimentară. 

Industria chimică este reprezentată de fabrici și combinate precum Oltchim S.A., 

Uzinele Sodice Govora, ambele aflate la distanță de 10 km față de Râmnicu Vâlcea. 
Industria energetică: hidrocentrale construite de-a lungul râurilor Olt și Lotru 

(Barajul Lotru-Ciunget). Industria lemnului este prezentă la Râmnicu Vâlcea și 

Brezoi. 
Agricultură 

Industria morăritului și panificației: la Râmnicu Vâlcea,reprezentată de 

firmele Boromir și Vel Pitar. 
Industria cărnii: la Râmnicu Vâlcea, reprezentată de Fabrica de Carne Diana. 

Industria de vinificație: la Drăgășani. 

Industria alimentară: de conserve din legume și fructe, bere: la Râmnicu 
Vâlcea. 

Evaluare si monotorizare 

- Evaluari curente: discutii, activitati practice; 

- Evaluari intermediare: schite, insemnari asupra activitatilor desfasurate, 
relaizarea unor portofolii individuale; 

- Evaluari finale: realizarea unui CD care sa prezinte activitatile organizate pe 
parcursul taberei; 

- Diplome de participare. 
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Arta înălţării... prin artă 
                                                                        prof. Aioanei Vasile,  

Şcoala Buhalniţa,Iaşi  
                                                                              coordonatorul Clubului de artă 

            
       Limba este „criteriul civilizaţiei unui popor (…), un element esențial, ba chiar un 
criteriu al culturii” (T. Vianu).  Studiul limbii şi literaturii în școală constituie un imperativ 
de ordin național și cultural, cu implicații extrem de importante în formarea culturii 
generale  a tineretului scolar, în educarea estetică, morală și civică.      
      Lucrul acesta l-am „testat” încă din 1979, când am înființat la Buhalnița cenaclul „Fiii 
Cătălinei”, după numele legendarului deal Cătălina sau „muntele cel mic”, cum îl numește 
George Dinogracea, în cartea sa de legende, care-și revasă codrii de fag și stejar peste 
tâmplele satului. 
      Am ales această formă de exprimare, deoarece în cadrul unui cenaclu își pot găsi ecou 
artele, în general. Am considerat că în fiecare dintre noi există un crâmpei de talent, care 
trebuie scos la lumină și lăsat să-i crească aripi de zbor. Această sintagmă din urmă, „aripi 
de zbor” s-a constituit în titlu-metaforă pentru revista de creație a cenaclului. 

     Activitățile de cenaclu se desfașoară duminică de duminică, pe tot parcursul anului, cu 
peste 30 elevi din clasele II-VIII. Cuvântul și culoarea sunt două elemente esențiale care 
întrețin flacăra vie a existenței cenaclului nostru. Ne aflăm, cu siguranță, la interferența 
dintre arte. N-o să vă mire poate faptul că, materialul – sursa de inspirație a plasticienilor 
este uneori…cuvântul sau că materialul de bază al celor ce scriu versuri sau proză este… 
culoarea.  
       Desenul, poezia  nu sunt doar un simplu joc, chiar dacă e vorba de copii. Acestea se 
concretizează într-un spectacol fascinant, o bucurie imensă, care-i obligă să gandească, să-
și imagineze lumea în fel și chip. 
     Copiilor de la Buhalnița le place să deseneze, să compună versuri, proză, să cânte, 
să danseze, să se exprime cât mai plastic, într-o formă figurată, elevată,  bazată pe puterea 
de expresie a artei.  Întreaga viață, frumusețile naturii, gândurile și sentimentele cele mai 
diverse își găsesc expresie în ceea ce ei fac, 
cu atata bucurie și plăcere în acest context, 
numit cenaclu - locul unde ei se detașează 
de toate problemele vieții, specifice vârstei 
lor. Ședințele duminicale sunt prilejuri de 
desfătare intelectuală, creatoare, loc unde 
fantezia zburdă și capătă contur în spațiul 
atât de greu de delimitat,  dintre real şi 

fantastic. 
      Cum s-ar spune, arta e la ea acasă.  
Copiii iși iau foarte în serios ceea ce fac, iar „ 
jocul” devine un pretext de a-i aduce la 
școală și a-i feri de toate ispitele ce-i pândesc 
la fiecare pas. 
       Motivul pentru care ei participă la acest tip de activități nu este de a-i „face” neapărat 
pictori sau poeți. Scopul este să le oferim o alternativă de mai bine,  o educație aleasă, să-i 
facem mai sensibili și să vibreze de emoție în fata unui tablou adevărat sau atunci când 
citesc o pagină dintr-o operă literară. 
      Nu puțini sunt aceia care ne întreabă cum am reușit să ne impunem încă de la început 
în topul cercurilor de prestigiu din țară, deopotrivă în arta plastică și literară. 
      Nu există nici un secret, decât acela că ne-am ferit pe cât posibil de clișee și curente 
care țin de un anumit spațiu sau timp. Ne-am remarcat prin propriul stil, care să ne 

definească și să ne deosebească de alte grupuri cu aceleași preocupări. 
       Mai mult de-atât, i-am determinat să înțeleagă că fiecare copil trebuie să se distingă 
prin propriul lui stil, care să-i exprime cât mai original propria-i personalitate. 



Tribuna sportivului, nr. 11 ~ An școlar 2017-2018 ~ 
 

48 

 

      Se spune că fiecare copil are o stea a lui norocoasă. 
      Într-o noapte, un copil a deschis fereastra şi a început să caute cu privirea stelele. Se 
gândea, de fapt, să-şi caute propria stea, care trebuia sa fie… neapărat norocoasă. 
      Nu voia să ştie nimeni despre acest lucru. Luna tocmai adormise cu capul pe umerii 
Soarelui. Acesta e invizibil pe timp de noapte.  
      A început să numere mai întâi stelele verzi, pe care nu putea să le sufere, pentru că le 
vedea de fiecare dată când se lovea de ceva. A numărat apoi stelele albastre. Acestea, 
obosite şi ele de cât au străbătut în lung şi în lat pe bolta cerească, nici nu l-au băgat în 
seamă. Era descurajat şi hotărât să nu mai creadă în stele. Deodată i se arătă în depărtări 
o luminiţă mică şi sclipicioasă, care se zbenguia printre stelele mai mari deacât ea. Aceasta 
îi făcu semn cu ochiul şi îi spuse: 
      - Mă bucur că ne urmăreşti de la fereastră. Eşti   un copil isteţ şi cuminte. Steaua pe 
care o cauţi, e în inima ta. Lasă-ţi cugetul să rodească cele mai frumoase lucruri. Atunci vei 
fi fericit şi norocul îţi va surâde. Copilul întelese atunci care e tâlcul stelei norocoase.” 
(Budeanu Dana – ,,Steaua norocoasă”, lucrare publicată în antologia de versuri şi proză 
,,Trepte spre cer”, Vasile Aioanei, Editura PIM, Iaşi) 
       E clar. Copiii cred în „steaua lor norocoasă”, în valenţele muncii, în semnificaţiile 

adânci ale vieţii pe care ei doresc să şi-o 

construiască aici, nu în altă parte, dar au 
nevoie de întelegere, de susţinere, de 
încurajare, de recunoaştere, dar mai ales 
de motivaţie.          
       Nu e lipsit de importanţă faptul că 
toate acestea se petrec într-un sat 
aparent lipsit de rezonanţă. Rezonanţa 
vine din ceea ce aceşti copii, absolut 
obisnuiţi,  reuşesc să facă. Ei sunt 
vrednici mesageri ai artei adevărate peste 
mări şi ţări. În cei peste 38 ani de 
activitate neîntreruptă, am reuşit să 
realizăm un palmares absolut fabulos – 

peste 1400 premii naţionale şi internaţionale. 
      Enumerăm câteva dintre cele mai importante obtinute in : revista ,,Aripi de vis, nr.22-
23, premiul I la faza județeană și titlul de laureat național, trofeul concursului internațional 
,,Anelisse” Iași, 2026 și premiul I 2017, 
 Monaco,  Franţa (premiul UNICEF pentru poezie), medalia oraşului Lille pentru artă 
plastică , Cehia  (8 premii la concursul „Trandafirul din Lidice), Macedonia (6 premii 
speciale , 1 premiu al juriului , 3 diplome de onoare), Bulgaria (6 premii speciale), Rusia (12 

premii I,II,III), Suedia (diplomă şi medalie), Taiwan (24 premii I,II,III, medalii, diplome şi 
trofee), China (5 medalii – aur, argint şi bronz) , „Open doors” Romania (3 medalii de aur, 1 
de argint, 2 de bronz), India (5 dipome de merit), Japonia (6 medalii de argint şi bronz), SUA 
(medalie de aur), Anglia (golden artist) , expoziţii în Japonia, Egipt, Grecia, Brazilia, Anglia, 
Franţa, Ungaria, Polonia, Danemarca... 
       „Aici este un fenomen de credință a frumosului. Prezentarea atât de elegantă a operei 
copiilor arată că există o școală a respectului față de imaginea care intră  într-un chenar. 
Acest mod de a prezenta expoziția  are toate cotele de europenitate de care are nevoie la o 
prezentare. 
      Iată că prin locurile curate, cum sunt satele noastre, în unele dintre ele se pot face 
lucruri absolut minunate... Copiii fac această demonstrație . Ei fac o pictură mondială. O 
pictură universală...” (Valentin Ciucă, critic de artă, 27 mai 2009, de vernisajul expoziţiei de 
artă plastică ,,Metaforă şi culoare la Buhalniţa”). 
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Promovarea lecturii interdisciplinare 
                                                                       prof. Aioanei Otilia-Maria 

Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Buhalniţa, judeţul Iaşi 

 
            Disciplină cu valenţe formative generoase, limba şi literatura romană, ca şi 

limbile străine, apare în învăţământ în forme variate, în funcţie de influenţele pe 

care le poate exercita la diferite nivele psihice evolutive, pe cicluri de învăţământ, în 

conturarea armonioasă a spiritului uman. 
           Dacă plecăm de la constatarea  arhicunoscută că indiferent de gen sau 

specie, literatura are ca preocupare exclusivă, omul , umanitatea în sens larg, ale 

cărei frământări şi aspiraţii işi propune să le întruchipeze în spiritul marilor idealuri 
sociale, se poate aprecia mai bine cât de însemnată poate fi ponderea ei educativă în 

ansamblul celorlalte discipline de învaţământ. 

           Literatura contribuie substanţial la 
formarea intelectuală, morală şi estetică a 

elevilor, la dezvoltatrea interesului şi 

pasiunii pentru studiu, pentru cultivarea 
unei conduite sociale avansate, în 

consonanţă cu timpul pe care îl trăim.  

        Limba este „criteriul civilizaţiei unui 

popor…, un element esenţial, ba chiar un 
criteriu al culturii” [T. Vianu].  Studiul 

limbii şi literaturii în şcoală constituie un 

imperativ de ordin naţional şi cultural, cu 
implicaţii extrem de importante în formarea culturii generale  a tineretului şcolar, în 

educarea estetică, morală şi civică.      

        Această disciplină, prin marile sale resurse, are un rol important în formarea 
spirituală a tinerilor,  care, în marea lor majoritate, nu vor deveni literaţi, dar vor fi 

oameni care se vor integra culturii, oameni care vor avea o deschidere mai mare 

spre cunoaştere . A vorbi şi a scrie corect în limba ţării tale, e o chestiune de onoare 
şi de demnitate.  

         Realizarea acestor obiective a căror finalitate se traduce în esenţă prin 

„Creşterea limbei româneşti/Şi-a patriei cinstire” - cum preciza testamentar 

Ienachiţă Văcărescu - presupune în chip organic o participare creatoare a 
profesorului de limba şi literatura română în activitatea educativă desfăşurată în 

şcoală.     

         Desigur pentru obţinerea acestui deziderat trebuie să existe o conlucrare 
interactivă cu profesori de alte specialităţi, între care cei care predau limbi străine, 

în mod obligatoriu. 

          Dacă geografia are ca ţel capital cunoaşterea pământului natal, iar istoria – 
cunoaşterea trecutului poporului nostru , limba şi literatura română urmăreşte, în 

esenţă, cunoaşterea de către elevi a graiului şi a sufletului poporului în contopirea 

lui cu acesta. 
         Profesorul cu vocaţie va  căuta acele instrumente prin care să le insufle 

elevilor o mare pasiune pentru studiu, pentru literatura adevărată şi,  prin 

interpretarea ei, să se realizeze cea mai înaltă şi mai complexă formă de educaţie 

estetică. 
        In mediul rural se ştie ca bibliotecile sunt flori rare. Nu vom găsi mai mult de 

zece cărţi într-o casă obişnuită  şi acelea  primite drept premiu la sfârşit de an 

şcolar.            
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         Setea de cunoaştere e cu 

atât mai mare. Biblioteca şcolii 

noastre e însă generoasă pentru 
cei care ne sunt elevi, dar şi 

pentru cei care acum învaţă în 

licee şi universităţi. Aceştia din 

urmă au rămas fideli şcolii din 
care au pornit spre lume şi care i-

a format. Ei vin aproape 

duminică de duminică şi iau 
parte „cu cea mai mare 

însufleţire” la activităţile 

cenaclului literar al şcolii, dar şi 
pentru a solicita cărţi specifice vârstei lor şi nevoilor lor de studiu.  

          De menţionat că participă nu numai copiii cei mai dotaţi din punct de vedere 

intelectual. Mulţi dintre ei sunt copii din familii extrem de modeste, pentru care, 
ceea ce le oferă şcoala, e o mană cerească. 

          Putem vorbi şi de o teorie a inteligenţelor multiple [Gardner], pentru că 

acestea se regăsesc cu prisosinţă în preocupările noastre formative şi educative.  

          Inteligenţa logico-matematică le asigură capacitatea de a calcula şi încadra 
geometric diverse imagini pe suportul de desen. 

           

          Inteligenţa spaţială are în vedere exerciţii de gândire vizuală, folosirea 
culorilor, povestiri în imagini… 

          Inteligenţa kinestezică vizează mişcarea creativă, mima, dramatizarea, 

folosind limbajul corporal, exerciţii de relaxare fizică. Aici e cazul, în special, al celor 
care activează în cercul dramatic al şcolii - „Petruchio”,  laureat cu premiul I pe 

judeţ, secţiunea gimnaziu, la festivalul organizat de Teatrul „Luceafarul” din Iasi. 

          Inteligenţa muzicală pune accent pe folosirea muzicii de fond, pe ascultarea 
muzicii, interpretatrea ei sau chiar crearea de melodii. Aşa s-a întâmplat, spre 

exemplu, cu una dintre poeziile 

create de un membru al cenaclului 

şcolii, care ni s-a părut foarte 
muzicală şi care a plăcut multor 

jurii 

de specialitate, care au premiat-o.  
        În consecinţă invitaţia elevilor 

în tainele lecturii nu e o activitate 

banală, simplă sau formală. E o 
activitate complexă, care presupune 

o serioasă proiectare a activităţilor, 

o ofertă atractivă, care poate fi 
interactivă şi interdisciplinară, aşa 

cum am procedat şi noi, cadrele 

didactice din ariile Limbă şi comunicare şi Arte, din şcoala noastră. Rezultatele sunt 

vizibile şi mulţumitoare, dar efortul de a-i atrage pe copii spre lectură trebuie să fie 
o permanenţă în fiecare şcoală, pentru fiecare disciplină de învăţământ. 
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Dialog cu o carte 

  prof. Dănilă Andreea-Maria  
prof. Sentea Alexandru Marcel 

Școala Gimnazială Petrești, jud. Alba 

 

Educaţia prin ,,poveşti” prin care se 

poate ajunge la multitudinea de modele 

culturale, arhaice, primordiale tinde în 
zilele noastre să nu mai fie un demers 

apreciat de unii elevi. Într-o lume în 

care primează tehnologie și informația 
difuzată aproape fără niciun efort, 

elevul trebuie motivat prin tehnici și 

demersuri atractive să se apropie de 
imaginarul unei creații literare, 

pornind chiar de la raportul 

realitatea-ficțiune, cu implicarea 

mimetică a celei din urmă.  
  Textul literar, și implicit lectura, formează principii și valori comportamentale 

umane de bază, dar și posibilitatea de deschidere a orizontului de perceție a lumii, 

dezvoltarea gândirii critice, abilități intuitive prin găsirea de soluții în situații 
diverse, procese cognitive prin anticiparea unor momente, prin identificarea unor 

dificultăți etc. În fond, mai mult decât a ilustra ceea ce știm prin dovezi materiale, 

important este ca literatura să permită elevului să se privească în texte ca într-o 
oglindă de unde poate percepe modul în care viața se răsfrânge. Cumva, textele sunt 

niște  etape de învățare a vieții, la nivelul la care învățăturile pot fi transpuse și în 

realitatea imediat înconjurătoare, urmărindu-se sporirea interesului pentru lectura 
ca abilitate de viață. Credem că o bună selectare a strategiilor de receptare a 

textelor, transdisciplinaritatea, dezvoltarea competențelor de comunicare scrisă și 

orală, dezvoltă automat și creativitatea și valorile 

morale ale elevilor.  
Observând interesul elevilor pentru 

activități extracurriculare, care să le permită într-

o mai mare măsură exprimarea liberă și 
posibilitatea de a fi implicați în exerciții creatoare, 

imaginative, am propus o activitate 

interdiciplinară unde literatura s-a îmbinat cu 
reprezentarea scenică și jocul de rol. Activitatea 

Dialog cu o carte, a implicat activ un număr de 

15 elevi. Accentul a căzut pe doi elevi din clasa 
a VI-a B care au reprezentat prin replici, în fața 

colegilor prezenți, întâlnirea unui copil cu 

miraculosul cărții. Textul imaginativ, cartea 
personificată a făcut deliciul copiilor: atât a celor 

care au interpretat, cât și a spectatorilor. Decorul a fost asigurat 

de un raft cu cărți realizate de ei, de elevi costumați în diverse personaje care 

să reprezinte fascinația cărții, a lecturii și a universului bibliotecii. Activitatea a fost 
doar una dintre cele desfășurate pe parcursul lunii octombrie, perioadă în care au 

avut loc mai multe momente dedicate cărților și cititorilor: realizarea de semne de 
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carte, Marșul cărții, realizarea de desene și machete (de carte și bibliotecă), afișe care 

promovau lectura.  

Adesea, lectura înseamnă joc. Joc de imaginație, joc de cuvinte, joc de 
percepții, joc de rol. Implicarea elevului în aceste forme de manifestare presupune 

angajarea unor procese cognitive și afective. Structurile cognitive au în vedere 

cunoștințele despre limbă, despre text, dar și despre reprezentările pe care le are 

elevul despre lume, cât și cunoștințe despre universul referențial al textului care au 
la bază interdisciplinaritatea, adică apelul pe care îl face un text și la alte discipline 

sau domenii, pentru o înțelegere cât mai completă și coerentă a lumii și a sinelui ca 

individ, ca parte din lume. Pe de altă parte, structurile afective aduc în discuție 
atitudinea elevului față de lectură, interesele dezvoltate prin calitatea de cititor, 

stima și imaginea de sine, motivația, dezvoltarea capacității de asumare a riscurilor. 

Declanșarea afectivității se regăsește mai ales în procesele de elaborare unde se fac 
analogii, predicții, corelații pornind de la ceea ce spune textul, unde elevul își poate 

manifesta emoțiile față de ceea ce îi este transmis prin lectura unui text. 

Din ipostaza de cititor, elevul se regăsește pe sine. Relația text-cititor este una 
de comunicare, de aceea scenariile didactice sau extracurriculare axate pe 

receptarea textului literar au în vedere valorile etice, afective, comportamentale, 

cogntive pe care o creație literară le poate dezvolta sau desăvârși. Prin propriul act al 

lecturii, elevul este un Făt-Frumos, dispus să parcurgă labirinturi și inițieri în 
tainele unor lumi unde ajunge să se regăsească, cu care găsește puncte comune sau 

pe care le poate aplica în viață. Lectura poate naște întrebări sau poate fi un 

răspuns, o rezolvare la misterele pe care lumea înconjurătoare la un moment dat nu 
le poate explica. Textele pot înrădăcina imaginea unor modele de viață, pot învăța 

cât și cum să înfruntăm răul, până unde să credem în noi și să perseverăm în 

idealurile noastre, în cine să avem încredere, ba chiar și să credem în miracole și 
fapte bune ce vor fi mereu răsplătite.  

În această ordine de idei, lectura nu se face doar de dragul lecturii, ci pentru 

a dezvolta copiilor o gândire critică, sisteme 
de valori și atitudini, principii de viață, 

fundamente etice și morale, prin evoluția unor 

personaje ce întruchipează ființe aflate în 

ipostaze în care ne aflăm și noi. Lectura este 
despre o călătorie a ființei în sine, o călătorie 

în care se învață empatia: faptul că cititorul 

empatizează cu personajul dezvoltă abilitățile 
de relaționare și interrelaționare. În fond, 

fiecare personaj poate oglindi ipostaze ale 

sinelui, momente în care elevul-cititor se 
poate regăsi, cu care se poate identifica sau 

care pot oferi alte variante de comportamente 

în situații date. Unităţile de conţinut 
extracurriculare vizează spargerea barierelor de învățare formală, prin vizite la 

librărie, prin scenete și jocuri de rol, machete, prin ore desfășurate în biliotecă. 

Astfel, vor învăța ce este uimirea, vor ști să trăiască autentic, vor ști că existența 

înseamnă emoție și că aceasta se cere exprimată începând cu ,,a fost odată...” 
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Frumusețile județului Arad 

~ Proiect educațional ~ 
director prof. Suciu Cosmin 

coordonator excursie prof. Bara Denisa 

Şcoala Gimnazială Fiscut, jud. Arad 

  

Clasa:  a VII-a  

Durata excursiei: 3 zile  

Tema: „Județul Arad – peisaje, istorie, locuri inedite în zona turistică 

moneasa’’ 
Tipul excursiei: Excursie cu caracter receptiv al monumentelor istorice, 

culturale și fizico-geografice ale județului Arad. 

Itinerar propus: Arad- Șiria-Ineu-Sebiș-Moneasa-Arad 
Justificarea proiectului:  

 Interdisciplinaritatea este promovată de învăţământul actual prin utilizarea 

informaţiilor din cadrul mai multor discipline, facilitând înţelegerea acestora şi 
perceperea lor ca un întreg.  

 Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele 

şi deprinderile lor, dar şi pe cei timizi, nesiguri, stârnindu-le interesul şi ajutându-i 
să depăşească anumite bariere existente între ei şi restul clasei. 

 O activitate didactică bazată pe interdiciplinaritate şi munca în echipă este 

excursia. Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât 

al lecţiilor desfăşurate în sala de clasă, elevii participând cu multă bucurie şi 
optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştinţe prin 

contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe care le are la dispoziţie, 

excursia inviorează activitatea şcolară, stimuleaza curiozitatea de a descoperi noi 
fenomene, formeaza o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale unor 

sentimente patriotice. 

 Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de 
colectiv, de disciplină, iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la 

vârstă mică, toate acestea fiindu-le folositoare în viaţă. 

L.D.Hainault: „Se acordă mai multă importanţă omului care merge decât 
drumului pe care îl urmează.” 

SCOPUL: Organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi 

de a petrece timpul liber , desfăşurând activităţi recreative şi de divertisment. 

MOTIVAŢIA: stimularea şi dezvoltarea pe multiple planuri a personalităţii copilului 
, prin activităţi extracurriculare 

OBIECTIVE GENERALE: De a reconstitui, de a recapitula, de a aprofunda şi de a 

evalua monumentele istorice; de a le cultiva preţuirea şi dragostea de frumos faţă de 
monumentele istorice şi culturale vizate, faţă de obiceiurile şi tradiţiile poporului 

nostru, faţă de morala creştină românească şi faţă de natura patriei. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALE EXCURSIEI: 
a) cognitive:  

- să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei; 

- să observe principalele obiective istorice, economice, culturale ale zonei;  
- să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit. 

b) afectiv-atitudinale: 

- să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării noastre; 
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- să-şi reactualizeze lecturi geografice, istorice şi literare despre elementele 

observate şi identificate; 

c) psiho-motorii: 
- să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică; 

- să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică. 

OBIECTIVE  EVALUATIVE : 

        La sfârşitul excursiei, elevul: 
 Să indice poziţia itinerarului desprinzând conexiunile dintre mediul geografic 

şi om; 

 Să comunice, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul 
general de cunoştinţe privind semnificaţiile, particularităţile şi importanţa 

principalelor monumente istorice, de cultură, vizitate; 

 Să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge  
particularităţile şi elementele comune ale monumentelor istorice şi culturale; 

 Să aprecieze morala creştină românească şi frumuseţile florei şi faunei acestei 

părţi a ţării; 
 Să valorifice intra-  şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor ,etnografice, 

folclorice, geografice, geologice, literare, religioase etc. 

 Să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice, religioase, 

folclorice, etnografice, ale mediului înconjurător reprezintă îndatoriri elementare 
ale fiecărui locuitor al ţării. 

 

PREGĂTIREA EXCURSIEI : 
1. Anunţarea excursiei tematice: 

Cu cel puţin o luna înainte de data 

efectuării ei, este anunţată excursia pe 
care o vor face elevii.  

2. Pregătirea elevilor pentru 

această excursie se face în cadrul unei 
lecţii sau într-o şedinţă specială de 

instructaj, prezentându-se scopul 

excursiei, traseul cu punctele cele mai 

importante. Se precizează materialele 
necesare fiecărui elev pentru activitatea 

desfăşurată (caietele de notiţe, creioane, 

pixuri, stilouri), precum şi echipamentul 
adecvat acestei activităţi extraşcolare. 

   Se stabileşte mijlocul de transport – autocarul – preţul biletelor, 

banii necesari pentru vizitarea monumentelor de cultură, pentru mici cheltuieli şi 
pentru hrană si cazare. 

Folosindu-se albume, vederi, diapozitive sau fragmente din filme didactice, 

profesorul trezeşte curiozitatea, interesul pentru a lua contact direct cu 
frumuseţile naturii, cu valorile monumentelor istorice din această parte a ţării. 

Se aminteşte că informaţiile dobândite în timpul excursiei vor fi valorificate în 

cadrul unei lecţii de evaluare-recapitulare. 

DESFĂŞURAREA EXCURSIEI: 
 La data şi la ora fixată, elevii se adună în faţa şcolii. Se face prezenţa, se 

verifică costumaţia, se reaminteşte regulamentul şi se deplasează la autocar. Se 

anunţă traseul excursiei. 
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REZULTATE SCONTATE: 

1. Pe termen scurt: 

- formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia mediului 
înconjurător; 

- dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, 

de cooperare între indivizi; 

-  
2. Pe termen lung: 

- formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor fizico-geografice, 

ecologice, de poluare a mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice; 
- formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în 

structura unui grup turistic, de cooperare şi respect. 

 
SISTEMATIZAREA CUNOŞTINŢELOR: 

 - Ce itinerar am parcurs? 

 - Ce obiective istorice şi culturale importante am vizitat? Prin ce se 
caracterizează fiecare dintre ele? 

 - Revedeţi notiţele, reamintiţi-vă informaţiile dobândite, impresiile făcute, 

învăţămintele desprinse şi sistematizaţi-le pe următoarele probleme: istorie, 

geografie, etnografie, religie, biologie, puncte turistice etc. 
 - Alcătuiţi un album al şcolii cu imaginile care v-au impresionat pe acest 

traseu.  

EVALUARE: 
- completarea portofoliilor personale şi pe discipline ; 

- desene : În excursie, La munte 

- album foto. 
 

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA ELEVILOR: 

- vor realiza colecţii, portofolii, albume , jurnale ; 
- vor dobândi noi cunoştinţe prin perceperea directă a obiectivelor şi 

fenomenelor , realizând calea dialectică a cunoaşterii; 

- vor conştientiza valoarea inestimabilă a frumuseţilor şi bogăţiilor naturale şi 

culturale ale zonei Monesei-jud Arad ; 
- vor preţui şi mai mult natura . 

 

 Pregătirea pentru excursie s-a făcut: în unitate, în prezenţa părinţilor. 
Instructajul cu elevii privind securitatea deplasării, asigurarea cazarii si a mesei s-a 

facut de către  profesorul coordonator, fiecare elev şi părinte semnând procesul 

verbal. 
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Să descoperim frumusețile ce ne înconjoară- excursie  

la Creasta Cocoșului 
prof. Bîrlea Ileana Lucica 

Liceul Tehnologic Ocna Șugatag 

Structura Breb, Maramureș 
 

Numele activității proiectului- Să descoperim frumusețile  ce ne înconjoară- excursie 

la Creasta Cocoșului 

Numele cadrului didactic: prof. Bîrlea Ileana Lucica 

Numărul participanților: 20 de elevi, 2 profesori, un ghid turistic 

Descrierea activității desfășurate: Activitatea noastră s-a desfășurat în data de 14 
august 2017 și a avut ca scop cunoașterea florei și a faunei din împrejurimi, 

respectiv de pe Muntele Gutâi , munte care se află în apropierea localității Breb. 

   Am pornit din sat dimineața, la ora 8, pe traseul marcat spre Creasta 

Cocoșului. Am învățat cum să ne orientăm pe un drum marcat cu ajutorul unui 

ghid. Am făcut mai multe opriri, moment în care am învățat cum să descoperim 

frumusețea florei care ne înconjoară. Tot aici am descoperit animalele care ne 
înconjoară cu ajutorul unor camere care au fost instalate cu două zile mai devreme.   

Am fost profund impresionați de frumusețile care ne înconjoară. Am stabilit o 

serie de reguli pe care trebuie să le 
respectăm atunci când mergem într-o 

excursie. Am învățat cum să ne 

protejăm de urs, lup, mistreț sau de 
mușcătura unui șarpe. Traseul a avut 

o lungime de 10 km, a fost un traseu 

destul de dificil de urcat, dar 
minunățiile pe care le-am descoperit 

au fost pe măsura așteptărilor. Ne-am 

bucurat de surâsul fiecărui fir de 

iarbă, de susurul fiecărui izvor, de 
umbra și răcoarea pădurii. Copiii au 

fost minunați, au învățat cum să se 

comporte în grup, s-au ajutat la 
nevoie sau au socializat mult mai bine decât într-o zi obișnuită de școală. Au cântat, 

au alergat, s-au bucurat de frumusețile care-i înconjoară. Am descoperit turbăriile 

de la  Tăul Morărenilor și Tăul Chendroaiei, planta ocrotită de lege, Roua cerului. 
Traseul a fost mai dificil atunci când am urcat pe Creastă, deoarece relieful e 

stâncos și abrupt, dar ne-am  bucurat când am ajuns sus. Părea că pământul dă 

mâna cu cerul.  
A fost o zi plină cu soare și bucurie în același timp. 
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Mama, ființa cea mai dragă- confecționarea de cadouri pentru 

mame 
prof. Godja Lucia Maria 

Liceul Tehnologic Ocna Șugatag 

Structura Breb, Maramureș 
 

Numele activității proiectului- Mama, ființa cea mai dragă- confecționarea de 

cadouri pentru mame 

 
Numele cadrului didactic: prof. Godja Lucia Maria 

 
Numărul participanților: 20 de elevi, un professor, părinții elevilor 
 
Descrierea activității desfășurate: 

       Activitatea noastră s-a desfășurat în perioada 24 februarie 2018- 8 martie 2018 

și a avut ca și scop confecționarea de tablouri din fire de lână, tablouri ce au fost 
dăruite cu ocazia zilei de 8 Martie mamelor elevilor. Elevii au adus fire de lână 

vopsite, iar cu ajutorul unor modele am 

început să devenim și noi mici artiști. 
Copiii au învățat că dăruind, vor 

dobândi calități noi: vor fi darnici, 

iubitori ai părinților, iar aceștia îi vor 
aprecia mai mult. 

     Pentru început și-au ales modelele pe 

care le-au desenat pe coli de hârtie. 
Apoi, folosind lipici au aplicat aceste fire 

pe schița făcută în creion. Activitatea a 

fost relaxantă, dar în același timp și 

minuțioasă, elevii au învățat să lucreze 
în echipă. A existat permanent spiritul 

de compețiție, elevii încercând să creeze 

modele proprii sau să le îmbunătățească pe cele primite. 
 Spiritul de echipă a dus la crearea unor relații puternice de prietenie între elevii 

clasei. Pe tot parcursul activității au colaborat și au încercat să realizeze cele mai 

frumoase tablouri. Activitatea s-a încheiat cu o serbare, iar la sfârșit elevii le-au 
oferit mamelor cadourile surpriză. 

      Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în 

echipă, colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de 
inițiativă, toleranța față de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente 

punctul de vedere și de a critica constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui 

om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile extrașcolare îl ajută pe copil să 

dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai variate situații de 
viață. 
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Marea unire prin ochi de copil 

Proiect cultural-educativ 

prof. Bârlog Elena  
Scoala Gimnaziala Stremt, jud. Alba 

 
Anul acesta sărbătorim Centenarul Marii Uniri, moment istoric de o 

însemnătate deosebită pentru secolul XX, eveniment ce a însemnat împlinirea unui 

mare vis al românilor, acela de a fi uniți. Prin intermediul proiectului , MAREA 
UNIRE PRIN OCHI DE COPIL,  copiii nu doar vor descoperi evenimente și decizii 

politice din trecut care au contribuit la înfăptuirea istoriei naționale de azi, dar vor 

învăţa că este şi o datorie civică ce le revine şi lor de a transmite mai departe 

moştenirea primită de-a lungul secolelor, cel puţin aşa cum au primit-o ei.  
Cu ajutorul cărţilor şi imaginilor, copiii vor descoperi ce i-a determinat pe 

români să-și dorească unirea, factorii care au determinat împlinirea Marii Uniri, 

evenimente și fapte din culisele istoriei, mai puțin cunoscute. Copiii clujeni vor 
descoperi împreună cu cei din județul Alba, în cadrul unei vizite organizate, locul 

unde s-a înfăptuit unirea, unde cu un secol în urmă o mulțime de oameni au strigat 

într-un singur glas „Trăiască România Mare!”. 
 MAREA UNIRE PRIN OCHI DE COPIL este  proiect cultural-educativ ȋncheiat 

intre Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, Liceul de Arte Plastice „Romulus 

Ladea” Cluj-Napoca, Biblioteca Stremt  şi  Școala Gimnazială Stremț, județul Alba  
Numele cadrului didactic/ bibliotecar/ coordonator cerc:   prof . Bârlog 

Elena ,  bibliotecar Pop Cristina, prof . Toader Aristida  

Numărul participanţilor la activitate/ proiect : :  Clasa a VII-a, Liceul de 

Arte Plastice „Romulus Ladea” Cluj-Napoca și clasa a VII-a de la Școala Gimnazială 
Stremț, județul Alba 

Descrierea activităţii desfăşurate :  

Protocolul de colaborare are drept scop organizarea de activităţi cultural – 
educative din judeţele Cluj si Alba , cu ocazia sarbătoririi Centenarului  Marii Uniri. 

Activităţile propuse pentru acest proiect sunt :  

• călătorii literare pe paginile materialelor de referinţă (enciclopedii, albume, 
hărţi, culegeri de documente) care dezbat acest subiect; 

• discuţii colective; 

• vizită la Cetatea din Alba Iulia pentru recunoaşterea obiectivelor prezentate;  
• realizarea unor portofolii despre Marea Unire; 

• socializarea și colaborarea pe echipe a elevilor din cele 2 județe. 

In data de 4 mai 2018  a avut loc prima ȋntâlnire ȋntre elevii celor doua unităţi 

şcolare . Au fost vizitate  Biblioteca Stremț, Școala Gimnazială Stremț si Expozitia 
Etnografica Stremţ . Apoi de la Stremţ, elevii celor două şcoli au plecat spre Alba 

Iulia, unde au vizitat Sala Marii Uniri şi Catedrala  Reȋntregirii. 

 Impactul activităţii asupra elevilor: prin acest proiect se urmăreşte 
creşterea interesului elevilor din ciclul gimnazial pentru cunoaşterea istoriei patriei, 

ȋn special a aspectului naţional al Marii Uniri, fiind stabilite repere istorico-culturale 

prin intermediul vizitelor documentare.   
Sustenabilitatea activităţilor/proiectelor literare: 

  Rezultatul proiectului va consta într-o expoziţie cu lucrările copiilor care vor 

fi sub formă de eseuri ilustrate şi imagini de la activităţi şi de la vizita la Cetatea din 
Alba Iulia. Expoziţia va fi prezentată, alternativ, atât la Biblioteca Judeţeană 

„Octavian Goga” Cluj, cât şi la şcoala din Stremț, județul Alba. 
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Dezvoltarea creativității elevilor 

prin ateliere de pictură 
             prof. Oncescu Carmen 

Școala Gimnazială I.H.Rădulescu, București 

 
Activităţiile care-i motivează pe elevi şi le atrag interesul de a participa cu plăcere 

sunt activităţile extracurriculare.  
În şcoală eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte elevul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte profesorul pentru 
învățământul primar să pună bazele formării personalităţii copiilor în acest cadru. 

Ce ar fi copilăria fără culoare, joc, desene pe asfalt, acuarele și desene? Pictura 
înseamnă culoare, imaginaţie, formă de viaţă şi calitatea de a recunoaşte frumosul, sub 
toate formele lui. Pentru cei mici, albastru înseamnă cer, verde înseamnă gazonul din 
curtea şcolii, iar galbenul este întotdeauna soarele.  

De cele mai multe ori, culorile generează stări. Şi pentru că ne dorim să dăm naştere 
acestor stări, participăm la  o activitate de pictură, care se va concretiza într-un dar pentru 
mame. 

Obiectivele pe care le-am urmărit prin organizarea atelierului de pictură sunt: 

 să se cunoaștem, să își folosească resursele 
proprii; 

 să deblocăm creativitatea, să ne îmbunătățim 
relațiile interpersonal între copii; 

 să acționeze în acord cu dorințele lor; 

 să dobândească spontaneitate și creativitate în 
rezolvarea problemelor. 

A.Denumirea activității : Atelier de pictură pe 
pânză,  
a.Titlul:  ”Dar pentru mama mea”  
b.Tipul de educatie în care se încadrează : 
-activitate extracurriculară  
c.Echipa proiectului : 

1. prof. Oncescu Carmen -coordonator proiect 
d.Partener: Comitetul de părinți cls a IV-a  
e. Grup țintă : 
Elevii cls a IV-a, 34 elevi 
 Părinți ai elevilor implicați în proiect 
Locul desfășurării : Sala de clasă 
Resurse umane : 

34 elevi, cadrul didactic coordonator, părinți,parteneri implicați în proiect 
Resurse materiale : pensule, acuarelă, coli de carton, pânză, ramă 
h. Domeniul: Arte 
i. Obiective: dezvoltarea creativității; dezvoltarea răbdării într-un mod distractiv; formarea 
deprinderii de a face din fâșii de hârtie colorată bijuterii, broșe, animale sau chiar și tablouri 
pline de culoare; noțiuni despre tratarea picturală: amestecuri cromatice, tratarea 
decorativă; noțiuni despre compozitia plastică: compoziția închisă, compoziția deschisă; 
dezvoltarea inteligenței emotionale; dezvoltarea percepțiilor și reprezentărilor vizuale, a 
imaginației creatoare. 
j. Activități: Aplicatii practice - pictura pe pânză– aprilie 2018 
k.Evaluare și monotorizare 

 Evaluari curente:discutii, activitati practice 

 Evaluari intermediare: schite ,realizarea unor portofolii individuale 

 Evaluari finale  : realizarea unei expoziții 

 Diplome de participare 
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Olympic day in Liteni, Iași 
                                                                                               prof. Tihulcă Constantin 

                                                                            Școala Gimnazială Liteni, Iași 
 

 

Crosul „Ziua Olimpică”, s-a aflat la prima ediţie şi a fost organizat cu sprijinul 

Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Federația Română Sportul Pentru Toți. 

Crosul a avut ca scop atragerea unui număr cât mai mare de participanţi, în 

practicarea alergării pentru sănătate. Competiţia Crosul „Ziua Olimpică” este 

organizată de Școala Gimnazială Liteni, 

coordonator prof.Tihulcă Constantin 

La competiție au participat aproximativ 

300 de concurenți, printre care și elevi, profesori 

din alte localități. Competiţia s-a desfăşurat pe 

teritoriul României şi s-a adresat elevilor, 

părinților, bunicilor și cadrelor didactice.  

Participanţii la competiţie au fost obligaţi 

să respecte termenii şi condiţiile 

Regulamentului Oficial al Competiţiei (denumit 

în continuare „Regulament Oficial”). Prin particparea la această competiţie, 

participanţii au fost de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, 

termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. 

Competiţia a fost organizată pe următoarele categorii generale de alergare şi 

au putut fi nelegitimaţi sau legitimaţi la un club sportiv, astfel: elevi-clasele I-IV 

categorie F-B; elevi-clasele V-VIII categorie F-B; elevi-clasele IX-XII categorie F-B; 

cadre didactice  categorie F-B; părinți  categorie F-B; veterani categorie F-B 

Documentele necesare în momentul înscrierii au fost: buletinul sau cartea de 

identitate a participantului; completarea și semnarea unei declaraţii pe propria 

răspundere, prin care a declarat că nu au probleme de sănătate şi că sunt apţi fizic 

să alerge; persoanele curpinse între 10 şi 17 ani au completat formularul de 

înscriere împreună cu un părinte sau un 

reprezentant legal care și-au dat acordul, pe 

proprie răspundere pentru participarea la 

competiţie. Fiecare concurent a primit un 

talon de participare care cuprinde numele şi 

prenumele concurentului, data naşterii şi 

CNP-ul, precum şi numărul de ordine al 

tichetului. O parte din acest talon a fost 

păstrată de către participant, iar o parte a fost 

depusă la SOSIRE într-o urnă, pentru 

participarea la tombola organizată cu ocazia 

evenimentului.  
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Concurenții au primit la START un tricou personalizat 

cu care au alergat şi care a fost pus la dispoziţie de 

organizatori în limita stocului disponibil. Tricoul, a putut fi 

ridicat de la mesele de înscrieri, special amenajate, în zona 

de înscriere. Purtarea tricoului de concurs a fost obligatorie 

pe toată durata competiţiei. În caz contrar concurentul a 

fost descalificat. 

Supravegherea traseului a fost realizată cu arbitri de 

specialitate. De asemenea, pe durata desfăşurării 

evenimentului a fost asigurată şi asistenţa medicală de 

urgenţă.  

Deoarece competiţia s-a desfăşurat prin centrul celor 

două sate, traficul rutier a fost închis circulaţiei auto în 

ambele sensuri de mers. Accesul maşinilor, căruțelor, tractoarelor, etc.a fost intrezis 

în perioada competiţei pe întreg traseul de alergare.  

Premiile au fost acordate conform clasamentului concursului, pe categorii de 

vârstă, fată/băiat. Participanţii la cros au 

participat şi la tombola în care au fost incluse 

toate taloanele primite la finalul competiţiei. 

Extragerea s-a realizat conform 

regulamentului de desfăşurare a tombolei. 

După ce am postat pe facebook activitatea 

noastră, la ediția următoare s-a anunțat un 

număr mult mai mare de participanți doritori de 

mișcare. 

 

Parteneriatul proiectului are o preocupare explicită pentru continuarea 

activităților și după finalizarea proiectului, având deja experiența implimentării de 

proiect și baza materială, urmând în acest sens un trend ascendent, prin care să 

urmărim continuarea și extinderea activităților ce sunt adresate tuturor categoriilor 

de vârstă. 
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Să învățăm BADMINTON ! 
                                                                                  prof. Ardelean Daniela  

prof. Jurcă Laura 
Liceul Național de Informatică Arad 

 

Educaţia fizică şi sportul reprezintă o arie curriculară specială în planurile-

cadru de învăţământ. Astfel, în cadrul educaţiei fizice şi sportului, ca şi în cazul 
altor discipline, s-a creat posibilitatea parcursurilor individuale diferenţiate. Orele la 

decizia şcolii au fost create în funcţie de interesele elevilor şi de resursele umane şi 

materiale existente. 

 Noua programă asigură creşterea posibilităţilor de opţiune şi premisele 
determinării unor parcursuri individuale şi de grup, învăţate. Astfel, s-a creat 

cadrul necesar şi propice de a opta, în cadrul ariei curriculare E.F.S. pentru 

învăţarea şi practicarea unei ramuri sportive, în paralel cu disciplina educaţie fizică. 
 Una dina ceste dicipline sportive, pentru care 

elevii Liceului Național de Informatică Arad au 

manifestat interes, este badmintonul.  
 Alături de celelalte jocuri sportive, badmintonul 

reprezintă unul din mijloacele de realizare a sarcinilor 

educaţiei fizice în şcoală. Folosirea mijloacelor specifice 
badmintonului trebuie să aducă implicit la formarea 

unor deprinderi proprii acestuia şi la pregătirea fizică 

multilaterală, asigurându-se astfel respectarea 

principiului interdependenţei sarcinilor de instruire şi 
de întărire a sănătăţii. 

 În contextul acestor sarcini, întregul proces de 

instruire în badminton este condiţionat de 
caracteristicile jocului şi de particularităţile lui de 

învăţare. Faptul că practicarea lui nu necesită 

instalaţii complicate şi regulile sunt simple îl face 
accesibil elevilor din oricare şcoală, fie în cadru 

organizat sub forma lecţiei de educaţie fizică, fie în 

timpul liber. 
 Utilizarea mijloacelor specifice jocului de badminton în lecţiile de educaţie 

fizică trebuie să asigure realizarea obiectivelor programei de învăţământ. 

 Desigur că procesul de instruire va fi cu atât mai uşor cu cât nivelul 

dezvoltării calităţilor motrice ale elevilor va fi mai ridicat, situaţie în care 
deprinderile de mişcare în general şi elementele de bază ale jocului în special vor fi 

realizate mai uşor. 

 Dezvoltarea motricitații generale si specifice, a spiritului de echipă și a celui 
competitiv, stimularea intersului pentru practicarea independentă a sportului, 

cunoașterea regulamentului de joc, a arbitrajului, auto-organizarea, sunt sarcini la 

fel de importante urmărite ca finalitați ale disciplinei sportive badminton. 
 Prezența in joc a rachetei și a mingii (fluturaș) contituie o atracție permanentă 

pentru copii. Astfel, un număr tot mai mare de elevi este atras în practicarea 

badmintonului, acesta având și o valoare educativă. Practicarea badmintonului 
influențează favorabil dezvoltarea fizică și psihică a elevilor, făcându-i mai iuți, mai 

îndemânatici, mai puternici și mai rezistenți la efort. 

   Pornind de la aceste premise, catedra de Educţie fizică şi sport a Liceului de 
Informatică Arad, reprezentată de Daniela Ardelean și Laura Jurcă, a iniţiat un 

proiect educaţional, în parteneriat cu părinţii, numit Să învățăm BADMINTON!  la 
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care participă elevii din ciclul primar și gimnazial, doritori să se inițieze în acest nou 

și atrăgător sport. 

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. 

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

elevi de ciclu primar și gimnaziu, câte două ore pe săptămână,  constă în 
parcurgerea unui program de exerciţii fizice, activități de 

învățare și metode didactice, îmbinând competențele 

specifice: 
1. Utilizarea limbajului de specialitate in relațiile de 

comunicare; 

2. Valorificarea informațiilor, mijloacelor și metodelor 
specifice și nespecifice, pentru dezvoltarea capacității 

motrice generale și specific disciplinei sportive, în 

concordanță cu particularitățile de vârstă, de sex și 
nivel de pregătire; 

3. Adoptarea unui comportament adecvat în relațiile 

interpersonale și de grup, bazat pe respect și fair-

play; 
4. Valorificarea la nivel maxim în concursuri și 

competiții sportive, a potențialelor fizic, tehnico-

tactic, psihologic și teoretic; 
5. Manifestearea unei atitudini pozitive pentru cultivarea simțului estetic și a 

sensibilității la cultură. 

 
În corelare cu obiectivele specifice și activitățile propuse, proiectul va avea ca 

rezultate concrete: 

 creșterea dorinței de autoperfecționare; 

 manifestarea spiritului competitiv în activitățile de antrenament și 
competiționale; 

 simțul datoriei și responsabilitatea în pregatire și concurs; 

 respect față de reguli, parteneri, adeversari, arbitrii și spectatori; 

 manifestarea spiritului de fair-play atât în activitatea sportivă cât și în viața 

socială; 

 disponibilitate pentru colaborare cu partenerii pentru inițierea și menținerea 

relațiilor inter-umane; 

 opțiunea pentru o viață sănătoasă și echilibrată, pentru adoptarea unui regim 

de activitate care să îmbine armonios efortul fizic cu cel intelectual, timpul 
ocupat cu cel liber; 

 Interes constant pentru fenomenul sportiv; 

 Simț estetic – deschidere pentru frumos. 

 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. 
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Extrașcolar … extraordinar 
prof.  Popa Cristina 

Elev: Sturza Melissa-Raisa 
Școala Gimnazială ,,Aron Cotruș,, Arad 

 
          Încă din clasele primare, profesorii noștri ne-au încurajat și ne-au prezentat 

diverse activități extrașcolare, iar noi am participat la toate cu mult entuziasm. De-a 

lungul anilor am dăruit o mulțime de cadouri oamenilor nevoiași, am câștigat zeci de 
competiții sportive, am vizitat multe obiective turistice, am vizionat piese de teatru 

sau expoziții, am creat numeroase decorațiuni pentru școala noastră, dar am și 

redactat propriile noastre cărți.  Faptul că noi, împreună cu toate cadrele didactice 

ne-am implicat în astfel de acțiuni a ajutat foarte mult la dezvoltarea noastră 
personală și ne-a dat o nouă perspectivă asupra vieții. 

          În primul rând, în timpul unor astfel de activități extrașcolare se creează o 

conexiune specială cu profesorii, deoarece toți elevii implicați au ocazia de a discuta 
diferite subiecte cu aceștia, subiecte poate mai greu de abordat în clasă. Și cert este 

faptul că atunci când petreci mai mult timp cu o persoană, indiferent de 

circumstanțe, devii mai atașat de ea, iar acest lucru este foarte benefic deoarece 
profesorii își pot ține orele într-un mod mult mai armonios și pot captiva ușor elevii 

cu lecția predată în momentul în care sunt mai aproape de sufletele lor. 

          În al doilea rând, pe lângă faptul că relația dascăl-elev este îmbunatățită prin 
intermediul acestor activități, participarea și implicarea copiilor în orice fel de 

acțiune de acest gen îi face mai curajoși și mai dezinvolți. Ei au ocazia de a comunica 

și de a întâlni persoane noi. Cu toții știm cât de importantă este viața socială în zilele 

noastre și mai ales în rândul tinerilor. În plus, copiii se pot face auziți și pot învăța 
să renunțe la timiditate, acest lucu ajutându-i foarte mult pe tot parcursul vieții lor, 

chiar și la viitorul loc de muncă. Dezinvoltura și abilitatea de a te descurca chiar și 

în situații în care nu cunoști pe nimeni  sunt calități ce trebuie implementate de la 
vârste cât mai fragede. 

          Pe lângă toate acestea, 

anumite activități implică 
prezentarea unui anumit 

proiect sau produs de către 

elevi în fața unui public 
numeros . Ei astfel pot scăpa 

de frica de șcenă și pot 

descoperi dacă au înclinații 

către literatură, artă, teatru 
sau chiar învățământ . 

Sensibiliatea artistică le este 

dezvoltată copiilor în cadrul 
anumitor activități ce includ cărți diverse, dar le mai este dezvoltat și simțul artistic, 

cultura generală și vocabularul, în cadrul acțiunilor ce implică realizarea unui 

proiect mare pentru o materie cum ar fi geografia, biologia sau limba și literatura 
română. 
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          Lista beneficiilor activităților 

extrașcolare continuă, acestea fiind esențiale 

pentru dezvolatarea și îmbunătățirea 
sistemului de învățământ din România. Una 

dintre acțiunile cele mai apreciate dar și cele 

care aduc numai bucurii sunt acțiunile 

caritabile. Acestea au loc frecvent la noi în 
școală, iar elevii în număr mare se 

mobilizează pentru a face cadouri cât mai 

frumoase oamenilor mai puțin norocoși. 
Însă, și sume de bani au fost dăruite 

persoanelor ce aveau nevoie de sprijin 

financiar pentru a se putea opera, elevii 
fiind provocați să gătească  și să aducă 

gustări care mai de care mai arătoase și mai 

gustoase, pe care apoi să le vândă colegilor 
lor, iar banii ajungând persoanelor pentru 

care se luptau în campania respectivă. Prin 

astfel de activități nu numai că salvăm vieți, 

dar ne și ridicăm pe scara socială odată ce învățăm că fericirea altuia este și fericirea 
noastră. De asemenea, înclinațiile spre gătit pot fi descoperite în acest tip de proiect. 

          În opinia mea, învățământul românesc nu ar fi nimic fără activitățile 

extrașcolare, deoarece ele îi motivează pe copii și le schimbă perspectiva asupra 
școlii. Faptul ca ei au ocazia de a face diferite tipuri de activități distractive și utile, 

dar care totuși au legatură cu școala, îi face pe elevi mai apropiați și mai captivați de 

învățătură. Îi ajută să se regăsească pe ei înșiși și să-și dezvolte calități esențiale ale 
unui om cu coloană vertebrală. Consider  că 

sprijinul pe care îl au copiii de la cei de 

vârsta lor, dar și de la profesori, precum și 
satisfacția resimțită atunci când știi că ai 

ajutat o persoană, sau că ai întocmit un 

proiect deosebit, poate să îi înveselească 

mult pe tineri. Acest lucru este cel mai 
important pentru toți cei ce nu au ieșit încă 

din băncile școlii: să se simtă iubiți, să se 

simtă apreciați, să învețe că toți suntem 
oameni și să rupă bariera creată între ei și 

profesori, astfel făcând parte cu adevărat din 

viața unui dascăl. 
          Mă bucur că profesorii se preocupă de bunăstarea mintală a elevilor lor, mă 

bucur că sunt atât de mulți sportivi în școlile din România, astfel sănătatea lor, 

precum și spiritul competitiv îmbunătățindu-se considerabil, mă bucur că toate 
cadrele didactice se implică în activitățile extrașcolare organizate și fac tot posibilul 

pentru a ne deschide noi orizonturi prin numeroase excursii, vizite ale obiectivelor 

istorice importante, sau proiecte realizate în parteneriat cu instituții ale statului. Mă 

bucur că sunt promovate în școli calitățile morale și încurajez toți elevii să participle 
la orice fel de acțiune extrașcolară, căci acestea chiar au puterea de a-i împiedica să 

o ia pe niște drumuri greșite în viată.  
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Să fii om de omenie! 
prof. Corina Hărduț 

Școala Gimnazială ,,Aron Cotruș’’ Arad 
              

Pornind de la această premiză de a fii om de omenie am inițiat și finalizat 

activitatea extrașcolară in proiectul educațional ,,Să fii om de omenie!’’ impreună cu 
,,Complex Curcubeu’’ din Arad.  

La această acțiune școlară au participat 30 elevi din clase gimnaziale a VI a C 

și a VII a C, de la Școala Gimnazială ,, Aron Cotruș’’ Arad coordonați de profesor 
Hărduț Corina si insoțiți de profesor Popa Cristina și 10 elevi de la Școala  

Gimnazială Fiscut, județ Arad, insoțiți de profesor Bara Denisa și 15 elevi de la 

Complex ,,Curcubeu’’ Arad. 
Prin acest proiect am dorit să avem o mai bună comunicare cu copiii proveniți 

din medii defavorizate și supuși excluziunii. Copilul asistat social are probleme 

similare cu cele ale unui copil obişnuit, suprapuse de altele specifice.. Pornind cu 

gandul de a fii om, trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii 
umane, că şcoala nu se poate eschiva de la rolul de promotor al progresului uman 

şi că doar ea poate facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a mentalităţii şi 

atitudinii faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor. Şcoala va reuşi să 
răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor 

de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul 

tuturor.  
           Ne-am dorit să putem să ducem la finalizare formarea competenţelor elevilor 

pentru participarea şi afirmarea lor pe plan organizatoric şi relaţional; 

implementarea principiilor democraţiei în comportament, în muncă şi viaţă. De 
aceea am organizat ateliere de lucru care au avut ca și tehnici de lucru decupat, 

desenat, ornat cu idei proprii, lipit, scris ca la final să se poată schimba intre ei 

felicitările efectuate cu multă pasiune. Proiectul s-a desfășurat in perioada de 8 

Martie 2018 și in desfășurarea activităților a fost și confecționarea de felicitări. 
Fiecare grupă parcă au intrat intr-o competiție și la final toată lumea a avut cate o 

felicitare colorată, cu ideea fiecărua de frumos și unic.  

            Un rezultat bun și cu un feedback pozitiv din partea elevilor a fost acest 
proiect educațional unde elevii au fost interesaţi de acţiunile derulate în proiect si 

au învăţta ce înseamnă să fii prietenos precum si dorinţa de a continua această 

activitate în viitor.. Acţiunile întreprinse au contribuit la îndeplinirea obiectivelor 
stabilite, dar şi la descoperirea unor noi provocări, probleme cu care se confruntă 

astăzi sistemul educaţional şi care impun găsirea unor soluţii pe măsură.  

            Prin intermediul proiectului s-a stimulta comportamentul participativ al 
copiilor, s-a dezvoltatat capacitatea acestora de a face faţă unor situaţii, de a se 

angaja în acţiune, de a interacţiona la nivelul grupurilor. Copiii au avut prilejul de 

a-şi valorifica propriile cunoştinţe despre drepturile copilului, de a exersa drepturi şi 

responsabilităţi civile: dreptul de exprimare liberă a gândirii şi a opiniilor, dreptul 
de a participa la luarea deciziilor. Prin acţiunile întreprinse și-au manifesta dorinţa 

de comunicare, imaginaţie, creativitatea artistică, disponibilitate în plan afectiv şi a 

aptitudinilor fizice. 
 În derularea proiectului s-au implicat părinţii şi alți factori responsabili cu 

educaţia copiilor contribuind astfel la armonizarea educaţiei de tip formal, 

nonformal şi informal. 
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Împreună pentru o școală atractivă 
prof. Edițoiu Cornelia 

Liceul Teoretic ”General Dragalina”,  Oravița 
                              

 
            Schimbarea programelor școlare la clasa a V-a a 

condus inevitabil la  schimbarea modului de predare.   

Pentru  a atinge obiectivele comune,   profesorii  au  
propus elevilor  din clasa a V-a mai multe  activități 

interdisciplinare care s-au bucurat de  succes . 

          Astfel, în săptămâna ” Școala altfel”, elevii au  
desfășurat activități în biblioteca liceului și au învățat  șă 

solicite o carte de la bibliotecă, să consulte dicționarul,  

au conceput invitații  ( reale) unor scriitori din oraș și au  
participat apoi la întâlnirea cu aceștia, au vizitat 

televiziunea locală și  au învățat să dea  un interviu.  

           Cu ocazia Zilei Naționale, elevii au  fost implicați 
într- un  concurs în care s-au  examinat  cunoștințele  

dobândite  la limba română și istorie despre patriotism,  

identitate națională,  sărbători  de iarnă românești, 

modele  comportamentale, eroi naționali. .   
           De Ziua Națională  a Culturii,  elevii au fost implicați într-un spectacol în 

care au avut de gestionat emoțiile, de recitat versuri, de interpretat roluri în scenete 

și de cântat melodia” Și dacă…”acompaniați la chitară de profesorul de matematică. 
            Pentru 8 Martie, Ziua Internațională a femeii, elevii  au avut  ca sarcini să 

compună declarații de dragoste mamelor,   în limba română, pe care apoi le-au 

tradus în limba engleză și limba franceză. 
         Ziua de 22 aprilie  a fost  una specială.(ne-a ajutat și orarul și dorința comună 

a profesorilor de face școala atractivă și interesantă)  Ne-am conjugat eforturile și am 

creat o legătură între materii dând impresia unui ansamblu unitar  La ora de TIC 
elevii s-au documentat despre  evenimentele importante ce au avut loc de -a lungul 

anilor în 22 aprilie; au aflat  astfel că e declarată Ziua Pământului. La ora de 

geografie au aflat mai multe  despre  sistemul Solar, planeta Terra. La ora de 

biologie despre ecologie, iar  la ora de română despre modul de formare al unor 
cuvinte  și despre gradele de comparație ale adjectivului. Au descoperit, jucându-se 

cu dictionarul, semnificația 

adjectivului”teluric” și situațiile 
când se scrie pământ cu literă 

mică și când se scrie cu 

majusculă. Ora de desen s-a 
transformat într- un atelier de 

creație ce a culminat cu o expoziție  

de desene  având  titlul  ”Chipul 
Terrei”. Elevii  au notat pe spatele 

desenelor  cvintetele compuse  

pornind de la cuvântul  TERRA. 

Au dovedit în acest fel  că  sunt 
creativi, talentați, stăpânesc  noțiuni de geografie și de gramatică, cvintetul fiind o  

poezie cu 5 versuri. Primul vers-este format dintr-un singur cuvânt ce denumeşte 

subiectul, al doilea vers-este format din două cuvinte care definesc caracteristicile 
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subiectului (două adjective), al treilea vers-este format din trei cuvinte care exprimă 

acţiuni(verbe la gerunziu), al patrulea vers-este format din patru cuvinte care 

exprimă starea noastră faţă de subiect, iar al cincilea vers-este format dintr-un 
cuvânt care arată însuşirea esenţială a subiectului, concluzia.  

 

                                Terra 

               Albastră,  sferoidă,  
           Hrănind, iubind, adăpostind 

           E pentru oameni  planeta 

                     Perfecta. 
 

                Terra 

       Bătrână, observabilă, 
 Existând,  gravitând, interacționând 

    Ne face viața frumoasă 

             Natură 
 

              Terra 

    Frumoasă,  deosebită 
Fremătând, renăscând, orbitând 

       Este plină de viață 

           Omenire. 
 

          Terra  

      mare,  unică 

Respirând, inspirând, susținând 
     Ne ține în brațe 

        Pământ 

       Din mărturisirile părinților și ale 

elevilor din ziua următoare a rezultat 

faptul că elevii au perceput altfel 

orele, au văzut legătura dintre  

materii și importanța însușirii unor 

noțiuni. Li s-a părut totul un joc, au 

fost mai activi, mai dornici de a se 

implica, au reținut mai ușor  

informațiile transmise.  Si profesorii 

au fost încântați de  idee și de 

rezultatele ei, au  descoperit ce bine este să cooperezi venind în sprijinul 

educabilului și au promis că vor repeta experiența.  
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Rolul activităţilor extraşcolare în dezvoltarea educabilului 
                    prof. Ciuc Maria  

Şcoala Gimnazială Stroieşti, Suceava 
  

Școala reprezintă primii pași spre formarea omului pentru viață și implicit spre 

dezvoltarea societății  în care trăim. Omul, ca element activ al vieții sociale, trebuie 

să fie bine pregătit în momentul în care pătrunde în societate, atât ca forță de 

muncă, cât și din punct de vedere al relațiilor sociale. În buna dezvoltare a omului, 

un rol extrem de important îl au dascălii, care au menirea de a îndruma vlăstarul 

proaspăt crescut, de a-i deschide calea, de a-l forma, de a-l ajuta să se dezvolte.  

Cât de important ar fi pentru societatea în care trăim, ca fiecare dintre cei 

implicați în procesul de educație să-și conștientizeze menirea și să lupte pentru 

împlinirea a ceea ce numim ideal educațional. Elevul, pe de o parte, este cel care ar 

trebui să absoarbă informația transmisă și să o prelucreze, formându-și un model, 

un ideal, în ceea ce privește viitorul său ca om. Pe de altă parte, profesorul/dascălul 

este cel care trebuie să aibă în vedere extraordinara misiune pe care o are, aceea de 

a forma oameni, ținând cont de personalitatea fiecăruia, adaptându-se mereu la 

particularitățile elevului și la schimbările care intervin constant în viața lui. De 

aceea, noi, ca modelatori ai societății, avem obligația de a insufla elevilor pasiunea 

de care este nevoie pentru a 

reuși, de a-i îndruma spre 

creație și de a le dezvolta 

latura morală, compasiunea, 

verticalitatea și nu în ultimul 

rând responsabilitatea. 

De aceea, educaţia 

curriculară realizată prin 

procesul de învăţământ, este 

obligatoriu a fi completată de 

activităţi de învăţare non-

formale, extraşcolare, 

activităţi realizate în timpul 

liber al copilului, deoarece, 

astfel, numeroşi alţi factori acţionează asupra dezvoltării acestuia. 

În cadrul acestor activităţi, elevii ies din rutina învățatului, a predatului, a 

temelor, școala devenind acea activitate care nu mai trebuie făcută din obligație, ci 

din plăcere, iar libertatea de creație este nelimitată. În această perioadă elevii 

trebuie să învețe cum să trăiască frumos, cum să devină oameni cu suflete și minți 

frumoase, iar activitățile în care sunt implicați să răspundă intereselor și 

preocupărilor diverse ale elevilor și preșcolarilor, să pună în valoare talentele și 

capacitățile acestora în diferite domenii. Nu avem nevoie de activități care sunt 

făcute pentru că trebuie făcute, ci de activități care ne motivează și ne inspiră atât 

pe noi ca dascăli, cât și pe elevii noștri, încurajându-i să participe activ și efectiv la 

actul cultural propus. 
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În cadrul proiectului „Extraşcoala – workshop pe centre de interes”, Şcoala 

Gimnazială Stroieşti, în parteneriat cu Palatul Copiilor Suceava, a desfăşurat 

diverse activităţi de cunoaştere şi comunicare în cadrul unor ateliere de lucru la 

care au participat 80 de elevi îndrumaţi de cadrele didactice. Participanţii la aceste 

ateliere au fost grupaţi pe centre de interes, urmărindu-se afinităţile elevilor pentru 

o anumită activitate. Astfel, au fost realizate felicitări cu broderii, obiecte origami, 

accesorii de îmbrăcăminte, 

lucrări plastice, decoraţiuni 

de primăvară, concursuri de 

şah între elevii pasionaţi şi 

nu în ultimul rând dansuri 

specifice. Lucrările realizate 

de elevi, în cadrul 

atelierelor, au fost expuse, 

atât în sălile de clasă, cât şi 

în spaţiul destinat 

expoziţiilor. De asemenea, a 

fost realizat un CD cu 

imagini de la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. 

Impactul acestor activităţi asupra elevilor a fost, în mod sigur, unul pozitiv, 

aceştia fiind extrem de încântaţi de tot ceea ce s-a petrecut în cadrul atelierelor, 

încât, acest parteneriat cu Palatul Copiilor Suceava, nu numai că va continua, ci va 

fi dezvoltat şi pe alte sfere de activitate. 

Educaţia prin activităţi extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 

corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii. Daca avem grijă să existe un echilibru 

între obiectivele instructiv-educative şi momentele recreative, de relaxare, atunci 

rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

Prin aceste activităţi, cadrul didactic are posibilitatea să-şi cunoască mai bine 

elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, ajungând, astfel, mai uşor la 

obiectivul principal al şcolii – pregătirea copilului pentru a deveni adult. 

Astfel că, indiferent de ceea ce se întâmplă în cadrul activităţilor 

extracurriculare, oricât de distractiv ar fi sau de neobișnuit, este necesar momentul 

de reflecție, când elevii trebuie să analizeze experiențele pe care le-au parcurs și să 

extragă lecțiile care au fost relevante pentru ei. 

 

 

 

Bibliografie: 
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învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti. 
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Activitate extracurriculară 

-Carnavalul Toamnei- 
profesor de psihopedagogie specială Moldovan Lucreţia Rodica 

Profesor-educator Nagy Lucica 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Bistrița 

 
 

             Sub aspect conceptual, termenul „activităţi extracurriculare” face referire la 
ansamblul activităţilor (academice, sportive, artistice etc.) care se organizează la nivelul 
instituţiilor de învăţământ sau în afara acestora, în grupuri de elevi sau individual, 
suplimentar faţă de conţinuturile din Planurile cadru de învăţământ şi din Curriculumul la 
decizia sau propunerea şcolii. Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea 
activităţilor educative organizate şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte 
organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în 
afara incidenței programelor școlare, cu scopul completării formării personalității elevului 
(asigurată de educația 
formală) sau altor aspecte 
particulare ale 

personalității acestuia. 
           În acest context, 

voi propune și supune 

atenției dumneavoastră 

proiectul unei astfel de 

activități extracurriculare, 

derulată la nivelul școlii 

noastre, Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă Nr. 2 , 

sub denumirea de 

Carnavalul Toamnei, 

activitate susținută în luna octombrie a anului școlar în curs (2017-2018). 

          Activitatea este un prilej minunat pentru a “sărbători” bogățiile și darurile neasemuite 

pe care ni le oferă acest anotimp, Toamna, simbol al belșugului și încununării muncii 

asidue a românului de rând, pentru binele familiei și al poporului român. Este și o mica 

legătură cu sărbătorile americane, Ziua Recunoștinței și Helloween, dar doar tangențial și 

doar părțile frumoase, atractive și pozitive din cadrul acestor manifestări au fost exploatate. 

Organizarea și susținerea acestei activități, la pregătirea căreia se implică activ profesorul 

diriginte și profesorul educator al clasei, cu suportul activ al elevilor și părinților, este o 

tradiție de-a lungul anilor în școala noastră, respectată și așteptată cu sufletul la gură de 

elevii școlii noastre. Un freamăt mare și o forfotă de nedescris, în slujba creației, bineînțeles, 

sunt etichetele care se pot atașa organizării și desfășurării evenimentului, acțiunilor 

specifice pregătirii acestor zile, fieacare clasă dorind să se prezinte în cea mai mare formă și 

cu programul cel mai frumos și original. 

          Participanţi: 

- Elevii claselor I-VIII (160 de elevi participanti) 

- Profesorii diriginţi şi profesorii educatori (clasele I-VIII)  

- Conducerea şcolii (director, director adjunct, director educativ) 

- Părinţii elevilor (invitați) 

   Pregătirea „Carnavlului Toamnei”  de clasa mea – clasa I, DMU: 
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        În cadrul unei întâlniri comune, părinți, elevi, profesori (profesor diriginte, adică eu, și 

profesorul educator de la clasa mea, Nagy Lucica), am stabilit programul artistic pe care îl 

va susține clasa noastră, 

alegerea costumelor, pregătirea 

rolurilor interpretate de copii în 

mica sceneta și alte detalii 

privind această activitate. 

         Am format echipele de 

lucru, 3 echipe, fiecare echipă 

fiind formată din 4 elevi;  

         Prima echipă a primit 

sarcina de a se ocupa de 

mâncarea pe care o vom 

prezenta; 

         A doua echipă a primit 

sarcina de a căuta produse/alimente/legume/fructe, acestea urmând a fi prezentate în 

stare naturală sau preparată. 

        A treia echipă a primit sarcina de a pregăti sceneta „Micul dovlecel”, părinţii au fost 

rugaţi  să se ocupe de realizarea de  costume, cât mai  apropiate de modelul american de 

Helloween, pentru a fi îmbrăcate în cadrul momentului artistic care urma sa fie susţinut pe 

scenă, la sfârşitul manifestării culturale cu prilejul carnavalului. 

        Eu, în calitate de supervizor, urma să monitorizez îndeaproape activitatea fiecărei 

echipe, să coordonez şi să analizez problemele cu care grupul se confruntă şi să ofer feed-

back fiecărui grup,  despre eficienţa cu care a funcţionat; 

           Loc de desfăşurare: 

- Sala de mese/ Holul mare al școlii/ Sala festivă a şcolii 

  Mod de desfăşurare: 

        La ora stabilită în prealabil, reprezentanții claselor participante la Carnavalul Toamnei 

s-au întâlnit în curtea şcolii. Directorul educativ al școlii a dat startul Carnavalului. Primul 

punct din desfășurarea carnavalului, Scenete de Helloween, a fost pus în practică pe 

scenă, în Sala festivă a școlii, acolo unde elevii, însoţiţi de profesorii lor, au defilat 

prezentându-și fiecare costumul de scenă și numele (acolo unde era cazul), iar apoi au 

urmat scenetele celor care au pregătit și acest moment, ca punct în programul lor. Elevii au 

exprimat fără rețineri, printr-un joc actoricesc de calitate, bucuria de a fi pe scenă şi de a 

primi laude.......toată munca lor fiind apreciată şi răsplătită cu îndelungi aplauze!  

       Organizatorii evenimentului Expoziție culinară cu vânzare (activitate realizată în 

holul mare al școlii), profesori, elevi şi părinţi, au avut libertate totală in ceea ce priveşte 

amenajarea standului, prin aducerea în prim plan a ceea ce au considerat ei mai 

reprezentativ, mai important sau mai interesant din bogăția de arome și culori ale 

produselor naturale și preparate specifice anotimpului toamna. 
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       După ce „toată lumea” a vizitat standurile de produse și preparate, un juriu în 

componența căruia au intrat directorii școlii, profesorii de tehnologii și doi elevi din clasa a 

VIII-a, au analizat și desemnat cinci produse câștigătoare în cadrul Concursului de artă 

culinară, la categoriile următoare: Cel mai apetisant fruct/Cea mai gustoasă legumă/ Cel 

mai original preparat/ Cea mai aspectuoasă aranjare a standului/ Standul care a vândut 

cele mai multe produse. Este inutil să vă exprim în cuvinte bucuria și entuziasmul celor care 

au câștigat, versus „amarul” celor care nu au reușit acest lucru. Aceasta este o altă poveste! 

     Beneficii ale activității extracurriculare – Carnavalul Toamnei: 

a) În alcătuirea echipelor am avut în vedere eterogenitatea grupului (echipei), 

deoarece oferă posibilitatea elevilor de a intra în contact cu interesele, talentele 

şi abilităţile prorii.  

b) Implicarea părinţilor, alături de proprii copii, într-o activitate de o asemenea 

anvergură, a adus timp de calitate părţilor implicate, clipe preţioase petrecute 

împreună; 

c) Conştientizarea de către copii a  propriei lor valori, valoare regăsită în ochii colegilor 

de clasă şi de şcoală, în ochii părinţilor şi ai profesorilor.  

d) Conștientizarea de către copii a petrecerii timpului liber de calitate, alături de prieteni 

sau colegi, părinți sau profesori, învățând unii de la alții, distrându-ne unii pe alții, 

comunicând și împărtășind gânduri, idei și de ce nu, sentimente, unii cu alții. 
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Moment jubiliar 

Escală după un deceniu de călătorii prin galaxia lecturii 
-jurnal de bord- 

(activitate extracurriculară – cercul de lectură) 
prof. Checicheiş Sanda 

Şcoala  Gimnazială Nr.11, Oradea 
 

“Privite, cărţile par nespus de sfioase. Ele nu vin niciodată spre tine. Ca într-o 
medievală iubire, tu trebuie, întotdeauna, să le cauţi şi să te duci către ele. Fiinţa lor 
este aşteptare pură. Le va deschide cineva pentru a le face, astfel, să înceapă să 
fie?[…] 

                                            (Dans cu o carte,  Gabriel Liiceanu) 

 Pentru a facilita această apropiere între cărţi şi elvi, am venit în întâmpinarea 

setei lor de cunoaştere,  înfiinţând un cerc de lectură în şcoală.  
Am ales o mascotă sugestivă ca mesaj – pictura lui Arcimboldo, Bibliotecarul/ 

Omul informat, un bust format din cărţi deschise şi cotoare de cărţi, cu  degetele din 

semne de carte; sloganul: Fii în trend! Vino la cercul de lectură pentru a deveni 
un om informat, l-am aşezat sub imagine, alături de un moto parafrazat din 

Descartes – citesc, deci exist!sau Citeşti, deci câştigi! Apelul a avut ecou în rândul 

elevilor şi am început călătoria în galaxia lecturii...  
Cercul şcolii, “Călător în galaxia lecturii” a luat naştere în  ianuarie 2008 

şi se constată utilitatea unei astfel de activităţi în şcoală, mai ales că timpul ne-a 

dovedit viabilitatea acestuia, nici nu ştim când au trecut zece ani. Proiectul vizează 

activităţi teoretice şi mai ales practice pentru încurajarea lecturii elevilor -  lectura 
de plăcere şi cititorul concret, cu identitate precisă, cu preferinţe şi aşteptări de la 

lectură, capabil să interpreteze într-o manieră personală un text ori să-şi susţină 

convingerile pornind de la el. Discuţiile nerestricţionate pot da senzaţia de libertate 

totală. Metodele de lucru sunt cele activ–participative pe care cerchiştii le preferă. 
Toate activităţile desfăşurate în cadrul cercului de lectură vin în întâmpinarea 

orizontului lor de aşteptare. Cercul de lectură este un proiect de cercetare didactică 

al cărui scop este promovarea lecturii de plăcere în rândurile elevilor; elevii nu prea 
discută despre cărţile citite, ei trebuie să descopere beneficiile lecturii, să descopere 

plăcerea de a citi.  Absenţa unei lecturi susţinute e evidentă în vocabularul lor 

sărac, în comportament, în gândire, în violenţa limbajului. Îndepărtarea lor de 
lectură trebuie să fie un semnal de alarmă.   

Scopul declarat al activităţilor noastre este   atragerea copiilor în lumea cărţii, 
dezvoltarea gustului artistic, stimularea creativităţii.  

Aspectele urmărite în cadrul jurnalului de lectură sunt următoarele: Ce am 
reţinut din textul citit?, Ce sentimente mi-a provocat lectura?, Ce amintiri din 

experienţa proprie mi-a trezit lectura textului?, Ce mi s-a părut deosebit în textul 

respectiv?, Ce nu mi-a plăcut în textul citit?, Extragerea unui fragment preferat şi 
motivarea alegerii, Cu ce alte texte pot să compar textul citit?, În ce măsură 

aşteptările mele la începutul lecturii au fost satisfacute de conţinutul textului?, Ce 

modificări pot aduce în textul citit pentru a corespunde aşteptărilor mele?, sau 
transpunerea în imagine a conţinutului, a unui pasaj, a unui personaj etc. 

Obiectivele călătoriei în lumea cărţilor sunt, credem, juste, punctuale: 

îndepărtarea barierei dintre copil şi carte ; formarea capacităţii de a selecta cărţi în 

raport cu vârsta, aptitudinile şi interesele fiecăruia; cultivarea gustului pentru 
lectură; încurajarea exprimării libere a impresiilor, sentimentelor, trăirilor provocate 

de lectură; socializarea elevilor, cooperarea prin intermediul unor activităţi de 
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lectură; privirea lecturii din alt punct de vedere decât cel „oficial” din clasă; crearea 

unei atmosfere destinse; stabilirea unei relaţii bazate pe încredere, respect şi 

prietenie; conştientizarea importanţei lecturii;  elaborarea unor liste de lectură 
recomandate de elevi; cunoaşterea ofertei Bibliotecii Judeţene şi a Bibliotecii 

Universităţii; realizarea unor mape personale cu tematică literară şi valorificarea 

acestora în diferite contexte educative. 

Rezultatele nu s-au  lăsat nici ele aşteptate – s-a constatat creşterea 
apetitului pentru lectură la un număr tot mai mare de elevi; constituirea unui grup 

de elevi având ca preocupare principală lectura; stabilirea unor relaţii profesionale 

între cadrele didactice implicate în proiect; dezvoltarea capacităţii de cooperare în 
desfăşurarea unor  activităţi comune; ba chiar mai mult, dezvoltarea abilităţilor şi 

deprinderilor de bună  practică a elevilor; dezvoltarea competenţelor artistice.  

Ne-am  continuat cu pași din ce 
în ce mai siguri călătoria prin galaxia 
lecturii, amintindu-ne cu plăcere de  

Lecturiada elevilor, 2011 – atelierele de 

creatie, participarea la lansarea cărții 
Care-i faza cu cititul la Librarium – Cluj-

Napoca, sau schimbul de cărți între 

proaspeții prieteni cerchiști, cu 
dedicații sub forma de haiku. 

Cărţile asupra cărora ne-am 

oprit la începuturi,  le-am ales 
considerându-le accesibile şi 

interesante:„Dumbrava minunată”, de M.Sadoveanu, „Unde fugim de-acasă”,  de 

M.Sorescu, ,,Cititorul din peşteră” , de Rui Zink şi „Jurnalul unui puşti”de  Jeff 

Kinney, Metamorfoza Adinei Popescu, o povestioară care a prins foarte bine. 
Am spicuit câteva impresii sugestive ale elevilor şi le-am  împărtăşit colegilor 

şi copiilor din întreaga şcoală printr-un colaj afişat şi postat pe site-ul şcolii 

(gimnaziala11.ro) unde se prezintă activitatea cerchiştilor. 

„Am recitit cu plăcere pasaje din carte la cercul de lectură; îmi amintesc că a 

fost una din primele cărţi citite cu multă curiozitate: am intrat în lumea Lizucăi cu paşi 
repezi şi m-am trezit într-o lume de poveste..., eram acolo cu Lizuca şi Patrocle în 
scorbura răchitei aşteptând cu nerăbdare întâmplările ciudate din pădurea piticilor... 
Ne-am imaginat şi alte întâmplări ale celor doi protagonişti şi astfel am fost martorii 
unor situaţii inedite şi am trăit emoţiile unei călătorii prin dumbrava minunată...’’   ( 
Amalia, cls. aVII-a) 

Pentru a atrage cât mai mulţi elevi la întâlniri, am organizat diverse 

concursuri de scriere: „De la Jurnalul unui/unor puşti la Primul/Prima...carte citită, 
primul sărut...”, ,,O planetă pitică”, ,,Povestea mea”, ,,Călătorie în lumea 
sentimentelor”, ,,A fost odată...”, ,,Democraţia poveştilor”etc.                                                                         

Prezentarea peronajului literar preferat este o altă temă abordată în cadrul 
atelierelor de lectură şi creaţie. În prima parte a atelierului am experimentat 

exprimarea orală. Elevii au prezentat pe rând personajele preferate începând de la 

Prâslea (opera fiind studiată în clasă), până la McKenzie („Însemnările unei 

puştoaice”) sau Bruno („Băiatul cu pijamale în dungi”). Fiecare şi-a motivat 
preferinţa; am discutat despre cărțile lor preferate, despre personajele care le-au 

rămas în minte în urma unor lecturi. Pentru a fi cât mai convingători și pentru a 

convinge și pe alții să citească ceea ce lor le-a plăcut, au realizat o broșură prin care 
să prezinte colegilor cartea preferată – cartea copilăriei mele; cerințe: pe coperta 1 – 
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autorul și titlul cărții, un desen reprezentativ (un personaj, un simbol, un loc descris 

în carte etc.); pagina 1 – prezentarea pe scurt a subiectului cărții (ce se întâmplă, de 

ce, când, cum, unde) și a temei cărții; pagina 2 – impresii/ jurnal de lectură; coperta 
4 – un text adresat colegilor/ motivele pentru care merită să citească această carte. 

Am urmărit astfel să realizăm și o listă de lectură propusă chiar de elevi; 

câteva dintre cărțile prezentate: Apolodor -  Gellu Naum, Harry Potter și camera 
secretelor – J.K.Rowling, Motănel și Botoșel – Ana Blandiana, Robin Hood – Al. 
Dumas, Roverandom – 

J.R.R.Tolkien, Prinț și cerșetor – Mark 

Twain, Colț Alb – Jack London, Moby 
Dick – Herman Melville, Soldățelul de 
plumb – H.Christian Andersen, 

Spărgătorul de nuci – E.T.A. 

Hoffmann, Felinarul lui Trică – 
Helene Sehauf, Jurnalul unui puști – 
Jeff Kinney; Ce poți face cu două 
cuvinte, vol. coord. de Liviu 

Papadima, Însemnările unei 
puștoaice, Rachel R. Russell, Harap-
Alb Ion Creangă, Biblia ilustrată 
pentru copii.  

Am constatat că elevii citesc 
deopotrivă cărți clasice cât și noutăți editoriale pentru copii - Punci cu porunci, 
Michael Ende; Magia lui Briar, Tamora Pierce; Insula delfinilor albaștri, Scott O Dell; 

Pulbere de stele, Neill Gaiman; O buclă în timp, Madeleine L Engle; Jocurile foamei. 
Revolta, Suzanne Collins;  Charlie și fabrica de ciocolată, Roald Dahl; Cronicile din 
Narnia vol I, II şi III, C.S.Levis; Jim Năsturel, Michael Ende; Micuțul Nicolas – în 
recreație, Goscinny Sempe; O istorie secretă a Țării Vampirilor, Adina Popescu; iar 

mai nou – Ţinutul Ţânţarilor, David Aenold; Povestea slujitoarei, Margaret Atwood; 

Războiul care mi-a salvat viaţa, Kimberly B. Bradley; Domnişoara Goth şi fantoma 
şoricelului, Chris Riddell. 

Capul de afiş al lecturilor este aşadar cartea de aventură, fie ea de factură 

clasică sau modernă; acest aspect este evidenţiat şi în recomandările elevilor pe 
care le împărtăşesc la cerc: aș vrea să vă prezint cartea Harry Potter și camera 
secretelor... dragi colegi, dacă iubiți aventura nu trebuie să ratați această lectură! M-a 

impresionat prietenia celor trei personaje... Aștept cu nerăbdare  să-mi spuneți cum v-
ați delectat cu paginile cărții, să împărtășim impresii...(elev de clasa a şasea, despre 
Harry Potter și Camera secretelor,  J.K.Rowling). 

S-a dovedit că acestor “călători în galaxia lecturii” le place cercul din diferite 

motive, în primul rând pentru că  nu sunt  îngrădiţi în exprimare, le dezvoltă 
personalitatea prin faptul că răspund nevoilor individuale ale tănărului,  care caută 

mereu noutatea, ineditul… 

 Prin candoarea şi exuberanţa de care au dat dovadă, ne motivează ca în 
ciuda tuturor  dificultăţilor, să ne continuăm munca – o activitate extracurriculară 

cerută de elevi: cercul de lectură. 
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Activităţile extracurriculare, trepte în formarea unor caractere 

armonioase 
 prof. Tudorie Maricica 

Şcoala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul”, Galaţi 

 
Considerăm că în acest secol, în care elevii manifestă o puternică dependenţă 

faţă de telefoane si laptopuri, activităţile extracurriculare pot reuşi să atragă elevul 

spre actul educativ dacă sunt construite deschis şi cu seriozitate. Altfel spus, 
reprezintă o pârghie pe care o au la îndemână profesorii pentru a dezvolta caractere 

armonioase în rândul elevilor, pentru a-i învăţa să socializeze corespunzător, să 

aibă răbdare, să respecte oamenii din jur, dar şi să se respecte pe ei şi să se 

iubească. 
Dacă activităţile curriculare vizează, în mod preponderent latura informativă, 

cele extracurriculare au valenţe pronunţate de ordin formativ. Plecând de la această 

premisă, în anul şcolar 2017-2018, am realizat, mai mult ca oricând, că aceste 
activităţi extracurriculare reprezintă o mare şansă de a elimina deficitul de atenţie 

regăsibil la foarte mulţi copii, de a acoperi numeroase 

carenţe de educaţie şi de interacţiune în colectiv. De 
aceea, am conceput un proiect educaţional intitulat „Să 

creştem sănătoşi şi fericiţi!”, iar în acesta am implicat 

elevii, psihologul şcolar, părinţii, asistenta şcolii, câţiva 
profesori, poliţistul şi câţiva bibliotecari. Spaţiul de 

desfăşurare a fost cel al unei filiale a bibliotecii 

municipale, biblioteca şcolii, şcoala şi chiar împrejurimile 

şcolii, în cazul unei campanii de promovare a lecturii, 
coordonatorul proiectului fiind prof. Tudorie Maricica, dar 

la acesta au participat şi prof. Ionescu Cristina, bibl. 

Apostu Marilena şi Şoltuz Cătălina ş.a. 
Activităţile au urmărit diverse teme care concură la 

un caracter construit frumos. Prima activitate din proiect 

a fost un concurs pe tema educaţiei rutiere („Permis de 
pieton expert”), ea fiind urmată de o campanie de 

promovare a lecturii la care au participat nu numai elevii din clasa-nucleu, ci şi alţi 

elevi din şcoală interesaţi, bibliotecara, profesori şi învăţători. 
 În cadrul acestei 

campanii derulate în patru 

etape, în zile diferite, elevii 

au donat cărţi şi le-au 
aşezat în faţa şcolii,într-un 

spaţiu amenajat, astfel 

încât în rândul comunităţii 
să se reaprindă pasiunea 

pentru lectură. Mare le-a 

fost bucuria când, de 
fiecare dată, în câteva 

minute, zeci de cărţi îşi 

găseau un cititor şi când 
erau felicitaţi pentru 
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frumoasa iniţiativă. Mascota campaniei a fost şi ea cu noi, trasmitând membrilor 

din comunitate următorul mesaj scris pe o frunză: „Om drag, primeşte această carte 

în dar, citeşte-o şi, dacă doreşti, dă-o mai departe sau oferă o altă carte.” 
Alte titluri de activităţi din proiect au fost: „Să nu fim victimele consumului de 

tutun”, „Creştem sănătoşi cu dulciuri?”, „Ce înseamnă traficul de persoane?”, 

„Creştem sănătoşi şi fericiţi cu...pasiuni”, „Violenţa. Metode de intervenţie”, „Iubirea 

începe cu noi” şi „Ce înseamnă un parteneriat reuşit părinte-elev-profesor”. 
 Deosebit de educativă a fost şi prezenţa doamnei psiholog care a implicat 

elevii şi profesorii în joculeţe pentru diminuarea violenţei în rândul copiilor, precum 

şi filmuleţele prezentate cu ajutorul video-proiectorului pentru combaterea unor 
atitudini sau deprinderi greşite.   

 Toate aceste activităţi  i-au format pentru viitor, iar impactul acestora 

asupra copiilor a 
fost surprinzător de 

puternic. Ele au 

atras  copiii mai 
mult decât ne 

aşteptam, dar cred 

că cele mai 

importante aspecte 
însuşite au fost că 

au învăţat să îşi 

controleze trăirile 
negative, să-şi 

gestioneze relaţiile 

cu ai lor colegi 
(actele de violenţă 

din clasa a V-a, 

care a participat la toate activităţile, s-au diminuat simţitor), i-au ajutat să se 
concentreze mai bine (câţiva dintre ei erau diagnosticaţi cu ADHD sau alte nevoi 

speciale) şi chiar au ajutat la îmbunătăţirea relaţiei cu familia.  

Prin urmare, practica ne-a demonstrat că elevul de astăzi simte, mai mult ca 

oricând, nevoia să participe la activităţi extracurriculare, că are foarte mare nevoie 
de ele pentru a-şi însuşi instrumente pentru o bună integrare în societate, iar 

profesorii, psihologii şi chiar părinţii ar trebui să aibă în vedere acest aspect. 
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„Ajută-i să crească mari!” 
 prof.cons.școlar dr. Ustucă Maria - Mirela  

C.J.R.A.E Olt 
 

 I. Argument:  

Politicile sociale ce susțin integrarea elevilor cu CES în cadrul învățământului de 
masă oferă susținerea și stimularea acestora în vederea integrării sociale. Inițiativa 

aduce un mare plus privind acceptarea și non-discriminarea elevilor, însă din 

păcate realitatea descrie de fapt un sistem educațional cu multe lipsuri, în special în 
privința prezenței unui profesor de sprijin/itinerant în școlile unde există copii cu 

CES. 

Astfel, atât aceste lipsuri ale sistemului educațional, cât și dificultatea elevului 
de a răspunde la cerințele școlare, ce sunt foarte dificile și greu de înțeles pentru el, 

nu fac decât să ducă la construirea unei granițe între elevi, părinți și/sau cadre 

didactice.  

Prin implementarea proiectului „Ajută-i să crească mare!” desfășurat în cadrul 
Liceului „Ștefan Diaconescu” Potcoava (jud.Olt), 6 elevi voluntari de liceu au oferit 

suport și îndrumare pentru 10 elevi din clasele primare ce prezintă dificultăți de 

învățare în vederea creșterii motivației și a atitudinii pozitive față de școală. 
II. Scopul: 

Dezvoltarea unei atitudinii non-discriminative de către elevi prin desfășurarea de 

activități de suport și sprijin pentru elevii care prezintă dificultăți de învățare și 
creșterea motivației școlare a celor din urmă. 

III. Obiectivele proiectului: 

1. Dezvoltarea unei atitudini non-discriminative și de acceptare de către 10 elevi - 
voluntari direcți. 

2.  Oferirea de îndrumare și suport pentru 6 elevi ce prezintă dificultăți de învățare 

în vederea creșterii motivației și a rezultatelor școlare. 

3. Dezvoltarea abilităților de interrelaționare și implicare în activități de voluntariat 
de către 10 elevi - voluntari direcți. 

IV. Descrierea activităților din cadrul proiectului: 

Prin intermediul proiectului, un grup de 6 elevi de liceu și-au dezvoltat abilități 
pedagogice prin participarea la un curs de inițiere în vederea oferirii de suport 

educațional pentru 10 elevi din clasele primare ce prezintă dificultăți de învățare. 

1. Identificarea grupului de elevi de liceu ce oferă suport educațional și oferirea 
de cursuri în vederea dezvoltării unor abilități specifice. 

  Responsabil:  Coordonatorul proiectului 

  Termen/Perioada: 11-16.04.2018 
Modalități de realizare a activităților propuse: -discuții cu dirigintii pentru 

diseminarea proiectului și pentru identificarea elevilor voluntari; 

2. Identificarea beneficiarilor - 10 elevi din cadrul claselor primare ce prezintă 

dificultăți de învățare și obținerea acordului din partea 
părinților/reprezentanților legali;  

   Termen/Perioada: 11-16.04.2018 

   Responsabil: Coordonatorul proiectului 
Modalități de realizare a activităților propuse: - discuții cu părinții ai căror elevi 

prezintă dificultăți de învățare și semnarea unui Acord de participare. 

3. Pregătirea programului de lucru și organizarea activităților administrative 
(rezervarea unei săli, asigurarea materialelor de lucru ș.a) privind desfășurarea 

activităților 
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   Termen/Perioada: 17-20.04.2018 

   Responsabil: Coordonatorul proiectului și voluntarii;  

Modalități de realizare a activităților propuse: - stabilirea unui 
orar pentru cele 4 activități; 

 - identificarea unei săli și rezervarea acesteia; 

- stabilirea materialelor educaționale folosite și pregătirea 

acestora. 
4. Desfășurarea celor 4 Activități de Suport - acestea au fost 

desfășurate în data de  23.04.2018, 9.05.2018; 25.05.2018 și 

16.05.2018. 
 Responsabil:  Coordonatorul proiectului și voluntarii 

Elevii voluntari au dat dovadă de seriozitate și respect față 

de beneficiari. Aceștia s-au pregătit pentru desfășurarea 
activității, pregătindu-și atât materialele educative cât și 

exemple de exerciții pentru creșterea motivației acestora. Procesul de învățare atât 

pentru voluntari, cât și pentru beneficiari se realizeză într-o manieră ludică, 
informală și optimistă/motivantă. 

5. Redactarea Raportului de Evaluare a Proiectului 

 Responsabil:  Coordonatorul proiectului și voluntarii;  

V. Impactul proiectului asupra elevilor 
Prin intermediul proiectului, 6 elevi voluntari  din Cadrul Liceului „Ștefan 

Diaconescu” Potcoava au oferit sprijin și suport în realizarea sarcinilor școlare  

pentru 10 elevi din cadrul următoarelor școli: Școala Primară Potcoava, Școala 
Primară Fălcoeni și Școala Gimnazială Sinești. 

Prin intermediul activităților desfășurate, elevii voluntari și-au petrecut timpul 

liber într-o manieră constructivă pentru ei atât din punct de vedere al dezvoltării 
personale, cât și din punct de vedere al dezvoltării profesionale. Astfel, aceștia au 

exersat profesia de profesor/pedagog; consilier/profesor de sprijin ceea ce i-a 

determinat să interiorizeze următoarele atitudini: toleranța; respectul; compasiunea; 
ajutorarea și următoarele abilități: comunicarea interpersonală, lucrul în echipă, 

dezvoltarea gândirii pragmatice, luarea deciziei ș.a. Toate aceste noi atitudini și 

abilități cu care  au interacționat vor contribui la formarea personalității mature a 

elevilor. 
Cele trei activități ce au presupus interacțiunea dintre elevii de liceu și elevii de 

școli primare ce prezintă dificultăți de învățare s-au defășurat cu succes fiind atinse 

obiectivele propuse. Atât voluntarii cât și beneficiarii s-au implicat cu entuziasm și 
responsabilitate.   

VI. Sustenabilitatea proiectului 

Atât participanții din cadrul proiectului, cât și profesorii și părinții consideră că 
acest proiect s-a dovedit un real succes și și-au prezentat dorința de a fi continuat. 

Elevii voluntari nu numai că și-au dezvoltat abilități ce îi vor ajuta în parcurgerea 

traseului profesional, ci au interiorizat valori sociale de ajutorare/implicare și non-
discriminare ce vor fi transmise colegilor de clasă, de școală și chiar prietenilor prin 

puterea exemplului. 

De asemenea, elevii- beneficiari au primit susținere chiar din partea colegilor 

mai mari, ceea ce reprezintă pentru ei un model. Dacă până acum ei aveau o părere 
negativă despre ei, în urma interacțiunii cu aceștia și-au construit un model în viață 

(un elev de la care a primit încurajare) care îl va ajuta să-și optimizeze motivația 

școlară și să petreacă mai mult timp pe zi pentru învățare și pentru realizarea 
sarcinilor școlare. 
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Jocul – sursă a creativității 
prof. Dima Crina 

Liceul cu Program Sportiv Arad  
 

  

 Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc  
obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. 

          Încorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia  un  

caracter mai viu şi mai atragător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie 
functională, de veselie şi bucurie, de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei 

şi a plictiselii, a oboselii. 

           Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care profesorul , dar 
în special cel de limba și literatura română consolidează, precizează şi chiar verifică 

cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera lor de cunoştinţe,  pune în valoare şi le 

antrenează capacităţile creatoare  ale acestora.  

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ,el dobândeşte funcţii 
psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, 

sporind interesul de cunoaştere fată de conţinutul lecţiei. 

Principala activitate a copilului este jocul, iar cu cât omul ,,se joacă” mai mult 
cu atât îşi păstrează atributele copilăriei1. Elevii se joacă, exersând o activitate 

serioasă, simulativă din lumea adulţilor, fiind ,,un mod foarte serios de a aduce la 
nivelul sau lumea celor mari şi de a o înţelege”. În acelaşi timp, elevii descoperă 
lumea înconjurătoare prin intermediul jocului, care sub aparenţa divertismentului 

se poate înălţa până la nivelul seriozităţii. Jocul structurat adică jocul bazat pe 

jocul spontan al copiilor cuprinde ideile acestora care vor fi ulterior organizate, 

structurate şi diversificate.  

În vederea dezvoltării şi educării limbajului există mai multe jocuri de tip 

literar, creativ, cum ar fi jocurile verbale: jocuri fonetice; jocuri lexicale; jocuri 

gramaticale; jocuri de recunoaştere a personalităţilor literare şi a textelor , sau pot 
fi: jocuri cu imagini; jocuri cu povestiri; jocuri cu jetoane; jocuri la computer; jocuri 

cu obiecte; fără suport material; jocuri de simulare.  

Indiferent de conţinutul sau tipul jocurilor de rol, acestea asigură formarea şi 
educarea limbajului, a exprimării orale spontan, dar mai ales a gândirii. Tipurile de 

jocuri pot fi diverse (de reprezentare, de decizie, de arbitraj, de competiţie, de 

negociere), dar în oricare dintre situaţii – aşa cum se întâmplă în realitate – limbajul 
asigură schimbul de mesaje în situaţii imprevizibile, într-un ,,joc” al replicilor, după 

un scenariu propus, dar cu efecte lingvistice aleatorii din punct de vedere al 

dialogului dintre ,,actori”. 

Organizarea şi desfăşurarea jocurilor de rol au următoarea strategie 
didactică: 

-alegerea unei situaţii interumane familiare copiilor / elevilor; 

-distribuirea rolurilor (alegerea partenerilor); 

-atribuirea sarcinilor;  

                                                             
1 Ilica A.- O pedagogie modernă, Editura Universităţii ,,Aurel Vlaicu,, Arad, 2008, p.176. 
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-învăţarea individuală a rolului fiecărui participant (10-15 minute); 

-interpretarea rolurilor , improvizarea unei scene conflictuale; 

-intervenţia grupului pentru atenuarea conflictului şi comentariile 
,,spectatorilor”; 

-reluarea jocului , ţinând cont de sugestiile participanţilor .  

Un aspect particular al jocului de rol, ca joc de simulare, este dramatizarea. 

Dramatizarea are un caracter activizant, preluând o parte din efectele spectaculare 
ale scenei. Se poate organiza pe replici exacte, textuale, pe baza unor replici 

creatoare sau pe încurajarea spontaneităţii actorilor  și dezvoltarea gustului de 

lectură.Jocurile de vorbire au rolul de a-i obişnui pe elevi cu sistemul limbii precum 
şi de a exersa comunicarea verbală .  

Educarea limbajului prin intermediul jocului didactic în vederea dezvoltării 

vorbirii şi educaţiei limbajului există nenumărate posibilităţi ludice în ce priveşte 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor fundamentale şi a celor complementare.  

     Indiferent de tematica abordată jocul este un prilej minunat de stimulare a 

creativităţii copilului, o modalitate de comunicare, de îmbogăţire a vocabularului 
prin intermediul jocului cadrul didactic pătrunzând mai uşor în sfera de activitate a 

copilului, captându-i mai uşor atenţia şi atrăgându-l mai uşor spre învăţare.  
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Proiectele transfrontaliere – un veritabil schimb de experiență 
inspector prof. Mandache Emilia 

Inspectoratul Școlar Județean Arad 

 

  

În anul școlar 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 școlar, educaţiei fizice şi 

recreaţiei. 
  Școala din Kikinda și 

„BASCHET 3Х3 KIKINDA 2017“ a 

organizat competiţia: „PUTEREA 
TINERETULUI PENTRU O VIAȚĂ 

SĂNĂTOASĂ III“, competiție la care a 

fost invitat și liceul nostru.  
Obiectivele competiției 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 susținut o serie de meciuri 

cu scop umanitar pentru 

colectarea ajutorului umanitar 
pentru Nikola Isakov, elev la Liceul 

Tehnic din Kikinda. 

 Pe lângă experiența sportivă 
de care au avut parte elevele 

noastre, ele au învățat despre 

importanța și beneficiile 
activităților de voluntariat, cât și 

despre importanța sănătății în 

dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Această excursie a oferit elevilor și 
oportunitatea de a vizita localitățile Kikinda și Novi Sad. 
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 În data de 9 iunie 2017, s-a realizat schimbul de experiență în sens invers, 

deoarece grupul de elevi de la Kikinda a venit să viziteze orașul nostru. Activitatea a 

început cu derularea unor meciuri de 
baschet, după care elevii au avut 

oportunitatea de a face un popas și la 

Liceul cu Program Sportiv. Atât cadrele 

didactice, cât și elevii au rămas plăcut 
impresionați de baza materială modernă 

existentă la nivelul liceului, precum și 

de ospitalitatea elevilor și a cadrelor 
didactice de la Liceul cu Program 

Sportiv. La finalul activității, elevii au 

avut ocazia de a vizita și centru orașului 
Arad. Elevii și profesorii au rămas plăcut 

impresionați de „Micul Paris”. Cadrele 

didactice din Kikinda și-au manifestat 
dorința ca acest proiect să continue și în 

anul școlar următor, atât pe domeniul 

sportiv, cât și pentru promovarea 

tradițiilor și a obiceiurilor specifice celor 
două țări.  

 Proiectele transfrontaliere oferă 

atât elevilor, cât și cadrelor didactice 
oportunitatea de a realiza un schimb de 

experiență curricular, cât și 

extracurricular cu țările vecine. Elevii au șansa de a-și exersa abilitățile lingvistice și 
chiar au posibilitatea de a învăța cuvinte noi din limbile țărilor vecine, precum și de 

a găsi asemănări lingvistice interesante între unele cuvinte din limbile de 

proveniență ale elevilor. Activitățile umanitare dezvoltă sensibilitatea educabililor. 
Aceste activități oferă elevilor și oportunitatea de a socializa și de a lega reale 

prietenii cu elevi din alte școli.  
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Caragiale și critica societății autohtone 
Prof. Cocoșilă Daniela  

 Liceul „Ștefan Diaconescu” Potcoava, Olt 
    

 

Este din ce în ce mai greu să ne gestionam eficient timpul. Mari și mici, avem 
din ce în ce mai mult și mai intens sentimentul că nu ne ajunge timpul. Niciodată.  

  Cu atât mai mult atunci când suntem înaintea unui eveniment important. Nu 

toti avem înțelepciunea de a ne cunoaste pe noi înșine înainte de a proiecta într-un 
orizont de așteptare mai apropiat sau mai îndepărtat idealuri sau ambiții, creații 

proprii sau contaminări sociale. 

    Lectura nu este numai literară. Exercițiul lecturii este unul de cunoaștere, de 
descifrare de simboluri care nu sunt eminamente literare. Percepția asupra lecturii 

ca mijloc de manifestare sau de exersare a unor abilități de viață este din ce în ce 

mai des întâlnită și teoretizată. 

    Prin realizarea proiectului ,,Caragiale și critica societății autohtone” 
desfășurat la Centru de Documentare si Informare a Liceului Stefan Diaconescu 

Potcoava (jud. Olt), elevii și-au propus să cuprindă un tablou complet al prozei lui 

Caragiale, să descopere noi valențe ale operei marelui prozator și, nu în ultimul 
rând, să aibă capacitatea de a interioriza noile cunoștințe în sistemul propriu de 

valori estetice și social-politice. 

    Această activitate a avut drept scop descoperirea de noi valențe ale operei lui 
Caragiale care să sublinieze și să sensibilizeze gustul pentru lectura marelui 

prozator; formarea priceperii de a formula păreri proprii, judecăți de valoare și de a 

le comunica în discuții deschise, într-un limbaj adecvat, cât mai îngrijit, fluent și 

corect. 
    Printre obiectivele proiectului amintim: 
1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii romane în diferite situații de comunicare; 

2. Identificarea ironiei și tonului vitriolant ca trasături definitorii caragialiene; 
3. Identificarea de către elevi a tipurilor de lecturi ce au impus în conștiința publică 

și chiar în unele segmente ale criticii specializate o imagine unilaterală despre I. 

L. Caragiale. 
4. Argumentarea în scris și oral a unor opinii în diverse situatii de comunicare. 

Prin intermediul proiectului, un grup de 10 elevi și-au propus să analizeze 

opera lui I.L.Caragiale dintr-o multitudine de perspective. 
Fară îndoială, cu toții ne-am confruntat cu situații caragialiene, unele dintre ele 

atât de pure structural, incât am putea bănui că ficționalitatea irupe în real, îl 

contaminează, ba chiar, în ultimă instanță și-l apropriază. 

    În spectacolul teatral, conținutul de idei și sensul operei sunt evidențiate prin 
jocul unor actori care întruchipează personajele pe o scenă, în fața spectatorilor. 

    Între spectator și scriitor apare o convenție, spectatorul admițând ideea că pe 

o scenă apar adevărații eroi, iar comunicarea este mediată de regizor, actori și 
ceilalți implicate în montarea scenică a textului dramatic. 

    Spectacolul teatral este sincretic, prin combinarea simultană a mai multor 

aspecte: gestica și rostirea actorilor, decorul, costumele,lumina, muzica, dansul. 
    Personajele lui Caragiale sunt,de fapt, măști histrionic lipsite de semnificație 

reală. Dimensiunea eroică a unui caracter este probată de raportul acestuia cu 

moartea, cu neantul. 
    În ceea ce privește impactul proiectului asupra elevilor, se pot constata 
următoarele: 
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Literatura presupune o selecție a materialului fatic inepuizabil oferit de lumea 

reală. Selecția ia forma intâmplărilor și a personajelor tipice, reprezentative pentru o 

intreagă categorie umană și socială. 
La literatură un elev trebuie sa aibă întotdeauna determinarea de a cunoaște, 

de a descifra, de a problematiza, fără a se mulțumi cu exprimarea unui refuz sau a 

unei interdicții, dezvoltându-și abilități de lectură și de gândire critică, de receptare, 

interpretare și de scriere imaginativă. 
Desfășurarea acestui proiect a avut o contribuție esențială la formarea unei 

personalități autonome a elevilor, capabile de 

discernământ și de spirit critic, apte să-și 
argumenteze propriile opțiuni, dotate cu sensibilitate 

estetică, având conștiința propriei identități culturale 

și manifestând interes pentru varietatea formelor de 
expresie artistică. 

În activitatea desfășurată, elevii au subliniat 

faptul că I. L. Caragiale a fost, deopotrivă, un scriitor 
național, opera sa fiind reprezentativă pentru spiritul 

românesc în toate manifestările lui caracteristice, dar 

a fost și unul de valoare universală, în masura în care 

a creat situatii general valabile și tipuri umane 
generice în orice societate. Caragiale este un realist, 

descriind balzacian o lume burgheză, bine cunoscută 

de el, căreia i-a demascat cu temei deficiențele, dar și 
un vizionar, anticipând situații, tipologii și mentalități 

care se perpetuează, indiferent de evoluția ambianței 

socio-politice. Așa se explică impresia de permanentă 
actualitate și succesul constant al pieselor sale și 

astăzi, când contemplăm uluiți o lume curat caragialescă, atât în spațiul autohton, 

cât și pe  alte meridiane. 
Cu privire la sustenabilitatea acestei activități, se poate constata faptul că , 

elevii participanți la proiect au în legatură cu opera lui Caragiale o imagine pe care 

scriitorul însuși a dorit s-o impună, dar care suportă corecții sub unghi cronologic. 

Bine cunoscut azi pentru scrisul său metaforizant, exotic în conținut și înflorind la 
nivelul expresiei, autorul și-a creat un stil inconfundabil-căruia numeroase cărți, 

articole și interviuri îi poartă amprenta. Un stil ce a ajuns să-și subordoneze, într-o 

măsură semnificativă, limbajul personajelor și faptele lor, tematica și chiar structura 
operei devenind o entitate de sine stătătoare și făcând legea pe întinderea paginii.  

În ultimii ani se aude tot mai des spunând că I.L.Caragiale este actual în 

societatea în care trăim, că stereotipurile descries de el în operele sale se regăsesc la 
tot pasul și, nu de puține ori, am întâlnit în locuri publice situații desprinse chiar 

din opera lui I. L. Caragiale. 

Pe masură ce cresc, copiii invață lucruri observând adulții. Ei îi privesc pe 
parinți și pe ceilalți adulți din jurul lor, băgând de seamă tot ceea ce aceștia spun și 

fac. Mințile lor descoperă în mod activ lumea înconjuratoare. 

Părinții trebuie să fie exemple bune de urmat pentru copii lor, deoarece atunci 

când copiii au modele pozitive de urmat, ei vor deveni adulți responsabili. Dar, 
totodată, și contraexemplul este o variantă excelentă de a-i învăța pe copii ce e bine 

și ce e rău. Și tocmai pe acest tip de invățare se bazează și opera lui Caragiale. 
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Eco Fashion 
prof. Haiduc Valentina Silvia 

 Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”, Baia de Arieș, jud. Alba 
 

Zi de zi, elevii noștri se simt bombardați de o multitudine de informații, sunt 

foarte solicitați, au impresia că toți profesorii au multe așteptări de la ei și că nimeni 
nu îi înțelege. Inocenți fiind, ei nu intuiesc că noi le dorim doar binele și că prin 

activitățile curriculare și extracurriculare încercăm de fapt să-i responsabilizăm. 

În calitate de profesor de limba și literatura română, consider că este de 

datoria mea să pregătesc elevii să se exprime cât mai corect și elegant, să folosească 
limba română ca pe un aliat în exprimarea propriilor opinii, aspirații sau năzuințe, 

iar literatura să le servească drept chintesență de înțelepciune. Prin intermediul 

lecturii, aceștia pot trăi alături de personajele literare, pot învăța din experiențele 
imaginate de scriitori, își pot exprima opiniile cu privire la acțiunile săvârșite de 

protagoniștii operelor citite. Totodată, își pot îmbogăți vocabularul, astfel încât să 

poată fi capabili să dea glas tuturor dorințelor sau ideilor lor. 
În calitate de profesor diriginte, încerc să-i pregătesc pe elevi pentru viață: să 

devină oameni buni și frumoși, asumați și responsabili. Zilnic, mă străduiesc să le 

sădesc în suflete pasiunea pentru lectură și convingerea că școala le este utilă din 
mai multe puncte de vedere. Pe lângă faptul că au ocazia să descopere care sunt 

materiile pentru care au o înclinație și care le pot servi drept punct de plecare în 

alegerea unei facultăți sau specializări viitoare, tot acum, în anii de școală, este 
perioada prilelnică pentru relaționare, se pot implica în diverse proiecte școlare și 

extrașcolare, acum se leagă cele mai frumoase și trainice prietenii. Mereu le atrag 

atenția că deși sunt firi diferite, fiecare fiind unic în felul său, tot vor găsi unele 

puncte comune sau se vor completa unii pe alții, deviza muschetarilor fiind 
aplicabilă și în situația colectivelor de elevi: Toți pentru unul și unul pentru toți! 

Una dintre cele mai reușite activități extracurriculare cu impact uriaș asupra 

educabilului și a societății moderne este Parada Green Fashion Show, un adevărat 

spectacol realizat la inițiativa Consiliului Județean Alba în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar al județului Alba care vizează sensibilizarea elevilor și a cadrelor 

didactice față de necesitatea protejării mediului înconjurător. Acest proiect are ca 

scop dezvoltarea armonioasă și integrantă a educabilului în societatea modernă.  

Evenimentul reunește sute de elevi de la licee din județul Alba care aduc pe 
scenă ținute vestimentare inedite, realizate din materiale reciclabile precum: hârtie, 
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aţă, panglici, saci de rafie, frunze, flori presate, cofraje de ouă, plastic, plasă, saci 

menajeri, CD-uri, aluminiu, carton, polistiren, sârmă, pene etc. Mai multe grupuri 

de elevi conferă evenimentului culoare, frumusețe, atmosferă de poveste, energie 
pozitivă şi beatitudine. Tinerii au ocazia să câștige unul din multele premii oferite de 

organizatori: eco-excursia, bilete la Festivalul Internațional de Teatru Povești din 

Alba Iulia și  portofolii de modă. Noutatea evenimentului de anul acesta a constat în 

faptul că cinci dintre cei mai buni designeri au câștigat câte un loc la atelierul de 
scenografie ”Identitate” din cadrul Festivalului de Teatru Povești. 

Un grup de zece elevi de la liceul nostru s-a înscris în acest concurs având 

cele mai frumoase și senine aspirații: să îmbine arta și talentul cu îndemânarea și 
literatura. În calitate de diriginte și profesor de limba și literatura română, i-am 

sprijinit cu tot ce a fost nevoie: o vorbă bună spusă la momentul potrivit, un sfat  

înțelept și, mai ales, multe materiale reciclabile. Toți elevii sunt talentați și inventivi! 
Au nevoie doar de cineva care să-i asculte și să-i încurajeze să-și urmeze calea. 

Elevii mei au alcătuit o echipă intitulată sugestiv Phenomens of Nature, întrucât 

creațiile lor vestimentare au oglindit Fenomene ale naturii precum: Erupțiile 
vulcanice, Ploaia de stele, Fulgerul şi Curcubeul.  

 

Și pentru că aveau nevoie și de un mesaj convingător, l-am compus 

împreună făcând trimitere atât la științele naturii (biologie, fizică), dar nu în ultimul 
rând, la mitologie și literatură. Ne-am gândit cum natura ne reaminteşte periodic de 

puterea ei miraculoasă de regenerare. Erupțiile vulcanice, aceste fântâni de lavă 

fierbinte, sediul zeului fierar Hephaistos, răspândesc lumină şi frumusețe cathartică 

printr-o rochie strălucitoare. Dacă o singură stea căzătoare poartă cu sine mesajul 
zeilor, atunci Ploaia de stele, această incandescență diamantină, simbolizează 

privirea apolinică îndreptată spre muritorii de rând, binecuvântându-i cu un 

spectacol de lumină celestă, tămăduitoare prin prisma unei ținute azurii. Fulgerul, 
această radiație luminiscentă, mânia demiurgului la cel mai mic gest de răzvrătire 

luciferică, iluminează pretutindeni emanând fiori electrizanți de cristal printr-un 

costum argintiu. Curcubeul, zâmbetul divinității din spatele lacrimilor cerului, acest 
liant între teluric şi cosmic, arcul binefăcător de lumină şi culoare, un veritabil axis 

mundi, ne însuflețeşte prin crâmpeie de acalmie şi prin spectrul de nuanțe argintate 

de soare reflectate de o rochie multicoloră. Împreună, Fenomenele naturii îşi 

validează proprietățile de taumaturgi asupra poluării iridescente... 
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Impactul activităţii asupra elevilor: 

Toată munca, talentul și eforturile le-au fost recompensate: grupul 

Phenomens of Nature a câștigat marele premiu pentru cel mai convingător mesaj 
eco, domnișoara care a întruchipat Curcubeul a primit premiul I pentru prezența 

scenică, iar Fulgerul s-a clasat pe locul al II-lea la categoria creații vestimentare.  

Întrebați fiind ce a însemnat această activitate extracurriculară în viața lor, 

elevii mi-au răspuns plini de entuziasm cât de mult le-a înfrumusețat viața și că și-
au descoperit talente și aptitudini nebănuite. Voi cita câteva dintre opiniile elevilor 

mei: 

A fost o experiență minunată ca un balsam pentru sufletul meu! Mi-aș fi dorit 
să nu se termine niciodată! Povestea aceasta a reprezentat începutul unei noi călătorii 
în planul artistic, fiind o explozie  de cultură și culoare ce a rămas ca un ecou al 
frumuseții în interiorul ființei mele (A.M.) 

Am învățat să muncim împreună, să funcționăm ca un întreg, să prețuim 
fiecare idee și să o îmbogățim... Cea mai mare dorință a mea a fost aceea de a reuşi 
să culeg tot ceea ce înseamnă nou și să îl cultiv în cea mai profundă parte din mine: 
sufletul! (T.F.) 

 Îmi place ideea de evadare din liniaritatea temporală, de înterupere a cursului 
firesc pentru o pseudo-reîntoarcere. (M.R.) 

Impresiile mele sunt multiple  și sunt scufundate într-un amalgam de 
sentimente și emoții... Un cuvânt ar putea însemna unitate. Dar unitatea înseamnă 
complexitate, coerență. Astfel, iată mai multe cuvinte pentru ceea ce am trăit aici: 
tensiune, uimire, binecuvântare, recunoștință, emoții, respirare întru cultură, nevoia de 
a mulțumi, seninătate. (D.L.) 

Eco fashion înseamnă exprimarea creativității prin 10 voci pline de entuziasm 
și 10 suflete dornice de muncă. Împreună ne-am materializat creativitatea prin culori! 
Mi-am dorit de la această „aventură” să îmi îmbogățească zestrea spirituală și simt că 
a ajuns să fie o ședere de suflet.  (I.C.) 

Am descoperit o modalitate miunată de a te face cunoscut prin originalitate și 
inventivitate! Am sacrificat timpul nostru liber, însă un timp care nu se va pierde, ci va 
rămâne în amintirile frumoase (L.C.)  

În urma acestei experiențe, am învățat să privesc lucrurile cu alți ochi, să mă 
gândesc la un obiect oarecare într-o altă ipostază, să creez din nimic ceva inspirat 
folosind doar o cheiță de dezlegare a emoțiilor (G.H.) 

Emoția de a lua parte la un eveniment atât de important, sentimentul de triumf 
și încrederea pe care ți-o oferă o sală plină de oameni frumoși, de calitate și o scenă 
animată de spectacolul organizat și pentru tine nu pot fi egalate! (C.I.) 

Sustenabilitatea activităţilor/proiectelor literare 
Ne dorim ca pe viitor să ne implicăm în cât mai multe activități școlare și 

extrașcolare, să fructificăm slova de foc și slova făurită, cum zicea Arghezi, atât în 

domeniul literar, cât și în domeniul artistic, creativ și să continuăm să participăm la 

acest eveniment pentru că elevii și-au creionat deja câteva idei pentru anul școlar 

viitor. Un prim proiect va fi organizarea tradiționalului Bal al Bobocilor și probabil că 
tematica va fi tot eco... 
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Competențe-cheie pentru învățare și dezvoltare durabilă 
prof. Ariton Gabriela,  

Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, jud. Suceava 
 

 Participanți: 27 de elevi ai clasei a IX-a Științe sociale (clasa la care sunt profesor 
diriginte) 

 Locul derulării activităților: unitatea școlară (sala de ședințe, Centrul de documentare 
și informare, sala de clasă ). 

 

Potrivit Comisiei  Europene, competențele- cheie pentru învățarea și dezvoltarea 

durabilă sunt ”acele competențe de care au nevoie toți indivizii pentru împlinire și dezvoltare 

personală, angajare, includere socială și cetățenie activă”. Acestea sunt dobândite ca 

urmare a intervenției masive a tehnologiei în viețile noastre, dar și ca urmare a implicării 

noastre în tot mai multe activități nonformale. 

Cele 8 Competente-Cheie pentru Învățarea Durabilă sunt:  
 competența de scriere și citire,  

 competența lingvistică,  
 competența științifică, de inginerie, tehnologică și matematică,  
 competența digitală,  
 competența personală , socială și de învățare,  
 competența civică,  
 competența antreprenorială,  
 competența de conștientizare culturală și expresie. 

 
Un proiect de educație nonformală, derulat împreună cu elevii clasei a IX-a Științe 

sociale, alături de doamna psiholog școlar, prof. Focșineanu Florentina, și-a dovedit eficiența 

în Săptămâna educației globale, intitulată sugestiv, „Lumea mea depinde de noi!”.  

Proiectul s-a intitulat „Viața un joc al bucuriei și nu al violenței” iar  elevii au fost 

provocați să se implice activ în diverse activități , după cum urmează: 

 

1.Dezbatere - Formele pe care le îmbracă violența în societate. La această activitate 

elevii au avut șansa de a discuta  cu psihologul școlar despre diverse forme de violență 

întâlnite în societeate și despre modalitățile prin care adolescenții ar putea evita situațiile 

conflictuale.  Tot în cadrul acestei activități, eleva Axinte Andreea a prezentat cartea 

Prințesă și cerșetoare, de Delphine de Vigan, Editura Paralela 45, 2013. Romanul Prințesă 

și cerșetoare aduce în atenție elemente specifice societății contemporane, cu diverse cazuri 

de viață care se soluționează în mod fericit. Protagonistele romanului, două adolescente cu 

nume simple, Lou și No, vor deveni un exemplu de prietenie adevărată, în ciuda statutului 

social diferit pe care îl au. Lou este o fată inteligentă care schimbă traiectoria propriei 

existențe ca urmare a unui proiect în care este implicată la școală: proiectul face referire la 

tinerii fără adăpost din Paris, iar No face parte chiar din această categorie. Lou se 

documentează serios cu privire la modul în care își duce viața No- cea care îi va deveni cea 

mai bună prietenă și care îi va deschide ochii asupra vieții. Prietenia dintre cele două 

adolescente creează cadrul unei povești frumoase, poveste care merită citită și din care 

merită să învățăm. 

 

2. Teatru forum: Școala și familia - echilibru în viața copilului. La această 

activitate elevii clasei a IX-a Științe sociale au pregătit o scenetă și i-au invitat pe colegii mai 

mari (din clasele a XI-a Economic și a XI-a Silvicultură) să intervină pentru a schimba 
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finalul. Sceneta aducea în atenție cazul unui elev care are probleme la școală iar când 

părinții acestuia sunt chemați să discute cu dirigintele, aceștia manifestă o atitudine 

violentă față de dascăl, insistând asupra faptului că al lor copil este un exemplu pozitiv 

pentru cei din jur. Ceilalți elevi au intervenit, pe rând, în piesă, în așa fel încât au fost 

înlocuite personajele negative iar  în final părinții au conștientizat faptul că mai au de lucrat 

la capitolul ”comunicare” cu fiul lor. 

 

3. O altă activitate a acestui proiect a fost realizarea unui panou al clasei a IX-a 

Științe sociale, panou cu titlul:”Viața mea depinde de noi”. Elevii clasei au realizat 

desene, au scris gândurile lor din timpul acestor activități, au compus poezii și au ajuns la 

concluzia că viața ar trebui să fie un joc al bucuriei și nu al violenței. 

De asemenea, elevii au notat citate, maxime care să scoată în evidență efectele 

negative ale violenței asupra ființei umane și, mai mult decât atât, au încercat să 
ofere alternative la violență, conștientizând necesitatea implicării în diverse activități 

de relaxare, de petrecere constructivă a timpului liber. Printre acestea amintim:  

 ”Fraților, nu fiți copii la minte; ci la răutate fiți copii,iar la minte fiți oameni mari” 

(Corinteni,14,20) 
 Trec o singură dată prin viață. Tocmai de aceea, orice lucru bun pe care îl pot 

face trebuie să-l fac acum...pentru că mai târziu nu voi mai trece pe aici.” (Maica 
Tereza). 

 ”Sufletul oamenilor este precum cerul nopții. Atunci când înveți să-l citești 
realizezi că el ascunde un infinit de frumuseți” (A.Hertz) 

 “Violenţa este arma celor slabi.” – Mahatma Gandhi 
 

O altă  activitate nonformală din 

acest an școlar s-a intitulat: 

”Construiește-ți viitorul!” și a avut în 

centru prioritățile elevilor din clasa a 

IX-a Științe sociale în ceea ce privește 

orientarea profesională. Activitatea s-a 

derulat  joi, 23 noiembrie 2017 , elevii 

fiind provocați să se gândească la 

viitoarea lor profesie. 

Inițial au avut de reflectat la 

următoarele întrebări: 

1.Ce îmi doresc de la viață? 

2.Cine vreau să fiu? 

3.Ce vreau să devin? 

 

Printre dorințele lor se numără : bucuria, fericirea, liniștea, sănătatea și relații 

armonioase cu cei din jur. Deși sunt elevi în clasa a IX-a, cei mai mulți își doresc să fie 

oameni respectați și apreciați în societate.  

La întrebarea a 3-a, răspunsurile au fost diverse. Cei mai mulți își doresc să devină: 

avocat, notar, om de afaceri, profesor etc. fiecare argumentându-și răspunsul într-un mod 

cât se poate de serios. 

A doua parte a activității le-a dat elevilor posibilitatea să se gândească la primele 5 

calități/ abilități pe care le dețin, care i-ar putea ajuta în viitor. Printre răspunsurile lor s-au 

aflat: bunătate, responsabilitate, corectitudine, seriozitate, disponibilitate și plăcerea de a 

lucra în echipă, dorința de a realiza ceva nou etc. 
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Ultima parte a activității a reprezentat o surpriză pentru copii: aceștia au primit câte 

un card de înțelepciune, din colecția autoarea Louise L.Hay, au citit mesajul și au stabilit 

legături între acel mesaj și modul în care văd ei lucrurile. Acest exercițiu a fost unul de 

autocunoaștere și de intercunoaștere iar elevii și-au manifestat dorința de a utiliza aceste 

carduri și în cadrul altor activități viitoare.  

Activitățile nonformale pe care le-am desfășurat de-a lungul timpului sunt 

numeroase, diverse și au avut un impact pozitiv asupra elevilor implicați, dar și asupra 

mediului școlar , în general. Acestea m-au făcut să conștientizez faptul că elevii se implică 

în mod serios în realizarea acestora, întrucât aici nu se pun note, nu primim calificative etc. 

Aici suntem noi și aici avem șansa de a ne pune în valoare abilitățile de viață. Nu pot să nu 

insist pe organizarea  activităților nonformale în școală, deoarece acestea îi ajută foarte mult 

pe elevi să arate cu adevărat cine sunt ei.  

Noi, profesorii, să rămânem acei ”vrăjitori” (după cum afirma Simona Popescu) buni, 

acei educatori despre care vorbește atât de frumos A. Curry  în ”Copii străluciți, elevi 

fascinanți”:  

”Suntem profesori?Mult mai mult! 

Suntem educatori?Mai mult de-atât! 
Suntem vânzători de vise! 
Vindem vise pentru ca cel deprimat să se anime, 
Pentru ca cel timid să îndrăznească, pentru ca 
Cel agitat să se liniștească, 
Pentru ca poetul să se inspire,iar gânditorul să critice și să creeze. 
Fără vise, suntem sclavi! 
Fără vise, ascultăm de ordine! 
Fie ca voi, dragi elevi, să fiți mari visători! 
Iar dacă visați, să nu vă temeți  să mergeți 
pe calea aleasă! 
Și dacă mergeți, să nu vă temeți că vă 
împiedicați! 
Și dacă vă împiedicați, nu vă temeți să 
plângeți! 
Ridicați-vă, căci nu există drum fără 
accidente. 
Dați-vă întotdeauna o nouă șansă vouă 

înșivă. 
Căci libertatea e reală numai dacă am dat 
greș, 
Avem dreptul s-o luăm de la capăt…” 
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Schimburile de tineri – spațiu internațional de dezvoltare 

Prof. Camelia Avramescu 

Prof. Eugenia Groșan 

Prof. Olimpia Ancateu 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad 

  

Programul Erasmus+ pune la dispoziția tinerilor oportunități variate de 

participare la diverse tipuri de educație și formare. Proiectele de mobilitate din 

cadrul programului cuprind și așa-numitele „schimburi de tineri”. În esență, acestea 

reunesc tineri din diferite țări care, pentru o perioadă scurtă de timp (5-21 de zile) 

participă la un program de învățare specific educației de tip non-formal. Pe durata 

schimbului, participanții efectuează un program de lucru pe care chiar ei îl 

proiectează și pregătesc și care include o combinație de activități interactive în 

interior sau/și în aer liber, ateliere de lucru, simulări, dezbateri, jocuri de rol etc.  

 Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad, în calitate de partener local al 

Asociației Clubul Sportiv Experiența Multisport Arad, a participat cu 10 elevi la 

două astfel de schimburi derulate în Mazekiai, Lituania, respectiv Çankiri, Turcia, în 

anul școlar 2017-2018. Elevii au trecut printr-un proces de selecție, iar apoi printr-un 

proces de pregătire tematică și culturală înainte de participarea la schimburi. 

Pregătirea echipelor a fost realizată de Sorin-Victor Roman (Clubul Sportiv Experiența 

Multisport Arad) alături de prof. Eugenia Groșan, prof. Camelia Avramescu și prof. 

Olimpia Ancateu, acestea din urmă participând la proiecte în calitate de lideri de grup.  

 La schimbul de tineri din cadrul proiectului Erasmus+ „Count me in” elevii noștri 

au participat alături de alți 28 de tineri din Lituania, Italia, Ungaria și Slovacia la 

programul desfășurat în perioada 19 – 30 aprilie 2018 în Mazekiai, Lituania. În 

fiecare zi au avut loc competiții sportive de baschet, fotbal, înot și oină. Unele 

dimineți au avut în program și alte sesiuni de pregătire pentru tineri, muncă în 

echipă, jocuri educaționale precum și prezentarea unor sporturi naționale. Fiecare 

grup a realizat, de asemenea, o prezentare personalizată a țării de unde provin. Toți 

participanții s-au implicat, în același timp, în pregătirea unui eveniment sportiv, o 

cursă de alergare, pentru comunitatea din Mazekiai, eveniment care s-a desfășurat 

în 27 aprilie 2018. 

 Impresiile exprimate de participanți cu privire la participarea la schimbul de 

tineri sunt grăitoare în aprecierea impactului avut: „Acest proiect din Lituania a fost 

unul excepțional. În doar o săptămână am învățat la fel de multe despre cultura lor 

precum aș fi făcut-o vizitând țările respective. Am legat noi prietenii, ne-am reprezentat 

țara, ne-am autodepășit ieșind din zona de confort și am învățat cum să fim buni 

organizatori și lideri”, afirmă Diana Belc, elevă în clasa a XII-a C la Colegiul Național 

„Elena Ghiba Birta” Arad. 

 Mark Timotity, elev în clasa a IX-a C la același colegiu mărturisește: „Mă bucur 

că am ales să fac parte din echipa care a participat la schimbul de experiență din 

Lituania! Acest proiect a însemnat enorm pentru mine în ceea ce privește dezvoltarea 

mea individuală ca tânăr adolescent, cât și ca echipă. Fiind cel mai mic din grup mi-

am îmbogățit experiența având norocul să întâlnesc și să cunosc tineri, oameni 
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deosebiți din Lituania, Ungaria, Slovacia și Italia de la care am avut ce învăța și cu 

care am promis să țin legătura și de ce nu, să ne implicăm împreună și în viitoare 

proiecte. Voi încerca să transmit cât mai mult din ceea ce am văzut, din ceea ce am 

făcut și din experiența acumulată.” 

 

Çankiri, Turcia este locul care a găzduit în perioada 28 aprilie – 6 mai 2018 un 

schimb de tineri, mobilitate Erasmus+ în cadrul proiectului „Loading: Healthy Life”, la 

care au participat 5 elevi ai Colegiului Național „Elena Ghiba Birta” Arad alături de 

alți 28 de tineri din Turcia, Polonia, Slovacia, Spania și Finlanda. Proiectul și-a propus 

familiarizarea tinerilor cu resursele disponibile pentru combaterea obezității, 

identificarea de modalități de menținere a unui stil de viață sănătos, precum și 

planificarea unor campanii care să sprijine un stil de viață sănătos în rândul tinerilor 

și a comunității, în general. 

 „Această experiență a fost unică pentru mine din toate punctele de vedere. Am 

învățat cum să mă înțeleg mai bine pe mine, dar și cum să îi înțeleg pe ceilalți. Am 

învățat să ascult, am învățat să-mi organizez timpul. Am învățat să comunic mai bine 

cu oamenii și, în același timp, mi-am facut foarte mulți prieteni noi, pe care nu îi voi 

uita și cu care păstrez legătura. Mi-a plăcut totul la acest proiect. De la organizare, la 

oameni, până și la orășelul în care s-a ținut. Atmosfera a fost uimitoare și deschisă. 

Toată lumea a fost încurajată să se exprime liber și să ne arate cum este el cu 

adevărat. Nu voi uita niciodată acest loc și acești oameni. Cu ei a rămas o părticică din 

inima mea, iar cu mine o părticică din a lor.” afirmă Camelia Todor, participant la 

proiect, elevă în clasa a X-a E. 

Larisa Floroiu, mezina echipei, elevă în clasa a IX-a D, ne mărturisește: 

„Această mobilitate a însemnat enorm pentru mine. În toate activitățile derulate am 

dezbatut subiecte captivante, am încercat să găsim împreună soluții la problemele 

identificate, pe care apoi să le prezentăm în grupul lărgit de participanți. M-am simțit 

extraordinar de bine în acel colectiv. Toți erau atât 

de veseli, de deschiși, de comunicativi și fiecare 

avea o poveste care m-a  captivat. E minunat să 

poți face parte dintr-un grup în care să te simți bine 

exact așa cum ești, să fii acceptat și încurajat. 

Pentru mine, acest proiect a însemnat foarte mult, 

ajutându-mă să  mă dezvolt personal și să învăț 

foarte multe. Simt că implicându-mă în asemenea 

proiecte pot să schimb ceva în bine, prin puterea 

exemplului propriu, făcând totul cu entuziasm.” 

Ceea ce a asigurat succesul activităților 

schimburilor a fost, cu siguranță, energia pozitivă 

a fiecărui participant, dublată de metodologia de tip non-formal abordată de 

formatori. Jocul i-a atras, i-a implicat, le-a dat posibilitatea să învețe, să lucreze în 

echipă, să colaboreze, să se pună în valoare atât pe ei, cât și pe colegii lor de echipă 

prin pregătirea și prezentarea proiectelor de grup. Iar interacțiunea cu oamenii din 

comunitatea locală le-a dezvăluit noi perspective.  



Tribuna sportivului, nr. 11 ~ An școlar 2017-2018 ~ 
 

96 

 

Proiectul W.O.R.T.H. - Ești prețios! 
prof. Butaciu Carmen-Mirela,  

Liceului „Atanasie Marienescu”, Lipova 

 
A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 
A.1. Titlul proiectului: W.O.R.T.H.-ESTI PREȚIOS! 
A.2. Categoria în care se încadrează proiectul:  

a. cultural – artistic  
b. educaţie civică 
c. consiliere   
d.  proiect social                                                          

B. REZUMATUL PROIECTULUI: 
Proiectul nostru reprezintă o combinaţie de activităţi. Proiectul W.O.R.T.H. este un 

program dinamic, interactiv care îi pregătește pe elevi cu informații esențiale pentru a lua 
decizii sănătoase în cadrul relațiilor lor. Acest program practic tratează subiectul presiunilor 
sexuale cu care se confruntă tinerii în prezent, folosind cercetări medicale dovedite. Prin 
sublinierea valorii individuale, tinerii devin receptivi la învățăturile despre relațiile 

sănătoase, adevăratul înțeles al dragostei, limitele în cadrul întâlnirilor amoroase, 
beneficiile abstinenței sexuale (sau cu privire la redobândirea purității sexuale) și alte 
subiecte importante relevante tinerilor. Proiectul W.O.R.T.H este prezentat într-un plan de 
lecții de 4 ore, împărțit pe 2 zile, pentru clase de 20-30 de elevi. Programa este formată din 
4 lecții separate pentru clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a și pentru clasele de liceu. Proiectul 
W.O.R.T.H. se bazează în principal pe programa "REAL Essentials" publicată de Center for 
Relationship Education. Vor fi prezentate materiale informative de educaţie rutieră, de 
prevenţie anti-drog  și anti-dependenţe de către reprezentanţi ai MAI. Va fi urmat de 
prezentare de eseuri şi prezentări powerpoint cu tematica impusă. 

a) Număr de elevi implicaţi 120 elevi  

b) Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 

 Pregătirea proiectului, video-conferinţe cu partenerii şi 

colaboratorii, traducerea şi compilarea fişelor de lucru, a 

resurselor materiale, comunicarea pe grupul WORTH pe 
Facebook, mesaje email, conceperea pliantelor de 

mediatizare 

 Derularea proiectului social şi de consiliere WORTH 

27.03.2018, 28.03.2018 

 Expoziţie online pe reţele sociale, site-ul şcolii şi 

mediatizarea , în ziarul local şi revista şcolii ale eseurilor 
şi proiectelor powerpoint 

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi): 
Acest proiect urmăreşte să surprindă părerile tinerilor despre lumea în care 

trăiesc şi speranţele lor legate de viitorul propriu în această lume. În subsidiar are şi 
intenţia de a responsabiliza, de a-i face pe tineri să mediteze la valorile şi non-valorile 
lumii de azi şi de a prognoza consecinţele adoptării acestora şi ale generalizării la 
nivelul întregii societăţi, să fie capabili  să rezolve probleme complexe, să îşi dezvolte 
gândirea critică, creativitatea, managementul resurselor umane, coordonarea cu 
ceilalți colegi, inteligența emoțională, judecarea si luarea deciziilor, orientarea socio-
profesională, negocierea și flexibilitatea cognitivă. 

D.2. Obiectivul general /scopul  
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Ideea de bază a proiectului nostru este  cunoaşterea ideilor tinerilor legate de 
lumea în care trăiesc şi dezvoltarea unor competenţe specifice secolului al XXI-lea. 
Tinerii din România se gândesc la viitorul societăţii, artei şi culturii, spiritualităţii, 
economiei, mediului și al politicii.  

D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului 
- motivarea elevilor participanţi în studierea limbii engleze 
- valorificarea valenţelor creative ale elevilor 
- valorificarea  deprinderilor de utilizare ale calculatorului 
-dezvoltarea relaţiilor sănătoase 
-prevenţia dependenţelor 
-dezvoltarea abilităţii de comunicare orală cu vorbitori nativi în limba engleză 
-dezvoltarea atitudinii civice şi a responsabilizării în societate 

D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul 
a) elevi de la 11 la 14 ani; clasele VI-VII-VIII 
b) elevi de la 15 la 19 ani; clasele IX- XII 

D.5. Durata proiectului. Proiectul incepe  in semestrul I din anul scolar 2017-2018 se 
va desfăşura în  26..03. 2018 şi 27.03.2018. 

D.6. Descrierea activităţilor  

Activitatea nr.: 1 
Titlul activităţii: Promovarea proiectului W.O.R.T.H. 
Data/perioada de desfăşurare: 20.01-30.01.2018 
Locul desfăşurării: SKYPE, reţele de socializare, 
mesaje email 
Responsabil  al activităţii : prof. Butaciu Carmen-
Mirela 
Descrierea activităţii: Proiectul W.O.R.T.H. (titlul, 
scopul, obiectivele, calendarul activităţilor) va fi postat 
pe site-ul www.liceulamlipova.ro şi pe site-ul şcolii 
www.severbocu.ro 
Beneficiari: cadrele didactice şi elevii din şcolile  
înscrise în proiect  
Activitatea nr.: 2 
Titlul activităţii: Semnarea acordurilor de 
parteneriat de către şcolile  participante 
Data/perioada de desfăşurare: 15.11.2017-
10.03.2018t 
Locul desfăşurării: Liceul Atanasie Marienescu, 
Liceul Sever Bocu, Lipova, Judeţul Arad 

Numărul de participanţi: Director Donţu Lucian, 
Director Berindei Oviduţa, profesor Butaciu Carmen-
Mirela, Pop Moise-părinte, Şchiopu-Urs Monica, AMC 
Betleem, asistent social, Cociş Petru, City Manager, 
Popescu Taviţa, director asistenţă socială, Primaria Lipova, Başcă  Florin, Centrul De 
Prevenire Antidrog, Arad, Colaborator Doamna Cindy Janczyk- Organizația Tender Care 
Pregnancy Consultation Services (South Central PA), USA. 
 Responsabil activitate : prof.  Butaciu Carmen-Mirela 
Descrierea activităţii: Discuții, planificarea următoarelor activităţi 
Beneficiari: cadrele didactice şi elevii din instituţiile  care se vor înscrie în proiect 
Modalităţi de evaluare: numărul de elevi şi de cadre didactice care vor participa la proiect 
Activitatea nr.: 3 
Titlul activităţii: W.O.R.T.H.- ESTI PREȚIOS! 

 Data/perioada de desfăşurare: 26.03 - 27.03.2018 
Locul desfăşurării: Centrul Recreativ, Lipova, Judeţul Arad 
Numărul de participanţi: 200 elevi, profesor Butaciu Carmen-Mirela, 20 cadre didactice 
din ambele şcoli  

http://www.liceulamlipova/
http://www.severbocu.ro/
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Coordonator al activităţii : prof. Butaciu Carmen-Mirela  
Descrierea activităţii: Prezentări, jocuri interactive, prezentări Power Point, filme educative 
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate 
Modalităţi de evaluare: înregistrare filmată cu toate activităţile, fotografii 
Activitatea nr. 4 
Titlul activităţii: Diseminarea rezultatelor proiectului 
Data/perioada de desfăşurare : 27.03.2018 - 30.06.2018 
Coordonator al activităţii : prof.  Butaciu Carmen-Mirela 
Descrierea activităţii:  

În Ziarul „Informaţia Lipovei’, revista „Gând Tineresc’ a Liceului „Atanasie 
Marienescu” vor fi publicate articole cu privire la tema proiectului, numărul de participanţi 
şi activităţile desfăşurate, precum şi concluzii în urma derulării acestora. Aspecte ale 
activităţilor desfăşurate vor fi 
postate pe site-ul şcolii 
www.lamlipova.ro şi pe site-ul şcolii 
www.severbocu.ro. 
Beneficiari: cadrele didactice şi 
elevii din şcolile participante 

Modalităţi de evaluare: numărul 
de vizitatori ai materialului postat 

D.7. Rezultatele aşteptate ca 
urmare a implementării proiectului, 
precum şi metodele de evaluare a 
acestor rezultate. 
Prin activităţile proiectului, se 
vor asista copiii și adolescenţii să-
și formeze obiectivele viitoare 
bazându-se pe decizii informate și 
o sănătate optimă. De asemenea, 
se urmăreşte ca tinerii să 
recunoască semnele pericolelor 

dintr-o relaţie, să identifice 
dimensiunile fizice, intelectuale, emoţionale sociale, spirituale și financiare ale 
abuzului, să aibe o educaţie a relaţiilor sănătoase, să se integreze și adapteze 
cerinţelor societăţii europene și globalizate. 

D.8. Modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului 
 S-a format un grup închis pe Facebook, unde se pot înscrie tinerii care doresc 

consiliere suplimentară, să semnaleze probleme care nu au curaj să le discute 

direct, pentru a asigura asistenţa permanentă a tinerilor.  
 Participarea proiectului la concursuri, conferinţe, simpozioane şi alte proiecte 

ulterioare, în parteneriat cu alte şcoli 
 Chestionar de feedback pentru elevi şi profesori 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.lamlipova.ro/
http://www.severbocu.ro/
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Dezvoltarea de abilități și competențe prin mobilități de formare 

într-o altă țară europeană 
prof. Neagoe Irina Irena 

Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești 

 
 

Urmând tradiţia de peste 20 de ani în coordonarea şi derularea proiectelor 

europene, în anul şcolar 2017-2018, Colegiul Tehnic ,,Costin D. Neniţescu“ Piteşti  
va desfăşura proiectul Erasmus+ nr. 2017-1-RO01-KA116-035823 - ,,Dezvoltarea 

de abilități și competențe prin mobilități de formare într-o altă țară 

europeană  (DESC_MOB)” . 

Coordonatorii proiectului au fost: 

 d-na prof. Zaharescu Magdalena 

 d-na prof. Neagoe Irina Irena 

 d-na prof. Crețu Cristiana 
 d-nul prof. Dobrin Marius Daniel 

Obiectivele specific ale proiectului 

sunt următoarele: 

 O1. Creșterea calității și volumului 

mobilităților de formare profesională VET 

learners prin implementarea sistemului 
ECVET pentru asigurarea transparenței, certificării, validării și recunoașterii 

rezultatelor învățării (LO) dobândite de participanți, în scopul facilitării integrării 

acestora într-un mediu economic multicultural; 

 O2. Consolidarea parteneriatelor existente prin implementarea de noi proiecte de 
cooperare internațională în cadrul Programului Erasmus+; 

 O3. Creșterea dimensiunii europene a formării profesionale prin identificarea de 

noi parteneri și stabilirea de colaborări în implementarea proiectelor de mobilitate 
VET learners și  STAFF.  

Participanți: 

 62 de participanți VET learners din școala noastră vor beneficia de mobilități de 
formare în 4 fluxuri, în Germania și Portugalia; 

 3 participanți VET-CHARTER-STA-Staff training abroad, cadre didactice VET ce 

vor deprinde metode noi de învățare și evaluare prin participarea la activități de 
job shadowing. 

Instituții partenere: 

 Institutul pentru chimie și protecția mediului SBG Dresda, Germania                

 Berufskolleg Uerdingen Krefeld, Germania 
 Centrul de formare Weiter Bildungszentrum Dresda, Germania;  

 Braga open mob – Braga, Portugalia 

Fluxuri /Calificari: 
 F1 – 16 participanți VET learners specializarea Tehnician in activitati 

economice și 2 profesori însoțitori, în perioada  29.10.2017 - 11.11.2017; 

 F2 - 10 participanți VET learners specializarea Tehnician chimist de laborator 
, 1 profesor însoțitor și 1 participant VET STAFF, în perioada 29.10.2017 - 

11.11.2017; 

 F3 – 22 participanti VET learners specializările Tehnician ecolog și controlul 
calității mediului , Tehnician electromecanic, Tehnician în automatizări  și 
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Tehnician operator tehnică de calcul,  3 profesori însoțitori și 1 profesor VET 

STAFF, în perioada 10.06.2018 - 23.06.2018; 

 F4 - 14 participanti VET learners specializările Tehnician electromecanic și 
Tehnician în automatizări,  2 profesori însoțitori și 1 profesor VET STAFF, în 

perioada 02.09.2018 - 15.09.2018. 

Activitățile desfășurate au constat în 

dezvoltarea capacității participanților de a 
lucra în echipă într-un context 

internațional în scopul dezvoltării 

mobilității profesionale și a capacității de 
integrare a acestora pe piața europeană a 

muncii în centre de pregătire moderne, 

dotate cu echipamente și instalații 
moderne. De asemenea elevii și-au 

dezvoltat competențele de comunicare în 

limba engleză. 
Validarea competențelor dobândite 

pe durata plasamentului s-a realizat în conformitate cu prevederilor conform 

O.M.E.C.T. nr. 4931/29.07.2008, pct.3.2., pe baza certificatului Europass Mobility, 

a notelor primite la evaluările efectuate pe durata mobilității și a Acordului de 
formare. 

Promovarea integrării sociale reprezintă un rezultat important al proiectelor, 

din grupul de participanți făcând parte persoane aflate în dificultate, în special 
cazuri sociale deosebite - copii din familii dezorganizate sau cu situație financiară 

precară, pentru care participarea la aceste proiecte a reprezentat o oportunitate. 

Prin implementarea proiectelor europene a crescut gradul de internaționalizare al 
instituției noastre, acestea derulându-se în cadrul unei strategii de colaborare 

internațională. S-a asigurat durabilitatea și sustenabilitatea rezultatelor proiectelor 

prin propunerea și aprobarea spre finanțare a două proiecte Erasmus+ în cadrul 
aceluiași parteneriat internațional. 

Un alt rezultat îl reprezintă 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor de 

formare profesională oferite de instituția 

beneficiar. Prin diseminarea rezultatelor 

proiectelor s-a planificat utilizarea 

materialelor rezultate din activitățile 

practice desfășurate pentru crearea 

unui portofoliu și a unui ghid 

metodologic pentru modulele respective. 

Aceste materiale didactice vor fi 

integrate în procesul de învățământ din 

catedra tehnică. În anul școlar 2018 - 

2019 vor fi organizate lecții deschise, în cadrul cărora vor fi prezentate tehnici și 

metode noi de de formare care vor fi adaptate și integrate în procesul didactic din 

școală, contribuind la creșterea calității serviciilor de formare profesională inițială 

din instituția beneficiar. 
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Proiectul „Urban Up! Mediu construit pentru liceeni” – model de 

activitate extracurriculară 

   drd.arh.prof. Irina Cerasela Filip 

Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța 

 

 Activitățile extracurriculare au un rol important în formarea și dezvoltarea 

personalității elevilor, venind în completarea educației curriculare realizată în 

procesul de învățământ. 

 Organizate la nivelul unităților școlare sau în afara acestora, suplimentar față 

de conținuturile din planurile-cadru de învățământ și de curriculumul la decizia 

școlii, activitățile extracurriculare vin să completeze nivelul de achiziții ale elevului, 

prin metode de lucru interactive, bazate, pe cât posibil, pe experiență directă, 

gândire critică și feedback constructiv.  

 Educația pentru arhitectură și mediu construit, ca parte a activităților 

extracurriculare ce se pot adapta și derula pentru elevi de vârste diferite, în scopul 

de a contribui la dezvoltarea responsabilității sociale, implică un proces lung și 

complex. Tocmai de aceea, este important ca această educație să înceapă de la 

vârste mici, pentru ca informațiile să se sedimenteze și să devină convingeri.  

 Se urmărește, astfel, cultivarea interesului pentru cunoașterea mediului 

construit și a celui natural, dezvoltând în rândul elevilor curiozitatea și abilitatea de 

a înțelege transformările mediului urban. 

Altfel spus, calitatea arhitecturii și a mediului construit de mâine depinde de 

educația copiilor de astăzi, viitori decidenți în societate. Pornind de la educația 

tinerilor poate avea loc o schimbare a paradigmei culturii arhitecturale și urbane a 

societății românești actuale, pentru că este nevoie de arhitectură și amenajare de 

calitate a mediului construit și totodată, de protejarea patrimoniului arhitectural 

existent.  

În calitate de profesor de arhitectură la Colegiul Național de Arte ”Regina 

Maria” Constanța, dar și de arhitect voluntar al Asociației De-a Arhitectura, am 

desfășurat numeroase activități extracurriculare pentru a ajuta elevii să descopere 

lumea fascinantă a arhitecturii, dar și să înțeleagă (mai bine) ce este de făcut pentru 

a trăi într-un mediu construit frumos și sănătos. 

Un promotor deosebit al educației pentru arhitectură și mediu construit în 

rândul elevilor este Asociația De-a Arhitectura, care derulează programe 

educaționale pentru toate ciclurile de învățământ, în cadrul programului cultural 

”De-a Arhitectura, deschiderea școlarilor către arhitectură și mediu construit”, 

având sprijinul Uniunii Arhitecților din România și al Ordinului Arhitecților din 

România.  

Recent, asociaţia a finalizat un nou proiect educațional, care s-a derulat la 

Constanța în perioada septembrie-decembrie 2017, intitulat ”Urban Up! Mediu 

construit pentru liceeni”, lansat sub egida programului ”Împreună cu Lidl pentru 

un viitor mai bun”.  

Am fost coordonator local al acestui proiect, iar împreună cu arhitect Ana-

Maria Olteanu, facilitator în cadrul activităților desfășurate, am organizat opt 
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ateliere de lucru, la care au participat peste 220 elevi din 12 colegii și licee din 

județul Constanța.  

Pentru a sublinia ce am urmărit prin acest proiect, citez pe marele pedagog 

Comenius, care încă din secolul al XVII-lea afirma:”a instrui pe tineri cum se cuvine 

nu constă în a le vârî în cap o mulțime de cuvinte, fraze, expresii și opinii din diferiți 

autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile”. 

Acesta a fost și scopul nostru în cadrul acestui proiect, urmărind să îi facem 

pe elevi să înțeleagă mai bine ce înseamnă dezvoltarea urbană, să vină cu propriile 

idei în acest sens, stimulându-i, astfel, să respecte mai mult tot ceea ce îi 

înconjoară și să se implice activ în comunitatea lor.   

Fiecare elev interesat să participe a optat pentru unul dintre cele opt ateliere 

gratuite, având posibilitatea să aleagă una din cele două tematici disponibile:    

 Turul oraşului și Un proiect pentru oraşul meu  

 Nu am chef azi și Orașul revendicat  

Atelierele au fost susținute pe baza unor scenarii educaționale scrise de 

specialiști din Rețeaua De-a Arhitectura, selectate de un juriu interdisciplinar, 

format din inspectori școlari, președintele ARACIP și cercetători ai Institutului de 

Științe ale Educației.   

Activitățile derulate s-au bazat pe exerciții și 

scenarii interactive, pe învățarea prin joacă, 

punându-se accent pe bucuria de a analiza, a 

descoperi, a gândi, a propune și a prezenta.  

Am discutat despre branding și despre 

specificul orașului Constanța, am analizat faptul că 

orașul nostru are ieșire la Marea Neagră, discutând 

despre importanța litoralului românesc, despre 

portul turistic și cel industrial.  

Am facut brainstorming cu reperele orașului, 

am analizat faptul că putem realiza și o hartă on-line cu acestea, prin marcarea 

acestor POI-uri (Points Of Interest), iar elevii și-au îmbunătățit capacitatea de 

orientare pe hartă, prin diferite exerciții de orientare si reprezentare a anumitor 

trasee, pe baza unor cerințe date.   

Am continuat activitățile discutând despre ce înseamnă specificul locului 

(genius loci), despre cum percepem orașul și ce instrumente putem folosi pentru a 

încerca să îl descompunem și să îl înțelegem.    

Alte activități s-au bazat pe realizarea turului orașului pentru locuitori și 

pentru vizitatori, constatând că există puncte comune de interes în materie de 

locuri de vizitat, principalul fiind centrul vechi. Astfel, în discuțiile ce au urmat am 

pus accent pe centrul vechi al orașului nostru, discutând stadiul actual al acestuia 

și prezentând principalele tipuri de intervenții ce pot avea loc asupra clădirilor: 

conservare, restaurare, reabilitate, renovare, refuncționalizare etc.  

  S-a discutat tema mobilității și accesibilității în oraș, precum și punerea în 

valoare a obiectivelor marcate pe hărțile realizate.    
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Am discutat totodată despre modul de gândire design thinking (găsirea de 

soluţii creative) și design participativ (participatory design, co-operative design, co-

design). Astfel, elevii au realizat diferite propuneri de clădiri, spații și activități 

pentru orașul lor, dintre cele mai variate, unele ce se adresau tuturor locuitorilor, 

altele diferențiate pe categorii de utilizatori (vârstă, posibilități financiare etc.), 

precum și altele multifuncționale (în funcție de anotimp).   

Ne-am inspirat din cadrul real, al vieții noastre de zi cu zi, iar apoi ne-am 

folosit   imaginația și creativitatea. 

 Impactul activităților asupra elevilor a fost acela de a trezi interesul asupra 

unor diferite problematici ale orașelor din zilele noastre, respectiv exprimarea 

dorinței de a continua seria de astfel de activități pentru o mai bună înțelegere a 

mediului construit și a valorilor de patrimoniu ale orașului nostru. 

Astfel, prin dialog ghidat, discuții libere și problematizare, i-am îndrumat pe 

elevi să conștientizeze câteva dintre aspectele pozitive, respectiv negative din orașul 

lor. Principalul obiectiv urmărit în cadrul atelierului a fost dezvoltarea capacității 

tinerilor de analiză critică şi constructivă a mediului 

construit în care trăiesc și iși desfășoară activitățile 

de zi cu zi. 

 Scopul acestor ateliere, bazate pe exerciții de 

public speaking și dezbatere, a fost acela de a 

explica tinerilor importanța muncii în echipă, a 

colectivității, a intereselor comune și a proiectării 

durabile, pentru a asigura sănătatea și confortul 

oamenilor într-un mediu construit de calitate, 

performant, durabil și estetic, ținând cont totodată 

de protejarea mediului înconjurator.    

 Sustenabilitatea acestui proiect este evidențiată de faptul că acest proiect a 

testat metode de lucu care și-au dovedit eficiența în educarea elevilor, metode ce vor 

putea fi folosite ulterior de cadre didactice și de organizații non-guvernamentale 

pentru ca mediul construit să fie obiect de studiu și de reflecție.  

 În urma derulării acestui proiect s-a constituit o bază de date cu prezentări 

PPT, cu imagini și materiale video pentru diferite scenarii educaționale, toate aceste 

resurse on-line putând servi la pregătirea unor acțiuni pe teme legate de orașul 

nostru, Constanța.  

 Ceea ce am demarat prin acest proiect educațional va continua, pentru a 

promova mai departe valorile arhitecturii și ale mediului construit, pentru a implica 

elevii în viața orașului și pentru a consolida, încet dar sigur, educația urbană. 

 De aceea, îmi propun aprofundarea acestei laturi a educației copiilor și 

tinerilor prin derularea și a altor programe și proiecte educative.  

 Bibliografie și webografie  

 arh. Sava, M.; arh. Croitoru, C.; arh. Grigorescu, M.; arh. Marin V.; arh. Pamfil, C.; arh. 
Yokina, C.; arh. Kuibus, M.; conf.univ.dr. Ulrich, C., De-a arhitectura. Educație pentru arhitectură și 
mediu construit. Curriculum opțional pentru clasa a III-a si a IV-a, Ghidul cursului De-a arhitectura, 
Editura Universitară „Ion Mincu”, București, 2016, Editia a doua revizuită și adaugită 

 www.de-a-arhitectura.ro  

http://www.de-a-arhitectura.ro/
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Învățarea prin proiecte utilizând platforma  Go-Lab-Next Lab 

prof. Ristea Lidia 
Liceul Tehnologic „Teodor Diamant”, Boldești-Scăeni,PH 

 

Laboratoarele online Go - Lab  promovează dobândirea de competențe în 

domeniul științei, tehnologiei ingineriei și matematicii, oferind posibilitatea de a 

efectua experimente științifice în spațiile pedagogice. 

  Go-Lab continuă  ca  Next-Lab și oferă  instrumente  de învățare online despre 

subiecte științifice, care conțin laboratoare virtuale și în plus cu instrumentul de 

editare  Graasp   profesorii își pot crea propriile scenarii de învățare cross-

curriculare, pentru a le împărtăși cu elevii. 

Prin utilizarea laboratoarelor  virtuale se încurajează colaborarea și 

comunicarea dintre profesori și elevi, iar aceștia pot participa  activ la procesul de 

învățare prin punerea de  întrebări, care îi  va ajuta  la formularea concluziilor, 

înțelegerea greșelilor și evidențierea oricărei concepții greșite. 

Elevul trebuie să fie implicat în procesul propriei  educaţii şi trebuie să 

devină  responsabil pentru progresele pe care le face. 

Utilizez platforma  GO- LAB 

la clasă pentru că  oferă  o 

multitudine de instrumente utile 

în predare-învăţare-evaluare şi 

însăşi modalitatea de definire a 

aplicațiilor  permite o adaptare la 

nevoile educabililor, sau alte 

categorii care trec printr-un 

proces de formare, fie iniţială, fie 

continuă.  

În activitățile de predare am  

integrat  o varietate  de  aplicații,  

de pe platformă    pentru că  

permit accesul la surse de 

informare și cunoaștere mai extinse și mai variate, promovează  munca 

independentă, inventivitatea şi creativitatea elevilor dar și pentru că sunt  mult mai 

ușor de utilizat.  

Activitățile derulate la clasă în cadrul acestui proiect, s-au desfășurat în două 

etape:  

Prima a constat în prezentarea suporturilor teoretice, ale aplicațiilor și 

laboratoarelor corespunzătoare fiecarei faze și a doua în completarea sarcinilor 

atașate fiecărei faze,  realizarea de materiale și încarcarea în aplicații. Am aplicat la 

clasă: 

- Biodiversity of plants and animals, material publicat pe platforma,  

https://www.golabz.eu/spaces,  în cadrul căreia au fost prezentate  materialele 

atașate la  

fiecare fază, iar ca sarcini de lucru:  

https://www.golabz.eu/spaces
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  realizarea experimentelor și interpretarea rezultatelor, 

  cautare informații pe Internet  și realizarea de referate, prezentări multimedia 

și postere despre : 

- plantele și animalele pe cale de dispariție din țară și din alte țări, 

- cauzele care au contribuit la reducerea sau dispariția acestora.  

 încarcarea  materialor în planul de lecție. 

   

-  Solar energy, în cadrul căreia au fost prezentate materialele atașate unde  

s-au făcut  

corelații între sursele de energie naturală și  promovarea  modalităților de obținere a 

energiilor  alternative.    

 A fost realizat un panou solar din sticle de plastic, după care s-a testat în 

ceea ce privește temperatura de încălzire a apei la circularea acesteia printr-un 

furtun de plastic. 

 

Biochemistry  of food  

 În cadrul acestei activități 

a fost prezentat elevilor planul 

de lecție creat, cu toot ceea ce 

implică :  suporturile teoretice și 

informative, după care s-au 

realizat sarcinile  postate la 

unele faze. 

 Instalarea unor aplicații 

pe telefon pentru: 

- citire cod de bare , 

identificare valori nutriționale 

de pe top cinci produse  consumate de elevi dar și alte produse alimentare. 

 Conținutul de calorii 

- identificarea unor   produse cu risc de îmbolnăvire în ceea ce privește 

conținuturile  

substanțelor  afișate pe ambalaje( chip-uri.. ). 

Schimbul de idei  ce a implicat cunoaștere și autocunoaștere realizandu-se 

apropierea sufletească a acestora având ca mediator pe profesorul coordonator. 

 

Obiectivele urmărite: 

 cunoasterea instumentelor și practicilor moderne utilizate în predare, învățare 

și evaluare pentru elevi  și profesori,    

 multiplicarea  unei experiențe pozitive și a exemplelor de bună practică în 

cadrul grupului de elevi 

 elaborarea  unor strategii, în ceea ce privește  rezolvarea  problemelor și 

disfunctionalităților în   relațiile dintre grupurile de elevi prin  realizarea  unor 

activități diversificate bazate pe munca în echipă. 
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 educarea tinerei generaţii în spiritul dezvoltării  domeniului STEM ; 

 cunoaşterea  unor experimente din domeniul  STEM  ce au legatură cu viața 

reală . 

-privind elevii  implicați în proiect: 

 -dezvoltarea comunicării și a lucrului în echipă; 

 -dezvoltarea imaginației și îmbogățirea acesteia; 

-privind cadrele didactice: 

 -cunoaștera elevilor lor și altfel decât la orele de curs,  

- descoperirea și a altor abilități cu care sunt inzestrați elevii și de a le pune în 

practică. 

Grupul tinta: elevii care au dorit  să participe la această activitate sau elevii 

orelor de la curs. 

În cadrul acestor activități au participat între 17 -25 de elevi de la clasele IX- X 

ale liceului. 

Rezultatele obținute în urma realizării unor activități prin utilizarea de resurse 

online vor conduce la orientarea elevilor către domeniul STEM și  vor avea un 

impact pozitiv în alegerea carierei:  

 ce știu să facă (aptitudini), ce le place să faca (interese/ hobby), cum vor să 

obțină ce își doresc (valori), ce au 

învățat până acum (ce educație au), 

ce au experimentat până acum (ce 

experiență au: activități 

extracurriculare) și cel mai 

important, unde vor  să ajunga 

(scopul). 

 Stimularea gândirii elevilor în 

situația unui interviu de angajare cu 

scopul de a exersa negocierea și 

argumentarea. 

Utilizarea la clasă a unor aplicații 

și laboratoare online puse la dispoziție 

de această platformă  vizează: 

- multiplicarea  unei experiențe pozitive și a exemplelor de bună practică în 

cadrul grupului de elevi ; 

- o valoarea  adaugată prin metodele europene utilizate de către fiecare  

profesor în lecțiile proiectate, prin introducerea noilor instrumente și aplicații în 

procesul de predare -învățare - evaluare  la  toate disciplinele.  
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Formal și nonformal în asumarea didactică a naturii 

                                       Prof. dr. Popa Lenuța,  

Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Năvodari 

 

 

                 Într-o carieră didactică îndelungată, aflată la al 36- lea an de activitate 

profesională, știu că m-am individualizat și prin desfășurarea multor ore de curs în 

exteriorul pereților liceului. Până să se instituie modelul importat 

al Școlii Altfel, cu imperfecțiunile derulării sale românești- ca 

educație nonformală- personal, am inițiat și organizat numeroase 

ore de curs (deci, de educație formală) într-unul și același cadru 

nonformal al liceului: grădinița sa interioară. Lecțiile erau nu 

neapărat de Dirigenție, ci și de Socio-umane, discipline care se 

pretează luării în considerare a ambientului natural al unei 

grădinițe interioare de liceu. Dar, parcă există discipline școlare 

care se pretează acestei forme temporare de abordare și altele incompatibile cu ea? 

Nicidecum! 

                 Care sunt considerentele ce mă orientează convingător spre această 

opțiune didactică? Se poate spune că unele sunt mai importante decât altele? Un 

considerent al evidenței este acela că iubesc natura și consider că modul cel mai 

elocvent de a fi în comuniune cu ea este de a o recunoaște pretutindeni unde se află 

într-o formă sau alta, de a o respecta, proteja, dezvolta. Nu mai puțin se poate 

susține acest considerent cu referire la cei mai mulți dintre elevii mei, care iubesc 

natura (și nu doar la modul declarativ). Astfel că, grădinița interioară a liceului 

(vizibilă de la geamurile multor clase), la a cărei dotare am participat și eu (cu 

ghiocei și liliac alb) constituie entitatea naturală școlară cu rol de ambient- 

destinatar.  

                 Un alt considerent este acela că, pe timpul școlarității mele (ca elevă, 

deci), mi se păreau atât de reconfortante activitățile școlare desfășurate în natură 

încât au rămas de neuitat. Și ele nu au fost puține! Mi-amintesc cu maximă 

fidelitate numeroasele și fascinantele lecții organizate de către domnul învățător, în 

natură, când: am aflat despre orizont/ linia orizontului; despre tipuri de soluri; 

despre meteorologie, deplasându-ne cu bicicletele, peste câmpuri, până la o stație 

meteorologică; învățam culegând plante medicinale etc. Apoi, în gimnaziu, despre 

activitatea tuturor elevilor școlii noastre generale, din Vrancea, de îngrijire a 

viermilor-de-mătase... Ceva mai târziu, în liceu, în studenție, chiar și practica 

agricolă era frumoasă, iar practica sociologică din Munții Apuseni- extraordinară! 

                   Totodată, ca adult și ca profesor, realizez că obiecția adusă sistemului 

oficial de învățământ, desfășurat în clasă, este foarte îndreptățită. Copiii, adolescenții 

nu ar trebui să fie condamnați la petrecerea celui mai frumos timp al vieții între 

pereții claselor (de multe ori, chiar mai grav: în săli întunecoase, cu mobilier 

impropriu dezvoltării fizice, cu ambient sărăcăcios și standardizat), așadar- într-un 

mediu ostil! Sau, dacă- totuși- învață și între pereții școlilor, timpul petrecut acolo ar 
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trebui diminuat drastic: fără ipocrizia intereselor adulților, fără sofisme. Așezat față 

în față cu învățământul alternativ (care, între altele, are o mare deschidere către 

natură în general și către natura umană în special), învățământul oficial pierde. 

Preconizând deschiderea școlilor către „a cincea disciplină aplicată în educație”, în 

lucrarea „Școli care învață”, Peter Senge spune: „Adolescenții și-ar petrece 

majoritatea timpului de învățare în afara pereților școlii” (1), eliberându-și adecvat 

energia. Personal, i-am văzut dornici de a învăța în natură și fericiți când reușeam să 

ieșim. Iată punctul de vedere exprimat și de către psihoterapeutul, omul de știință, 

scriitorul Augusto Cury, în acest sens: „Fericirea nu este opera întâmplării, fericirea 

vine prin exercițiu. Antrenați-vă copiii pentru a fi excelenți observatori. Ieșiți pe câmp 

sau în grădină, faceți-i să urmărească deschiderea unei flori și descoperiți cu ei 

frumosul invizibil. […] Copiii vor fi mai fericiți dacă vor învăța să contemple 

frumosul în momentele de glorie, ca și în cele de eșec, în 

florile primăverii și în frunzele uscate ale toamnei.” (2)  

                 Un alt considerent este acela că orice 

disciplină de învățământ are legătură cu viața, cu natura; 

iar dacă unele cadre didactice neagă acest adevăr, 

înseamnă că rătăcesc drumul menirii profesionale. 

Personal, voi exemplifica cel mai recent demers didactic 

de integrare a naturii în orele de curs (aprilie 2018). L-am realizat la opționalul 

„Pregătirea adolescenților pentru viață” (trei clase) și s-a concretizat în lecția 

„Animalele- viață și drepturi. Declarația Universală a Drepturilor Animalelor”. Sintetic: 

lecția a început prin trimitere la Declarația Universală a Drepturilor Omului (10 dec. 

1948- 30 articole) și cu lecturarea completă a Declarației Universale a Drepturilor 

Animalelor (Paris, la sediul UNESCO, 15 oct. 1978- 10 articole). Elevii au notat 

selectiv din reglementările documentului (3), apoi au efectuat următoarele aplicații: 

1. Formulați pe scurt propria concepție despre animale. 

2. Considerați că elaborarea documentului Declarația Universală a Drepturilor 

Animalelor este un semn de civilizație? De ce? 

3. Ce credeți despre: 

a. maltratarea animalelor 

b. utilizarea lor în scop științific 

c. utilizarea lor pentru divertismentul oamenilor (circ, filme, grădini zoologice 

etc.) 

d. abandonarea animalelor 

e. comercializarea animalelor de companie în magazine specializate. 

4. Cum vă raportați la voluntariatul dedicat animalelor? (în O.N.G.-uri de profil; 

adăposturi; rezervații de animale etc.)? 

5. Formulați o opinie personală în legătură cu gestul repetat al unui bancher 

român de a-i invita pe unii indivizi la vânătoare de mistreți, în țara noastră. 

6. Dați exemple de opere care înfățișează diverse animale. 

7. Dacă aveți de adăugat ceva în legătură cu mesajul lecției... 
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Astfel, lecția i-a conectat pe elevi (4) la unul dintre multele subiecte nevralgice ale 

statului nostru, perpetuat, amânat, rămas nerezolvat. Tonic, este, însă, în același 

timp, faptul că unii elevi au animale de companie, doresc să întreprindă acțiuni de 

voluntariat în scopul protecției animalelor, intenționează să devină medici veterinari. 

Altă formă de sensibilizare este reprezentată și de participarea unor elevi de-ai mei 

la proiecte care au tocmai acest obiectiv, de exemplu: elevele Bîrsan Paula Gabriela 

și Fogoroș Elena Miruna, din clasa a XI- a U, au participat la Proiectul Național 

„Tradiții și obiceiuri de păstorit”/ din localitatea Beidaud, jud. Tulcea, elaborând 

lucrările: Mielul omului, mieii Domnului/ proză; Păstoritul- 

libertate/ poezie. 

                   În concluzie, învățarea în comuniune cu 

natura este cea mai autentică modalitate de învățare 

școlară. Considerentele evidențiate în lucrarea mea, ca 

pedagog, vizează: propria-mi iubire profundă pentru 

natură; receptivitatea pe care o aveam, ca elevă, pentru 

învățarea școlară în mediul liber, natural; deschiderea pe 

care o au propriii elevi pentru această învățare; realitatea 

integrării naturii în lecțiile oricărei discipline școlare (cu exemplul propriu de bună 

practică, la opționalul „Pregătirea adolescenților pentru viață”).  

                   Natura este magistra vitae (lb. lat. = învățătorul vieții), iar comuniunea 

noastră cu ea înseamnă o expresie a fericirii și a bunului- simț. Pe acestea avem 

menirea de a le transmite elevilor noștri pentru a trăi armonios, pentru a aprecia 

viața- ca valoare supremă. 
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Teatrul școlar, metodă de educație pentru intrarea în marele teatru 

al lumii       

                  prof. Păuna Rodica  
Colegiului Național „George Coșbuc” Motru 

            

Inaugurat în 15 ianuarie 2015, cu prilejul celebrării Zilei Culturii Naționale, în 
cadrul proiectului mai amplu „Lumea ca spectacol”, clubul de lectură „Labirint” al 

Colegiului Național „George Coșbuc” din Motru, are ca ținte trezirea interesului 

elevilor pentru lectura de calitate, stimularea plăcerii de a citi, promovarea cărții ca 
modalitate de cunoaștere, de însușire a valorilor și virtuților morale, de estetizare a 

vieții, dar și încurajarea creativității și a expresivității, de multe ori surprinzătoare - 

într-un sens foarte plăcut - la vârsta adolescenței. „Labirintul” în care se pătrunde 
este cel al bibliotecii, al cunoașterii, dar și labirintul lăuntric, al multiplelor fațete ale 

personalității umane, fiecare membru descoperindu-și propriul ritm, propria voce, 

propria realitate. 

         Dintre activitățile prevăzute în programul clubului, derulate în perioada 2015 
– 2018, sub îndrumarea profesoarei Rodica Păuna, pot fi semnalate, pe lângă 

întâlnirile bilunare destinate lecturii, încheierea de parteneriate cu alte cluburi de 

lectură din țară, cu biblioteci și instituții de învățământ și de cultură, derularea unor 
proiecte de promovare a cărții, vizite și excursii tematice, organizarea de evenimente 

culturale, realizarea unei modalități de expresie artistică sincretică – teatrul 

senzorial labirint. Ultima activitate, cumulând textul literar, arta actorului, regia, 
scenografia, amenajarea traseului labirintic în care spectatorul-călător este condus 

de actorii-călăuze pentru a i se oferi momente dramatice surprinzătoare, receptate 

în absența văzului (proiect artistic inedit pentru România și metodă de creație 
nonformală introdusă în conștiința publicului european de galezul Iwan Brioc), a 

dezvoltat elevilor înscriși în proiect dorința de a experimenta și spectacolul de teatru 

convențional, cu public.  

         În interiorul clubului de lectură, răsărită din rădăcina teatrului senzorial, 
altoită pe contactul susținut cu spectacolul teatral, s-a născut trupa ”Labirint”, 

alcătuită din 15 elevi cu vârste între 

15 și 18 ani, care și-au descoperit o 
pasiune ce le-a marcat viața de 

liceeni. Cum în orașul Motru nu 

există teatru, iar evenimentele 
culturale sunt sporadice și susținute 

în cea mai mare măsură de școli, 

familiarizarea elevilor cu arta 
dramatică s-a produs prin 

intermediul parteneriatelor încheiate 

cu Teatrul Dramatic „Elvira 

Godeanu” din Târgu-Jiu și 
Departamentul de Artă Teatrală al 

Facultății de Litere și Arte din cadrul 

Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Aceste contacte au oferit posibilitatea 
vizionării de spectacole,  includerea elevilor în workshop-uri realizate de actori 

profesioniști, participarea, în calitate de spectatori, în 2016 și 2017, la Festivalul 

Internațional de Teatru de la Sibiu, experiență care a lăsat o amprentă puternică 
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asupra copiilor și care i-a impulsionat mai mult spre testarea propriilor aptitudini 

actoricești prin pregătirea unui spectacol marca „Labirint”.  

         Anul școlar 2016-2017 a fost dedicat realizării acestui proiect, în care s-au 
înglobat ore numeroase de muncă, repetiții, studiu, tatonări ale formulei celei mai 

potrivite pentru punerea în scenă a unui text, în același timp generos și dificil, 

„Cabaretul cuvintelor” de Matei Vișniec. Dificultatea a fost generată de caracterul 

hibrid al textului, care nu este un text dramatic, ci un grupaj de eseuri-poem, cu 
grad mare de simbolizare și metaforizare, fiind prin urmare nevoie de o adaptare 

scenică adecvată și de inventivitate artistică pentru a convinge și pentru a da 

prestației caracterul de spectacol, permițând însă și o mare libertate de creație. 
Rezultatul a fost o adaptare dramatică reușită după textul lui Vișniec, realizată în 

formula teatrului metaforic, ce combină sugestia subtitlului (”Exerciții de 

muzicalitate pură pentru actorii debutanți)” cu simbolurile degajate de tema 
principală a cărții, conturându-se prin text, mișcare, dans, lumi multiple  în 

interiorul limbajului viu, creator sau distructiv, infernal, niciodată banal, lumi în 

care personajele, oameni-cuvinte, cresc, evoluează, generând marele teatru al lumii.  
         Întreaga muncă a echipei s-a concretizat în două evenimente cu impact 

deosebit în rândul membrilor trupei și în conștiința privitorilor. În iunie 2017, piesa 

a fost reprezentată în incinta Casei de Cultură a orașului Motru, într-un spațiu 

improvizat și adaptat nevoilor teatrului, la spectacol participând elevi, părinți, 
profesori, parteneri ai proiectului, reprezentanți ai autorităților publice locale, prin 

impresia creată atingându-se ținte multiple: contactul cu un act de cultură, 

familiarizarea cu opera unui mare scriitor contemporan, provocarea de trăiri 
estetice superioare, creșterea prestigiului școlii în comunitate, dorința de a relua 

experiența. Un al doilea eveniment l-a 

constituit participarea, între 18 și 24 
septembrie 2017, a trupei de teatru 

„Labirint” a colegiului din Motru la 

Stage - International Youth Theater 
Festival, festival al liceenilor pasionați 

de teatru, desfășurat la Cluj, sub 

patronajul Fundației Părinți din 

România, în parteneriat cu 
Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, 

Universitatea” Babeș Bolyai” și alte 

instituții de învățământ și cultură. 
Angajându-se într-o competiție 

internațională, cu 23 de trupe participante, din 9 țări (325 de participanți, dintre 

care 117 internaționali), echipa din Motru s-a întors acasă cu un meritoriu premiu 
al II-lea la categoria „Cel mai bun spectacol”. Acest premiu a dat o și mai mare 

încredere membrilor trupei și a condus la continuarea proiectului în anul școlar 

2017-2018, cu punerea în scenă a unei alte piese de teatru ce va urma același 
traseu: realizarea unei reprezentații teatrale în comunitate și participarea la 

festivaluri. 

         Dincolo de certificarea imediată a calității unei activități de acest gen prin 

premii și aplauze, importanța proiectului se află în rolul educativ al teatrului, în 
influența pe care o exercită pe termen lung, arta actorului adăugând tehnicilor de 

specialitate și iubirii pentru frumos pe care o degajă orice artă, autocontrolul, 

dirijarea conștientă a energiilor interioare, rezistența la efort, empatia, prin 
capacitatea de a intra în ”pielea” altcuiva, colaborarea autentică, dăruirea 

https://www.facebook.com/festivalstage.ro/
https://www.facebook.com/festivalstage.ro/
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necondiționată. Mărturie stau cuvintele membrilor trupei, cărora li s-au luat la 

vremea respectivă interviuri. 

„Stage – International Youth Theater Festival a fost pentru mine o experiență 
interesantă și aducătoare de idei și viziuni noi, luând contact cu oameni importanți 

din lumea teatrului, dar și cu tineri entuziaști, iubitori de artă și de frumos, animați 

de forță creatoare și impuls vital. Am simțit atunci că toți acei oameni au aceleași 

idealuri cu ale mele, că acționăm solidari pe teritoriul frumosului, al creației, 
punându-i lumii oglinda în față și arătându-i, prin teatrul nostru, unde, ce și cum 

greșește. Am demonstrat, cred eu, că încă mai există tineri talentați, inteligenți, 

muncitori, valoroși, care cred în idealurile lor, în generația lor, în frumusețea 
tinereții, sincerității și a posibilului.” (Florin Răducu, membru al trupei Labirint). 

„Arta teatrală este una de care relativ puțină lume se mai bucură astăzi cu 

adevărat, aceasta fiind suplinită de cea cinematografică sau de alte activități. 
Pornind de la motto-ul festivalului (Teatru. Artă. Pasiune. Talent.), nu pot decât să 

mă bucur că am luat parte la acesta. Stage este despre zecile de repetiții, despre 

iubirea pentru frumos, despre emoții, despre simțire. Pentru mine, a însemnat 
vitalitate, energie, m-a ajutat să învăț ce înseamnă disciplina, autocontrolul, 

întrucât în momentul reprezentației, pentru a fi convingător și a da viață 

personajului, ideii, lucrului pe care îl reprezinți, trebuie să știi cine ești, de unde vii 

și care este scopul tău, teatrul devenind, într-adevăr, parte din educație. Cu alte 
cuvinte, participarea la festival a însemnat să «nu mă mai joc» de-a teatrul, ci să 

jucăm teatru. De asemenea, am vizionat cu plăcere spectacolele altor trupe, unele 

dintre ele fiind într-adevăr profesioniste, prin perspectiva asupra subiectului, joc 
scenic, dans. Luând contact cu oameni noi, cu mentalități diferite, cu alte culturi și 

cu diferite forme ale frumosului artistic, experiența Stage a fost una de neuitat, iar 

faptul că am fost apreciați de oameni din lumea teatrului ne-a făcut să simțim că 
am făcut ceva frumos.”(Dana Latu, membră a trupei ”Labirint”) 

 

„Iubirea pentru teatru îşi are rădăcinile în iubirea pentru literatură. Rădăcini. 
Exact despre asta am vorbit atunci când am urcat pe scena Stage, rădăcini şi aripi. 

Auzisem de nenumărate ori despre 

festivalurile unde te puteai bucura 

de teatru de dimineaţa până seara 
şi mi-am dorit să iau şi eu parte la 

aşa ceva. S-a întâmplat până la 

urmă. Experienţa aceasta a fost 
unul dintre cele mai frumoase 

lucruri pe care le-am trăit, am 

văzut spectacole minunate, am 
trăit emoţia de a juca într-o piesă 

de teatru, m-am bucurat de aerul 

Clujului, fiind pentru prima oară în acest oraş, iar faptul că Labirint a reuşit să fie 
pe locul doi la categoria «Cel mai bun spectacol» ne-a adus tuturor numai zâmbete. 

Ne-am bucurat că oamenilor le-a plăcut «Cabaretul cuvintelor» şi că au reuşit 

pentru 40 de minute să trăiască alături de noi printre litere, cuvinte, muzică şi 

dans.”(Andreea Idita, membră a trupei „Labirint”). 
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Sănătatea – bunul cel mai de preț 

prof. Sima Georgeta Daniela 
prof. Stoica Maria 

Liceului „Ștefan Diaconescu” Potcoava, Olt 
 

      La nivelul Liceului „Ștefan Diaconescu”, Potcoava, a fost inițiat în anul școlar 

2017-2018, de către cadrele didactice, Sima Georgeta Daniela si Stoica Maria, 
proiectul județean SĂNĂTATEA – BUNUL CEL MAI DE PREȚ. 

     Scopul acestui proiect a fost acela de a dezvolta interesul elevilor pentru 

practicarea sportului și de a conștientiza faptul că sănătatea este un capitol util 
pentru societate și nu există dezvoltare socio-economică fără sănătate 

     În cadrul proiectului au fost implicate un număr de 5 cadre didactice din 

unitatea școlară 90 de elevi din clasele a IX –a , a X- a și a XII-a, părinți, dar și 
reprezentanți ai Crucii Roșii Olt și ai comunități locale. 

Obiectivele proiectului sunt: abordarea unui stil de viață sănătos; prevenirea 

accidentelor și înstruirea populației în acordarea primului ajutor; creearea unei 

atitudini și a unui comportament sanogenetic; creearea unor conștiințe de educație 
pentru sănătate cu o cultură sanitară optimă; încurajarea creării si utilizării 

raționale a serviciilor pentru sănătate. 

În cadru PROIECTULUI  „SĂNĂTATE – BUNUL CEL MAI DE PREȚ”, au fost propuse 
o serie de activități instructiv-educative: stresul în sănătate; boli transmisibile; 

factorii de risc asupra sănătății; accidente, violență, abuz fizic; 10 octombrie – Ziua 

mondială a sănătății mentale; 1 Decembrie – ziua mondială anti SIDA; 31 mai – 
Ziua mondială fără fumat; 7 aprilie – Ziua mondială a sănătății. 

      Având in vedere faptul că încă de la vârste mici tot mai mulți copiii cad pradă 

factorilor nocivi, tutunul, alcoolul,cafeaua am desfășurat în Centrul de 
Documentare și Informare al școlii noastre un proces literar 

      VINOVAȚII SAU NEVINOVAȚII?, în care am implicat elevii claselor a XI-a si a 

XII care au avut de interpretat urmatoarele personaje , judecatorul, procurorul, 

avocatul, apărătorii, grefierul, aprodul, tutunul, alcoolul,cafeaua, primjuratul. 
Cunoscând faptul că tutunul,alcoolul și cafeaua aduc grave prejudicii pe plan 

social, familiei și profesiei unor întregi generații robite tentației de a fi „la zi” , de a fi 

„la modă” , aceasta activitate a venit în sprijinul elevilor în vederea conștintizării 
faptului că, aceste droguri favorizează starea de boală printr-un consum abuziv și se 

manifestă deopotrivă și asupra stării de sănătate a individului în timp, într-un mod 

de cele mai multe ori ireversibil. 
Rolurile atribuite fiecărui elev au fost bine structurate și documentate astfel 

încât elevii prezenți au putut identifica pericolul la care se expun astfel .. prin 

consumul de tutun , crește ritmul cardiac, se îngălbenesc dinții, apare tusea, scade 
rezistenta la infecții respiraorii a organismului, apar boli digestive, al vezicii urinare, 

pulmonar etc. 

Prin consumul de cafea duce la o cronică a organismului, oboseala, 
hiperglicemie, tulburări de tranzit intestinal, iar consumul de alcool duce la 

scăderea capacității de a gândi limpede, tulburări de vedere, greutate în coordonare 

a miscărilor, comă alcoolică sau se poate ajunge chiar și la deces. 

Dincolo de sănătate mai sunt ....  , întrebări în legătură cu plăcerea de a te 
otravi: costurile financiare. Expunerea celor din jur, mirosul neplăcut al respirației. 

 
„Cu siguranță sănătatea este mult mai valoroasă ca și banul deoarece sănătatea face 
banul”               – Samuel Johnson 
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Veniți să colindați cu noi, pentru eroi, străbuni și pentru voi! 
prof. Tulea Corina 

Liceul „Ioan Buteanu” Gurahonț, Arad 
 

 

           Sunt învățătoare la clasa a III-a în anul școlar 2017 – 2018 de la Liceul „Ioan 

Buteanu” din Gurahonț, județul Arad, dar mă ocup cu plăcere de activitatea 

artistică și cultural-patriotică pe care o desfășor cu elevii Ansamblului Folcloric 

„Laurii Zarandului” și cu Detașamentul nr. 8 de elevi voluntari „Crăișorii – Ioan 

Buteanu”, din cadrul școlii. 

            Crăișorii fac parte din Asociația „Țara Iancului – Iubirea Mea” din Deva, 

județul Hunedoara, cu care școala a încheiat un parteneriat ce s-a dovedit a fi 

fructuos din anul 2012. Anual, domnul președinte al asociației, inginer Ioan Paul 

Mărginean, secondat cu pricepere de doamna secretară Mihaela Zamfir elaborează 

un proiect pentru obținere de fonduri în vederea acordării premiilor detașamentelor 

de crăișori, care participă în luna decembrie la serbarea de colinde ce se desfășoară 

sub formă de concurs. 

             În noiembrie 2017 am completat fișele de înscriere pentru secțiunea de grup 

și secțiunea solist vocal, înscriind un efectiv de 11 elevi din clasele a III-a – a XII-a. 

Sâmbătă dimineața, 9 decembrie 2017, ora 08:00, am plecat cu microbuzul școlar, 

însoțiți de domnul director al liceului, profesor Teodor 

Păiușan și domnișoara profesoară Nicoleta Brînda, din 

Gurahonț, din fața statuii lui Ioan Buteanu spre Albac, 

județul Alba. Itinerarul a fost presărat cu opriri la 

Hălmagiu, la statuia lui Avram Iancu și Monumentul 

Eroilor, unde elevilor le-au fost prezentate informații 

istorice de către domnul director și preotul Nan, din 

localitate. A urmat Țebea, la mormântul lui Avram 

Iancu și Pantheonul Național, întâmpinați fiind de 

ghidul de acolo. La Crișcior, la troița lui Horea, Cloșca și 

Crișan, la Abrud, la statuile lui Avram Iancu, Ioan 

Buteanu și la temnița lui Horea s-au ținut alocuțiuni de 

către cei care s-au alăturat nouă pe parcurs ( profesori-

doctori în istorie, gradați din armată, scriitori etc.). Ajunși în Câmpeni, la orele 

amiezii, am poposit la monumentul lui Avram Iancu și am vizitat Muzeul de Istorie. 

În final am ajuns la Albac, la monumentul lui Horea, Cloșca și Crișan, întâmpinați 

de gazde, care ne-au oferit cazare și masă – Liceul Tehnologic „Țara Moților” și 

Primăria și Consiliul Local al Comunei Albac. 

               Duminică, 10 decembrie 2017, ora 09:00 a avut loc deschiderea Serbării 

de colinde în fața monumentului „Horea, Cloșca și Crișan” cu colindul „Trei păstori”. 

Concursul de colinde străbune creștine, cu premii, s-a desfășurat pe bază de 

regulament între formațiile înscrise, din cadrul Clubului de elevi voluntari – 

„Crăișorii” în Căminul Cultural Albac, în prezența unui juriu și a tuturor celor 

doritori să urmărească.  
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                 Grupul de elevi de la Gurahonț, condus de subsemnata, a îmbrăcat 

frumoasele și străvechile costume populare din pânză țesută în război și cusută cu 

ornamente de culoare albastră, 

au încălțat ghete de piele, fetele și 

cizme, respectiv opinci de piele, 

cei doi băieți. Pe deasupra au 

luat șubele păstrate de bunici de 

la străbunicii lor, iar pe cap fetele 

au purtat baticuri, iar cei doi 

băieți cușme din blană de miel. 

             În interpretare au cântat 

colindele „La cea tufă de bujoru” 

și „D`ale fiica gazdii” fiind 

răsplătiți cu aplauze furtunoase 

și îndelungate din partea publicului, iar din partea juriului cu  Premiul I. La 

secțiunea solist vocal elevul Gabriel Tulea, clasa a III-a, a prezentat colindul 

„Coborât-a, coborât” atât instrumental cu vioara, cât și vocal, iar colindul „Iar mem 

a corinda” l-a cântat în ritmul dubii (tobei), la rândul lui și acesta a impresionat în 

mod deosebit de plăcut atât juriul, cât și spectatorii, obținând Premiul I. 

 Închiderea Serbării de colinde la 

monumentul „Horea, Cloșca și Crișan” s-a 

făcut în acordurile glasurilor de crăișori, care 

au cântat cu toții „O,ce veste minunată”, iar 

apoi au avut loc depuneri de coroane în 

amintirea celor care și-au dat bucuroși viața 

pentru desființarea iobăgiei. 

                   Aceste activități sunt 

desfășurate de elevi cu deosebită plăcere, 

deoarece au ocazia să cunoască colindele vechi cântate de înaintașii noștri, portul 

popular străbun, cu prilejul deplasării iau contact cu alți copii de vârsta lor, văd 

locuri noi, cunosc oameni cu dragoste de neam și țară și nu în ultimul rând, sunt 

stimulați și de premii. 

                    Din 2012 suntem nelipsiți de la Concertul de colinde „Veniți să 

colindați cu noi pentru eroi, străbuni și pentru voi!”, iar pe viitor ne dorim la fel de 

mult ca până acum să fim nelipsiți de la această manifestare. 
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Adolescenţă fără dependenţă 
                                                                                   prof. Popescu Alina 

prof. Szedlak Simona 
                                                                    Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu” Arad 

 

 Consumul de droguri în rândul adolescenţilor a devenit în România o problemă 

socială, iar tinerii au fost surprinşi într-o situaţie destul de vulnerabilă, pentru că 
drogurile sunt o provocare la adresa curiozităţii. S-a observat că de la o zi la alta 

numărul adolescenţilor consumatori de droguri şi chiar dependenţi de acestea, 

creşte. În acest sens, rolul şcolii este unul esenţial. Prin activităţi şi proiecte 
educative pot fi promovate în rândul elevilor comportamente pentru un stil de viaţă 

sănătos. Şcoala noastră se înscrie într-un astfel de demers prin proiectul prezentat 

mai jos. 

A. DENUMIREA  PROIECTULUI  :  ,, ADOLESCENŢĂ FĂRĂ DEPENDENŢĂ’’ 
a. Tipul de educaţie în care se încadrează : Educaţie pentru sănătate 
c. Tipul de proiect : proiect judeţean. 
      B. COORDONATORI: 

 Popescu Alina – COLEGIUL TEHNIC AUREL VLAICU ARAD 
 Szedlak Simona- COLEGIUL TEHNIC AUREL VLAICU ARAD 

C. ARGUMENT 

Consumul de droguri a luat forma unui fenomen social în ţara noastră, 
populaţia cea mai expusă acestui comportament fiind adolescenţii şi tinerii. Ei sunt 

cei mai expuşi consumului deoarece adolescenţa este vârsta la care se formează 

identitatea de sine, se definitivează personalitatea, se construiesc principii de viaţă; 
adolescentul este în căutare de modele, iar dacă modelele sunt reprezentate de 

personaje negative, creşte posibilitatea ca adolescentul să adopte comportamentul 

modelului său. Adolescenţii tind să adopte comportamente de risc precum 

consumul de alcool, tutun şi droguri,  deoarece prin prisma dorinţei sale de a fi unic 
aceştia adoptă forme de conduită ce se încadrează în trei tipuri principale (J. 

Rousselt ,,Adolescentul, acest necunoscut”):  1.  conduita revoltei ; 2. conduita 

închiderii în sine; 3. conduita exaltării şi a afirmării  
   

D. DESCRIEREA PROIECTULUI :  
SCOPUL PROIECTULUI 

 Formarea în rândul elevilor a abilităţilor de viaţă sănătoasă necesare luării unor 
decizii corecte şi responsabile privind consumul de alcool, tutun, droguri 

 Informarea elevilor cu privire la efectele şi riscurile implicate de comportamentele de 
risc 

OBIECTIVE: 

 Identificarea factorilor care determină consumul de alcool, tutun, droguri în rândul 
tinerilor 

 Atragerea şi implicarea elevilor şi a comunităţii în organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de prevenire a consumului de substanţe nocive 

 Conştientizarea părinţilor cu privire la necesitatea de a-şi educa copiii referitor la 
riscurile pe care le implică consumul de alcool, tutun şi droguri 

 Promovarea unor materiale preventive (articole, fluturaşi) în cadrul unităţii de 
învăţământ 

GRUP ŢINTĂ 
- elevii și cadrele didactice de la Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad  

DURATA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI:  ianuarie 2018 – iunie 2018 
RESURSE: 

 Umane: - elevii și cadrele didactice de la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad 
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 Materiale: articole de birotică și papetărie pentru realizarea materialelor necesare 
derulării în bune condiții a proiectului 

 Finanțare bugetară și extrabugetară 
PARTENERI: Consiliul Școlar al Elevilor de la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad 

                        Inspectoratul Școlar al Județului Arad 
                        Inspectoratul Judeţean de Poliţie Arad 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
activității 

Descrierea pe scurt a activității Perioada de 
desfășurare 

Parteneri 

 
1. 

 
     

Părinţi 
responsabili – 
Copii informaţi 

 

         Organizarea unor lectorate cu 
părinţii. Părinţii elevilor sunt 
conştientizaţi de faptul că 
populaţia vulnerabilă la consumul 
de droguri este cea formată din 
adolescenţi şi tineri care sunt mai 
predispuşi la experienţe noi  

 
 
 

Ianuarie 
2018 

 
Consiliul 

Reprezentativ al 
Părinţilor 

 
CJRAE 

 
 

2. 

 
Stop! 

Ne informăm! 
 

Vizionarea de materiale audio-
vizuale 

Realizarea de dezbateri pe teme 
care vizează faptele de violenţă, 
absenteismul şcolar, consumul de 
alcool, tutun, droguri  

 
 

Februarie-
Martie 2018 

 
 

ISJ Arad 
IPJ Arad 

 
 

3. 

 
Faptele penale şi 
consecinţele lor 

 

Organizarea unor întâlniri ale 
elevilor cu personal de specialitate 
(judecător în cadrul Tribunalului 
Arad) 

 
 
Martie 2018 

Centrul de 
Prevenire, 

Evaluare şi 
Consiliere Antidrog 

Arad 

 
 

4. 

 
Învaţă să spui 

NU 
 

Consilierea elevilor privind un 
stil de viaţă sănătos 

Participarea la orele de 
consiliere şi orientare a medicului 
şcolar 

 
Aprilie 2018 

 
Medicul şcolar 

5. Luna antidrog 
 

Expoziţie de desene şi realizarea 
de materiale (flyere) informative ce 
vor fi distribuite elevilor şcolii 

Mai 2018 Consiliul Şcolar 
al elevilor 

 
E. MODALITĂȚI DE EVALUARE: 
 monitorizarea atingerii obiectivelor de coordonatorii proiectului;  

 măsurarea impactului asupra beneficiarilor direcți și indirecți , mediatizarea 
proiectului;  

 expunerea lucrărilor realizate; 
 realizarea unui portofoliu cuprinzând materiale care promovează acest proiect. 

 
ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE ŞI MEDIATIZARE 

Proiectul va fi promovat pe site-ul şi pagina de facebook a Colegiului Tehnic„Aurel Vlaicu”   
PRODUSELE PROIECTULUI   

- portofoliu cu materialele realizate în cadrul proiectului;  
- diplome;  
- imagini  

F. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI  
Implicarea elevilor noştri în această activitate este benefică, oferind cadrelor didactice 

prilejul de a-i sensibiliza în privinţa unui stil de viaţă sănătos. Şcoala are un rol esenţial în 
activitatea de prevenire prin obiectul ei de formare a unor elevi care pot lua decizii 
responsabile şi sănătoase. 
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Tabăra „O plimbare prin pădurea narativă” – sport și creativitate 
director prof. Mandache Gheorghe 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

„O plimbare prin pădurea narativă" este un proiect de promovare a 

activităţilor sportive și literare iniţiat de către Liceul cu Program Sportiv și Centrul 

Cultural Județean Arad. Activitatea s-a desfășurat în 

tabăra de la Moneasa, locație oferită de Centrul 

Cultural județean 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 
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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. 

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 activitățile 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 afișat zâmbetul și voia bună. 

De-asemenea elevii-sportivi au avut parte zilnic de un antrenament, fiecare 

elev antrenându-se în sportul pe care-l practică, de către profesorii antrenori: prof. 

Körösi Ramona, prof. Mandache Gheorghe. 

Proiectul s-a desfășurat în parteneriat cu 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. 

Mărturisesc că a fost una dintre cele mai 

frumoase experienţe literare din viaţa mea. Pe 

lângă faptul că am văzut diferite modalităţi de 

abordare a „personajului preferat”, am văzut că 

există numeroase cadre didactice care îşi 

desfăşoară activitatea didactică cu toată 

dăruirea. Pe parcursul organizării, în ciuda unor 

diferite „hopuri”, am văzut că am în jurul meu 

elevi care văd în actul lecturii o modalitate de a 

trăi. 

De-asemenea, acest proiect a scos la iveală 

și munca cadrelor didactice de pe parcursul unui an şcolar, dar și implicarea elevilor 

în toate activitățile propuse. 
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Energia  verde 

prof. Cristiana Crețu 
Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești 

 

Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești este o instituție VET de referință 

din județul Argeș care are o experiență îndelungată și de succes în managementul 
proiectelor de cooperare europeană în domeniul formării profesionale (Leonardo da 

Vinci și Erasmus+).   

Proiectul interdisciplinar Erasmus+ nr. 2016-1-DE02-KA116-002833 având 
ca temă ,,Interdisciplinary education project about renewable energy and 

efficient energy usage“, s-a derulat în perioada 23.09.2017 - 07.10.2017, în 

cadrul strategiei de cooperare internaţională la Colegiul Tehnic ,,Costin D. 
Neniţescu” Piteşti (instituţia fiind certificată pentru acest tip de proiecte) și în 

deplină concordanță cu Strategia de internaționalizare a școlii aprobată prin 

obținerea Chartei VET.  

Coordonatorii au fost: 
 Berufskolleg Uerdingen Krefeld, Germania – coordonator: prof.  Mückshoff  

Andreas 

 Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenitescu” Pitesti (instituția gazdă) – coordonatori: 
prof. Crețu Cristiana, prof. Zaharescu Magdalena 

Proiectul s-a derulat în regim de reciprocitate, partenerii germani venind în 

fiecare an în școala noastră pentru a implementa proiecte de mobilitate IVT, 
VETPRO, VET learners și STAFF, iar elevii noștrii participând din 1998 la proiectele 

de mobilitate profesională desfășurate la Berufskolleg Uerdingen Krefeld, Germania. 

Elevii participanți la proiect au lucrat în echipe mixte formate din elevi 
români și germani: 14 elevi germani din sistemul dual (practicanți în companiile 

Lanxess (Bayer), Covestro, Solvay, Henkel, Siemens, Reemers, Acadon AG) și 14 

elevi români distribuiți astfel:  

 8 elevi germani și 8 elevi români, specializările Tehnician chimist de 
laborator și Tehnician ecolog și protecția calității mediului; 

 4 elevi germani și 4 elevi români, specializările Tehnician în automatizări și 

Tehnician operator tehnică de calcul 
 2 elevi elevi germani și 2 elevi 

români, specializarea Tehnician mecanic 

pentru întreținere și reparații  
De asemenea, la proiect au participat 

13 VET STAFF (11 profesori germani de la 

Berufskolleg Uerdingen Krefeld, directorul 
Centrului de instruire al firmei Bayer, 1 

formator al firmei Siemens), 1 formator al 

firmei Bayer și 10 profesori români de la 

Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenitescu” 
Pitesti.   

Activități din cadrul proiectului s-au derulat în cadrul a 4 ateliere de lucru: 

 Atelierul chimic – 4 grupe ( 1 elev german și 1 elev roman) – sinteza 
motorinei biodiesel și sinteza bioetanolului în laboratoarele chimice ale liceului; 

 Atelierul de electronică și automatizări – 2 grupe ( 1 elev german și 1 elev 

roman) – construirea unei ministații meteo, montarea unui panou cu celule solare și 
a unei instalații fotovoltaice pe acoperișul liceului; 
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 Atelierul mecanic – 1 grupă ( 1 elev german și 1 elev roman) – au realizat 

dispozitivele și echipamentele cerute de colegii membrii ai Atelierul de electronică și 

automatizări (necesare realizarii stației meteo, etc.) 
Valorile europene promovate  prin acest proiect 

au fost: 

 promovarea egalității de șanse și a integrării 

sociale; 
 promovarea învățării pe tot parcursul vieții; 

 dezvoltarea de parteneriate de cooperare la nivel 

european între instituții de formare profesională inițială 
şi întreprinderi 

Impactul la nivelul școlii și la nivel regional a 

constat în: 
 ameliorarea calității şi promovarea inovării în 

sistemul de învățământ profesional şi tehnic; 

 creşterea atractivității învățământului profesional 
şi tehnic în regiune şi promovarea cooperării europene 

în formarea profesională inițială ; 

 promovarea metodelor de învățare activ-

participative – lucru în echipe, proiecte etc.,  
 integrarea tehnologiilor informaționale şi de comunicație în procesul de 

învățare – audio-vizual, materiale pe suport electronic, etc. 

 Beneficiile aduse participanților prin activitățile din programul zilnic de lucru 
au constat în: îmbunătățirea competențelor profesionale, dezvoltarea competențelor 

de comunicare în limba engleză, creșterea încrederii de sine, a capacităţii de a lucra 

în echipă în context internaţional, sporirea șanselor de integrare pe piața europeană 
a forței de muncă. Validarea rezultatelor s-a efectuat prin recunoasterea notelor 

obținute de participanți la evaluările curente și finale aplicate pe perioada 

desfășurării proiectului şi prin acordarea certificatelor Europass Mobility.  
Participarea la aceste proiecte aduce un plus de valoare dezvoltării personale 

care va spori șansele participanților de integrare pe piața muncii, urmare a noilor 

cunoştinţe, abilităţi și competențe 

dobândite. 
Prin implementarea proiectelor 

europene a crescut gradul de 

internaționalizare al instituției 
noastre, acestea derulându-se în 

cadrul unei strategii de colaborare 

internațională. S-a asigurat 
durabilitatea și sustenabilitatea 

rezultatelor proiectelor prin 

propunerea și aprobarea spre 
finanțare a două proiecte Erasmus+ 

pentru anul școlar 2018 – 2019, în 

cadrul aceluiași parteneriat 

internațional. 
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Activitate extracurriculară. 

Proiect educaţional implementat într-o instituţie de învăţământ 
special  

    prof. Fekete Florian-Alexandru 

Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Brădet’,  
localitatea Săcele, județul Braşov 

Repere generale 

     La Conferinţa mondială pe tema educaţiei specială, desfăşurate sub egida 
UNESCO, la Salamanca, Spania, între 7 şi 10 iunie 1994, delegaţii a 88 de guverne 

şi 25 de organizaţii internaţionale au adoptat o declaraţie comună care conţine 

următoarele puncte: 

 „fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie şi fiecărui copil 

trebuie să i se ofere şansa de a ajunge şi de a se putea menţine la un nivel 

acceptabil de învaţare; 

 fiecare copil posedă caracteristici, interese, aptitudini şi necesităţi de 
învaţare proprii; 

 proiectarea sistemelor educaţionale şi implementarea programelor 

educaţionale trebuie să ţină seama de marea diversitate a caracteristicilor 

şi trebuinţelor copiilor incluşi în procesul educaţional.  

 şcolile trebuie să-şi adapteze procesul didactic conform unei pedagogii 
centrate asupra copilului, capabile de a veni în întâmpinarea nevoilor de 

cunoaştere ale fiecărui copil în parte.” (Declaraţia Conferinţei de la 

Salamanca). 
      „Voluntar pentru copii – suflet pentru suflet!” conţine şi a implementat în tot 

timpul activităţilor desfaşurate, principiile educaţiei speciale care asigură copiilor 

cuprinşi în proiectul educaţional modalităţi prin care elevul să se cunoască mai 
bine şi să aleagă trasee şcolare şi profesionale în concordanţă cu posibilităţiile 

proprii şi cu oportunităţile existente în reţeaua şcolară şi pe piaţa muncii.   

Introducere  
      Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Brădet”, din localitatea Săcele, 

judeţul Braşov este o instituţie de 

învăţământ special care îşi oferă 
sprijinul şi competenţele copiilor 

cu dizabilităţi/tulburări de la 

gradele cele mai uşoare până la 

cele grave, în general aparţin 
etniei rome, majoritatea sunt 

instituţionalizaţi, care totodata 

deţin anumite 
dizabilităţi/tulburări de la 

gradele cele mai uşoare până la 

cele grave. Elevii care aparţin 
grupului ţintă a proiectului 

educaţional sunt în număr de 13 şi au vârste cuprinse între 7 şi 18 ani. Elevii 

incluşi în acest program sunt majoritatea instituţionalizaţi iar ceilalţi provin din 
familii defavorizate în risc social. Cazul elevilor care nu provin din cadrul familiei 

este diferit decat cel oarecum cunoscut de noi toţi. Acesti elevi instituţionalizaţi sunt 

cei care au fost abandonaţi dupa naştere sau în timpul vieţii şi au ajuns în cele din 

urmă la acest centru, la aceasta scoala, trecând prin alte centre de plasament şi 
totodată prin alte instituţii de învăţământ. 
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        Importanţa acestor activităţi din proiect constă în faptul că traseul şcolar al 

acestor elevi este influenţat de traseul şcolar special pe care îl urmează în acest 

moment, care o să influenţează ulterior orientarea profesională şi apoi deciziile în 
cariera în general, dacă se poate spune aşa. Activităţile desfăşurate în acest proiect 

educaţional au un dublu scop: pe de-o parte să-i ofere elevului cu dizabilităţi şanse 

de a găsi  activităţi productive care sa-i ofere satisfacţie profesională în muncă, iar 

pe de altă parte ele servesc societăţii ca mecanism de incluziune socială şi de 
compatibilizare a aspiraţiilor individuale cu interesul social. Prin activităţile 

desfaşurate, bazate pe umor, responsabilitate şi buna-dispoziţie, dorim ca viitorul 

tânăr să fie adaptat la muncă şi să aibă performanţe optime, ceea ce constituie un 
mare avantaj pentru individ cât şi pentru societate. Fiind o acţiune centrată pe elev, 

porneşte de la interesele acestuia, de la aptitudinile şi înclinaţiile sale, de la 

posibilităţile sale concrete şi încearcă să asigure din start posibilităţi de adaptare 
individuală.  

Planificarea şedinţelor şi secvenţele ilustrative pentru maniera de lucru. 

Prima întâlnire.  
Obiective: facilitarea intercunoaşterii; motivarea pentru participarea la grup – 

stimularea interesului şi curiozităţii; deblocarea inhibiţilor; stimularea 

spontaneităţii şi autenticităţii; cunoaşterea şi negocierea regulilor de grup; 

resemnificarea unor aspecte respinse sau neştiute ale personalităţii. 
Tehnici de lucru: joc – exerciţiu de prezentare; exerciţiu de intercunoaştere; 

exerciţiu de relaxare - desenul persoanei scris pe foaie; terapia prin mişcare – “Hora 

Unirii” şi “Braşoveanca”. 
 

A doua întâlnire.  
Obiective: deblocarea exprimării; stimularea spontaneităţii; facilitarea 
intercunoaşterii; creşterea coeziunii grupului; formarea deprinderilor autonome de 

hrana şi igienă personală; resemnificarea unor aspecte respinse sau neştiute ale 

personalităţii. 
Tehnici de lucru: tăierea produselor folosite pentru pizza; spălarea, decojirea şi 

felierea fructelor pentru realizarea salatei de fructe; terapia prin mişcare – “Hora 

Unirii” şi “Braşoveanca”; identificarea unor modalităţi de relaxare şi de exprimare a 

furiei. 
 

A treia întâlnire. 
 Obiective: dezvoltarea 
atitudinii faţă de valorile 

religioase prin urări, poezii şi 

colinde; terapia prin mişcare – 
“Hora Unirii” şi 

“Braşoveanca”; formarea 

deprinderilor de igienă 
personală; descoperirea şi 

utilizarea resurselor creative 

şi estetice; identificarea unor 

modalităţi de relaxare şi de 
exprimare a furie; 

,resemnificarea unor aspecte 

respinse sau neştiute ale personalităţii. 
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Tehnici de lucru:art-terapia; exerciţii estetice prin diverse tehnici (pictură, tehnica 

şervetelului etc.); exerciţii de realizare a diverselor obiecte de Crăciun. 

A patra şi a cincia întâlnire.  
Obiective: crearea deprinderilor psihomotorii (echilibru pe gheaţă, locomoţie pe 

gheaţă); rezistenţă la efort fizic; jocuri pe gheaţă şi exerciţii fizice; identificarea unor 

modalităţi de relaxare şi de exprimare a furiei; resemnificarea unor aspecte respinse 

sau neştiute ale personalităţii 
Tehnici de lucru: terapie prin mişcare (patinaj) 

 

A şasea întâlnire. 
 Obiective: dezoltarea 

motivaţiei şi a afectivităţii prin 

concordanţă dintre implicare 
în activitate - valoarea şi 

estetica produselor realizate; 

creşterea implicării în activităţi 
artistice de modelare şi 

impletire; identificarea unor 

modalităţi de relaxare şi de 

exprimare a furiei; 
resemnificarea unor aspecte 

respinse sau neştiute ale 

personalităţii. 
Tehnici de lucru: art-terapie; realizarea de şnuturi din alb cu roşu; realizarea de 

figurine din ceară şi fimo; crearea marţişorului prin coroborarea şnurului şi a 

marţişorului; terapie prin mişcare (dans şi cântec). 
A şaptea întâlnire.  

Obiective: creşterea implicării în activităţi artistice şi croitorie; identificarea unor 

modalităţi de relaxare şi de exprimare a furiei; resemnificarea unor aspecte respinse 
sau neştiute ale personalităţii; terapie prin mişcare (dans şi cântec). 
Tehnici de lucru: art-terapie; realizarea unor păpuşi (băieţi şi fete) din  fire de lână; 

ascultarea unei poveşti despre primăveră, marţişor, luna martie; terapie prin 

mişcare (dans şi cântec). 
 

Interpretarea rezultatelor 

      Pe lângă evaluările obiective, obiectele şi produsele realizate s-au observant şi 
achiziţii atitudini, emoţii şi comportamente ale participanţilor la activităţile din 

proiect. Majoritatea copiilor au demonstrat o îmbunătăţire a comunicării verbale şi 

nonverbale, a asertivităţii şi a capacităţii de rezistenţă la efort. Ei şi-au dezvoltat 
empatia şi capacitatea de a se cunoaşte şi de a lua în considerare sentimentele şi 

înclinaţiile spre un domeniu de activitate. Prin intermediul acestui proiect, elevii 

participanţi au avut ocazia să se cunoască mai bine, să devină conştienţi de unele 
dintre reacţiile lor şi să le eficientizeze, adaptându-le propiilor nevoi în acelaşi timp 

cu luarea în considerare a celorlalţi. Elevii şi-au identificat nevoile şi aşteptarile, 

atât cele realiste cât şi cele mai puţin posibile şi au învăţat să îşi formuleze scopuri 

şi dorinţe clare, precise şi fezabile.  
      Mulţi dintre ei şi-au depăşit blocajele proprii precum timiditatea, ruşirea şi 

egoismul, schimbându-şi perspective în care se vedeau pe sine şi pe ceilalţi. O 

importantă achiziţie a reprezentat-o optimizarea imaginii de sine şi întărirea Eului 
şi descoperirea de a face faţă într-un mod mai eficient la situaţiile şcolare şi 
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profesionale. O resursă activă este creativitatea, aplicată nu numai în activitatea 

productivă în cadrul întâlnirilor tematice dar mai ales în gestionarea propriei vieţi 

emoţionale, relaţionale, şcolare şi profesionale. Ei au descoperit cum e să fie 
inventivi în observarea şi abordarea propriilor talente şi predispoziţii spre un tip de 

activitate.  Cât priveşte relaţionarea în cadul grupului s-a remarcat deschiderea 

către cunoaştere şi înţelegere către stabilirea unor relaţii noi, bazate pe înţelegere şi 

reguli diferite de cele cu care erau obişnuiţi.  
 

Concluzii 

      Prin construirea, organizarea şi desfăşurarea acestui modul experimental 
centrat pe dezvoltarea abilităţilor, comportamentelor şi atitudinii faţă de orientarea 

şcolară şi profesională, ne-am îndeplinit obiectivele propuse. Obiectivele au fost 

atinse iar rezultatele cantitative şi calitative evidenţiază o reducere semnificativă a 
agresivităţii adolescenţilor. Aceşti elevi trăiesc într-un mediu puternic conflictual şi 

au puţine resurse la dispoziţie pentru a reuşi să-şi formeze un sistem de experienţe, 

competenţe şi valori cu adevărat utile şi eficiente. 
      Acest program experimental a evidenţiat atât nevoia foarte puternică pentru 

programe de dezvoltare personală la vârsta pubertăţii cât şi potenţialul ridicat de 

transformare şi creştere existent. Există foarte mulţi adolescenţi  care resimt o 

agresivitate foarte mare, şi, fie că o manifestă în exterior, fie că o internalizează, ei 
au dificultăţi pregnant de a face faţă provocărilor continue de a-şi forma relaţii 

constructive.         

      Cu siguranţă, acest proiect educaţional de creare şi dezvoltare de abilităţi, 
comportamente şi atitudini nu se poate compară cu alte proiecte de talie superioară 

si cu impact direct înregistrat însă totuşi “Voluntari pentru copii – suflet pentru 

suflet” promovează principiile în materie de educaţie conform organismelor 
internaţionale, precum şi a prevederilor incluse în Declaraţia drepturilor cu diferite 
tipuri de handicap, în care se menţionează că “persoanele cu handicap/deficienţe au 

aceleaşi drepturi fundamentale ca şi ceilalţi cetăţeni de aceeaşi vârstă, fără 

discriminare pe motive de gen, limba vorbită, religie, opinii politice, origine 
naţională sau socială, stare financiară sau orice altă caracteristică a persoanei în 

cauză sau a familiei sale.”   

 
Bibliografie: 
1. Gherguţ, A,. (2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiale şi 
incluzive în educaţie, Polirom, Iaşi 
2. Verza, E., Paun, E. (coord.), (1998), Educaţia integrată a copiilor cu handicap, UNICEF şi 
Asociaţia RENINCO Romania, Bucureşti 
3. Declaraţia de la Salamanca şi direcţiile de acţiune în domeniul educaţiei speciale. Conferinţa 
mondială asupra educaţiei speciale: acces şi calitate, Salamanca, Spania, 1994 (editată în limba 
română de Reprezentanţa Specială UNICEF în România, 1995). 
4. Proiect educaţional “Voluntari pentru copii – suflet pentru suflet”. Manager de proiect: Fekete 
Florian Alexandru. 

 

 
 

 
 

 
 

 



Tribuna sportivului, nr. 11 ~ An școlar 2017-2018 ~ 
 

126 

 

Clubul de teatru școlar în limba engleză – o experiență personală 
prof. Păsculescu Florina  

Liceul Național de Informatică, Arad 
 

Numele activității: Drama Club – ACT4U,  

Numărul participanților la activitate: 8 elevi în anul școlar 2017-2018 
Descrierea activității desfășurate: Clubul de teatru școlar în limba engleză a luat 

ființă în toamna anului 2008. De atunci și până în prezent (cu o pauză de 3 ani 

pentru C.I.C.) am avut bucuria de a 
crește cu și pentru un număr de peste 

30 de elevi-actori cu vârste cuprinse 

între 6 – 16 ani. 
 În fiecare an școlar ne întâlnim 

la clubul de teatru școlar în limba 

engleză și desfășurăm jocuri de 

autocunoaștere, cunoaștere, 
schimbare a perspectivei, apoi lucrăm 

la un text pentru viitorul spectacol din 

anul respectiv. În multe cazuri 
membrii echipei de teatru fac traducerea textului din limba română în engleză. 

Următoarea etapă urmărește construirea scenelor componente ale viitorului 

spectacol. După lucrul individual pentru fiecare scenă urmează repetițiile care 
sudează scenele între ele, astfel încât luna mai al fiecărui an școlar aduce câte un 

spectacol nou al trupei de teatru și participarea la festivale de teatru de gen.  

 Nici anul școlar 2017-2018 nu a făcut excepție, astfel că în luna septembrie 
am lansat invitația elevilor din clasa a VII-a de la școala unde predau și am început 

”distracția” cu 8 elevi inimoși: Carina Bărar, Denisa Blaj, Bianca Bulzan, Amalia 

Martin, Paula Măduța, Irina Panin, Oana Spiridon și Tudor Țurlea. 

 În luna octombrie ne-am întâlnit pentru a suda echipa, membrii trupei s-au 
cunoscut mai bine, în afara orelor de curs. Am hotărât împreună regulile trupei și 

am schițat planul cu finalitatea participării la un festival de teatru școlar în limba 

engleză.  
                           

Câteva dintre atelierele desfășurate a fost 

condus de actorul Ștefan Statnic, care s-a 
alăturat cu toată generozitatea, pasiunea și 

implicarea în jocul nostru. 

 Tot în cursul lunii octombrie am lecturat 
în cadrul clubului textele originale care urmau a 

fi adaptate și apoi traduse. Anul acesta am ales 

5 dintre schițele lui  I.L. Caragiale, pe care le-am 

adaptat și transformat într-o poveste de 30 de 
minute. Bătrânul Mandache Potropopescu, 

lacom și cam avar își folosește tânăra soție 

pentru a obține diverse servicii. Tânăra Mitza 
Potropopescu se consolează în brațele junelui 

jurnalist Mitică Lefterescu – Pennilessescu, însă 

acesta este vânat și de familia Piscopesco – 
mama Tincutza, fiicele Mandy și Adele. Mătușa 
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Mitza, sora Tincutzei este victimă colaterală, iar doamna controlor de bilete pune 

piciorul în prag și împarte amenzi făra milă. 

                                              
 „Call Them Humans If You Like” beneficiază și de un afiș conceput și desenat 

de membra trupei, Oana Spiridon. 

IMPACTUL ACTIVITĂȚII ASUPRA ELEVILOR: performanță și rezultate școlare mai 

bune; 

- creșterea nivelului de creativitate; 

- manifestarea gândirii critice; 

- implicarea în actul decizional; 

- stare de spirit foarte bună, incredere în sine, nivel de stimă de sine ridicat; 

- mai puține griji privind viitorul, integrare socială mai ușoară, evitarea izolării 
sociale; 

SUSTENABILITATEA ACTIVITĂȚII:  ”Dicționarul explicativ al limbii române” 
definește sustenabilitatea ca fiind ”calitate a unei activități antropice de a se 

desfășura fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci fără a 

compromite posibilitățile de satisfacere a nevoilor generațiilor următoare.” 
Sustenabilitatea activității educative descrise în rândurile de mai sus ar putea 

lua în considerare următoarele 

componente:  

de mediu – prin utilizarea 
responsabilă a resurselor materiale ale 

școlii (sala de repetiții, electricitate). 

           economică – prin folosirea 
resurselor deja existente, de exemplu 

costumele personajelor sunt alcătuite 

din garderoba fiecărui membru al 
trupei. 

 sociale – prin asigurarea 

aplicării principiilor de bună purtare, 
relaționare. 

 culturale – prin promovarea 

propriei identități, prin manifestarea 

spiritului ludic. 
 tehnologice – prin folosirea mijloacelor audio-video, telefoane, PC, boxe. 

            internaționale – prin adaptarea textelor de teatru românesc într-o limbă de 

circulație internațională.  
 

Toate cele de mai sus, dar mai ales vizionarea pe viu al unui spectacol al 

trupei ACT4U, demonstrează că activitatea clubului de teatru în limba engleză are 
ca finalitate dezvoltarea armonioasă şi integrantă a educabilului în societatea 

modernă. 
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Diferiți, dar împreună reușim! 

      prof. Putnic Laura  
  Colegiul Național “Elena Ghiba Birta” Arad  

 

În  cadrul proiectului  De ce să fiu voluntar?, lansat de Asociația Activ pentru 

comunitate,  prin Paul Albu, de 20 de elevi voluntari de la Colegiul Național „Elena 

Ghiba Birta” s-au implicat  într-un proiect de colaborare cu Centrul Integra. Scopul 

parteneriatului inițiat a fost îmbunătăţirea modului de înţelegere şi cunoaştere a 

necesităţilor şi dificultăţilor individuale cu care se confruntă ceilalţi membri ai 

comunităţii, în acest caz copiii cu sindrom Down de la Centrul Integra. De 

asemenea, s-a urmărit încurajarea elevilor în sensul implicării în lucrul cu copiii 

defavorizaţi în vederea susţinerii unui proces de integrare socială şi dezvoltare 

educativă. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea unor calităţi, cum ar fi implicarea şi spiritul 

de echipă prin identificarea unor strategii de cooperare prin joc și învățare 

interactivă s-au numărat printre obiectivele proiectului. 

Parteneriatul dintre Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” și  Centrul Integra a 

luat naștere din dorința elevilor de a se implica în acțiuni de voluntariat și la 

inițiativa elevului Răzvan Creștin de a ajuta copiii cu sindrom Down, pe care îi 

cunoscuse cu ocazia altor activități. 

            În  cadrul 

proiectului județean  

De ce să fiu 

voluntar?, activitățile 

celor 20 de elevi de la 

Colegiul Național 

„Elena Ghiba Birta”, 

coordonați de prof. 

Laura Putnic, alături 

de psiholog Adina 

Sima și de elevul 

Răzvan Creștin s-au 

desfășurat  sub 

denumirea Diferiți, dar împreună reușim! și s-au întins pe parcursul a doi ani școlari: 

2016-2017, 2017-2018. 

În octombrie 2016, elevii voluntari de  la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” 

au organizat la Centrul Școlar de Educație Incluzivă activități de socializare, dans, 

povești interactive pentru copiii de la Centrul Integra, acestea având drept scop 

înţelegerea şi cunoaşterea dificultăţilor individuale cu care se confruntă copiii cu 

sindromul Down și dezvoltarea sensibilității și altruismului pentru persoanele aflate 

în dificultate. 
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În noiembrie 2016, elevii voluntari i-au invitat la Colegiul Național „Elena 

Ghiba Birta” pe copiii de la Centrul Integra  pentru a realiza împreună felicitări 

pentru Moș Crăciun și pentru a găti împreună, în scopul  implicării copiilor cu 

sindrom Down în diverse activități, relaționării cu aceștia prin joc și învățare 

interactivă. La sfârșitul activității Moș Crăciun a oferit daruri iar copiii i-au arătat 

felicitările realizate și i-au oferit dulciurile pregătite de ei. 

În octombrie-noiembrie 2017 un alt grup de 20 de voluntari  a participat la 

două activități în cadrul  Centrului Integra -  un  atelier de arte plastice – desen, 

pictură, colaje și o activitate destinată sărbătorilor de iarnă: colinde, jocuri și 

cadouri oferite de Moș Nicolae. 

Atât elevii voluntari cât și copiii de la Centrul Integra au participat cu 

entuziasm la activitățile propuse, au relaționat unii cu alții, copiii obişnuiţi au stau 

lângă copiii speciali, s-au simțit toţi egali, au învățat  că cel de lângă tine, care se 

mișcă mai încet, trebuie ajutat, că cel care uită un cuvânt, trebuie ajutat să şi-l 

amintească, că cel ce vine spre tine cu braţele întinse, zâmbind, merită un surâs 

sau o îmbrățișare. 

Creștin Răzvan, unul dintre elevii voluntari  ne spune cât de mult a  contat 

pentru el implicarea în acest 

proiect. 

Ce este voluntariatul 

pentru tine? 

Pentru mine voluntariatul 

înseamnă dăruire, 

responsabilitate, 

altruism.  Înseamnă a pune pe 

primul loc problemele celuilalt, 

înseamnă disciplină, 

îndeplinirea sarcinilor, 

respectarea normelor, 

creativitate, înseamnă echipă, 

înseamnă muncă și multă, 

multă seriozitate!  

Voluntariatul mai înseamnă 

oameni, prieteni pe care încă nu ai avut ocazia să îi cunoști, oameni deosebiți cu un 

suflet mare. Nu ezitați, fiecare activitate este o ocazie să vă faceți remarcați, nimeni nu 

o să vadă de ce sunteți capabili dacă stați acasă. 

Ce ai  învățat din această experiență? 

Indiferent dacă este vorba despre voluntariat, un concurs sau altă activitate să nu 

spuneți niciodată “Nu pot”, “Nu sunt destul de bun“  trebuie să încercați, am învățat 

asta pe pielea mea și de multe ori am realizat că mă subevaluam. Datorită faptului că 

am zis “Pot încerca, nu am  ce să pierd” astăzi fac  parte din echipa de promotori 
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pentru democrație europeană și alături de colegii mei voi reprezenta România în 

Parlamentul European de la Bruxelles. Din experiența asta am realizat că noi suntem 

singurii care ne putem stabili limitele așa că eu vă sfătuiesc să nu vă limitați încercați 

și  veți avea de câștigat. Recent am avut ocazia să lucrez  cu Asociația Integra  care se 

ocupă de niște copii speciali, copii care au un cromozom în plus față de noi adică au 

sindromul Down dar nu degeaba am spus că sunt speciali, nu am mai întâlnit 

niciodată niște persoane atât de sincere, de iubitoare, de altruiste. La un moment dat 

unul dintre ei mi-a spus care este jurământul sportivilor la Special Olympics “Vreau să 

câștig. Dar dacă nu pot câștiga, vreau să fiu brav în încercarea mea!” o altă lecție de 

viață pe care am învățat-o datorită lor, ei m-au învățat că trebuie sa mă bucur de orice 

lucru indiferent cât de neînsemnat ar fi și vreau să le mulțumesc pe această cale. 

Ce câștigi de pe urma activităților de voluntariat? 

Ei bine pentru început eu plecam acasă mulțumit dacă după eveniment vedeam cel 

puțin o persoană care zâmbea, știam că și eu am contribuit la acel zâmbet și asta era 

toată motivația de care aveam nevoie ca să continui deoarece în ziua de astăzi rar 

mai vezi oameni care să zâmbească, toți din jurul nostru sunt serioși, stresați dar 

uneori eu zic că este important să le mai aducem zâmbetul pe buze, să le amintim că 

merită să zâmbești din când în când. Pe termen lung în schimb, datorită 

voluntariatului am fost implicat în diverse proiecte printre care și un proiect Erasmus+ 

si am avut ocazia să vizitez mai multe țări europene în care nu mă gândeam vreodată  

să ajung. 
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Atelier gastronomic „Bucătari fără frontiere!” 
prof. Todica Marcela-Ileana 

Liceul Tehnologic Special Nr.1 Oradea, jud. Bihor 

 

Activitatea „Bucătari fără frontiere” doreşte să sprijine educaţia elevilor cu 

cerinţe educaţionale speciale din şcoală, dar şi indirect comunitatea locală şi să le 

ofere o alternativă la sistemul formal de învăţământ favorizând ideea că orice lucru 

făcut cu pasiune duce la ceva durabil. Ideea promovării acestei activităţi, are ca 

premisă noile tendinţe moderne europene de învăţământ şi anume învăţământul 

non-formal într-un spaţiu relaxat. Plecând de la exemplul lui Jamie Oliver, care de 

mic s-a familiarizat cu tehnicile şi ustensilele din bucătărie, activitatea va oferi 

aceeaşi şansă grupului ţintă(oferindu-le un spaţiu adecvat pentru realizarea 

produselor finite, laboratorul de gastronomie, precum şi spaţiul pentru expoziţia 

culinară). 

Bucătăria românească poate fi privită ca un tot unitar, dar diversă din 

punctul de vedere al mâncărurilor, al tehnologiei de realizare, al asocierii materiilor 

prime cu produse finite, ceea ce duce la particularităţi regionale. Fiecare regiune are 

un specific aparte care s-a menţinut, s-a completat şi s-a îmbogăţit din punct de 

vedere sortimental şi calitativ. Mâncărurile specifice şi tradiţionale româneşti, 

cunoscute şi recunoscute astăzi prin 

savoarea şi originaliatatea lor, sunt preparate 

în restaurant, dar şi în gospodăriile 

ţărăneşti, unde se păstrează tradiţia 

milenară a poporului nostru. 

Pentru om consumul de alimente 

reprezintă izvorul şi regulatorul proceselor de 

schimb, un factor cu acţiune permanentă 

care modelează procesele metabolice, dar în 

acelaşi timp o sursă de plăcere asociată 

curent cu principalele evenimente sociale 

cotidiene sau periodice. 

Lucrătorii din laboratoarele culinare trebuie să cunoască permanent 

solicitările consumatorilor si chiar să educe gustul acestora, oferindu-le noi 

preparate, concepute sau reconcepute în dorinţa de a satisface cât mai 

corespunzător cerinţele fiziologice dar şi cu o cât mai mare încărcătură de 

caracteristici senzoriale, care să servească sporirii valorii psihice şi simbolice ce se 

furnizează prin preparate, consumatorului. 

La această activitate au participat elevi, cadre didactice ale şcolii, 

reprezentanţi mass-media şi reprezentanţi ai agenţilor economici (48 persoane). 

 Elevii au fost împărţiţi pe grupe de lucru, şi au primit materia primă necesară 

obţinerii preparatelor. Sub coordonarea maiştrilor instructori, fiecare echipă are de 

realizat un preparat ulinar sau un produs de patiserie. 
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Produsele realizate au fost expuse spre a putea fi apreciate de către vizitatori, 

care au avut posibilitatea de a analiza şi degusta aceste produse pregătite cu multă 

dăruire de elevii claselor de bucătari. 

La această activitate au participat elevii claselor a VIII-a din învăţământul 

gimnazial special, care au apreciat munca colegilor mai mari, exprimându-şi dorinţa 

de a le călca pe urme.  

Contextul în care s-a născut ideea acestei activităţi a fost generat de 

necesitatea de promovare a ofertei educaţionale a şcolii. Şcoala, respectiv profilul 

pentru care optează un elev atunci când alege liceul pe care îl va urma, joacă un rol 

decisiv în viitoarea sa profesie. 

Orientarea în carieră se face, în special, în mediul insituţionalizat, iar un rol 

major, în acest sens, îl are personalitatea fiecărui elev, precum şi nivelul lui de 

pregătire, aptitudinile, abilităţile sociale şi de viaţă. Activitatea desfăşurată la Liceul 

Tehnologic Special Nr.1 Oradea îşi propune să dezvolte elevilor constiinţa propriei 

valori, prin orientarea în carieră, promovând 

o serie de activităţi destinate să valorifice 

potenţialul şi calităţile individuale ale 

acestora. 

În întreaga ţară, în cadrul liceelor cu 

profil gastronomic, pe parcursul anului 

şcolar se 

desfăşoară expoziţii cu preparate culinare în 

diverse activităţi extraşcolare. În cadrul acestor evenimente, profesorii de la 

specializarea bucătar, manifestă o preocupare sporită pentru extinderea 

sortimentelor de preparate, îmbunătăţirea calităţii acestora şi a modului lor de 

prezentare. 

Imaginile surprinse din timpul desfăţurării activităţii, au făcut obiectul unui 

album foto care se regăseşte afişat în sala de clasă. 

Impactul activităţii 

Implementarea activităţii ”Bucătari fără frontiere!” va avea impact asupra: 

- Elevilor şi cadrelor didactice,aceştia putând beneficia de: dezvoltarea abilităţilor 

practice în laboratoarele de gastronomie, a spiritului de echipă; descoperirea şi 

stimularea elevilor implicaţi în activităţi 

- Şcolii, aceasta putând beneficia de: dezvoltarea unui sistem de parteneriate cu 

agenţi economici, creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală şi educaţională. 

Sustenabilitatea activităţii 

Lărgind orizontul culinar al elevilor, aceştia vor manifesta o altă atitudine în 

ceea ce priveşte actul de învăţare, însuşirea unei meserii, creşterea şanselor de 

reuşită personală, profesională şi sporirea gradului de implicare civică. 
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Sinestezia  
prof. Mirela Sabău 

 C.N. „Dr. Ioan Meşotă” Braşov 
 

Proiectul s-a desfăşurat în acest an şcolar, la Colegiul Naţional „Dr. Ioan 

Meşotă” Braşov, cu elevii din clasa a XI-aF. Pe parcursul proiectului elevii au fost 
implicaţi într-un proces de învăţare interactivă prin schimb de idei, experienţe, 

opinii şi convingeri. Procesul de investigaţie ştiinţifică îi determină pe elevi să 

lucreze în echipă printr-o colaborare reală, elevii lucrează împreună, împărtăţesc 
idei şi aprofundează înţelegerea fenomenului studiat. Lucrând împreună, elevii 

realizează că problemele pot fi depăşite prin implicare şi efort comun, au nevoie unii 

de alţii pentru a realiza sarcinile propuse, iar schimbul de atitudini şi impresii se 
realizează atât la nivelul grupei de lucru cât şi la nivelul clasei.  

În cadrul acestei activităţi au fost implicaţi 23 elevi, cu vârsta cuprinsă între 

16 şi 19 ani. S-au realizat 7 echipe, formate din 3 sau 4 elevi, în funcţie de 

preferinţele acestora. La nivelul echipei de lucru, distribuirea sarcinilor şi 
responsabilităţilor în cadrul grupului u fost stabilită de comun acord la nivelul 

fiecărei echipe. 

Pentru  a provoca interesul şi curiozitatea elevilor, i-am provocat să răspundă 
la întrebarea:  Credeţi că putem vedea muzica? Răspunsul la această întrebare nu s-

a lăsat aşteptat iar argumentările au fost mai mult sau mai puţin ştiinţifice. Pentru 

familiarizarea cu acestă temă, elevii au vizionat un film ( 
https://www.youtube.com/watch?v=dI4DpHnbX_Q), după care au fost provocaţi să 

definească sinestezia pe baza unei documentări. 

Există oameni care au o senzaţie de culoare atunci când aud ceva sau când 

văd forma unui număr sau a unei litere. Această împletire neobişnuită a simţurilor 
are un nume - sinestezie. Sinestezia este reală şi dezvăluie ceva din capacităţile 

extraordinare ale fiinţei umane. La rădăcina tuturor gândurilor, emoțiilor și 

comportamentelor noastre este comunicarea dintre neuroni din creierul nostru. 
Neuronii  comunică între ei prin impulsuri electrice, aceste impulsuri produc unde 

cerebrale. 

În demersul lor, elevii s-au documentat apoi în ceea ce priveşte undele 
cerebrale: definiţie, clasificare şi momentele ăn care predomină fiecare undă 

cerebrală. 

Undele cerebrale pot fi detectate utilizând senzori plasați pe scalp. Ele sunt 
clasificate  în funcție de lungimea de undă/frecvență, alcătuind  un spectru 

continuu de conștiință; de la lent, tare și funcțional - la 

rapid, subtil și complex. 

Le-am propus să studieze efectul muzicii asupra 
undelor cerebrale folosind casca mindwave, pusă la 

dispoziție de domnul profesor Doru Ursuţiu de la 

Universitatea Transilvania Braşov. În timpul 
măsurătorilor, subiectul are o poziţie confortabilă şi 

este relaxat. Măsurătorile s-au realizat în incinta 

laboratoruliui de fizică al colegiului. 
  Am realizat o selecție de 10 melodii de muzică: cultă, latino, dance, rock și  

lăutărească. Fiecare echipă a realizat cercetarea la nivelul grupului şi apoi 

rezultatele obţinute au fost centralizate la nivelul clasei.  

https://www.youtube.com/watch?v=dI4DpHnbX_Q
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Pentru fiecare subiect, elevii din grupul stabilit iniţial,  au măsurat nivelul 

atenției și meditației, provocându-i pe subiecți să explodeze virtual un butoi și să 

ridice virtual o minge cu puterea minții  

  
După fiecare melodie s-a măsurat nivelul de oxigenare și pulsul (folosind 

oximetrul), tensiunea și pulsul (folosind tensiometrul) și temperatura. Cu ajutorul 

căștii mindwave au determinat undele cerebrale dominate pe parcursul melodiei și 
de asemeni am urmărit modul de variație pentru atenție și meditație.  După fiecare 

melodie s-au observat variații ușoare de temperatură, puls și oxigenare, fără 

depășirea valorilor normale. Pentru fiecare parametru măsurat, rezultatele au fost 

centralizate. Fiecare grupă a primit spre analiză şi reprezentare cââte un 
parametru, iar apoi au prezentat interpretările rezultatelor obţinute. Parametrii 

analizaţi au fost: oxigenarea, pulsul, temperatura, tensiune mare şi tensiune mică. 

De asemeni atenţia şi meditaţia au fost analizate. Pentru atenţie, grupa a măsurat 
şi reprezentat timpul necesar pentru fiecare subiect, pentru „explodarea” butoiului 

(în prezenţa şi în absenţa muzicii). Grupa care a analizat nivelul de meditaţie a 

calculat viteza medie de deplasare a mingii atât în absenţa cât şi în prezenţa 
muzicii. 

Exemplu: Tabel pentru variaţia oxigenării 

 

Initial/index 
melodie 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

subiect 1 - F 99 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 

subiect 2 - B 99 98 98 98 98 98 98 98 98 97 98 

subiect 3 - F 99 99 99 99 98 99 98 99 99 98 99 

subiect 4 - B 98 97 98 98 98 98 98 97 97 97 97 

subiect 5 - F 99 99 97 98 98 98 99 98 99 99 98 

subiect 6 - F 99 98 99 99 96 99 99 99 99 98 95 

subiect 7 - F 99 99 98 98 99 99 99 98 96 98 95 

 

Pentru a realiza o analiză comparativă a oxigenării pentru cei 7 subiecţi, elevii 

au realizat o mediere a valorilor măsurate, astfel este reprezentată tendinţa de 
evoluţie a parametrului măsurat (oxigenarea) pe parcursul întregii şedinţe de 

audiţie care a durat aproximativ o oră pentru fiecare subiect). 
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După parcurgerea întregului set de melodii s-au reluat jocurile virtuale și 

pentru fiecare s-a rulat melodia care stimulează cel mai mult atenția/meditația. S-a 

observat că rezultatele sunt cu mult îmbunătățite comparativ cu cele inițiale.  

Aceste măsurători confirmă faptul că muzica influențează undele cerebrale și 
favorizează creșterea atenției  și meditației. În general, atenția poate fi controlată prin 

păstrarea concentrării la nivel vizual. Pentru a lucra cu acest parametru, se 

recomandă păstrarea unui şir de gânduri îndreptat spre realizarea unui singur 
proces sau imaginarea rezultatului dorit. În cazul stării de meditație, în general este 

de dorit o stare de relaxare. Acest lucru se poate realiza prin atingerea unei stări de 

calm, în care mintea este degajată de gânduri şi acțiuni care distrag atenția.  

Cercetarea noastră a continuat cu un studiul al culorilor pe care  muzica le 
poate induce asupra persoanelor nonsinestezice. În acest demers, elevii au audiat 

patru piese muzicale. În timpul audiţiei muzicale, pe ecran erau proiectate patru 

figuri colorate( fig.3). Elevii au realizat o corespondenţă între piesa ascultată şi 
figura care, după părerea lor, corespunde piesei audiate. După centralizarea 

răspunsurilor, elevii au comparat corespondenţele realizate cu cele întocmite de 

peroane sinestezice şi au observat că în proporţie de 49 % - 55% au coincis. Ca 
urmare a acestei comparaţii concluzia a fost că, în lipsa unor capacităţi sinestezice, 

chiar şi persoanele nonsinestezice pot face asocieri muzică-culoare, asocieri care 

corespund în mare măsură cu percepţiile persoanelor sinestezice. 
Studiul prezentat mai sus arată că este posibilă „antrenarea” creierului prin 

monitorizarea undelor cerebrale la diverşi stimuli, acest antrenament este posibil cu 

ajutorul unui stimul muzical, bine ales. 
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Jane Eyre -novel and ecranizations 

prof. Moțiu Alina 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

 
The novel Jane Eyre written by Charlotte Bronte has freshness and originality, a 

manly vigor of style, a penetration into the secrets of human character and a vividness in 
the deliniation of the same together with a dramatic power and directness in the action of 
its story which fully justify the high and unanimous praise it has received from the British 
press.  

“Such books preserve romance writing in its legitimate dignity as an art and have a 
share in the progress of society. In the author of "Jane Eyre," we welcome a man destined to 
take a decided and important position in English 
literature.”(http://www.gradesaver.com/classicnotes/titles/janeeyre/themes.html) 

The 1944 adaptation (Joan Fontaine and Orson Welles ) is a very moody and 
atmospheric one, relying heavily on the novel's gothic themes. Fontaine's Jane is rather 
more a damsel in distress with Welles' acting a very intense  Rochester. Script-wise it does a 
good job condensing the novel and as just a movie, it is very well done. As an adaptation, it 

doesn't bring out all facets of the novel 
The 1996 adaptation (Charlotte Gainsbourg and William Hurt )has beautiful 

cinematography and music, though the overall tone of the film is melancholy. There isn't 
much passion and humour brought out in Jane or Rochester.  

Beautiful cinematography and music are featured in the BBC miniseries (2006-Ruth 
Wilson and Toby Stephens) and Ruth Wilson makes a really fantastic Jane- presenting her 
many emotions in a believable and subtle way. Toby Stephens is not quite the Rochester of 
the novel, he's more of a charming "rake" and  his absolute love for Jane is not as apparent 
as his absolute love for tail. A thoroughly modern interpretation, sensationalzing the novel 
and turning it into more of a Gothic/Harlequin romance. 

I think that when one puts this novel on the screen , one must be careful because 
there are some elements that I, at least , consider very important in the book: the 
screenplay  must stick to the book,a fine balance must be struck between Gothic horror 
and melodrama, Jane is not Ugly Betty nor slapped arse plain - she is 'interestingly 
attractive with no outward vanity'.  She has to have magnetism and bewitch those around 
her despite her dark grey governess uniform. Rochester has to be brooding, sexy and 
worldly - you shouldn't have to feel sorry for him until after the fire. He is a tortured soul 
with a weakness for cross-dressing and the mentally unstable. Mad wife has to be seen 
climbing the curtains and haunting the house - it is not enough to have lots of shadow 
shots, twirling and red scarfs dangling from open windows. We need to believe that she is 

capable of doing them all in. 
   “Jane Eyre is filled with many elements that comprise the late 18th- and early 19th-

century Gothic novel. These include the prevalence of mysteries (Rochester's past); suspense 
(Rochester again); a ghostly atmosphere (Jane thinks she sees her uncle's ghost, and Bertha 
is also a ghostly figure of sorts); a setting in a castle (Thornfield); the appearance of a fortune-
teller (Rochester disguises himself as one); <<damsels in distress>> (this is given a twist: 
Bertha is something of a "damsel in distress" when imprisoned in the attic, and while Jane is 
at times helpless and even faints in the red-room, she also inverts this paradigm when she 
saves Rochester from the first fire); and romantic elements of unrequited, passionate love 
(Jane and Rochester).”  
 
Web bibliografie 
http://www.gradesaver.com/classicnotes/titles/janeeyre/themes.html  

 

 
 

http://www.gradesaver.com/classicnotes/titles/janeeyre/themes.html
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Strategii de reglare a activării în activitățile extracurriculare 
Prof. Șugar Alina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 
Abordarea tipică în energizarea a elevilor se face prin diferite feluri de 

discurisuri motivaționale şi tehnici de activare. Este neapărată nevoie de acestea dar 
problema este că deseori aceste tehnici sunt aplicate în momente nepotrivite. Fiecare 
elev are un nivel de activare iniţial. Creşterea activării afectează fiecare elev în mod 
diferit. În majoritatea cazurilor, procedurile de intervenţie trebuie aplicate în mod 
diferenţiat. Unii dintre ei au nevoie de pep talk, dar alţii au nevoie de de total altă formă 
de intervenţie. 

 Când un elev are un nivel crescut al anxietăţii cognitive, este posibil ca o 
creştere mică a activării psihice să ducă la o scădere dramatică, catastrofică a activării 
performanţei. 

Folosirea nediscriminativă a strategiilor de activare, relaxare şi de energizare, au 
determinat psihologii să promoveze o mai atentă potrivire între afectele manifestate de 

elevi în preoră, intraoră, postora de predare-învățare şi ajustarea psihologică. Această 
abordare este cunoscută sub numele de ipoteza ajustării. Se pune accentul în cadrul 
acestei ipoteze în a fi siguri că intervenţia aleasă pentru a activa, relaxa sau a energiza 
clasa sau elevul se potriveşte la simptomele pe care le are. Acest concept ar trebui mai 
des aplicat în situaţii asociate cu reducerea anxietăţii cocnitive. Se recomandă ca 
activarea să fie utilizată pentru a contracara nivele crescute ale anxietăţii propioceptive 
ca stare, în timp ce restructurările cognitive să fie utilizate pentru a contracara nivele 
crescute ale anxietăţii cognitive ca stare, ce duce la relaxare psihică. 

 

STRATEGIILE DE ENERGIZARE CU CLASA DE ELEVI 

 

În timp ce profesorul se pregăteşte pentru noul an școlar, el simte nevoia să 
pună în mişcare un număr de iniţiative destinate să ţină clasa de elevi focalizată, 
activată şi energizată pentru întregul anul. La începutul semestrului, elevii sunt în 
general energizaţi şi interesaţi de ce se va întâmpla şi de noile provocări. Acest 
entuziasm şi activare se pot diminua de-a lungul unui semestru lung şi obositor dacă 
nu se au în vedere modalităţi de menţinere și activare.  

 

Stabilirea obiectivelor de echipă-clasă 

 Se cunoaște că o stabilire a obiectivelor este o teorie a motivaţiei şi o modalitate 
de energizare a clasei sau a elevului. Acum reiterăm importanţa critică a stabilirii de 
obiective de proces, de performanţă şi de rezultat, în cazul unei clase. Profesorul trebuie 
să fie pe post de lider în acest proces, dar elevii trebuie să fie parteneri egali în a decide 
ce trebuie să realizeze ca echipă şi ca indivizi în timpulanul școlar. Profesorul stabileşte 
un plan în cadrul căruia obiectivele trebuie să fie îndeplinite. În timp ce obiectivele de 
rezultat trebuiesc adresate, atenţie sporită trebuie acordată obectivelor de proces şi 
performanţă care oferă clasei şansa de a le realiza. Obiectivele trebuiesc monitorizate în 
mod regulat astfel ca progresul să poată fi evidenţiat. 
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STRATEGII IMEDIATE DE AUTO ENERGIZARE 

În paragraful anterior am vorbit de strategii de clasă, pentru energizarea elevilor 
pe durata unui an școlar. Elevii trebuie să fie capabili să se energizeze singuri pentru o 
mobilizare imediată. Un elev care stă în bancă pe durata unui semestru, fără să fie luat 

în seamă şi apoi este evaluat, nu este pregătit psihic şi mental pentru a fi evaluat. Un 
elev cu note slabe la sfârșitul semestrului are nevoie de energizare-activare pentru a 
împiedeca cursul defavorabil al performanței și a obiectivelor propuse.  

Stabilirea de scopuri individuale 

Elevii îşi asumă scopuri de lungă durată pentru a le sprijini motivaţia pe 
parcursul unui întreg an școlar. De asemenea, elevii de succes îşi stabilesc scopuri 
pentru a fi motivaţi şi energizaţi înaintea fiecărei ore. Pentru a fi eficiente, aceste scopuri 
imediate trebuiesc formulate sau verbalizate chiar înainte de producerea evenimentului. 
Stabilirea scopurilor legată de un eveniment este o formă a discursului interior pozitiv 
care conţine parametri specifici scopului. „Azi iau un 10 la test, pentru că știu tot” , 
„Trebuie să fiu foarte atent”, „Azi trebuie să fiu mai bun ca ieri, mâine mai bun ca azi”. 
Stabilirea scopurilor, chiar în situaţii de stres, motivează şi energizează puternic şi 

trebuie folosită cât de des. 

Discursul interior 

Am introdus această noţiune ca fiind un mijloc de dezvoltare a încrederii în 
sine. Aici vorbim  despre acest concept ca un mijloc de energizare a elevului pentru efort 
şi activitate sporită. Utilizarea unor cuvinte cu conţinut energetic cum ar fi : bine, foarte 
bine,bravo. 

Focalizarea atenţională 

Sporirea atenţiei este asociată cu activarea fiziologică crescută. Strategiile 
destinate sporirii şi îngustării atenţiei au ca rezultat activarea şi o mai mare energie. 
Îngustarea câmpului atenţional apare atunci când înlăturăm semnele inrelevante care 
funcţionează pe post de distractori.  

Imageria 

Imageria are atât funcţie cognitivă cât şi motivaţională. Funcţia motivaţională  
face din imagerie un energizant veritabil. Vizualizarea unor rezultate de succes în 
situaţii care necesită activare şi efort puternic este de natură să motiveze şi să 

energizeze. 

Auto- activarea 

Elevul de succes îşi dezvoltă propriile metode de autoenergizare. Aste se 
numeşte auto – activare. Fiecare elev de succes are obiceiuri de autoactivare şi 
energizare atunci când are nevoie. 

Stabilirea unor scopuri personale, discursul interior, focalizarea atenţională, 
imageria şi auto-activarea sunt eficiente pentru energizarea elevului, pentru obţinerea 
unor nivele crescute de actrivare.. Profesorii trebuie să asiste elevii să înveţe cum să 
folosească tehnicile de energizare pentru avantajul lor. 
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Importanța activităților extracurriculare 
inspector prof. Mocuța – Crișan Margareta 

Inspectoratul Școlar Județean Arad 
 

  

            „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, 

într-o formă intelectuală adecvată, orice temă.” (J. Bruner). 
În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți 

utiliza uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare 
trebuie făcută foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin 
urmare individual, de cele mai multe ori chiar imprevizibil. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de 
dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă", dacă 
se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 
prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă 
uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor" 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe această individualitate a 
tinerilor, de aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție 
de personalitatea și nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea 
didactică, este indicat să putem identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut 
în diferite domenii de activitate. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra elevului. 
Rămâne cadrul larg al timpului liber al elevului, 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. 

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege 
rutina cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). 
Prin urmare, elevii învață mult pentru a avea rezultate bune și a promova. Dar este suficient 
în ceea ce privește formarea personalităţii tinerilor, a celor care vor participa activ la 
cerințele societății actuale? Să presupunem că există un elev care are rezultate foarte bune, 
dar nu se poate exprima liber, este emotiv; în acest caz, elevul va trebui, pe viitor, să aplice 
pentru un loc de muncă, să participe la diferite interviuri la care, cel mai probabil, va fi 
respins. Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial crescut față de învățătură, dar care 
sunt total dezinteresați de activitățile în aer liber, prin urmare sunt inactivi din punct de 
vedere fizic. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie și conștienți de lumea exterioară și de 
ce se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, dezvoltarea individului trebuie să să facă pe cele 
două planuri: intelectual și fizic. 

Examenele și studiile sunt doar o parte care trebuie completată de alte componente 
pentru a forma o personalitate integrabilă în această societate competitivă. Astfel, 
complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare 
ca o necesitate. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are 
rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii. Educaţia prin activităţile 
extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din 
natură. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să 

împăcăm şcoala cu viaţa. 
Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv - educative să primeze, dar să fie 

prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi 
întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse 
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informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin 
faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar - 
pregătirea copilului pentru viaţă. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai 
mult cu cât sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel 
de tânăr, activitățile extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra 
vieții și îl pot orienta spre un drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana 
care să îl ghideze, tânărul va căuta unul afară, așa că este indicat să fie un adult 
responsabil, un profesor, un îndrumător. 

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. 
Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 

responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, 
implicarea în activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu 
experiențe diferite, îl ajută să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte 
important în cazul tinerilor care întâmpină dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o 
lume dominată de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu 
fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile 
de a se controla comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție 
de interesele fiecăruia atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a 
acestora. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber (1999) indică un impact diferit al activităților 
extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 
 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 
 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să 
aleagă să urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la împlinirea vârstei de 21 de 

ani; 
 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în 
rândul elevilor participanți. 

Atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi 
pregătiți pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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Metode  de  stimulare a creativităţii la  elevi                            
                                                                    prof. Berar Elena  

                                                           Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”, Arad  
 

„Creativitatea este capacitatea de a modela experienţa in forme noi şi diferite, 

capacitatea de a percepe mediul în mod plastic şi de a comunica altora experienţa 
rezultată.” (I.A.Taylor,1959)  

I.A.Taylor distinge cinci niveluri ale creativităţii: 

a)  creativitatea expresivă, forma fundamentală a creativităţii, care nu este 
condiţionată de nici o aptitudine; caracteristicile principale ale acestui nivel al 

creativităţii sunt spontaneitaea şi libertatea de exprimare; 

b)  creativitatea productivă, nivelul specific tehnicienilor, pentru că presupune 
însuşirea unor deprinderi care permit imbunătăţirea modalităţilor de exprimare a 

creaţiei ; 

c)  creativitatea inventivă, cea care se valorifică prin intervenţii şi  descoperiri şi 

care pune în evidenţă capacitatea de a sesiza relaţii noi şi neobşnuite, căi noi de 
interpretare a unor realităţi cunoscute; 

d)  creativitatea inovativă, presupune înţelegerea profundă a principiilor 

fundamentale ale uni domeniu şi apoi modificarea decisivă a abordării unui anumit 
fenomen-inovaţii , care reprezintă aporturi semificative şi fundamentale într-un 

domeniu;  

e)   creativitatea emergentă ,nivelul suprem al creativităţii, la care ajung foarte 
puţini indivizi şi presupune descoperirea unui principiu , a unei idei care să 

revoluţioneze un întreg domeniu al cunoaşterii; este cazul principiului evoluţionist 

al lui Darwin sau al teoriei relativităţi a lui Einstein; acest nivel este cel mai greu de 
atins şi de explicat ,iar cei ce îl ating sunt catalogaţi drept genii. 

           În  procesul de formare a personalităţii creative, familia şi şcoala au un rol 

deosebit, având un impact esenţial asupra motivaţiei ,fiind mult mai uşor pentru 

părinte cât şi pentru profesor să amelioreze mediul unui copil decăt să-i modifice 
personalitatea.                                    

Uele dintre cele mai utilizate metode de stimulare a creativităţii la elevi sunt :   

Brainstorming , Sinectica, Metoda 6-3-5, Metoda Phillips 6-6. 
 

1.    Brainstorming  

        (brain=creier; storm=furtună)  
Se mai numeşte şi „metoda asaltului de idei”, iniţiată de psihologul american 

Alex F. Osborn (1938 ), este una din cele mai cunoscute metode de grup .Esenţa 

acestei metode constă în separarea momentului emiterii ideilor de momentul 
evaluării lor.  

Brainstormingul se desfăşoară in trei etape  

1)   În prima etapă se identifică şi se formulează problema ,apoi animatorul 

(profesorul) invită participanţii, informându-i asupra datei, locului şi temei de 
dezbatere. 

2)   Şedinţa propriuzisă de brainstorming. Profesorul reaminteşte problema ce 

urmează a fi discutată şi cele patru reguli ale brainstormingului:  
                   a) Judecata critică este interzisă! 

                   b) Daţi frâu liber imaginaţiei ! 

                   c) Gândiţi-vă la cât mai multe idei posibile ! 
                   d) Preluaţi şi dezvoltaţi ideile celorlalţi! 
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Eliminarea judecăţilor critice este cea mai importantă regulă a brainstormingu-

lui pentru că s-a constatat că aceste critici sunt paralizante, sunt duşmanul 

imaginaţiei. Se încurajează dezvoltarea, ameliorarea, combinarea ideilor celorlalţi, 
pentru că se pot obţine construcţii noi ca rezultat al contagiunii de grup.  

3)Etapa a treia se desfăşoară la 1-2 zile de la şedinţa de brainstorming .Un 

comitet de evaluare analizează şi selectează ideile valoroase, soluţiile cele mai bune 

ale problemei puse în discuţie. 
Se recomandă evitarea brainstormingu-lui în cazul problemelor de judecată ,de 

alegere sau de decizie. 

 2.  Sinectica 
 A fost creată de psihologul american W. Gordon . Termenul înseamnă a pune 

împreună elemente diferite şi aparent fără legătură între ele. Sinectica presupune 

utilizarea metaforelor şi a analogiilor. Sinectica se sprijină pe două mecanisme: 
1)  Transformarea necunoscutului în cunoscut ,adică o clarificare adecvată a 

dificultăţilor problemei ,prin care se urmăreşte surprinderea asemănărilor ,a 

legăturilor unei probleme noi cu alta veche; 
2)  Transformarea cunoscutului în necunoscut ,adică o căutare a metaforelor 

,comparaţiilor ,personificărilor. Această etapă presupune înlăturarea prejudecăţilor 

şi a obişnuinţelor perceptive şi raţionale ,problematizarea cunoscutului, sesizarea 

unor probleme acolo unde nu par a exista. 
Regăsim patru tipuri de analogii la care sinectica recurge cu precădere: 

analogia directă ,analogia personală, analogia simbolică, analogia fantastică. 

3.  Metoda 6-3-5 
Valorifică de asemenea, potenţialul creativ al grupului. Un număr de persoane 

se împarte în grupuri de câte 6 .Fiecare membru al grupului are în faţă o foaie de 

hârtie pe care o împarte în trei coloane. Liderul enunţă problema, iar fiecare 
membru al grupului notează trei idei, câte una în fiecare coloană. Apoi , fiecare 

participant trece foaia sa vecinului din dreapta, şi preia la rândul său ,foia vecinului 

din stânga. Se lucrează pe cele trei idei ale vecinului din stânga: se fac completări, 
îmbunătăţiri, precizări ale acestora. Rotirea se face de cinci ori, până când ideile 

emise de fiecare membru al grupului sunt văzute de toţi ceilalţi.  

Prin acestă metodă se obţine o cantitate mare de idei  și va exista un număr 

suficient de mare şi variat de soluţii pentru a avea de unde alege.          
4. Metoda Phillips 6-6  

Poate fi utilizată atunci când avem de-a face cu grupuri mari de persoane. 

Pentru a putea obţine participarea directă şi personală a tuturor membrilor 
grupului la activitate , Donald J. Phillips (1948) propune divizare grupului mare în 

grupuri mai mici , de 6 persoane, care urmează a discuta o problemă timp de 6 

minute ( de unde vine şi denumirea metodei ) . |Fiecare grup îşi face cunoscute 
soluţiile prin intermediul coordonatorului. Soluţiile fiecărui grup pot fi consemnate 

pe tablă. Sinteza o poate face animatorul sau poate avea loc o discuţie intre 

coordonatorii de grupuri. 
Metoda Phillips 6-6 poate fi utizată cu succes la şcoală ca modalitate de a 

obţine argumente pro şi contra unei alternative de acţiune ,pentru stabilirea 

cauzelor unor situaţii mai dificile din evoluţia grupului etc.     
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Creativitatea și biologia 

Prof. Bogdan Lucia 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

Biologia, ca tărîm propice cultivării capacităţilor creative, oferă multiple 

oportunităţi de explorare a potenţialului imaginativ al elevului. Pentru a face faţă 

cerinţelor viitoare, la lecţiile de biologie copiii trebuie să gîndească rapid, să fie 

flexibili şi inventivi, competenţi în găsirea unor soluţii efective pentru diverse 

situaţii. Dacă dezvoltarea creativităţii ar avea în învăţămînt acelaşi statut pe care îl 

are în cadrul corporativ, atunci copiii ar beneficia de o pregătire mult mai bună şi ar 

face faţă provocărilor cu mai mult stoicism. 

 Dacă profesorul doreşte ca elevii săi să fie creativi, trebuie să-i convingă de 

acest lucru, creîndu-le o ambianţă de învăţare în care aceştia să-şi poată da frîu 

liber creativităţii; provocîndu-i şi alimentîndu-le în permanenţă interesul, punîndu-

le la dispoziţie materiale stimulatoare şi solicitîndu-i să efectueze experienţe 

moderne, utilizînd modalităţi de lucru care conntribuie şi favorizează asociaţia cît 

mai liberă a ideilor. Factorii ce stimulează creativitatea în mediul de învăţămînt 

sunt: 

Proiectarea unor sarcini didactice atractive – profesorii urmează să 

elaboreze sau să selecteze sarcini care să trezească entuziasmul copiilor, să-i 

impulsioneze spre căutarea de soluţii. Încurajarea copiilor în a pune întrebări. 

Din păcate, multe din discuţiile din clasă sînt dominate de profesor. În cazul cînd 

acesta acordă prioritate ideilor şi tezelor emise de elevi care vin în sprijinul 

propriilor argumente şi le ignoră sau le respinge pe cele care le contrazic, discuţia 

poate degenera în îndoctrinare. 

  Responsabilizarea elevilor – mijloc de a le inocula simţul răspunderii faţă de 

muncă şi de produsul realizat, ceea ce face mai intensă implicarea în activitatea la 

clasă.  

Sporirea încrederii în sine este crucială pentru dezvoltarea creativităţii. 

Elevii trebuie să simtă că sînt încurajaţi în a fi ei înşişi, că sînt apreciaţi la justa lor 

valoare.  

Modelul comportamental al profesorului – entuziasmul, încrederea în 

propriile puteri, voinţa de a-şi asuma riscul sînt conduite ce favorizează 

creativitatea. În predare trebuie să se arunce seminţele şi să se urmă- rească 

creşterea lor, asigurîndu-se condiţiile necesare (mediu stimulator, profesori buni, 

atmosferă prietenoasă, şansa de a rezolva situaţii-problemă). 
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Elemente ale pregătirii fizice în luptele greco-romane 
Prof. Burghelea Ovidiu 

Prof. Coste Ioan 
Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad 

 

Forţa. Cu toată evoluţia tehnicii, forţa deţine un rol important în instruirea 
luptătorilor. Mulţi autori clasifică efortul de forţă specific luptelor după acţiunea de bază 
efectuată. Această clasificare are un avantaj funcţional şi operator pentru antrenor, făcând 
o legătură mai directă între obiectivele dezvoltări forţei şi mijloacele folosite. Astfel, 
deosebim între: forţa de apucare, forţa de ridicare, forţa de trântire şi forţa de fixare a 
adversarului. 

Un alt aspect este legat de pregătirea luptătorilor prin mijloace specifice contracţiilor 
izometrice, necesare datorită prezenţei acestui tip de contracţii în cadrul structurilor 
motrice. 

Durata unei contracţii nu trebuie să depăşească 5-6 secunde, iar volumul integral al 
acestora să nu depăşească 15% din întregul proces de antrenament. 

Exerciţiile de forţă sunt folosite mai ales în procesul de instruire şi de antrenament al 
copiilor. Ele nu trebuie neglijate, dar în acelaşi timp trebuie aplicate în concordanţă cu 

particularităţiile de vârstă. 
Pentru a forma forţele necesare pentru execuţii, cele mai importante sunt exerciţiile 

cu partenerul, cu manechinul şi cu haltera. Cele mai importante exerciţii pentru 
dezvoltarea forţei necesare execuţiei aruncărilor peste şold, pe care le recomandăm sunt: 

 Genoflexiunile; 

 Genoflexiunile cu partener pe umăr; 

 Flexarea şi întinderea picioarelor cu partenerul (sau manechinul) pe şold, în poziţie 
de proiectare; 

 Proiectarea partenerului sau manechinului aflat pe şold; 

 Din poziţie de gardă intrarea sub adversar şi proiectarea acestuia. 
Pentru dezvoltarea forţei picioarelor, din sporturile complementare cele mai importante 
sunt cele cu haltera pe umeri, din atletism diversele alergări, ascensiunile, jocurile sportive 
etc. În vederea creşterii prizelor recomandăm: 

 Fixarea prizelor pe manechin; 

 Fixarea prizelor asupra partenerului; 

 Eliberarea prizelor de către partener. 
După fixarea prizelor, execuţia procedeelor sub formă de concurs îmbinând dezvoltarea 
forţei necesare execuţiei aruncărilor peste şold importante sunt şi angajările cu tema: 

 Repetări cu semirezistenţa partenerului; 

 Repetări cu rezistenţa partenerului; 

 Repetări pe reprize cu manechinul. 
Dezvoltarea forţei de fixare a prizelor pentru aruncărilor peste şold şi forţei de proiectare nu 
trebuie urmărită unilateral, ea trebuie îmbinată cu perfecţionarea tehnici şi chiar a tactici. 
Prin utilizarea angajărilor de diferite feluri de antrenamente cum sunt: 

 Angajările cu tema vizând aruncările  peste şold; 

 Angajările libere cu parteneri diferiţi; 

 Angajările de concurs. 
Prin utilizarea acestor forme ale antrenamentului specific, pe lângă perfecţionarea 

tehnicii luptătorului se asigură şi dezvoltarea forţei necesare pentru fixarea prizelor şi 
execuţia procedeului. 

Viteza. Datorită necesităţii învăţării corecte şi mai ales pentru o aplicare eficientă a 
tehnicii şi tacticii luptelor în concurs,luptătorii au nevoie de o foarte bună viteză de reacţie, 

de execuţie, de repetiţie, de deplasare în suprafeţe restrânse şi de deplasare a segmentelor 
corpului. 

Viteza se perfecţionează datorită rapidităţii cu care trebuie soluţionate poziiţile de 
contact cu adversarul prin executare a atacului apărării şi contraatacului. 
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Această calitate se manifestă pe fondul forţei şi rezistenţei în condiţiile unor 
coordonări precise a mişcărilor. 

Datorită contactului permanent cu adversarul se creează o ambianţă specială de 
manifestare şi dezvoltare a vitezei. 

Viteza luptătorului este condiţionată de : 

 Rapiditatea percepţiei stimulului; 

 Transmiterea impulsului nervos la scoarţa cerebrală; 

 Transmiterea impulsului nervos din centrii senzoriali de cei motorii; 

 Transmiterea impulsului motor aferent; 

 Recepţionarea impulsului nervos motor de către muşchi şi rapiditatea contracţiei 
musculare. 

În multe situaţii o viteză bună de execuţie poate suplini unele lipsuri în dezvoltarea 
forţei. 

În instruirea luptătorilor trebuie să se ţină seama de nivelul de dezvoltare al vitezei 
sub formele sale, deoarece procedeele de aruncare (în special) nu pot fi executate cu şansa 
de reuşită de catre luptătorii ce posedă o bună poziţie de execuţie. 

Mobilitate/Supleţe. Tehnica luptelor impune o mare mobilitate articulară, 
elasticitate şi supleţe musculară. 

Coloana vertebrală (zona cervicală şi lombară) articulaţia scapulo-humerală şi coxo-
femurală influenţează direct modul în care pot fi însuşite şi executate procedeele tehnice. 

Pentru un bun plasament atât în lupta la sol cât şi în lupta în picioare este necesară 
o bună mobilitate în articulaţia coxo-femurală. 

Podul este o poziţie întâlnită în timpul luptei şi solicită o bună mobilitate în toate 
articulaţiile întâlnite. Folosirea podului în apărare şi atac contribuie la dezvoltarea 
mobilităţii coloanei vertebrale intr-un mod special (în hiperextensie şi răsucire), iar pe de 
altă parte la manifestarea integrativă a mobilităţii (ca semn al amplitudinii mişcării) forţei şi 
vitezei de execuţie. 

Luptele reprezintă una din ramurile de sport în care mobilitatea se află la egalitate 
valorică cu celelalte calităţi motrice. 

Raportul forţă-mobilitate reprezintă un punct important în procesul pregătirii 
luptătorilor prin echilibrul său. 

Mijloacele specifice pot asigura acest lucru cu condiţia ca ele să aibă un caracter 
permanent în cadrul lecţiilor de antrenament. 

Rezistenţa. Reprezintă fondul pe care se manifestă în cadrul luptei toate celelalte 
calităţi motrice pe o durată stabilită regulamentar. Prin caracteristicile tipului de efort 
specific, rezistenţa asigură posibilitatea afirmării optime a celorlalte calităţii motrice. 

Rezistenţa devine indispensabilă chiar şi celui mai neînsemnat obiectiv de 
performanţă. 

Din aceasta rezultă că rezistenţa specifică are o trăsătură definitorie,concretizată în 
disponibilităţile de efort pe care trebuie să le dovedească orice luptător,astfel încât oricare 
ar fi evoluţia luptei trebuie să se realizeze o adoptare optimă la solicitările acestuia. 
Mijlocele pentru dezvoltarea rezistenţei specifice sunt reprezentate de diferite forme de 
angajare privite sun aspectul duratei,intensitaţii şi al mărimii pauzelor între reprize. 

La luptătorii copii se poate observa o slabă coordonare între mişcările respiratorii şi 
mişcările segmentelor corpului însoţite de aritmie evidentă în special la începutul şi 
sfârşitul disputei. La toate acestea se mai adaugă şi apucările adversarului peste torace şi 
abdomen sau aşezarea greutăţii corpului deasupra în lupta la sol. Lupta din timpul 
concursului se caracterizează printr-un dinamism deosebit. Procedeele tehnice de atac şi 
apărare se succed fără intrerupere, fapt ce solicită în mod deosebit rezistenţa luptătorului. 
Având în vedere faptul că luptele dezvoltă rezistenţa în condiţiile efortului de tip mixt aerob-
anaerob în care întâlnim frecvent vârfuri anaerobe, trebuie evitate contracţiile musculare 

inutile, încleştările care nu permit un avantaj privind fixarea prizei, acţionarea pe seama 
unor pârghii dezavantajoase în special la lupta la sol-evitarea fixărilor în poziţia periculoasă 
de tuş. 
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Tehnici de acordare a primului ajutor 

prof. Sima Georgeta Daniela 
  prof. Stoica Maria 

Liceului „Ștefan Diaconescu” Potcoava, Olt 
 

 Responsabilitatea acordării asitenței accidentaților sau bolnavilor revine, în 

mod special, persoanelor din domeniul sanitar. Cu toate acestea, în situații critice, 
de urgență, orice întârziere poate periclita vindecarea bolnavului, fie prin apariția 

unor complicații ce îngreunează actul terapeutic ulterior, fie printr-o evoluție 

nefavorabilă a stării accidentatului. 
 În consecință, este important ca un număr cât mai mare de persoane să fie 

pregătite să acorde ajutor în această perioadă critică. Această asistență o numim 

“prim ajutor”. 
 În cadrul activităților la clasă, au fost organizate activități de acordare a 

primului ajutor cu sprijinul reprezentanților Crucii Roșii Olt, dar și a personalului 

medical calificat. 

 Principiile de bază ale primului ajutor: 
 Asigurarea locului accidentului 

 Prevenirea agravării situației 

 Intervenția în cazul în care o persoană este lipsită de 
cunoștință 

 Ameliorarea durerii 

 Stabilirea priorităților 
1. Asigurarea locului accidentului 

Se va asigura securitatea persoanelor accidentate și a celor din jur prin 

îndepărtarea lor de la locul accidentului, dacă există pericol de incendiu, explozie 
sau alte riscuri. 

2. Prevenirea agravării situației 

Se va acționa pentru ca starea de fapt să nu se înrăutățească și pentru a 

preveni agravarea traumatismelor sau a bolii (oprirea rapidă a hemoragiilor, 
prevenirea sufocării etc.) 

Se va examina victima și se vor evidenția posibilele traumatisme fizice; se va 

comunica cu accidentatul, stabilind contact apropiat, personalul de prim ajutor 
dovedind calm, încredere și o atitudine optimistă. 

3. Intervenția în cazul în care o persoană este lipsită de cunoștință 

Se va acționa rapid, evaluându-se semnele și indiciile clare care demonstrează 
sursa de cunoștință. 

4. Ameliorarea durerii 

Durerile pot fi ameliorate prin aplicarea de bandaje, prin imobilizare și printr-
o transportare corespunzătoare. 

5. Stabilirea priorităților 

În situația în care există mai multe persoane accidentate, este important să se 
stabilească prioritățile, astfel încât primul ajutor să se acorde persoanei celei mai 

accidentate. 

 

„Doar cei ce s-au ajutat singuri știu cum să-i ajute pe alții și să respecte 
dreptul lor de a se ajuta singuri” 

~G.B. Shaw~ 
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Stimularea personalităţii elevilor prin  

activităţile  extracurriculare 
 

prof. Petrișor Andreea 

Școala Gimnazială Nr. 2 Curtici, Jud. Arad  
prof. Rada Adriana 

Școala Gimnazială Groșeni, Jud.Arad 
 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, 

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.  
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.   
Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de 

cunoştinţe dacă sunt puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le 
împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a 

fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.  

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei 

slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, 
dezvoltă spiritul de cooperare,   contribuie   la   formarea   colectivului   de   elevi.   

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 

bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  
Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 

cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi 

mai temeinic obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului primar - pregătirea 
copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, 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. 

Activităţi extracurriculare 

1. Serbările şi festivităţile 
Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi 

pentru părinţii lor. Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât 

şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă 
fragedă. 

Acest   tip   de   activităţi   extraşcolare   marchează   evenimentele   importante   

din   viaţa şcolarului. Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor 
artistice ale elevului, precum şi în atmosfera festivă creată cu acest prilej.  

Perioada   de   pregătire   a   serbării,   dorinţa   sinceră   de   succes,   sudează   

colectivul, impulsionează în mod favorabil, cultivă capacităţile de comunicare şi 
înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, memoria, gustul pentru frumos.  

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea 

şcolară valorifică varietatea intereselor şi gusturilor şcolarilor.   
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Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în 

plăcere şi satisfacţie străduinţele colectivului şi ale fiecarui elev în parte.   

Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor 
pentru a se simţi parte integrată a colectivului şi pentru a fi conştient că şi 

participarea lui contribuie la reuşita serbării şcolare. 

De asemenea, un rol educativ îl au activităţile realizate cu prilejul sărbătorilor 

naţionale   şi internaţionale. 
2. Concursurile şcolare 

Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite 

arii curriculare, având în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea 
profesională a acestuia. 

Concursurile şcolare oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce 

au învăţat la şcoală şi acasă.  
Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate la nivelul clasei sau al şcolii. 

Dacă sunt organizate într-o maineră plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, 

oferindu-i copilului prilejul de a se integra în diferite grupuri pentru a duce la bun 
sfârşit munca, precum  şi ocazia de a asimila mult mai uşor cunoştinţele. 

3. Excursiile şi drumeţiile 

Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la 

educarea lor cetăţenească   şi   patriotică.   Excursia   îl   reconfortează   pe   copil,   
îi   prilejuieşte   însuşirea   unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea 

orizontului cultural-ştiinţific. 

Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o 
modalitate deosebită de educaţie completă deoarece permite o abordare 

interdisciplinară a cunoştinţelor. 

Cunoştinţele de limba şi literatura română sunt valorificate prin recitarea unor 
poezii, povestirea unor întâmplari, citire, răsfoirea unor pliante, scrierea impresiilor, 

alegerea unor cărţi sau reviste. 

Cunoştinţele   de   matematică   sunt   utilizate   pentru   calcularea   
distanţelor,   duratei   de desfăşurare a unei activităţi, măsurarea sau aproximarea 

mărimilor. 

Informaţiile din cadrul orelor de istorie sunt folosite de catre elevi pentru a citi 

inscripţii, pentru a vizita muzee, expoziţii, monumente ş i locuri istorice, iar cele din 
cadrul orelor de geografie sunt utilizate pentru a analiza forme de relief, clima, 

fauna, flora, localităţi. 

Orele de educaţie civică au de asemenea un aport în cadrul excursiilor, ajutând 
elevii să lege noi prietenii, să studieze grupurile, să identifice trăsături morale, să 

aplice norme de politeţe în societate. În   realizarea   unei   excursii   şcolare   e   

nevoie   de   un   plan   de   lucru   cu   abordare interdisciplinară, de prelucrarea 
normelor de deplasare în grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor de 

comportare civilizată. 

Excursia este o activitate cu o formă de educaţie complexă, prin multitudinea de 
aspect ale vieţii  (istorice, sociale, geografice, civice, culturale) pe care le înglobează. 

O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă  legătura dintre cunoştinţele 

dobândite la diferitele discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, le oferă 

posibilitatea de a se implica active în propriul proces de educaţie, îi pune în contact 
cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi susţine în mod public opiniile.  

Elevii au posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii, se 

simt responsabilizaţi, înţeleg semnificaţia  unor norme. Dezvoltându-şi gustul 
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pentru descoperirea adevărurilor şi legilor naturii din jurul lor  învaţă cum să 

iubească ş i să respecte natura în ansamblul ei.  

Lucrările realizate pe baza materialelor culese, compunerile, desenele, 
portofoliile, oferă posibilitatea unei evaluări temeinice. 

4. Vizionările 

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, 

poate constitui o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în 
realizarea de către elevi a unor activităţi interesante. Copilul face astfel cunostinţă 

cu lumea artei, învaţă să o descifreze şi să o îndrăgească. 

Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o 
sursă de impresii puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei 

pentru artă (cărţi, teatru, muzică). 

5. Alte activităţi 
Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De 

obicei, acestea sunt alese ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi 

aprofunda cunoştintele dintr- un anumit domeniu. Aceste activităţi realizează 
completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre unele domenii de 

activitate: sport, muzică, poezie, pictură etc. 

Activităţile   extraşcolare   sunt   atractive   la   orice   vârstă.   Ele   stârnesc   

interes,   produc bucurie, facilitează acumularea de cunostinţe. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, fiecare dintre ei având posibilitatea să se afirme conform 

naturii sale. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât 
de către copii, cât şi de cadrele didactice în măsura în care : 

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;   

- optimizarea procesului de învăţământ ; 
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 

- au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
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Rolul  comunicării  în  educaţie 
                                                                                   prof. Vărcuş Alina-Petronela  

                                                                          Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

 Comunicarea este un element esenţial al socializării şi convieţuirii umane. A 

comu-nica presupune o interacţiune, prin care se deblochează atitudini şi se găsesc 

soluţii. Nu putem trăi fără comunicare, aşa cum „nu putem trăi robinsonian,fără 
integrare socială.” 

 Comunicarea antrenează schimbarea,deoarece ori de câte ori comunicarea 

are loc,                                se produce „o schimbare de stare,se întâmplă ceva care 

modifică relaţia participanţilor,unul faţă de celălalt sau faţă de lumea exterioară.” 
 O  formă de comunicare interumană o reprezintă comunicarea didactică, ce 

se des-făşoară între profesor şi elevi, având ca scop instruirea şi formarea lor. Ea 

constituie baza pro-cesului de predare-asimilare a cunoştinţelor în cadrul şcolii „şi 
între parteneri cu roluri deter-minante,respectiv profesori şi elevi.” 

 Comunicarea pedagogică constă în emiterea mesajului didactic, ce este 

conceput,                            selecţionat, organizat şi structurat logic de către 
profesor pe baza unor obiective didactice precise, prevăzute în programele şcolare. 

Totodată, mesajul didactic este transmis elevilor folosind strategii didactice adecvate 

dezvoltării intelectuale a acestora şi nivelului de cunoş-tinţe. Comunicarea didactică 
presupune o interacţiune de tip feed-back, privind atât informaţii explicite, cât şi 

cele adiacente, intenţionate sau formate în cursul comunicării. Prin feed-back se 

pot obţine informaţii imediate şi autentice cu privire la rezultatele comunicării 

didactice şi a procesului de învăţare. Personalizarea comunicării didactice face ca 
acelaşi cadru instituţional, acelaşi conţinut formal (programa,manualul), acelaşi 

potenţial uman (clasa de elevi) să fie ex-plorate şi exploatate diferit şi cu rezultate 

diferite, de profesori diferiţi.                       
 În perioada actuală,actul comunicării este văzut ca „o unitate a informaţiei 

cu dimensiunea relaţională”,aceasta din urmă fiind purtătoare de semnificaţii. 

Astfel, de exemplu o informaţie verbală imperativă (Vino! Spune! Citeşte!), în funcţie 
de situaţie şi de relaţia dintre interlocutori poate fi: poruncă, provocare, îndemn, 

sugestie, ordin, rugăminte. 

 Comunicarea, ca formă de interacţiune, presupune câştigarea şi activarea 
compe-tenţei comunicative, care este deopotrivă aptitudinală şi dobândită. Absenţa 

acesteia sau chiar prezenţa ei defectuoasă explică eşecul sau dificultăţile pe care le 

au profesorii în activitatea lor curentă. A fi profesor înseamnă nu numai a avea 

cunoştinţe de specialitate, dar şi capacita-tea de a le transmite şi traduce didactic, 
adică posibilitatea de a şti: ce, cât, cum, când, în ce fel, cu ce şi cui oferi. În timp ce 

profesorul emite, locutorul-elev îşi construieşte mesajul lui care va fi returnat 

profesorului, explicit sau prin transparenţa mimicii şi a gesturilor. 
 În comunicarea educaţională, mesajele nonverbale ale cadrului didactic pot 

servi la exercitarea unor funcţii pedagogice valoroase, pot îmbogăţi valoarea altor 

elemente never-bale sau pot sprijini comunicarea verbală. 
 Ponderea elementelor nonverbale în comunicarea didactică diferă în funcţie 

de mai mulţi factori: vârsta şcolară a elevilor, personalitatea şi stilul de activitate 

didactică a pro-fesorului, natura disciplinei de studiu, forma de organizare a 
activităţii instructiv-educative. 

 Ţinuta fizică, fizionomia feţei sau gesticulaţia educatorului pot stârni 

reverberaţii intelectuale sau afective asupra educabililor. Mimica feţei şi gesturile 

mâinilor acompaniază limbajul vorbit, întregind semnificaţiile cuvintelor. Uneori, 
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gesturile şi mimica profesorului considerate ca părţi integrate procesului de predare 

pot comunica mai multe informaţii educa-bililor decât vorbirea. 

 Comunicarea paraverbală este reprezentată de elemente care însoţesc 
vorbirea, cum ar fi „caracteristicile vocii, particularităţile de pronunţie, intensitatea 

rostirii”. Rolul comu-nicării paraverbale este de a determina starea de emoţie şi 

implicarea afectivă a elevilor. Para-verbalitatea ţine de o anumită educaţie a 

comunicării în şcoală. Vorbirea afectivă, modulară ca  tonalitate, atitudinea afişată 
prin timbrul vocii ţin de paraverbalitate. 

 Spre deosebire de comunicarea paraverbală, care angajează auzul, 

comunicarea nonverbală angajează văzul, adică receptarea mesajului se realizează 
vizual. 

  Elementele de comunicare nonverbală care stau la îndemâna educatorilor 

semna-lizează trăiri afective (bucuria, dispreţul, teama, tristeţea, mirarea), exprimă 
ideea de feed-back şi ilustrează conţinutul logic al vorbirii, accentuând sensul unor 

cuvinte. 

  Referitor la limbajul corpului,omul poate fi analizat după cum arată şi cum 
gesti-culează. Mimica sau gestica facială are în vedere expresia feţei, mişcarea 

ochilor (interes, timi-ditate, nesinceritate). În acest sens, elevii se pot observa unii 

pe alţii, în cadrul unui exerciţiu în timpul orei de curs, sesizând legături între 

gesturi şi opinii, între limbajul trupului şi personali-tate. Tipurile de comunicare – 
verbală, paraverbală şi nonverbală – se utilizează individual sau concomitent, nu se 

exclud ci se presupun. Folosindu-le se asigură o înţelegere mult mai clară a 

mesajelor, a stării afective a interlocutorilor. 
 Comunicarea verbală presupune două tipuri:orală şi în scris. Partenerii de 

conver-saţie(cadru didactic-elevi)au nevoie de înzestrarea de a-şi construi spontan 

discursul,de a-l rosti clar, corect şi logic, pe de o parte,şi de a-l asculta atent, 
civilizat, cu interes, pe de altă parte.                          

Pe parcursul carierei noastre didactice am observat că unii elevi se pot exprima mai 

bine în scris,în cadrul lucrărilor de evaluare, al testelor decât în mod oral, verbal, ei 
fiind mai timizi. 

 Spre deosebire de comunicarea orală,comunicarea în scris presupune mai 

multă rigoare, necesită chiar din natura canalului de vehiculare a mesajului. În 

timp ce comunicarea orală se poate caracteriza prin libertate de exprimare, prin 
folosirea conduitei nonverbale sau paraverbale, scrisul realizează o comunicare la 

distanţă. Limbajul comportă nu numai funcţia de comunicare, ci şi o funcţie de 

apel, orientată spre destinatar şi o funcţie expresivă, ce vizează  locutorul. În 
dialogul dintre profesor şi elevi sunt prezentate şi alte resorturi comunicative care 

pot vehicula conţinuturi informaţionale. Comunicarea orală,prin elementele ei 

suprasegmenta-le (intonaţia vocii, accent, debit verbal, ritm) are darul de a 
personaliza actul de comunicare din-tre emitenţii- profesori şi receptorii-elevi. 

 Prin urmare, cadrele didactice au un rol foarte important în formarea 

capacităţii elevilor de a comunica. Astfel,educaţia se realizează prin intervenţiile 
adulţilor, cu ajutorul comunicării, în mentalitatea, comportamentul şi 

personalitatea elevilor. 
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Importanța activităților extrașcolare în formarea educabililor 

preuniversitari  
prof. Vasii Elena 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

  
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă 

a copilului. Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei 

atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se 
formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de 

probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei 

de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului 
școlar, în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase 

de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar 
orelor clasice de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. 

Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de 

învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități 
artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc. Iată 

câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de 
către alte instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale 

copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 

 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar 
activitățile extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-

comunitate; 

 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul 
social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și 

uman, constituie un mediu formator mai atractiv, în afara contextului 
instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei 

înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 

celorlalți. 
Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile 

educaționale întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, 

asupra performanțelor școlare și a integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și 

B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților extrașcolare, în funcție de 
tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu 

creșterea rezultatelor și performanțelor școlare; 
 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca 

elevii să aleagă să urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la 

împlinirea vârstei de 21 de ani; 
 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de 

delincvență în rândul elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor 
educative. Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, 

completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. 

De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la 
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educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le 

orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 

deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice 
manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o 

constituie legătura acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul 

activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor 
elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați 

atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, 
într-o formă intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o 

reprezintă demersul adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și 
modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților 

educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul 
activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea 

interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, 

valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 

caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor 
trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 

generației tinere în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între 
componenta cognitivă și cea comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci 
să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori) 
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Importanța celor „7 ani de acasă” 
 prof.inv.primar Voştinar Mihaela Florentina 

                                                             Liceul Teoretic Pâncota, Arad 

 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul 

o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului 

până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la 

un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se 

comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea 

copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu 

cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

         Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală,educaţia începe cu 

prima zi de viaţă a copilului.Din păcate,replicile părinţilor de genul „Lasă- l ,e prea 

mic ca să înţeleagă”,”Învaţă la şcoală”,”Se va cuminţi la şcoală”,sunt replici care 

apar ca o scuză pentru purtarea urâtă sau dezvoltarea neuropsihică 

nesatisfăcătoare a copilului.Aceste „scuze”,nu fac altceva decât să scoată la iveală 

greşelile părinţilor în ceea ce priveşte educaţia copilului în primii ani de viaţă sau 

mai exact in „cei 7 ani de-acasa”. Această expresie defineşte însă tot bagajul de  

cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi atitudini acumulate în primii şapte ani de 

viaţă. Această perioadă de timp este considerată una dintre perioadele de intensă 

dezvoltare psihică,deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de 

informaţii, de memorare şi de însuşire  a diverselor comportamente,atitudini  

,limbaj,etc. 

Ce pot învăţa copiii în cei 7 ani de-acasa? 

-deprinderi de autoservire 

-ordine 

-igienă 

-curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi 

-exteriorizarea trăirilor,sentimentelor şi emoţiilor atât pozitive cât şi negative 

-bune maniere  şi comportament 

-limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie,topică ori dezacord între părţile de 

vorbire) 

-modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde diverselor provocări ale mediului 

înconjurător(este cercetat ,i se ia  jucăria de către alt copil,nu primește ce-și 

dorește,este pedepsit,etc.). 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru 

formarea şi instruirea caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de 

trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă 

atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în 

profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci 

pe viitor va apărea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau 

îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe, dar va apărea şi acel 
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sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume 

şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 

informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi 

climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot 

manifesta atât direct,  prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, 

prin modele de conduită oferite de membrii familiei. Modelele de conduită oferite de 

părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-afectiv, în 

care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o 

influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a 

modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în 

concordanţă cu etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de 

timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai 

ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa 

de participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează 

primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală 

şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor 

societăţii, constituind bagajul educativ al „celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 

acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună 

consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, 

convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se 

cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 

însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie 

şi dascălii  şi pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce 

a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au 

scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor 

probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil 

mai târziu şi anume – OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia 

pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament 

normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 

comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează 

în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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Calculatorul, instrument modern în predarea lecţiilor de 

chimie 

prof. Bujor Emilia 

Colegiul Național„Elena Ghiba Birta” Arad 

 

 
Chimia este una dintre disciplinele fundamentale care face parte din planurile 

de învățământ.  

Știinţa chimiei este reprezentată de grupul de informaţii care descriu structura 

şi compoziţia materialelor din univers, modificările care pot apărea în structura şi 

compoziţia acestor materiale şi relaţiile energetice implicate în aceste modificări. 

În condițiile contemporane ale dezvoltării rapide a ştiinţei şi tehnicii se 

urmăreşte sporirea eficienţei formative a procesului de învăţământ, prin antrenarea 

elevului în procesul asimilării cunoştinţelor. Este necesar ca elevul – din “obiect” 

care asimilează știința- să devină “subiect’’ care redescoperă  ştiinţa iar metodele 

folosite de el, pentru asimilarea cunoştinţelor , să devină metode de cercetare. Rolul 

profesorului este ca în primii ani de şcoală să-i înveţe pe copii “să înveţe’’ (ca 

atitudine generală) şi apoi cum să înveţe utilizând diverse tehnici de muncă 

intelectuală. Astfel, utilizarea calculatorului în învăţământ va conduce la deplasarea 

accentului de la un mediu de învăţare centrat pe profesor la unul centrat pe elev, în 

care profesorii nu mai reprezintă sursa - cheie de informaţie şi de transmitere a 

cunoştinţelor, ci colaboratori ai elevilor, studenţilor, aceştia transformându-se din 

receptori pasivi de informaţie în factori activi în propria lor educaţie. 

Pentru a fi eficiente, mijloacele ICT (internet si tehnologia comunicaţiilor) 

trebuie combinate cu tehnologii şi metode tradiţionale, astfel încât să conducă la 

îmbunătăţirea actului de predare şi de învăţare, la partajarea cunoştinţelor şi a 

informaţiei, la obţinerea unui grad sporit de flexibilitate a învăţământului pentru a 

răspunde necesităţilor sociale concrete, la scăderea costurilor educaţiei şi la 

îmbunătăţirea eficienţei sistemului de învăţământ 

Pentru a sublinia rolul pozitiv al tehnologiilor informaţionale în educaţie , 

prezentăm rezultatele psihiatrului William Glasser din Control theory in the 

classroom, despre măsura în care reţinem informatiile în diferite contexte: 

·      10% din ce citim 

·      20% din ce auzim 

·      30% din cevedem 

·      50% din ce auzim si vedem 

·      70% din ce discutăm cu alţii 

·      80% din ce experimentăm  

·      95% din ce îi învatam pe alţii 

  Activităţile şcolare care pot fi realizate cu ajutorul calculatorului ca 

instrument de lucru sunt următoarele: 

1.       realizarea sau analiza unui document scris; 

2.       prezentarea informaţiei sub formă grafică sau realizarea unor desene; 

3.       efectuarea unor calcule numerice; 
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4.       realizarea şi utilizarea unor baze de date; 

5.       învăţarea unui limbaj de programare; 

6.       laborator de chimie asistat de calculator; 

7.       conceperea unor teste, lucrari de laborator, lecţii de către profesor; 

8.       realizarea unor modele spaţiale a particulelor studiate 

Ca mediu care intervine în procesul instructiv se disting două modalităţi 

de utilizare a calculatorului: 

1.  modul direct în care calculatorul îndeplineşte sarcina de predare, prin 

intermediul unui soft educaţional; 

2.  modul indirect în care calculatorul funcţionează ca manager al instruirii. 

Modul indirect constă în utilizarea calculatorului pentru controlul şi 

planificarea instruirii.În acest caz, calculatorul preia o parte din sarcinile 

profesorului ca manager al instruirii: 

-prezintă elevului obiectivele operaţionale şi părţile componente ale lecţiei; 

-atribuie sarcini de lucru specifice, din manualul sau caietul de lucru asociat 

disciplinei de învaţământ respective; 

-aplică teste pentru stabilirea progresului elevului în raport cu obiectivele 

prestabilite; 

-înregistrează şi raportează rezultatele obţinute la teste; 

-prescrie, în funcţie de rezultatele obţinute la un test diagnostic, secvenţele pe 

care trebuie să le studieze la un anumit elev în continuare. 

Utilizarea calculatorului în activitatea de instruire conduce la dezvoltarea 

unor forme de organizare a instruirii care nu sunt posibile cu ajutorul metodelor şi 

mijloacelor tradiţionale.  Posibilitaţile calculatorului de prelucrare, înregistrare şi 

regăsire a informaţiei determină introducerea situaţiilor în care elevul dobândeşte 

cunoştinţe şi competenţe în mod autonom, în conformitate cu interesele şi 

aspiraţiile proprii. 

Modelele interactive permit elevilor să observe pe ecranul monitorului un 

model al procesului, fenomenului sau instalaţiei reale. 

În unele cazuri, modelul interactiv poate înlocui experimentul real, în special 

în cazul în care acest experiment este periculos sau necesită aparatură scumpă. 

Modelele interactive asigură o economie de timp în pregătirea lecţiilor şi in timpul 

lecţiilor. Cu ajutorul lor, profesorul poate prezenta fenomenele, procesele mult mai 

intuitive şi poate demonstra unele particularităţi ale proceselor şi fenomenelor. 

Aceasta duce la creşterea interesului elevilor pentru chimie şi favorizează 

întelegerea mai profundă a lor. 

Modelele computerizate ale lucrărilor de laborator imita lucrările efectuate 

de elevi în laborator. 

Chimia, cu toate ca este o ştiinţă a naturii cu o pregnantă tentă 

experimentală, procesul de predare-învăţare fiind necesar să se realizeze în 

laboratorul de chimie, poate fi predată şi învăţată cu ajutorul programelor 

informatice dedicate îndeosebi structurii substanţelor, mecanismelor de reacţie, etc, 

nesesizabile cu ochiul liber.            
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În noua tehnologie didactică, profesorul poate mai întâi experimenta în 

modelul clasic, simulând apoi pe calculator, până la înţelegerea şi asimilarea 

deplină. 

Calculatorul nu poate însă înlocui profesorul, după cum cartea nu poate face 

să dispară lecţia de clasă şi nici nu se poate substitui celorlalte mijloace de 

învăţământ. 

Calculatorul poate să economisească timpul, elevii se pot corecta singuri când 

greşesc, dar să nu uităm ca rolul profesorului este imens, deoarece elevii asimilează 

mai bine când sunt puşi să se corecteze unii pe alţii ,când fiecare lucru neştiut de 

un elev creeaza o noua problemă.  

Învăţarea cu calculatorul are deci un demers activ, sprijinit pe caracterul 

interactiv al dialogului om- maşină. 

Elevul învaţă fără emoţii, inhibiţia care apare în procesul ascultării 

tradiţionale , în faţa clasei şi a tablei dispare. 

Munca cu calculatorul fixează atenţia, solicită concentrarea şi beneficiează de 

aceasta la momentul oportun. 

Uniunea Europeană pune un mare accent pe îmbunătăţirea educaţiei prin 

adoptarea unor metode şi tehnologii moderne, ca şi prin colaborarea între instituţii. 
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Un proiect de impact 
prof. Nan Camelia  

Școala Gimnazială”Aron Cotruș” 
 

Școala Gimnazială „Aron Cotruș” Arad a desfățurat pe o perioadă de doi ani un proiect 
Erasmus K2 ”With the future in your hands”, iar în cadrul acestui proiect, elevii școlii noastre au 
realizat un  produs  creat de ei, o carte. Cu ajutorul acestui proiect elevii au  învățat  că dimensiunea 
europeană  le  oferă o nouă perspectivă. Au conștientizat că nu sunt singuri, că  și  elevii din alte țări 
se confruntă cu aceleași probleme ca și ei. Ei au aflat că sunt membrii  unei rețele europene care are 
ca scop îmbunătățirea procesului de învățământ prin diferite metode și mijloace. 

În urma realizării activităților din cadrul acestui 
proiect a rezultat cunoașterea și dezvoltarea personală a 
fiecărui participant precum și  motivarea elevilor pentru 
învățare. Toți elevii au fost susținuți pe parcursul 
activității  de Eunice, care este un simbol al prieteniei. 
Ea a călătorit în toate țările participante la proiect și a 
scris un jurnal  în care a adunat experiențele trăite de 
elevii din Europa, la școală. Pentru elevi, Eunice 
înseamnă inspirație, devotament, prietenie, încredere. 

Școala noastră a realizat multiple activități în 
cadrul proiectului, la care au participat cei mai buni 
prieteni ai copiilor,  Eunice și Ion  și care au fost martorii  
bucuriei, a experientelor, a implicării noastre. Dar dintre 
toate activitățile pe care le-am realizat în cadrul proiectului cea mai apropiată de sufletul elevilor a 
fost realizarea unei cărți. Realizarea unei astfel de mini carte implica seriozitate si lucru în echipă, 
aspecte foarte importante când vine vorba de un trai prosper în societatea de azi. De asemenea, un 
astfel de proiect ajută mult la dezvoltarea vocabularului și mai ales a exprimării scrise, elevii având 

ocazia de a-și transpune ideile pe hârtie într-un mod cât 
mai original și mai creativ.  

Elevii, sub îndrumarea profesorilor  au realizat cărți 
care au înmănunchiat experiențele și trăirile, problemele cu 
care se confruntă, dar și visele și năzuințele lor. Au învățat 
să se exprimăm în scris, oral, dar și să-i asculte pe alții. 
Lectura în societatea noastră înseamnă creativitate, 
eliberare de la stresul cotidian, imaginație, perseverență și 
dragoste. 

Dintre toate  lansarea de carte a adus cele mai 
multe beneficii, ea aprofundând și valorificând calitățile 
morale ale celor implicați. Elevii au mai învățat și despre 
parteneriatul cu instituții ale statului, activitatea implicând 

persoane de la bibliotecă.  
Ca rezultat al prezentării produsului în fața unui public numeros, elevii au devenit mai 

încrezători în sine, mai siguri pe ideile lor și mai dezinvolți. Și, cu siguranță, să nu uităm de faptul că 
prin intermediul acestei activităti copiii au avut șansa de a-și descoperi inclinațiile artistice. Proiectul 
a fost foarte bine primit de elevi deoarece au putut învăța și s-au putut distra în același timp. În plus, 
le-a dat oportunitatea de a participa activ la o acțiune extrașcolară, care are la bază una dintre cele 
mai importante și frumoase lucruri: lectura . 

Aceasta este foarte utilă deoarece îi ajută pe elevi să evolueze. Empatizând cu personajele din 
cărțile pe care le citesc, li se dezvoltă sensibiliatea artistică și îi ajută să devină  persoane mai bune. 
Iar Erasmus-With the future in your hands a reusit să atragă o mulțime de tineri spre tot ce 
înseamnă Lumea minunată a cărților. 

„De aceea, proiectul Erasmus a ajutat copiii din toate punctele de vedere, aprofundându-le 
calitățile fundamentale ale unui om cu coloană vertebrală . Ne-a motivat, ne-a învățat să fim fericiți, 
să lucrăm în echipă dar ceea ce este mai important ne-a ajutat să gasim cheia spre succes. De aceea, 
sunt mandră că am participat și că am avut ocazia să vă prezint unul dintre produsele realizate în 
cadrul proiectului.”, a spus președinta consiliului elevilor Melissa Sturza. 
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Activitatea de secretariat 
secretar sef Dima Gabriela 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

 
I. Importanţa activităţii de secretariat 
II. Atribuţiile şi sarcinile secretariatelor 

III. Rolul şi locul secretarei  în lumea profesională contemporană 

 
I. Importanţa activităţii de secretariat 

Printre activităţile cu importanţă deosebită în cadrul unei organizaţii 

economico-sociale se numără şi activitatea de secretariat. 
Activitatea de secretariat este structurată pe compartimente specializate şi 

are o amplă generalizare. Ea se desfăşoară la niveluri diferite, atât în cadrul 

organelor centrale ale administraţiei de stat (guvern, ministere), al organelor locale 

ale puterii de stat (primării, consilii locale), cât şi la nivelul agenţilor economici, al 
unităţilor cu profiluri diferite (academii, instituţii de învăţământ superior, şcoli, 

biblioteci, etc). De aceea, structura, forma de organizare, amploarea, numărul de 

funcţii şi unele atribuţii sunt diferite de la o organizaţie la alta.  
Munca de secretariat în administraţia publică prezinta unele 

particularităţi faţa de secretariatul din sectorul privat, ca urmare a faptului că 

insuşi managementul instituţiilor publice şi structura organizaţionala sunt diferite 
de oranizarea si conducerea companiilor ţi firmelor private. Aici termentul de 

secretara a fost inlocuit cu cel de asistent manager. 

Secretariatul este considerat ca interfaţă a şefului unei instituţii cu 
personalul angajat şi cu persoanele din afara instituţiei şi de asemenea, reprezintă 

(în unele cazuri) o dublare a direcţiilor auxiliare, prin preluarea la nivelul 

compartimentului a atribuţiilor specifice. Astfel, secretara preia o serie de atribuţii 

privind personalul, activităţi administrative, activităţi de relaţii cu publicul.  
Secretariatul este un  auxiliar direct şi indispensabil al conducerii, având 

ca sarcină degrevarea acesteia de unele sarcini auxiliare, creându-i astfel condiţiile 

necesare realizării principalelor sale funcţii: prevedere – organizare – comandă – 

coordonare  control. Secretara trebuie să creeze condiţii optime pentru luarea 

deciziilor care reprezintă actul esenţial al conducerii.  

În literatura de specialitate secretariatul este definit ca un nucleu (grupare 

de funcţii şi respectiv persoane care le ocupă) cu activităţi, atribuţii şi sarcini 
individuale  complexe. Acest grup de oameni specializaţi sunt reuniţi sub o 

autoritate ierarhică (directori de secretariate, şefi de serviciu, secretari-şefi) 

autoritate subordonată la rândul său direct conducerii şi care are precizate atribuţii 
cu caracter permanent pentru efectuarea lucrărilor specifice muncii de secretariat.  

Intr-un secretariat munca secretarelor presupune un complex de activităţi : 

1) Activităţi cu caracter specific de secretariat (preluare, transmitere mesaje 
telefon, stenografierea, multiplicarea, redactarea înscrisurilor dictate de şefi, 

clasarea documentelor, înregistrarea corespondenţei).  

2) Activităţi prin care se duc la îndeplinire sarcinile şi atribuţiile prevăzute în 
fişa postului (documentare, corespondenţă, protocol, organizarea manifestărilor 

etc.). 

3) Activităţi pe care le decid, le iniţiază singure (cursuri de perfecţionare, 

instruire a secretarelor din subordine), 
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4) Activităţi de reprezentare a şefilor lor (primiri oficiale, participare la discuţii cu 

parteneri de afaceri, etc.  

 
II. Atribuţiile şi sarcinile secretariatelor 

Compartimentului secretariat îi revin atribuţii globale din care se extrag şi se 

detaliază sarcini pentru fiecare lucrător. Atribuţiile şi sarcinile unei secretare 

depind de structura şi domeniul de activitate al organizaţiei respective şi sunt 
cuprinse în fişa postului. 

Se poate spune ca potrivit modului cum este conceputa la noi în tara 

activitatea de secretariat, (in cazul în care funcţionează ca un serviciu autonom), ea 
include următoarele atribuţii şi sarcini : 

 executarea lucrărilor de registratură generală (sortarea, înregistrarea, datarea, 

distribuirea) acolo unde nu există un compartiment specializat de registratură.  

 lucrări de corespondenţă primită şi emisă de unitate; lecturarea corespondenţei 
primite, prezentarea la conducere, înregistrarea, repartizarea şi urmărirea 

rezolvării corespondenţei primite, întocmirea unor răspunsuri pe baza 

documentării prealabile, dactilografierea lor, prezentarea la semnat a 
corespondenţei cu materialul de bază; pregătirea corespondenţei pentru 

expediere, predarea la registratură sau expedierea directă, după caz, asigurarea 

transportului corespondenţei prin organizarea muncii curierilor.  

 atribuţii de documentare: detectarea surselor interne şi externe, selectarea 
materialului; prezentarea materialelor rezultate sub formă de tabele, scheme, 

statistici, etc., clasarea documentelor, organizarea şi asigurarea unei bune 

funcţionări a arhivei unităţii.  

 scrierea rapidă, stenografierea discuţiilor din şedinţele, conferinţele, întâlnirile de 
afaceri, stenografierea după dictare (şi la telefon), transcrierea setnogramelor.  

 multiplicarea materialelor: dactilografierea folosind maşina de scris sau 

calculatorul (folosind metoda oarbă), folosirea imprimantei calculatorului, 

utilizarea maşinilor de copiat, corectarea greşelilor, cunoaşterea unor sisteme de 
corectare a materialelor pentru editorial. 

 traduceri şi retroversiuni de acte, corespondenţă, materiale documentare, 

cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională scris şi vorbit.  

 probleme de protocol şi relaţii cu publicul: întocmirea unor planuri pentru 
desfăşurarea în bine condiţii a întâlnirilor cu persoane din afără instituţiei, 

primirea vizitatorilor şi a partenerilor de afaceri, cunoaşterea, documentarea în 

ceea ce priveşte regulile de comportament şi protocol specifice ţării din care vine 

partenerul, pregătirea corespondenţei protocolare cu ocazia diferitelor 
evenimente.  

 evidenţa necesarului de consumabile şi evidenţa de personal (secretara întocmeşte 

referatul cu necesarul de rechizite pentru compartimentul secretariat, ţine 
evidenţa orelor suplimentare, concediilor, evidenţa delegaţiilor, a deplasărilor şi a 

evenimentelor profesionale.  

 pregătirea călătoriilor de serviciu ale şefului, rezervarea de bilete, a camerei de 

hotel, obţinerea vizei (dacă este cazul), pregătirea documentelor necesare pentru 
întâlnirile de lucru, contactarea persoanelor cu care trebuie să se întâlnească 

şeful şi stabilirea programului.  

 cunoaşterea şi folosirea aparaturii moderne de birou (calculatorul, maşina de 

multiplicat, fax, aparatura de înregistrare-clasare, interfonul, etc.); cunoaşterea 
tehnoredactării computerizate şi a programelor pentru aceasta. 
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 organizarea sistemului informaţional: primirea prelucrarea şi transmiterea 

informaţiilor.  

 întocmirea contabilităţii primare a firmei  

 primirea şi transmiterea comunicărilor telefonice 

 organizarea şedinţelor şi a materialelor necesare. 

 difuzarea în unitate a deciziilor şi instrucţiunilor cu caracter de circulată. 

 preluarea de la şefi (prin delegare de autoritate) a unor sarcini pe care secretara  le 

poate rezolva sau chiar secretara poate delega o serie de responsabilităţi 

persoanelor din subordine.  

 perfecţionarea permanentă din punct de vedere profesional. 

 supravegherea personalului secretarial din subordine: instruirea acestuia, 
evaluarea posibilităţilor fiecăruia şi stabilirea responsabilităţilor.  

 respectarea disciplinei muncii 
 

III. Rolul şi locul secretarei   în lumea profesională contemporană 
Pentru funcţia de secretară nu există o descriere universal valabilă, dar 

definirea funcţiei presupune considerarea cel puţin a următoarelor elemente : 

scopul şi rolul secretariatelor în sistemul general al activităţii economico-sociale şi 
în organizaţia respectivă, poziţia pe care activitatea de secretariat o deţine, 

responsabilităţile, gradul de autoritate primită de la manager, relaţiile cu toţi 

factorii implicaţi în respectivul proces al muncii.  
 În ciuda a ceea ce s-ar putea crede apariţia meseriei de secretară nu aparţine 

vremurilor moderne, ea are deja o istorie îndelungată.  

 O abordare evolutivă a meseriei de secretară nu se poate realiza decât în 

contextul evoluţiei istorice a managementului şi a mijloacelor de comunicaţie. Incă 
din fazele de început, în practicarea acestei meeserii, descoperim câteva coordonate 

esenţiale care i-au marcat funcţionarea până astăzi, şi anume:  

- meseria de secretară a apărut şi a funcţionat întotdeauna pe lângă factorii 
de decizie ai vieţii eocnomico-sociale; 

- tratarea informaţiei scrise, a stat la baza acestei activităţi; 

- confidenţialitatea a constituit o cerinţă esenţială sub aspect deontologic. 
Confidenţialitatea este sugerată chiar de termenul ,,secretar(ă)’’; etimologic, 

cuvântul derivând din latinescul “secretum”,şi desemna o persoană care ştia să 

păstreze secrete. Meseria de secretară precede  - în timp istoric  - apariţia 
denumirii sale. Dacă ţinem cont de faptul că primele forme ale scrierii au apărut 

din necesităţile administraţiei de stat de a emite dispoziţii, de a da ordine şi a 

administra bunuri, putem lega apariţia acestei meserii de casta scribilor. In 
special, în perioda faraonilor egipteni, scribii au fost printre primii colaboratori 

specializaţi în comunicarea scrisă. Problema confidenţialităţii se punea, la vremea 

aceea, numai pe cale orală, fiind puţini cei care ştiau să citească. Aşa se şi 

explică practica unor autorităţi de a tăia limba scribilor, pentru a se asigura de 
păstrarea secretului profesional. 

Apoi, prin trecerea de la un  sistem economic la altul şi prin evoluţia 

mijloacelor de comunicaţie, apar alte coordonate funcţionale ale acestei profesii. 
Astfel, în Evul Mediu persoana desemnată cu titlul de secretar era cea care 

se ocupa de corespondenţa monarhului sau a unor înalţi demnitari; aceasta 

presupunea menţinerea în continuare a sarcinilor iniţiale de caligrafiere a 
textelor, la care s-au adăugat alte operaţiuni de expediere, dar şi de evidenţă a 

circulaţiei documentelor scrise. 
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În epoca modernă, o dată cu pătrunderea maşinilor mecanice de scris  în 

structurile administrative, imaginea secretarei se va asocia atât de mult cu acest 

mijloc de imprimare a textelor, încât activitatea ei se va confunda cu cea de 
dactilografă. Trebuie spus, însă, că din punct de vedere istoric, această meserie a 

aparţinut bărbaţilor, până la începutul secolului XX, când au început să fie 

promovate drepturile cetăţeneşti refuzate femeii secole de-a lungul.  

Astăzi, statisticile demonstrează că 95% din funcţiile de secretare sunt 
ocupate de femei. Sociologii argumentează acestea prin faptul că este o meserie care 

se potriveşte ca o “mănuşă” femeilor, căci ele din naştere au o capacitate mai mare 

de supunere, înclinaţie spre detaliu, loialitate, abilitate relaţională şi chiar o mai 
mare inteligenţă emoţională.  Apar, astfel, noi cerinţe privind practicarea acestei 

profesiuni. Managementul modern, cristalizat ca ştiinţă tot la începutul secolului 

XX, dezvoltă noi valori, privind resursele umane şi resursele informaţionale. Noile 
dimensiuni ale managementului au presupus, desigur, şi reevaluarea auxiliarului 

său de bază, secretariatului. 

 În zilele noastre meseria de secretară/asistent manager  este foarte 
căutată, accentul punându-se acum pe selectarea cât mai atentă a lor. Dovadă că 

este aşa sunt şi zecile de anunţuri care apar zilnic în ziare şi reviste.  

Secretarele sunt managerii propriilor  lor firme – secretariatele. Profesiunea 

de secretară nu reprezintă o muncă independentă. Spre deosebire de un contabil 
manager, secretara este întotdeauna legată de o anumită persoană sau de un 

anumit departament. Ea lucrează pentru alţii, munca ei foloseşte muncii altora. 

Rolul principal al secretarei este de a ajuta. Secretara şi şeful trebuie să formeze  o 
echipă în adevăratul sens  al cuvântului  cu drepturi şi obligaţii reciproce pentru 

fiecare din membrii echipei. Este esenţial ca şeful şi secretara să gândească, să 

planifice şi să acţioneze ca o echipă. Aşa cum succesul jucătorilor de tenis la dublu 
depinde de abilitatea fiecăruia de a anticipa loviturile celuilalt pentru a se completa 

şi sincroniza, tot aşa  şeful şi secretara trebuie să muncească din greu pentru a-şi 

dezvolta  strategia de echipă. Munca unui director şi cea prestată de o secretară 
sunt greu de separat; acţiunile directorului şi cele ale secretarei sunt 

complementare, fiind direcţionate spre acelaşi scop.  De exemplu trebuie scris un 

raport: directorul concepe, secretara îl prelucrează, îl stilizează. Deci sarcina unică 

a fost aceea de a prezenta un raport care s-a finalizat prin contribuţia celor două 
persoane, existenţa uneia depinzând de existenţa celeilalte.  Este cunoscut faptul că 

atunci când şeful  avansează pe scara ierarhică, secretara este luată cu el. (nu este 

mai puţin adevărat că pentru unele secretare există riscul să rămână fără post 
atunci când şeful este schimbat pe criterii politice). 

Exercitarea atribuţiilor de către un compartiment presupune exercitarea 

responsabilităţilor, a prerogativelor dar şi competenţa în a le realiza. 
Competenţa celor care lucrează în compartimentele de secretariat se 

concretizează în a fi: 

 un bun stenograf – să poată transmite şi transcrie exact ceea ce i se dictează; 
 un dactilograf îndemânatic, scriind fără greşeli de tastare şi limbă; 

 un bun corespondent, folosind o limbă corectă şi bogată în conţinut; 

 un bun specialist în clasarea şi arhivarea actelor, corespondenţei şi 

documentelor, capabil să le găsească, la nevoie, cu rapiditate; 
 un interpret capabil să discute cu persoane străine, să facă cunoscute ideile 

reprezentanţilor firmei, să comunice acestora ideile reprezentanţilor firmei, şi 

să comunice acestora ideile interlocutorilor străini fără denaturări; 
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 un bun organizator al sistemului informaţional, capabil să primească, să 

prelucreze şi să transmită informaţii, precum şi să ţină la zi evidenţele pentru 

conducere şi celelalte compartimente ale unităţii; 
 un bun traducător, capabil să traducă cu rapiditate un text din/în limba 

română/limba străină; 

 un bun cunoscător al lucrărilor de secretariat şi corespondenţă, capabil să 

înregistreze, repartizeze şi să urmărească rezolvarea corespondenţei primite, 
să pregătească răspunsul la scrisorile indicate de conducere, să prezinte la 

semnat corespondenţa împreună cu materialul de bază, să întocmească 

formele de expediere a corespondenţei; 
 un bun organizator al contactelor între conducere şi persoanele din afară şi 

din interiorul firmei (întâlniri de lucru, şedinţe, conferinţe); capabil să facă 

oficiul de secretar de şedinţă şi să redacteze procese-verbale; 
 un bun documentarist, capabil să detecteze surse de documentare, să 

selecteze şi să claseze materialul, să-l difuzeze sub formă de buletine, fise, 

etc; 
 un bun specialist în manipularea şi utilizarea aparaturii moderne de birou 

(calculatoare, maşini de multiplicat, aparatură de înregistrare-clasare, etc); 

 un bun lucrător, capabil să întocmească statistici specifice sectorului de 

secretariat, să le prezinte sub formă de grafice şi tabele; 
 un bun agent de triere şi transmitere a comunicărilor telefonice, capabil să 

filtreze, limitând până la evitarea totală a caracterului nociv al 

suprasolicitărilor şi întreruperilor frecvente ale activităţii conducerii în 
anumite perioade. 

 un lucrător capabil să redacteze rapoarte, referate, informări pe baza unor 

directive generale şi a materialului documentar; 
 un bun specialist pentru controlul şi corectura editorială şi tipografică a 

materialelor în curs de multiplicare. 

Secretara este cea care contribuie la imaginea publică a unei firme sau 
instituţii. Ea reprezintă prima imagine a firmei, prima persoană cu care se intră în 

contact (ştim cu toţi că prima impresie contează; imaginea pe care o creează 

secretara este extrem de importantă. Nu de puţine ori am auzit s-au am gândit 

“dacă secretara arată aşa sau se comportă aşa … ce să mai zicem de şef”). 
În concluzie, putem spune că oricât de multe schimbări vor fi în structura 

organizatorică a instituţiilor, oricât de multe şi sofisticate echipamente apar, 

acestea nu vor reuşi să înlocuiască niciodată o secretara competentă, care se va 
perfecţiona continuu.  

 Secretara trebuie să-şi planifice, să-şi noteze toate sarcinile pe care le are de 

rezolvat şi toate informaţiile pe care le primeşte. In afară de planificarea 
zilnică, se pot face şi planificări pe termen lung (pentru sarcinile ce pot fi 

prevăzute dinainte. De ex. vizitele unor străini, diferite lucrări, rapoarte, dări 

de seamă etc.) In planificarea zilnică a sarcinilopr pe care le are de rezolvat, 
secretara trebuie să aprecieze corect durata rezolvării lor. De asemenea, ea nu 

îşi va planifica toate cele opt ore de muncă ale zile, ci numai 40%, restul de 

60% din timpul de lucru reprezentând timp tampon (perioade de timpi pentru 

sarcini, lucrări neprevăzute, suplimentare, noi etc.). 
 stabilirea corectă a priorităţilor – este foarte important ca secretara să 

stabilească corect priorităţile sarcinilor pe care le are de rezolvat într-o zi. 

Priorităţile se stabilesc după cum urmează: 
a) sarcini importante şi urgente (se rezolvă imediat); 
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b) sarcini importante, dar nu urgente (nu trebuie rezolvate imediat); 

c) sarcini nu foarte urgente şi nu foarte importante (trebuie delegate pe 

cât posibil, fiind mari consumatoare de timp). 
 scurta discuţie matinală cu şeful asupra programului zilei; 

 informarea şefului, atunci când problemele foarte urgente şi importante se 

decalează sau nu pot fi toate rezolvate; 

 delegarea unor sarcini – mari consumatoare de timp; 
 înfiinţarea unei mape personale de corespondenţă (pentru presortarea 

corespondenţei sosite după puncte de interes); 

 evitarea nemulţumirii de a căuta mereu documente sau dosare care lipsesc, 
urmărind cu atenţie mişcarea hârtiilor şi a dosarelor; 

 notarea tuturor informaţiilor importante 

 reactualizarea periodică a caietului cu numerele de telefoane şi adresele pe 
care le foloseşte în mod curent; 

 stabilirea de bune relaţii de muncă, atât cu şefii, cât şi cu persoanele din 

subordine; 
 comunicarea eficientă cu celelalte secretare din instituţie şi din afara 

instituţiei; 

Secretara nu poate ţine minte numărul mare de detalii ce apare în munca de 

zi cu zi. Informaţiile sosite pe diferite căi în secretariat trebuie notate, pentru a fi 
transmise conducerii şi compartimentelor de lucru cât mai exact. In acest scop, 

secretara dispune de diferite mijloace; cele mai uzitate sunt: 

Agenda de birou – este extrem de necesară şi cea mai des utilizată formă de 
evidenţă. In agendă se înscriu în mod obligatoriu toate sarcinile, inclusiv cele care 

trebuie rezolvate imediat. Agenda de birou computerizată – poate fi păstrată în 

memoria unui calculator, astfel încât înregistrările pot fi vizualizate pe ecran şi pot 
fi tipărite la imprimantă. Inregistrarea se face introducând data, ora şi scurte 

detalii, iar când o întâlnire  este anulată sau mutată la altă dată, înregistrarea poate 

fi ştearsă din memorie sau mutată. O întâlnire care se repetă la intervale de timp în 

decursul unui an se poate introduce o singură dată, iar calculatorul va înregistra 
mesajul automat la toate datele. Inregistrările fiecărei zile pot fi vizualizate la 

începutul zilei de lucru. Avantajul acestui tip de agendă este confidenţialitatea 

înregistrărilor, prin folosirea de către secretară a unei parole care nu permite 
accesul altcuiva la agendă. 

Calendarul de evenimente – are o natură distinctă de cea a agendei de lucru, 

cuprinzînd toate invitaţiile, convocările, programările, evenimentele protocolare. 
Pentru a putea fi trecute în agenda de lucru, acestea trebuie să fie aprobate şi să se 

transmită confirmarea participării. 

Scadenţarul de termene – constituie un instrument indispensabil în 

asigurarea respectării termenelor stabilite de conducere sau de secretariat. La 
folosirea scadenţarelor de termene este nexcesar ca secretara să dovedească mult 

discernământ în aprecierea diverselor termene,după urgenţă şi importantă, 

atrăgând din timp atenţia factorilor responsabili, pentru prevenirea unor întârzieri. 
Activităţile nerealizate la termenele fixate se vor transfera, cu acordul părţilor, la noi 

termene sau se va renunţa la ele dacă este cazul. 
 
Surse bibliografice : 

Coordonator Alina Berciu-Drăghicescu, Manual de secretariat şi asistenţă managerială  
Pariza Maria, Curs de secretariat şi asistenţă managerială  
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Sunt un om potrivit la locul potrivit 
ec. Marta Simona Felicia 

Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului, Arad 
 

 

Mă numesc  Marta Simona Felicia si sunt  angajata la Colegiul Tehnic de 
Constructii si Protecția Mediului Arad, din anul 1999 pe functia de laborant iar din 

anul 2006 pe  functia de secretar. Începând cu acest an am desfasurat până în  

prezent diverse activitati, incercand sa ma achit de sarcinile care mi-au revenit 
conform fisei postului,  dar și de sarcinile trasate de conducerea unitatii. Realizeaz 

operatiunile necesare eliberarii actelor de studii : completarea registrelor matricole 

si a cataloagelor de la examenele de absolvire, a atestatelor profesionale, a 
certificatelor de absolvire, obtinerea timbrului  sec  etc.; 

Contribui specific la organizarea și desfășurarea examenelor de bacalaureat,  

corigente, diferente etc. Întocmesc actele de studii pentru examenele de absolvire, 

atestat profesional, competenţe profesionale, bacalaureat. Contribui la organizarea 
olimpiadelor scolare, pe scoala sau pe judet, cand acestea se desfasoara la noi. 

Intocmesc si trimit, in termenele stabilite, situatiile statistice scolare, 

solicitate de Inspectoratul Școlar si Ministerul Educatiei si Cercetarii, dupa cum 
urmeaza: completez situatiile statistice ale elevilor si claselor la inceputul anului 

scolar si la sfarsitul semestrelor. Organizez inceputul anului scolar prin intocmirea 

listelor  pe clase, cu  dirigintii respectivi. 
Țin evidența mișcării elevilor: veniți, plecați, eliberez adeverințe elevilor ori de 

câte ori aceștia solicită. 

Colaborez cu părinții, elevii şi personalul unității de învățământ și alte 
persoane interesate, potrivit nu numai programului de lucru, ci oricând este nevoie 

pentru rezolvarea situaţiilor care ţin de competenţa mea. 

Răspund cu promptitudine la întocmirea documentelor solicitate de 

Inspectoratul Scolar, Primărie, Direcţia Muncii, Angenţia de Protecţie a Mediului 
etc. Colaborez cu părinţii elevilor pentru diferite documente necesare elevilor. 

Am iniţiativă în desfăşurarea unor activităţi în şcoală. Mă ocup de întocmirea 

documentelor pentru examenele de bacalaureat, atestat profesional, examene 
absolvire SAM, concurs de angajare pentru personalul nedidactic. 

În timpul serviciului am o conduită corespunzătoare, răspund cu 

promptitudine solicitărilor  tuturor celor cărora le pot fi de folos. 
Respect legislaţia şi sunt loială instituţiei. Păstrez dosarele cu corespondenţa, 

dosarele cu regulamente, metodologii, ordine, instrucţiuni.  

Documentele realizate pentru structurile externe colaboratoare ale şcolii au 
fost corect concepute şi redactate, nu ne-au fost returnate niciodată spre a fi 

refăcute, în special la diplomele de studii nu am avut reclamaţii. Realizăm conform 

termenelor şi cerinţelor documentele interne care ţin de secretariat pentru buna 

funcţionare a unităţii noastre şcolare, dovedind eficienţă şi din acest punct de 
vedere. 

 Mă ocup de starea arhivei, de completarea şi păstrarea actelor de studii 

(întocmind regulat stocul actelor de studii) de registrele matricole şi toate 
documentele care se păstrează în unitate. 

 Utilizez produsele software din dotarea unităţii, întocmesc toate situaţiile 

necesare procesului instructiv-educativ şi activităţilor de secretariat utilizând 
calculatorul (WORD, EXCELL). 
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Managementul resurselor umane. Motivaţia performanţelor umane 
                                                                           secretar șef. Radu Aurica 

Colegiul Național ”Preparandia – Dimitrie Țichindeal” Arad 
 

SECŢIUNEA I. 

Managementul resurselor umane 
 

1. Delimitarea conceptelor 
 

Managementul resurselor umane este un cencept de largă cuprindere care 

se referă la filosofia, politicile, procedurile şi practicile cu ajutorul cărora sunt 

conduşi angajaţii. 
Cu alte cuvinte, este domeniul funcţional al managementului care cuprinde: 
1. recrutarea,  
2. utilizarea,  
3. perfecţionarea/optimizarea,  
4. disponibilizarea personalului dintr-o organizaţie în vederea realizării funcţiilor şi 
atingerii obiectivelor organizaţionale, precum şi pentru obţinerea satisfacţiei acestuia 
în raport cu activitatea depusă. 

În acest spirit, este foarte clar că managementul eficient al resurselor umane 

este esenţial succesului unei organizaţii. În plus, atunci când resursele umane sunt 

neglijate sau conduse necorespunzător, organizaţia încetează de a mai fi prosperă şi 
poate chiar să regreseze. 

Cea mai dificilă problemă pentru reuşita unei organizaţii (cel puţin în 

perioada de tranziţie) este propria ei schimbare. Astfel că, schimbarea structurii 

organizaţiilor ar trebui să aibă în vedere schimbarea metodelor şi procedurilor 
manageriale şi apoi a mijloacelor tehnice şi tehnologice. Iar aceste schimbări pot fi 

asigurate numai de un management performant al resurselor umane. 

 
2. Scurtă comparare a teoriei tradiţionale cu cea a managementului resurselor umane 
 

Ca urmare, resursa umană devine din „unealtă de producţie” (adică o 
componentă oarecare a costurilor de producţie), „agent de productivitate”, investiţie 

rentabilă, una dintre valorile ascunse ale organizaţiei , „capitalul de competenţe” al 

organizaţiei. 
În teoria tradiţională, salariaţii erau priviţi prin prisma modului în care 

executau disciplinat operaţiile prestabilite. 

Spre edificare, prezentăm concepţiile privind personalul în cele două teorii: 

 

Elemente 
caracteristice 

Concepţii privind personalul 

Teoria tradiţională Managementul resurselor 
umane 

Noţiuni folosite forţa de muncă, mâna de lucru resurse umane 

Categorii cu 

caracter 

discriminatoriu 

 „munca productivă” şi creatori de 

bunuri materiale” – categorii 

privilegiate 

 „munca neproductivă” şi 

„personal neproductiv” – categorii 

dezavantajate 

 

Modul de în mod global, ca masă de ca individualităţi, cu 
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abordare a 

personalului de 

către manager 

oameni capabili să muncească persona-litate, nevoi, 

comportament şi viziune 

specifice 

Principiul 
fundamental de 

salarizare 

în funcţie de munca depusă în funcţie de rezultatele 
obţinute 

Activitatea de 
evaluare a 

performanţelor 

nesemnificativă, formală esenţială  

Stimularea 

iniţiativei 
salariaţilor 

absentă 

Iniţiativa salariaţilor este 
considerată ca o afectare a 

activităţii şefilor ierarhici 

susţinută şi promovată 

prin sistemul de 
salarizare, promovare în 

funcţii, etc. 

 
3.  Politica resurselor umane 
 

Politica unei organizaţii în raport cu resursele umane este constituită de 

către ansamblul regulilor de bază şi al atitudinilor faţă de resursele umane pe baza 
cărora se adoptă deciziile. 

O politică de personal corect formulată este elementul esenţial în obţinerea 

unor rezultate performante şi, pentru stabilirea ei trebuie să se ţină cont de: 

 importanţa personalului dintr-o organizaţie, 

 răspunderea care revine conducerii,  

 obiectivele organizaţiei în acest domeniu. 

 
4.  Descrierea componentelor managementului resurselor umane 
 

Recrutarea cuprinde modalităţi de achiziţionare de către organizaţie a 

competenţelor şi calificărilor necesare bunei desfăşurări a activităţilor specifice. În 
principiu, există trei modalităţi esenţiale de recrutare: 

1. autoproducţia – prin ucenicie şi diverse forme de „şcoală internă” care conduc 

la perfecţionarea/realocarea internă a resurselor umane, 
2. recurgerea la piaţa muncii – adică obţinerea din exterior a personalului gata 

calificat, 

3. participarea la programe mixte de calificare – de exemplu cele pentru inserţia 
tinerilor şi reconversia profesională. 

 

Utilizarea resurselor umane cuprinde următoarele categorii de activităţi: 
1. salarizarea şi stimularea personalului – aplicabile atât atribuţiilor curente cât 
şi celor suplimentare; 

2. promovarea şi proiectarea carierei – conceperea procedurilor de promovare şi 

avansare în ierarhia organizaţiei (pe baza unor criterii clar definite) şi a planurilor 
de succesiune (mai ales pentru posturile de management) precum şi stabilirea 

legăturii între formare şi promovarea în carieră; 

3. recompensarea şi sancţionarea – stabilirea procedurilor de recompensare, de 
sancţionare dar şi a celor de contestaţie şi plângere. 

 Cele mai frecvent utilizate instrumente referitoare la utilizarea resurselor 

umane sunt: 
1. definirea postului (job definition, job design) care stabileşte: 1. locul fiecărui 

post în structura şi funcţionarea organizaţiei, 2. specificaţiile de personal 
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(calificarea formală, cunoştinţele, experienţa, aptitudinile şi capacităţile necesare, 

solicitările fizice şi condiţiile de lucru), toate acestea referindu-se atât la nivelul 

minimal sau esenţial, cât şi la cel dezirabil.  
2. fişa postului (job description) este documentul cel mai frecvent utilizat în 

relaţiile patronat-angajat. Ea trebuie să cuprindă: 

1) numele postului, 

2) funcţia generală a postului şi expertiza cerută (disciplina predată, nivel de 
şcolarizare, etc.), 

3) descrierea locului de muncă – echipamente, materiale şi resurse disponibile, 

4) nivelul salariului, gradaţia şi primele, 
5) numele şefului direct (de exemplu, şeful de catedră), 

6) numărul şi numele colegilor din catedră sau departament, 

7) identitatea colectivelor de elevi la care este alocat postul respectiv, 
8) încărcarea postului-catedra, numărul de ore, 

9) principalele obiective şi responsabilităţi personale şi, dacă este cazul, ale 

grupului de muncă din care face parte (de exemplu, ale colectivului de catedră), 

10) limita autorităţii, 
11) relaţiile cu alte departamente din şcoală, cu părinţii, comunitatea, agenţii 

economici, autorităţile locale,etc. 

3. definirea rolului – identificarea şi comunicarea expectanţelor organizaţionale 
referitoare la activitatea ce trebuie sau este depusă, descrise funcţional şi pe baza 

rezultatelor cerute persoanei care performează rolul respectiv. Folosirea acestui 

instrument este extrem de utilă în dezvoltarea organizaţională deoarece evită 
supraîncărcarea/subîncărcarea unei anumite persoane.  

În cadrul utilizării resurselor umane, elementul crucial este evaluarea atât a 

competenţelor cât şi a performanţelor. De această clasă de activităţi este intim 
legată perfecţionarea/optimizarea resurselor umane. 

 

Perfecţionarea/optimizarea resurselor umane se referă la formarea şi 
dezvoltarea personalului din organizaţie.  

Primul pas este identificarea competenţelor necesare postului respectiv, în 

raport cu cele existente. Urmează alegerea formelor optime de pregătire în vederea 

anulării decalajului dintre „necesar” şi „existent”. 
Formarea personalului didactic tinde tot mai mult spre profesionalizare 

(definit de R. Merton drept „socializare într-o profesie”), cu respectarea cerinţelor 

recunoscute în domeniu (existenţa unui set specific de cunoştinţe şi metodologii 
specializate, statut social diferenţiat şi recunoaştere socială, formare comună, ethos 

specific, etc.). De asemenea se face diferenţierea între „dezvoltarea personalului” – în 

care accentul cade pe nevoile organizaţiei – şi „dezvoltarea profesională” – în care 
accentul se mută pe nevoile individuale de dezvoltare în profesie. 

În ultima perioadă pot fi identificate trăsături noi ale formării personalului din 

învăţământ. Astfel devine evidentă trecerea: 
 

de la:  

 cursuri tutorate direct de către 

profesor 

la: 

 sprijin pentru studiu autocondus la 

nivelul indivizilor, al grupurilor şi/sau 
al organizaţiilor 

 formare externă  formare internă (în/lângă şcoală) 

 durată predeterminată a formării  durată flexibilă a formării 

 prezentări orale, cursuri, stagii  cursuri prin corespondenţă, pachete 
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informaţionale, proiecte, consultanţă 

 cursuri lungi, preponderent teoretice  cursuri scurte, predominant 

metodologice 

 centrarea pe individ  centrarea pe grup/echipă şi şcoală 

 program determinat de „furnizor”  program stabilit de către „client”, la 

nivel de şcoală sau de grup 

 achiziţia de cunoştinţe  întărirea performanţei 

 

În ceea ce priveşte formarea personalului din învăţământ, aceasta este gândită 

în mod unitar, cu trei etape fundamentale: 
1. formare iniţială, 

2. inserţia profesională, 

3. formarea continuă. 
 

Disponibilizarea resurselor umane se referă atât la concediere cât şi la 

pensionare, utilizându-se proceduri specifice şi în conformitate cu planuri bine puse 

la punct. Tot aici sunt abordate şi problemele legate de succesiune, mai ales în 
posturile manageriale. 

 

5.  Noi orientări în domeniul managementului resurselor umane 
 

A. Proiectarea muncii – constă în definirea şi descrierea fiecărui post de lucru 

astfel încât să satisfacă, pe cât posibil, şi nevoile personale. Dintre procedeele 
acestei orientări, amintim:  

 Îmbogăţirea slujbei care constă în extinderea verticală de responsabilităţi prin 

dobândirea de atribuţii manageriale suplimentare; 

 Lărgirea slujbei care constă în extensia orizontală – sarcini suplimentare pentru 
acelaşi nivel ierarhic; 

 Utilizarea grupurilor  de muncă autonome care să satisfacă pe cât posibil cerinţa 

de „completitudine”. 

B. Managementul previzional al resurselor umane constă în elaborarea unor 
proiecte specifice, pe termen mediu şi lung care utilizează criteriile dezvoltării 

organizaţionale, bazându-se pe corelarea permanentă şi adecvarea optimă a nevoilor 

organizaţiei la aspiraţiile personalului. Această orientare tinde să se impună sub 
presiunea clienţilor, a noilor tehnologii, a cercurilor financiare şi a organizaţiilor 

sindicale şi ecologice, toate corelate cu schimbările majore şi extraordinara 

mobilitate detectabile pe piaţa muncii. 

C. Tendinţa de a se trece de la un management centrat pe control la cel 
centrat pe angajamentul implicativ al resurselor umane.  

 

SECŢIUNEA A II-A. 
Motivaţia performanţelor umane 

 

Această secţiune încearcă să răspundă unor întrebări care pot fi puse de orice 
director cu experienţă: „Mai pot eu conduce unitatea şcolară fără un control 

riguros? De unde ştiu ce-i determină pe oameni să muncească? De ce unii muncesc 

din pasiune în timp ce alţii o fac doar pentru avantaje suplimentare? Cum pot să-i 
motivez pe oameni în condiţiile materiale precare în care trăim?” 

Există posibilitatea ca răspunsuri la aceste întrebări să poată fi oferite printr-

un management inteligent al relaţiilor umane în cadrul căruia motivarea 
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personalului este o parte însemnată (însă doar o parte – alături de comunicare, 

negociere, etc.). 

Este deosebit de important de subliniat faptul că, abordarea stângace, 
nepotrivită a relaţiilor umane poate transforma o şcoală eficientă într-un adevărat 

„viespar”. Iar printre „armele” pe care directorul le are la îndemână pentru a preveni 

această situaţie se află, indiscutabil şi rezolvarea adecvată a problemelor 

motivaţionale. 
 

Douglas McGregor identifică două seturi de presupoziţii despre oameni şi 

munca lor: 
 

Teoria X 

 

Teoria Y 

 Omului îi displace munca şi, dacă 
poate, o evită. 

 

 Omul trebuie forţat sau mituit pentru 

a depune efortul necesar. 
 

 Omul preferă să fie direcţionat în loc 

să accepte răspunderile (pe care, de 
altfel le evită). 

 Omul este motivat, în special de bani 

şi de neliniştea faţă de siguranţa sa. 

 Cei mai mulţi oameni dispun de 
creativitate limitată, în afara cazurilor 

în care vor să evite reguli impuse de 

şefii lor. 

 Munca este o activitate naturală, 
firească şi necesară dezvoltării 

spirituale a omului. 

 Omul doreşte o muncă interesantă şi, 

dacă are condiţii prielnice, va munci 
cu plăcere. 

 Oamenii se orientează spre sarcini 

acceptate şi, în context adecvat, 
acceptă şi chiar caută răspunderile. 

 În condiţii corespunzătoare, omul este 

motivat de dorinţa de a-şi realiza 

propriul potenţial, iar disciplina 
autoimpusă este adesea mai severă şi 

mai eficace. 

 Creativitatea şi ingeniozitatea sunt 

larg distribuite şi prea puţin folosite. 

 

Este evidentă superioritatea „teoriei Y” care valorizează oamenii şi munca lor 

ca atare. 
În tabel sunt prezentate toate combinaţiile posibile între teoriile X şi Y aplicate 

atât managerului cât şi subordonaţilor. Din combinaţia lor vom avea patru situaţii: 

 
Cei conduşi acţionează în conformitate cu Teoria: 

 

Managerul 

presupune că 
angajaţii se poartă 

în conformitate cu 

Teoria: 

 X Y 

X 1 2 

Y 3 4 

 

În situaţia 1, obiectivele sunt atinse chiar dacă satisfacţia lipseşte (sau,poate 

există?...) de ambele părţi, pentru că subordonaţii muncesc de frică sau pentru 
avantaje materiale iar directorul acţionează în consecinţă. 

În situaţia 2,  directorul presupune că angajaţii săi lucrează de frică sau 

pentru bani, în timp ce aceştia sunt realmente îndrăgostiţi de munca lor. Chiar 
dacă la începutul „relaţiei” performanţa se situează la nivel înalt, această 

incompatibilitate de abordare duce, în timp, la diminuarea satisfacţiei în muncă a 
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personalului şi, în ultimă instanţă, fie la conflict, fie la o apatie generalizată (implicit 

la reducerea nivelului performanţei). 

În situaţia 3, problema se pune invers: directorul este sincer convins că 
subordonaţii muncesc cu pasiune. Ca urmare, pe baza unei presupuse 

conştiinciozităţi, controlul este aproape inexistent. În schimb, subordonaţii ar 

obţine ceva rezultate dar numai sub presiune ierarhică. Urmarea: nerealizarea 

sarcinilor de serviciu din cauza lipsei controlului, o mare insatisfacţie şi dezamăgire 
în cazul managerului. La care se adaugă eventualele consecinţe administrative. 

Situaţia 4 este, evident, ceam ideală: colegii muncesc din plăcere, iar 

directorul îi tratează în consecinţă. Ca urmare, performanţa este maximă, ca şi 
satisfacţia resimţită de fiecare în procesul muncii. 

Tendinţa firească este de a poziţiona relaţiile dintre şefi şi personal în situaţia 4. 

 
Teorii ale motivaţiei  
 
1. „IERARHIA TREBUINŢELOR UMANE”  – Abraham Maslow 
 

Este, poate cea mai cunoscută teorie a motivaţiei. Autorul a pornit de la 

următoarele premise: 

 Comportamentul uman este direcţionat de acele trebuinţe (nevoi) care nu 
sunt satisfăcute; 

 Niciodată omul nu este mulţumit pe deplin: odată satisfăcute unele trebuinţe, 

altele îşi fac apariţia; 

 Există o anumită ordine (ierarhie) în apariţia şi satisfacerea trebuinţelor, în 
linii mari, aceeaşi pentru toţi oamenii; 

 În general, nesatisfacerea unor trebuinţe de nivel inferior împiedică apariţia 

celor aparţinând nivelurilor superioare. 

Astfel, Maslow a identificat şi experimentat un sistem ierarhizat, multinivelar al 
trebuinţelor umane: 

 Nivelul I: nevoi FIZIOLOGICE – aer, apă, somn, hrană, sex, adăpost, 

eliberarea de durere, etc.; 

 Nivelul al II-lea: nevoi legate de SECURITATE (siguranţă) fizică şi psihică; 

 Nivelul al III-lea: nevoia de APARTENENŢĂ la un grup social sau altul, de 

prietenie, dragoste şi tandreţe, etc.; 

 Nivelul al IV-lea: nevoia de STIMĂ şi RECUNOAŞTERE – stimă faţă de sine 

dar şi din partea celorlalţi, de independenţă şi libertate, dar şi de proprietate; 

 Nivelul al V-lea: nevoia de AUTOREALIZARE – de creştere, împlinire de sine 

şi dezvoltare, de creaţie. 

Această ierarhie a fost imaginată de către Maslow sub forma unei piramide 

(„piramida trebuinţelor”), al cărei vârf îl reprezintă AUTOREALIZAREA, iar baza 
este constituită din nevoile FIZIOLOGICE.  

Aşadar, procesul satisfacerii nevoilor umane nu se desfăşoară automat. Se 

poate întâmpla ca, în anumite cazuri, nivelurile superioare (mai ales ultimele două) 
să nu fie deloc atinse, cu urmări care pot fi uşor anticipate (de exemplu oameni care 

nu „mănâncă pentru a trăi şi trăiesc pentru a mânca”), după cum, la fel de bine, 

nesatisfacerea repetată a trebuinţelor de nivel superior poate cere, în compensaţie, 

satisfacerea exagerată a nivelurilor inferioare (de exemplu, refugiul în sexualitate 
sau „gastronomie” pentru a suplini lipsa securităţii psihice sau singurătatea). 

Totodată (istoria noastră recentă o demonstrează din plin) cu cât nivelul de 

dezvoltare generală a unei societăţi (şi, implicit nivelul de trai) este mai scăzut, cu 
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atât satisfacerea trebuinţelor de nivel inferior este mai importantă. În aceste 

condiţii, apelul la „dezvoltare de sine” sau la valori fundamentale (libertate, 

democraţie) este inutil. 
Pe de altă parte, au existat numeroase situaţii care au demonstrat faptul că, 

cel puţin pentru un timp, nevoile de nivel inferior au putut fi sublimate, 

manifestându-se din plin cele de nivel superior. Este cazul multor creatori în 

literatură, artă, ştiinţă care au creat în pofida condiţiilor materiale precare, a bolii, a 
durerii, a nesiguranţei şi ostracizării. 

Cu toate contraexemplele şi situaţiile specifice, utilitatea acestei terorii pentru 

educaţie şi, în special pentru conducerea unităţilor şcolare nu poate fi pusă la 
îndoială. 

Astfel, construirea mediului şi desfăşurarea proceselor educaţionale ar trebui 

să răspundă nevoilor reale şi exprimate ale elevilor: pornind chiar de la cele 
fiziologice (acolo unde nu sunt satisfăcute în familie), trecând prin asigurarea 

siguranţei fizice şi psihice, până la facilitarea integrării lor în grupuri sociale 

adecvate, oferindu-le respect, independenţă şi, mai ales posibilităţi de autorealizare.  
În ceea ce priveşte corpul profesoral, un bun manager trebuie să ştie, pe cât se 

poate, ce nivel de trebuinţe este activ la un moment dat pentru fiecare coleg. De 

exemplu, poate ajunge să ofere posibilităţi de autodezvoltare unui profesor cu 

probleme familiale 8care îi induc stări de nesiguranţă), ca apoi să se mire de lipsa 
iniţiativei sau a eficienţei persoanei respective. Sau, să-l pună pe noul coleg în 

situaţii de afirmare a calităţilor personale şi, mai ales, a creativităţii, în timp ce 

acesta întâmpină probleme de integrare (nevoia de apartenenţă).  
Se recomandă, totuşi, folosirea cu multă prudenţă şi cu discernământ a 

„piramidei trebuinţelor”, pentru că întotdeauna există şi excepţii. Astfel, un bun 

manager trebuie să cunoască mai multe teorii pentru a decide care se potriveşte 
într-o situaţie dată. 

 

2. „TEORIA CELOR DOI FACTORI”  – Frederick Herzberg 
 

În general, se consideră că prezenţa unor obiecte, persoane, stări sufleteşti, 

etc. produce satisfacţie, după cum absenţa lor produce insatisfacţie (de exemplu, un 

film bun la televizor, un director capabil, …). În mod asemănător, prezenţa unor 
obiecte, persoane, etc produce insatisfacţie, iar absenţa lor, satisfacţie (un anumit 

gen de muzică, un şef cu fiţe, …). Aceasta este o concepţie unifactorială care aşează 

pe aceeaşi axă satisfacţie şi insatisfacţia, cu un punct „0” (care înseamnă, de cele 
mai multe ori, indiferenţă). 

 

   insatisfacţie                                                    0                                                          
satisfacţie 

 

 
Herzberg a analizat nivelul de efort depus de diferite persoane în procesul 

muncii şi a ajuns la următoarele concluzii: 

 În general, oamenii depun în procesul muncii cam 75% din capacitatea lor 

totală de efort, 

 Există factori  („igienici” sau „de întreţinere”) care contribuie la menţinerea 

acestui nivel mediu de efort a căror prezenţă (sau absenţă) produce mai ales 

insatisfacţie, 
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 Există, în general alţi factori („motivatori”) care determină depăşirea acestui 

nivel de efort a căror prezenţă (sau absenţă) produce satisfacţie. 

În concluzie, există două categorii de factori care produc insatisfacţie şi, respectiv 

satisfacţie. 
 

Factori care produc insatisfacţie Factori care produc satisfacţie 

 Salariul, 

 Relaţiile personale de la locul de 

muncă, 

 Condiţiile de muncă şi siguranţa 

muncii, 

 Modalităţile de supervizare şi control, 

 Politica generală a organizaţiei. 

 Munca în sine,  

 Rezultatele obţinute, 

 Recunoaşterea meritată a realizărilor, 

 Deţinerea de responsabilităţi, 

 Creşterea, dezvoltarea personală. 

 

Pentru obţinerea de la elevi sau de la profesori un efort constant şi de bună 

calitate, precum şi performanţe deosebite, în primul rând trebuie înlăturaţi factorii 
care produc insatisfacţie. Abia apoi educatorul/directorul poate determina o 

creştere a efortului depus (deci şi a performanţelor), intervenind cu factori 

motivatori. 
Contrar opiniilor unor educatori, activitatea de învăţare este, prin ea însăşi, 

motivantă, dacă răspunde capacităţilor, nevoilor, intereselor şi experienţei 

educabilului. Este binecunoscut faptul că elevii obţin rezultate mai bune la 
disciplina care îi interesează şi pentru care dispun şi de capacităţile necesare. 

În ceea ce priveşte profesorii,  luând ca o premisă (nu întotdeauna adevărată) 

faptul că au ajuns la catedră pentru că au dorit şi le-a plăcut această meserie, se 
poate presupune că „munca în sine” le place şi îi interesează. De aceea, trebuie 

propuse şi oferite sarcini provocatoare care să permită colegilor să arate ce pot. 

Apoi, pe baza efortului depus, sunt obţinute rezultate care trebuie neapărat 

recunoscute; adesea un „bravo!” în faţa colegilor are un efect motivant mai mare 
decât o eventuală recompensă materială acordată şi nepopularizată. Recunoaşterea 

meritată este cheia procesului motivaţional: pe de o parte prin acordare, este 

condiţia sine qua non a trecerii spre treptele superioare de motivaţie, iar pe de altă 
parte, prin neacordare, creează situaţii demotivante care duc fie la adoptarea 

conduitei 2minimului efort”, fie la tentative de a obţine recunoaşterea pe alte căi: 

opoziţie neconstructivă, activităţi politice sau sindicale şi, cel mai adesea, 
canalizarea energiilor în afara şcolii. 

Odată meritele recunoscute, profesorului trebuie să i se acorde 

responsabilităţi sporite în domeniul în care a dovedit că vrea şi poate, prin delegarea 
corespunzătoare a autorităţii. Pentru a amplifica efectele pozitive, directorul ar 

trebui să asigure colegilor şi alte posibilităţi de (auto)formare prin stagii, cursuri, 

reuniuni, etc., cu forme şi tematici cât mai diverse şi adaptate nevoilor reale şi 
exprimate.  

Pentru obţinerea unei motivaţii de nivel superior este necesar să se respecte 

succesiunea „paşilor”. Nu putem obţine rezultate deosebite decât dacă ne place ceea 

ce facem. După cum nu putem acorda responsabilităţi decât pe baza unor rezultate 
cunoscute şi recunoscute. „Saltul” peste etapele fireşti ale procesului motivaţional 

are efecte contrarii: lipsa oricărei satisfacţii în muncă şi complacerea în 

mediocritate. 
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2. „TEORIA EXPECTANŢEI”  – Victor Vroom 

 

Premisele teoriei: 

 Comportamentul uman nu este determinat de realitate, ci de modul în care 

această realitate este percepută de fiecare individ în parte; 

  Raportarea la real este influenţată de preferinţele persoanei, de valoarea pa 

care aceasta o atribuie unui element sau altuia din realitatea percepută; 

 fiecare persoană are aşteptări în legătura cu posibilitatea (sau probabilitatea) 

ca anumite acţiuni să ducă la anumite rezultate; 

 deci, acţiunile sunt nişte instrumente care trebuie să ducă, în principiu, la 

rezultatele pe care persoana doreşte şi le percepe ca recompensatorii. 

Conceptele fundamentale ale acestei teorii sunt: 

 expectanţa: "sentimentul”, aşteptarea că o anumită acţiune va duce la 

anume rezultate; 

 valenţa: valoarea pe care persoana o atribuie rezultatelor acţiunii respective, 

în fond măsura în care acele rezultate sunt dorite. 
Conform teoriei lui Vroom, motivaţia este determinată de acţiunile care 

instrumentalizează un rezultat cu valenţă mare. 

Aşadar, pe lângă trebuinţele actualizate şi factorii de întreţinere şi motivatori 
care acţionează la un moment dat, fiecare profesor şi director ar trebui să identifice 

sistemul de valori care orientează conduita elevilor, respectiv a colegilor. Acest 

sistem, format ca urmare a dezvoltării personalizate în cadrul unui anumit  
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Un laureat al premiului Nobel a fost întrebat la un moment dat, care este reţeta 
succesului. 
„Nu ştiu care este reţeta succesului, dar ştiu care este cea a eşecului” a răspuns cel 
întrebat.  
„Care?” au întrebat nerăbdători aceştia. 
„Să încerci să mulţumeşti pe toată lumea!” 
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Importanța secretarului  în învățământul preuniversitar 

Ec. Todoca Anisoara Valeria 
Colegiul Tehnic de Constructii și Protecția   Mediului Arad 

 

Ocupaţia de “Secretar şcoală” este solicitată pentru activitatea administrativă 

şi de secretariat din instituţiile de învăţământ preuniversitar (şcoli, licee, cluburi ale 

elevilor, Casele Corpului Didactic, Inspectorate Şcolare Judeţene etc.), iar funcţia 

didactic auxiliară de secretar din învăţământul preuniversitar este regăsită în 

organigramele tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar. Conform Legii 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, condiţia de acces pentru această ocupaţie este 

absolvirea unei instituţii de învăţământ superior, respectiv a unui liceu, cu diplomă 

de bacalaureat sau absolvirea învăţământului postliceal cu specialitatea tehnician 

în activităţi de secretariat. Prezentul standard ocupaţional pentru ocupaţia „secretar 

şcoală” se adresează persoanelor care ocupă funcţia didactic auxiliară de secretar în 

învăţământul preuniversitar, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  

Calificarea de “secretar” are corespondent în toate statele europene şi poate 

desfăşura activitate în orice ţară din lume după echivalarea studiilor în ţara 

respectivă (şi eventual parcurgerea programului şi promovarea evaluărilor stabilite, 

impuse pentru realizarea echivalării). Secretarul desfăşoară activităţi administrative 

in cadrul secretariatului instituţiilor de învăţământ preuniversitar: şcolilor şi 

liceelor din reţeaua învăţământului de stat sau particular. Principalele funcţii care 

revin secretariatului în prezent sunt următoarele: prelucrarea informaţiilor, 

documentarea, funcţia de reprezentare, funcţia de filtru şi legătură pentru solicitări 

de contacte cu conducerea, funcţia de asistare directă a conducerii şcolii, 

gestionarea bazelor de date locale şi naţionale, întocmirea şi elaborarea actelor de 

studiu.  

 După cum se poate observa în activitatea de secretariat şi în aceea a 

secretarelor predomină procesele informaţionale şi decizionale, informaţia oferind 

suportul pentru decizia managerială, iar comunicarea de informaţii şi de decizii 

ocupând o pondere importantă într-o instituţie. În proiectarea activităţilor şi pe 

parcursul desfăşurării acestora trebuie să ţină seamă de particularităţile instituţiei 

si de specificitatea mediului social şi local, de posibilităţile materiale avute la 

dispoziţie şi de idealul de dezvoltare a societăţii româneşti şi europene. Raportarea 

se va face atât la standardele naţionale cât şi la cele europene. Aşa cum sugerează 

toate cercetările din domeniu şi modelele de definire a standardelor 

ocupaţionale/profesionale, pentru secretarul şcolar, sursa esenţială de derivare a 

competenţelor o reprezintă rolurile profesionale ale secretarilor şcolari. Este 

recunoscut pe plan internaţional că, în prezent, secretarul îndeplineşte numeroase 

roluri profesionale. O listare succintă a acestora probează creşterea exigenţelor faţă 

de toate categoriile de secretari, precum şi a diversităţii şi complexităţii procesului 

ocupaţional: în literatura de specialitate, în opinia unor autori, secretariatul este 

considerat ca fiind „interfaţă a şefului unei instituţii cu personalul angajat şi cu 

persoanele din afară instituţiei şi de asemenea, reprezintă (în unele cazuri) o 
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dublare a direcţiilor auxiliare, prin preluarea la nivelul compartimentului a 

atribuţiilor specifice”.  

In acest sens, secretarul preia o serie de atribuţii privind personalul, activităţi 

administrative, activităţi de relaţii cu publicul. Secretariatul este „un auxiliar direct 

şi indispensabil al conducerii, având ca sarcină degrevarea acesteia de unele sarcini 

auxiliare, creându-i astfel condiţiile necesare realizării principalelor sale funcţii”, 

secretarul având rolul de a crea condiţii optime pentru luarea deciziilor care 

reprezintă actul esenţial al conducerii.  

In literatura de specialitate secretariatul este definit ca fiind „un nucleu cu 

activităţi, atribuţii şi sarcini individuale complexe”. Dintre cerinţele actuale ale 

acestei profesiuni, la modul general, se pot enumera: stăpânirea procedeelor de 

citire şi scriere rapidă; utilizarea calculatorului în editarea de text gestionarea de 

baze de date locale si naţionale; utilizarea celorlalte aparatelor de tratare a 

informaţiei şi comunicaţie; cunoştinţe privind legislaţia specifica şi de politici 

educaţionale; cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legale referitoare la evidenţa, 

gestionarea şi arhivarea documentelor; posedarea şi aplicarea procedurilor de 

asigurare a calităţii în domeniul învăţământului preuniversitar; cunoştinţe generale 

de statistică şi contabilitate; abilităţi de comportament în relaţiile cu publicul şi 

factori interni şi externi.  

Pentru garantarea unei posibile reuşite a activităţilor proiectate, secretarul 

trebuie să aibă: - pregătire de specialitate în domeniul secretariatului; - capacitate 

de aplicare a procedurilor de primire, distribuire si transmitere a corespondenţei, a 

documentelor şi de comunicare a deciziilor, hotărârilor; - cunoştinţe privind 

legislaţia specifica şi de politici educaţionale; - capacitate de selecţie a informaţiilor; 

- cunoştinţe privind activităţi de management şi protocol administrativ; - capacitate 

de a-şi însuşi clar şi corect legislaţia şi normele de gestionare specifice, cunoştinţe 

privind legislaţia cu privire la păstrarea şi arhivarea documentelor; - cunoştinţe 

profesionale din domeniul biroticii şi ergonomiei; - cunoştinţe profesionale din 

domeniul şcolar privind gestionarea documentelor şi regimul actelor de studii; - 

cunoştinţe privind legislaţia protecţiei muncii; - cunoştinţe privind legislaţia privind 

P.S.I.; - cunoştinţe privind metodologiile de aplicare a legislaţiei specifice, ordine de 

ministru, norme, reguli; - cunoştinţe generale privind managementul calităţii; - 

cunoştinţe de prelucrare soft a datelor (stocare, prelucrare şi prezentare informaţii: 

Word, Excel, PowerPoint); - cunoştinţe de statistică bazală; - cunoştinţe referitoare 

la principiile de organizare a timpului şi a documentelor. Locul de desfăşurare a 

activităţilor este spaţiul instituţional, mediul propriu de lucru, secretariatul. 

Ocupaţia impune astfel, capacităţi de comunicare eficientă atât cu elevii cât şi cu 

personalul didactic, didactic auxiliar, de conducere, îndrumare şi control, cu factorii 

ierarhici superiori, partenerii economici şi sociali, precum şi cu familia, părinţii 

elevilor, cu reprezentanţi ai comunităţii locale, ai ONG-urilor, asociaţiilor etc. 

Trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi 

sănătate în muncă, a normelor generale de protecţie a muncii, precum şi aplicarea 

procedurilor de calitate, necesare îndeplinirii cu succes a activităţilor proprii şi ale 

instituţiei.  
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La géographie de France 

Prof. Sterian Adina 
Școala Gimnazială Fîntînele 

 

   La France, ayant la forme  

d’un hexagone, est située à l’extrémité  
de l’Ouest de l’Europe; le territoire français 

 est, depuis très longtemps, un carrefour 

 entre la Mer Méditerranée, l’Océan  
Atlantique, la Mer du Nord et l’Europe 

 Centrale, cela explique sa diversité. Il y a 

 aussi la diversité des montagnes: Massif  
Armoricain, Massif Central, Ardennes,  

Vosges, Jura, Alpes, Pyrénées; la diversité 

 des plaines: deux grands bassins: Aquitain  

et Parisien; des plaines: Alsace et Couloir 
 Rhodanien, Flandres, Landes et 

 Languedoc; la diversité des fleuves: Seine, 

 Loire, Garonne, Rhin et Rhône.  
 La France a un climat tempéré; il y a les trois influences: atlantique, 

continentale et méditerranée.  La diversité des climats produit une large diversité de 

lumières qui feront le plaisir des peintres. Les lieux les plus favoris sont la 
Bretagne, la Côte d’Azur, le Bassin Parisien. Donc la France est renommée pour la 

diversité de ses paysages. La lande bretonne offre un paysage de pins, de chênes, de 

hêtres. Les grands lieux du Bassin Parisien sont couverts de cultures céréalières, de 
pâturages ou de vignes. Le romarin, la lavande, le mimosa, le laurier, l’eucalyptus, 

le thym apportent le parfum du paysage méditerranéen. 

 Autour de la capitale et de ses vingt arrondissements s’est développé un 

immense ensemble qu’on appelle l’Île-de-France. Elle comprend la banlieue et la 
région parisienne. L’Île-de-France est aussi le plus important centre culturel, 

intellectuel et scientifique du pays. Ici on rencontre de grandes écoles, des 

universités, des laboratoires de recherche, les principales institutions culturelles, la 
presse nationale etc. Cette région est la plus fréquentée par les touristes. La région 

de l’Ouest (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire) est renommée pour ses paysages, 

sa culture en plein renouveau, par les ports de pêche, l’agriculture et l’élevage, 
l’industrie, l’industrie agroalimentaire, les télécommunications, la recherche 

océanographique, le tourisme, la pétrochimie, les plages. La partie du Nord est 

composée de Pas-de-Calais, la Picardie, la région Champagne- Ardennes.  C’est une 
région en plein changement. Elle est renommée surtout par l’industrie du verre 

domestique (à Arques), le commerce de la laine (Tourcoing), l’agriculture, les 

cultures viticoles et même par ses musées (le musée du Textile et de la Vie sociale à 

Fourmies). La partie de l’Est de la France regroupe quatre importantes régions 
historiques: La Lorraine, La Bourgogne, La Franche- Compté et l’Alsace. Ces régions 

sont renommées par les industries innovantes, l’industrie automobile, l’industrie 

mécanique, renouveau des arts industriels, la richesse de l’agro-industrie (vin, 
bière, sucre). La partie Centrale comprend l’Auvergne, le Limousin, la région Centre 

et le Poitou-Charentes. Ces régions sont célèbres  par l’agriculture: cultures de blé, 

betterave à sucre, les cultures spécialisées de Touraine (fleurs, champignons, 
légumes, fruits), les vignobles de Touraine (saumur, bourgueuil), le cognac 
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charentais et l’élevage (bœufs et moutons) à Limousin. L’industrie est concentrée en 

Auvergne avec les usines de pneumatiques Michelin et une industrie 

pharmaceutique à Clermont-Ferrand. L’industrie des loisirs est élevée à Poitiers 
avec des parcs d’attractions. On a l’industrie touristique en Touraine, de sports de 

plage en Charentes, de thermalisme en Auvergne. La partie du Sud-Ouest qui 

comprend L’Aquitaine et Midi Pyrénées c’est une terre d’union. Elle réunit le passé 

de ses vieilles cités et le futur technologique. La richesse de la nature se retrouve 
dans ses parcs nationaux dans les Pyrénées, les forêts des Landes. Le patrimoine 

culturel est très diversifié (grotte de Lascaux, pèlerinages à Lourdes). Il y a aussi les 

régions viticoles de Bordeaux et aussi  la vile de Toulouse qui est renommée par 
l’aéronautique (Airbus), l’aérospatiale (Ariane) et l’électronique. La partie du Sud de 

France  qui comprend la région lyonnaise, Languedoc-Roussillon, la Provence-Côte 

d’Azur et la Corse, est le deuxième pôle économique de la France. La France est 
renommée par sa  diversité industrielle: industries chimiques, métallurgiques, 

mécaniques, pharmaceutiques, informatiques, pétrochimiques, aéronautiques; 

aussi une agriculture à haut rendement des maraȋchères et fruitières, des cultures 
viticoles et bien sûr l’industrie touristique.  

 L’individualité, la diversité et la richesse exceptionnelle des régions de la 

France,  constituent des thèmes de l’univers français et beaucoup de ces 

informations se retrouvent dans les leçons de culture et civilisation françaises à 

travers les manuels de français langue étrangère. 
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Utilizarea tehnologiei informației  şi a comunicațiilor  în metodele 
alternative de evaluare 

 Prof. Adriana Cătălina Popescu 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad  

 

Este de reţinut faptul că în evoluţia conceptului de evaluare sunt identificate trei categorii de 

definiţii (Hadji, Stufflebeam, 1980, C. Cucoş, 2008): definiţii „vechi”, care pun semnul egalităţii între 

evaluare şi măsurare; definiţii care interpretează evaluarea prin raportare la obiectivele educaţionale 

operaţionalizate; definiţii “moderne”; evaluarea fiind concepută ca emitere de judecăţi de valoare 

despre procesul şi produsul învăţării pe baza criteriilor calitative. Fiecare din aceste categorii de 

definiţii oferă avantaje şi dezavantaje. 

Evaluarea se defineşte din mai multe perspective. Astfel: 

– Din punct de vedere structural, presupune: obiectul evaluării, criteriile de evaluare şi analiza 

comparativă a relaţiilor dintre caracteristicile obiectului de evaluat şi criteriile în funcţie de care se face 

evaluarea; 

– Din punct de vedere funcţional: 

1. evaluarea presupune un scop specific (determinarea valorii ce se atribuie calităţii 

rezultatelor şcolare, proceselor, programelor etc.); 

2. funcţii: maniera în care sunt valorificate rezultatele evaluării: pentru certificare, 

pentru selecţie, pentru reglare/ameliorare, etc.; 

– Din punct de vedere al operaţiilor presupune o desfăşurare procesuală, ce implică anumite 

operaţii specifice: măsurare, apreciere, decizie. Cele trei operaţii se susţin una pe cealaltă şi se justifică 

numai împreună. O caracteristică a ultimelor lucrări de referinţă în domeniu este aceea că abordează 

evaluarea prioritar în termeni de procese. Dorinţa de a asigura obiectivitate cât mai ridicată prin 

operaţia de măsurare este diminuată; dezbaterile pe această temă reflectă tendinţa de a depăşi 

înţelegerea tradiţională a evaluării ca instrument de măsură şi control, abordarea acesteia din 

perspectiva unui demers centrat pe învăţare, pe procesele cognitive ale elevului, pe reglarea şi pe 

autoreglarea cunoaşterii. Analizele de mai sus conduc la ideea potrivit căreia la ora actuală dar mai ales 

în perspectivă schimbările dominante în domeniul şcolar instituie evaluarea ca mijloc de formare a 

elevului şi de observare a evoluţiei competenţelor sale. Efectele oricărei acţiuni de evaluare se 

manifestă în moduri diferite, cu funcţii şi consecinţe dintre cele mai diverse, în raport de intenţiile 

dominante care stau la baza demersului respectiv: control sau remediere, certificare sau selecţie, 

diagnosticare sau prognosticare, etc. 

Evaluarea îndeplineşte următoarele funcţii: constatativă, diagnostică – de cunoaştere a stării, 

fenomenului, obiectului evaluat; diagnostică – de explicare a situaţiei existente; predictivă, de 

prognosticare şi orientarea activităţii didactice, atât de predare cât şi de învăţare, concretizată în 

deciziile de ameliorare sau de reproiectare curriculară; selectivă – asigură ierarhizarea şi clasificarea 

elevilor într-un mediu competitiv; feed-back (de reglaj şi autoreglaj): analiza rezultatelor obţinute, cu 

scopul de reglare şi autoreglare conduitei ambilor actori; social-economică: evidenţiază eficienţa 

învăţământului, în funcţie de calitatea şi valoarea “produsului” şcolii; educativă, menită să 

conştientizeze şi să motiveze, să stimuleze interesul pentru studiu, pentru perfecţionare şi obţinerea 

unor performanţe cât mai înalte; socială, prin care se informează comunitatea şi familia asupra 

rezultatelor obţinute de elevi. Aceste funcţii sunt complementare. 

În contextul învățământului românesc, învățământul tehnic a fost de cele mai multe ori văzut ca 

o provocare, o nișă educativă generatoare de cele mai multe ori de probleme, alteori (mai rar) de 

fericite soluții și neașteptate satisfacții, deseori marginalizat, privit cu condescendență de competitorii 

formați în zona „teoreticului”, mai mereu pălind prin comparație cu aceștia la momentul bilanțului 

evaluării standardizate pe care o reprezintă examenul de Bacalaureat. Luându-și drept coordonate 

implicite principiile transdisciplinarității, a unei scheme de gândire nuanțate, de tip inclusiv (și/și), 

refuzând ca simplificatoare mentalitatea polarizată de tip sau/sau, prezentarea de față își propune să 
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ofere un alt tip de perspectivă asupra competitivității în zona prea facil stigmatizată a învățământului 

tehnic. 

Odată cu dezvoltarea tehnologiei informaticii a apărut şi s-a răspândit în mod spectaculos 

învăţământul la distanţă, fiind o parte importantă a schimbărilor ce au loc în învăţământ. Existenţa 

conexiunilor la Internet deschide larg porţile de pregătire şi perfecţionare în orice domeniu, pentru 

orice nivel şi la orice vârstă. Învăţarea cu ajutorul Internetului se constituie ca o alternativă 

educaţională atractivă care reduce restricţiile de ordin temporal, social, spaţial sau de altă natură. 

Accesând Internetul, pătrundem, de fapt, într-o bază de date gigantică, o reţea care se întinde la nivelul 

întregii lumi, oferind informaţii şi servicii de toate tipurile tuturor celor care au un calculator conectat. 

E-learning-ul, industrie relativ nouă în România Metode de ȋnvăţare şi de utilizare a internetului 

ȋn procesul educaţional şi aflată la începuturile exploatării, are la bază învăţarea cu ajutorul 

calculatorului şi se bazează pe distribuirea conţinutului informaţiei pe cale electronică (media, Internet, 

Intranet). Avantajele e-learning-ului constau în posibilitatea utilizatorului de a-şi gestiona timpul 

conform propriului ritm şi în flexibilitatea sistemului, menită să încurajeze crearea unui stil propriu de 

învăţare. Resursele Web au devenit aproape indispensabile in predare, invatare si evaluare.  

E-learning vs ȋnvăţământul tradiţional. Clasa este acum un mediu virtual de ȋnvăţare iar aceasta 

nu mai este determinată de timp şi spaţiu. Lecţiile on-line pot prezenta acelaşi conţinut şi pot fi 

dezbătute la fel ca şi lecţiile “convenţionale”. Avantajul este, ȋnsă, faptul că aceste lecţii pot fi accesate 

oricând şi oriunde. În condiţiile unei motivaţiii suficiente, orice elev care are acces la un calculator 

poate obţine o educaţie cel putin egală cu unul care beneficiază de un program tradiţional. Elevii au 

posibilitatea de a prezenta mai multe informaţii procesate cu atenţie fără a mai fi implicati emoţional. 

Spre exemplu, într-o discuţie on-line, elevii introvertiţi tind să fie mai activi din mai multe motive. În 

mediul virtual, inhibiţia cauzată de aspectul fizic este diminuată. Astfel, elevii au mai mult timp pentru 

dezvoltarea cognitivă, pentru adaptarea, corectarea şi prezentarea ideilor fără distractori din afara. Ei 

nu trebuie să concureze cu extrovertiţii din punct de vedere emoţional, care tind să domine sala de 

clasă într-un timp relativ scurt. 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-lear 

ning este mai Metode de ȋnvăţare şi de utilizare a internetului ȋn procesul educaţional puţin stresantă, 

deoarece ea capătă valenţe formatoare, iar momentul în care se realizează este decis prin consens. 

Acest tip de învăţământ permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-uri 

externe, slide-uri PowerPoint, documente de tip audio si video în clasa sa virtuală. Astfel elevul devine 

un căutător de cunoaştere, mai degrabă decât un depozit” (Freire, 1970). 

Accesând Internetul, pătrundem de fapt într-o bază de date gigantică, o reţea care se întinde la 

nivelul întregii lumi, oferind informaţii şi servicii de toate tipurile tuturor celor care au un calculator 

conectat. E-learning-ul, industrie relativ nouă în România şi aflată la începuturile exploatării, are la 

bază învăţarea cu ajutorul calculatorului şi se bazează pe distribuirea conţinutului informaţiei pe cale 

electronică (media, Internet, Intranet). 

E-mailul – face conexiunea ȋntre două sau mai multe persoane care au o adresă de e-mail. De 

asemenea, prin intermediul acestui instrument se poate trimite acelaşi mesaj (mail) către mai multe 

persoane, ȋn acelaşi timp, făra a mai fi necesară duplicarea acestuia. Grupurile sunt un alt motiv pentru 

folosire e-mailului. Acestea oferă posibilitatea susţinerii unei discuţii cu un grup de persoane prin 

email, cu condiţia ca toţi aceştia să aibă o adresă de e-mail, prin care să poata fi contactaţi. – Forumuri 

de discuţii – oferă posibilitatea de interacţionare, discuţii şi schimb de experienţă cu ceilalţi utilizatori 

fără a fi necesar ca aceştia să fie conectaţi sau să se afle ȋn acelaşi timp şi ȋn acelaşi loc cu tine. 

Chat-ul oferă posibilitatea de a discuta cu oricine se află conectat la reţea ȋn acelaşi timp, şi care 

foloseşte acelaşi program. Este similar cu o conversaţie telefonică, folosind, ȋnsă, tastatura. – Video 

conferinţe – pentru comunicarea prin intermediul camerei web la distanţă. 
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Wiki-uri. Sunt reprezentate prin colecţii de pagini Web proiectat pentru a permite oricui accesul 

liber pentru a adăuga sau schimba conţinutul, utilizând un limbaj de marcare simplificat. – Bloguri şi 

microbloguri. 

Un blog este un site Web, menţinut ȋn mod obişnuit de către o singură persoană, companii sau 

alte instituţii, cum ar fi cele educaţionale, conţinând intrări şi comentarii. Intrările sunt descrieri ale 

unor evenimente, incluzând text şi alte materiale, aşa cum sunt imaginile şi secvenţele video. – Reţele 

sociale (social networks). Este un software pentru creearea online a unor retele sociale pentru 

comunitati care au activitati comune pe Web sau sunt interesati in exploatarea intereselor si activitatile 

altora. Metode de ȋnvăţare şi de utilizare a internetului ȋn procesul educaţional 

Fluxuri de ştiri (in format RSS sau Atom). Poate fi un canal de ştiri sau feed care furnizează 

utilizatorilor conţinut Web actualizat. 

Servicii pentru partajarea conţinutului grafic (photo sharing). Este un serviciu pentru gazduirea 

imaginilor, numit de asemenea serviciu de partajare de imagini. Acesta permite utilizatorilor sa incarce 

imagini pe un site Web. 

Servicii pentru partajarea continutului audio/video (video sharing). Este un serviciu Web de 

gazduire video si permite indivizilor sa incarce videoclipuri pe un site Web. Serviciul poate stoca 

videoclipul pe serverul sau ȋl va afişa ȋntr-un format care să permită şi altor vizitatori să ȋl vizioneze. – 

Servicii pentru partajarea prezentărilor. Ca şi alte servicii de tip social sharing, utilizatorii pot adauga 

conţinut (powerpoint), marcaje şi comentarii. 

Avantajele acestui tip de învăţare sunt următoarele: accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate: 

utilizatorul poate hotărî singur, data şi ora la care se implică în activitatea de instruire; spaţiul în care 

lucrează este intim şi nu necesită formalizare; interacţiunea cu profesorul este neconstrângătoare şi 

liberă; utilizatorul poate învăţa în propriul său ritm, controlându-şi rapid progresele, beneficiind de un 

feedback rapid şi permanent; 

Metode de ȋnvăţare şi de utilizare a internetului ȋn procesul educaţional costuri de timp reduse: 

accesul la informaţii este nelimitat şi poate fi realizat rapid, la orice oră şi din orice locaţie; nu sunt 

necesare cheltuieli de deplasare şi nici întreruperea activităţii profesionale curente; costuri reduse de 

distribuţie şi de transport a materialelor necesare pregătirii într-un domeniu;  dacă învăţământul 

tradiţional este organizat pe grupe de vârstă, cel online este organizat pe subiecte; într-o clasă virtuală 

pot fi reuniţi subiecţi de toate vârstele, cu pregătiri diferite, neglijând graniţele spaţiale; – specific 

învăţării într-un mediu virtual este centrarea pe utilizator; 

Deşi învăţământul prin intermediul resurselor web prezintă numeroase avantaje faţă de 

învăţământul tradiţional, putem afirma faptul că nu întotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai 

eficiente. Este evident faptul că numărul utilizatorilor de resurse web este în ascensiune iar odata cu 

aceştia şi calitatea învăţământului creşte. Putem remarca de asemenea valenţele benefice pe care 

internetul le are în predarea, învăţarea sau evaluarea disciplinelor şcolare şi faptul că nu mai există 

multe domenii în care resursele web să nu joace un rol fundamental în rezolvarea problemelor curente. 

Considerat ca un proces ireversibil, învăţământul de tip e-learning căştigă teren în faţa celui tradiţional. 
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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 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 
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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 



Tribuna sportivului, nr. 11 ~ An școlar 2017-2018 ~ 
 

188 

 

according to the group needs.  

We reserved a space for that with characteristics that were special: a huge walls and 

a nice view for the landscape are the resident conditions and as well as a natural and 

strong lighting coming from de zenithal position of a room window allocated up to the top.  

All the process of creation and illustration at the Theater took place under the 

orientation of Ana Biscaia in a good articulation with a group of seven artists, near by 

Claudio and with me, indeed. 

Ana Biscaia is a young illustrator co-responsable for the project coordination within 

the dramaturge Claudio Hochman, the writer, and my self as a managing person in order to 

edit and publish the book “Saudade(s)”, the ultimate result of the seven week day story and 

the youngsters’ creativity in design and arts. 

A nice group of seven students of arts are been the chosen illustrators were chosen. 

During the workshops, took also place a Festival of Arte Dramática de Aveiro – Festival for 

Dramatics arts, occurred between the 27th of April 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. 

 

 


