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≈ Despre dascăli şi elevi ≈ 

Gânduri introductive.... 
 

Simpozionul internaţional „Aportul activităţilor curriculare şi 

extracurriculare în dezvoltarea educabilului”, 2019 
director prof. Mandache Gheorghe 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 
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”, 2019: 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, inspector prof. Carmen Cuzmanov, inspector prof. Marcu Andrada, 

inspector prof. Vaida Margareta, 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. 

Körösi Ramona, prof.  Todoca  Mihaela,   ec. Dima Gabriela. 
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Folclorul, valorile și tradițiile strămoșești valorificate în activitățile cu 

preșcolarii 
prof.înv.preșcolar Magdău Cristina Aneta 

Liceul cu Program Sportiv/Grădinița P.P.Arad 

 

Folclorul este elementul cel mai important în menținerea unității de neam și țară a 

unui popor. Putem afirma că el este inima și rațiunea unui popor. Folclorul este comoara 

unui neam, păstrează tradiții, valori morale și creștine probând și garantând identitatea 

nostră ca neam între celelalte culturi ale lumii. El este cel care păstrează și veghează 

obiceiurile noastre ca popor, amintește, evocă istoria, prezintă idealurile naționale dar și 

specificul meleagurilor pe care trăim. Altfel, folclorul este suma și manifestarea 

gândurilor, obiceiurilor, emoțiilor, durerilor de veacuri ale poporului român. Datorită 

acestuia, dar și tradițiilor, a datinilor, a cântecelor, am păstrat continuitatea și 

unicitatea poprului român. 

Pornind de la realitatea din viața de zi cu zi, privind la tot ceea ce ne 

înconjoară,doresc să amintesc motto-ul Uniunii Europene, "Uniți în diversitate", folosit 

pentru prima dată în anul 2000. Acest motto arată că europenii s-au unit pentru a 

promova pacea și propsperitatea, acceptând totodată să-și deschidă spiritul către alte 

culturi, tradiții și limbi, atât de diverse ale continenetului nostru.Pentru a fi un bun 

cetățean european, trebuie să fii în primul rând un bun român.Pentru a te putea integra 

cu succes comunitatea europeană, trebuie să știm cine suntem și unde ne sunt rădăcinile.  

Orice copil trebuie educat astfel încât să fie un continuator, dar și păstrător al 

valorilor culturii populare.Tradițiile populare constituie subiecte îndrăgite și interesante 

pentru preșcolari.Sentimentele și trăirile copiilor la vârsta preșcolară, pot fi îndreptate 

cu ușurință spre arta populară, muzica și dansul 

popular, la forma de artă regăsită pe costumele 

populare dar și prin intermediul tradițiilor 

populare ale spiritualității noastre.  

Folclorul aduce o contribuție importantă la 

modelarea personalității preșcolarilor, realizează 

educația estetică, cultivă aptitudini și capacități 

de cunoaștere a realității, ghidează preșcolarul 

pe calea emoțiilor artistice, sensibilizează copiii 

la contactul cu frumosul din artă, îi ajută pe 

aceștia să adopte o atitudine civilizată și 

dezvoltă relații de prietenie și apartenență la 

grup. 
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Primii pași în cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor populare le-am realizat prin 

intermediul folclorului copiilor, a dansurilor populare și a colindelor.Împreună cu copiii am 

audiat colinde românești, am observat portul popular și am inițiat primul contact cu 

spiritualitatea poporului român, prin cunoașterea obiceiurilor de Crăciun, specifice 

poporului român. Este necesară o atentă selecție a materialului pentru aducerea în fața 

preșcolarilor a unor materiale autentice și accesibile vârstei copiilor. Pentru acest lucru, 

am căutat în lumea satului, costumul autentic pe care, împreună l-am observat, alături de 

produse de artizanat, aduse de către copiii de prin casele bunicilor, de prin cufere vechi 

și prăfuite.                                                                                                         

Prin implicarea părinților, s-a reușit achiziționarea de obiecte artizanale ( farfurii, 

oale, ștergare, fluiere, linguri de lemn, costume populare, ulcioare) cu ajutorul cărora am 

amenajat un colț de folclor, unde am cântat și dansat hora Unirii, am dansat 

„Alunelul",am interpretat colinde românești,am citit și audiat povești românești, etc.. 

De asemenea, în  cadrul activităților de cunoașterea mediului, am observat și 

descris diferite colțuri din țara noastră, copiii participând cu fotografii aduse de acasă 

și care au fost realizate pe parcursul vacanțelor petrecute la țară sau în diverse colțuri 

ale lumii. 

Folclorul oferă material necesar realizării tuturor obiectivelor din programă. El 

oferă o gamă largă de cântece, zicători, proverbe 

care pot fi prezentate copiilor atât în activitatea 

educație muzicală, cât și pentru activitățile 

domeniului limbă și comunicare. Prin intermediul 

proverbelor și a zicătorilor, copiilor li se deschide 

ușa spre cunoașterea înțepciunii poporului român, 

prin cunoașterea și raportarea la acesle valori 

morale și spirituale conținute de proverbe și 

zicători. Utilizate la clasă, atunci când situația o 

permite, preșcolarilor li se oferă exemple reale, 

adaptate și generate de viața de zi cu zi. S-au 

discutat proverbe cum ar fi: „Vorba multă, sărăcia 

omului", utilizate de către educatoare atunci când 

zgomotul era la cote alarmante, sau, „Ce ție nu-ți 

place, altuia nu face!", atunci când se lua o jucărie din mâna unui copil fără a utiliza 

formulele de exprimare aferente situației, etc. De asemenea, au fost prezentate 

preșcolarilor diferite legende românești, atât despre locuri, râuri din județul nostru, cât 

și despre alte locuri din țară. Prin intermediul legendelor s-a explicat preșcolarilor 
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proveniența numelui orașului nostru dar și a râului Mureș. Astfel, s-a adus la cunoștința 

preșcolarilor și elemente de identificare a zonei , a orașului nostru. 

În cadrul educației pentru societate, au fost prezentate preșcolarilor diferite 

povești cu tâlc, amintind aici povestea „Băiatului care a strigat lupul", dar și alte povești 

în care se ironizează năravurile oamenilor. 

  Jocul reprezintă ocupația primordială a preșcolarilor.Pornind de la acest fapt, 

copiii au învățat diferiți pași de dans, pe care mai apoi l-am prezentat în serbarea de 

sfârșit de an. Dansul conferă conduitei copiilor flexibilitate, generează plăcere și 

satisface nevoia de mișcare. În jocurile populare copiii dovedesc aptitudini artistice de 

păstrare, dezvoltare și creare. Ei au capacitatea de a improviza texte scurte, dialoguri 

dar și de memora diferite strigături pe care le-au prezentat în timpul dansului. Dansul 

popular fortifică un copil din punct de vedere fizic. El crează deprinderi pentru lucrul în 

echipă, pentru sincronizarea acțiunilor proprii cu ceilalați, în vederea atingerii unui scop 

comun. Provoacă o stare de bună-dispoziție, de voie bună, creeând copilului o stare de 

bine și satisfacție. 

Toate aceste activități descrise au fost desfășurate sub tema proiectului tematic 

„Noi suntem români". Toți preșcolarii implicați în desfășurarea acestui proiect au 

participat cu plăcere, dar trebuie să amintim și despre implicarea părinților, fără de care 

acest proiect nu ar fi reușit să ofere farmecul aparte dat de purtarea costumelor 

naționale.Prin purtarea costumelor naționale, preșcolarii s-au simțit deosebiți, au 

încercat să se ridice la nivelul încărcăturii spirituale purtate de aceste straie 

strămoșești. 

Folclorul oferă un model de „câmp interdisciplinar și transdisciplinar", putând fi 

considerat un adevărat model de instruire într-un cadru instituțional,în care învățarea și 

consolidarea tuturor cunoștințelor și depreinderilor specifice acestei vârste să fie 

realizat în mod firesc, fără bariere între diferite domenii de cunoaștere specificate în 

curriculum preșcolar. Învățarea transdisciplinară determină apariția unei viziuni globale , 

transferul de informații în diferite contexte, generează experiențe fundamentale de 

formare și afirmare a creativității preșcolarilor.            

 

BIBLIOGRAFIE: 

"Aktual-publicație trimestrială pentru învățământul preșcolar", Engi, Marta, "Rolul jocurilor populare în 

învățământul preșcolar",Editura Universității "Aurel Vlaicu"Arad, 2011 

"Curriculum de educație timpurie", MECTS, București, 2008 

Ilica, A., Kelemen, Gabriela, "Metodica activităților instructiv-educative", Krasnay, Angela, "Metoda 

proiectelor la vârste timpurii",Editura Universității "Aurel Vlaicu",Arad, 2004 

Păiși, Mihaela, Ezechil, Liliana, "Laborator preșcolar"-ghid metodic,Editura V&i Integral, București, 2011 
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Proiect: Copilărie, miracol şi magie 
Prof. Tănase Valentina 

Prof. Alexandru Mihaela 

Seminarul Teologic Ortodox-G.P.N. ,,Pinocchio” 

Slobozia/Ialomiţa 

 

 Proiectul ,,Copilărie, 

miracol şi magie” este 

coordonat de  prof.Tănase 

Valentina  şi prof. 

Alexxandru Mihaela de la 

G.P.N. ,,Pinocchio” la care 

au participat 178 

preşcolari şi şcolari, 56 

cadre didactice, 24 unităţi 

de învăţământ din 6 

judeţe. 

Vârsta preșcolarității 

este prima perioadă în 

care, copilul se dezvoltă 

atât cognitiv și motric, dar și social, moral și emoțional. De aici, nevoia de a-i ghida 

parcursul prin educație, încă de la vârsta preșcolarității, spre adevăratele valori și 

cultura autentică. 

Proiectul  „Copilărie, miracol şi magie” este menit pentru a atrage în vederea 

participării la această activitate a cât mai mulţi copii care provin de medii defavorizate, 

copii cu CES şi nu numai. Dorim să fie o piatră de temelie pusă la baza educaţiei pentru 

formarea copiilor în spiritul acceptării tuturor, fără  a marginaliza sau segrega. 

Proiectul promovat oferă 

posibilitatea copiilor cu nevoi 

speciale precum şi a celor 

veniţi din medii defavorizate 

sau cu posibilităţi financiare 

reduse, să trăiască alături de 

ceilalţi copii valizi, să 

desfăşoare activităţi comune, 

dobândind abilităţi 

indispensabile pentru o viaţă 

cât mai apropiată de cea a 

valizilor, pentru o adecvată 

inserţie socială. 

Pentru cadrele didactice, 

proiectul oferă posibilitatea 

de a sădi în sufletul acestor tinere mlădițe sentimente și convingeri care definesc 
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identitatea neamului românesc, fără de care viitorul nostru nu ar putea fi unul spre care 

năzuim cu toții. 

Participanţii la proiect vor învăţa să accepte cu uşurinţă pe cei veniţi din medii 

defavorizate sau cu cerinţe educative speciale, vor învăţa să lucreze în echipă, se vor 

implica întru-ajutorarea lor, iar membrii comunităţii vor aprecia mai mult 

grădiniţa/şcoala şi se vor implica activ  în activităţile desfăşurate de aceasta. 

Concursul a fost mediatizat în mediul on-line, cercuri pedagogice, comisii metodice şi 

în comunitatea locală. Astfel au fost promovate unităţile care au demarat acest proiect 

având un impact pozitiv în rândul grupului ţintă.  

Scopul acestui proiect este punerea în valoare a performanţelor metodologice de 

abordare şi implementare a strategiilor privind educaţia incluzivă, ca tip de educaţie 

responsabil de asigurarea dreptului la educaţie al tuturor copiilor, fără nici o 

discriminare şi de asigurare a unei educaţii de calitate. 
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Excursia școlară 
prof. înv. primar Hammaș Ilonka 

Școala Gimnazială Nr. 9 ”Nicolae Orghidan”, Brașov 

 

Excursia oferă o abordare cu caracter interdisciplinar unei tematici date. Are un 

rol deosebit de însemnat în educarea elevilor în spiritul moralei, dezvoltându-le anumite 

deprinderi de manifestare colectivă şi dezvoltându-le interesul pentru cunoaştere. 

Excursiile sunt întotdeauna prilej de bucurie, de relaxare și de cunoaştere, şi de aceea 

elevii sunt încântaţi de organizarea lor. De asemenea, reprezintă un prilej de a cunoaşte 

alte dimensiuni ale educaţiei copilului, de manifestare psihică şi de adâncire a relaţiilor 

elev-elev, elev-educator, elev-educator-părinte. 

Am organizat în clasa a IV-a două excursii școlare, la care au participat elevii 

claselor     a IV-a din școală. 

Pe traseul Braşov – Câmpulung – Curtea de Argeş, elevii au vizitat mai multe 

obiective cultural-istorice cu semnificaţie legată de starea de „pace” în plan colectiv, 

individual și religios: Mausoleul de la Mateiaş, Mănăstirea Nămăieşti, Mănăstirea Curtea 

de Argeş, Fabrica de globuri „S.C. ARGCOMS S.C.M.” de la Curtea de Argeş. 

Excursia tematică organizată de şcoală a avut multiple valenţe de informare şi 

educare a elevilor: 

• A contribuit la îmbogăţirea cunoaşterii, cultivând sentimente de admiraţie faţă de 

generaţiile care ne-au precedat şi de preţuire a valorilor prezentului; 

• A creat un cadru nou, atractiv, de exersare a deprinderilor de comunicare, ascultând cu 

atenţie explicaţiile ghidului şi formulând întrebări legate de subiect; 

• A oferit un conţinut mai variat şi mai complex decât lecţiile învăţate în clasă, creând o 

atmosferă de voioşie şi veselie, plină de optimism;  

• A angajat în activitate atât elevii timizi, cât şi pe cei slabi la învăţătură, i-a temperat pe 

cei impulsivi, stimulând curenţii de influenţe reciproce, dezvoltând spiritul de cooperare, 

sudând colectivul de elevi; 

• Prin faptul că în asemenea activităţi elevii se supun de bunăvoie unor reguli, asumându-şi 

responsabilităţi, ei se autodisciplinează; 

• A propus contacte noi, a generat atitudini, comportamente şi trăiri specifice; 

• În pagina de jurnal, valorificând cunoştinţele dobândite în excursie, elevii au notat 

aspecte interesante şi inedite prin care şi-au exprimat impresiile şi sentimentele faţă de 

cele vizitate. 
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În excursia Brașov-Făgăraș,  elevii au vizitat următoarele obiective: Colegiul 

Național “Radu Negru”, Cetatea Făgărașului, Muzeul Țării Făgărașului “Valeriu Literat”, 

Moara de apă din Ohaba. 

 

Elevii au început vizita cu cea mai veche instituție de învățământ secundar din 

Țara Făgărașului, care poartă numele legendar ”Radu Negru”. Liceul și-a păstrat 

renumele prin ținuta academică a profesorilor și prin performanțele elevilor, fiind un 

punct de interes ”pentru cei care vor să se înalțe prin educație”. 

 Apoi, elevii au avut ocazia să redescopere poveștile unei lumi trecute, pe care 

istoricii le adună, le conservă şi le transmite urmașilor. Ei au fost impresionați de 

măreția Cetății Făgărașului și de faptele eroilor țării. Au fost atrași de obiectele expuse 

în imensele săli ale bătrânei cetăți, bunuri culturale din patrimoniul național. Au cunoscut 

viața satului, așa cum se mai păstrează din vechime la Ohaba. Au admirat aici moara de 

apă și puterea uimitoare a acesteia de a rezista vremii. 

Elevii au interacționat într-un grup numeros, îmbogățindu-și experiența. Au făcut 

noi cunoștințe, manifestând atitudini, comportamente și trăiri specifice. 

Excursia școlară este cel mai bun prilej pentru elevi de a afla mai multe despre 

ceea ce înseamnă țara cu bogățiile și frumusețile ei. După trecerea  anilor, copiii își 

amintesc cu plăcere de evenimentele din timpul excursiilor. 

Cadrul didactic are în excursie numeroase posibilități de a traduce în viață 

sarcinile procesului instructiv-educativ. Datorită faptului că este poate mai apropiat de 

elev decât în școală, reușește să-l cunoască mai bine în toate manifestările lui și, ca 

atare, realizează mai ușor  sarcinile educației. 

 

   
 

 

Bibliografie: 

Ilinca N., ”Didactica geografică”, Editura Corint, București, 2000; 

Soos Lenke, Năstase-Kovacs Maria, ”Excursia – o experiență fundamentală de cunoaștere”, în ”Didactica 

geografiei”, nr. 2, Cluj-Napoca, 1999. 
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La pas prin Hunedoara 
prof. înv. primar: Mihalca Anne-Marie 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

De la cea mai fragedă vârstă omul se simte atras de tot ce este în preajma 

lui,de casa,de satul sau oraşul în care locuieşte.  Între el şi acest mic univers se 

naşte o legătură tainică, plină de o puternică încărcătură emoţională,care nu este 

altceva decât embrionul 

aprinselor simţăminte de mai 

târziu , ale iubirii de păstrarea 

tradiţiilor poporului nostru,la 

sădirea în inimile generaţiilor 

care vin a mândriei pentru 

frumuseţea costumului popular 

românesc,a dansului,a 

obiceiurilor,al sentimentului de 

dragoste de patrie. Astfel  

cunoaşterea spontană,mai întâi a 

mediului înconjurător,reprezintă 

punctul de pornire al unui şir 

întreg de acţiuni conştiente care 

vor duce, cu timpul, la 

consolidarea sentimentului de dragoste faţă de patrie.  Şi aceasta pentru că 

satul, oraşul, ţinutul natal constituie o părticică din ţară, iar istoria lor 

reprezintă o parte integrantă din istoria patriei.  De aceea prin intermediul 

activităţilor care se organizează în vederea cunoaşterii  ţinutului natal, precum şi 

cu ajutorul unor relicve istorice locale se creează momente deosebit de 

emoţionante pentru elevi, care pot fi valorificate temeinic din punct de vedere 

educativ.   

 Astfel, viz itele la muzee, monumente și locuri istorice, case me moriale au 

oferit elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor 

naturală,  operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 

național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea.  

 Ca urmare a celor de mai sus, am hotărât organizarea excursiei la Castelul 

Corvinilor și Mănăstirea Prislop, ambele obiective având o mare importanță 

istorică.  În această excursie au participat 13 copii .  În timpul viz itei castelului, 

copiilor l i s-a prezentat o scurtă istorie a acestuia de către ghid.  Copiii au 

prezentat interes, ba chiar au adresat întrebări.  Ignorând ploaia, ne -am bucurat 

ochii și urechile de cele văzute și auzite.   
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Următorul obiectiv, Mănăstirea Prislop a fost așteptat de către copii cu mult entuziasm 

deoarece copiii fac parte din familii 

creștine și cunoșteau deja câteva 

informații despre această mănăstire. 

1. Pregătirea excursiei(etapa tehnico-

organizatorică) 

 Stabilirea (împreună cu elevii participanţi) 

itinerariului excursiei  

 Colaborarea cu părinţii elevilor: acord 

pentru participare, sprijin în asigurarea 

transportului 

  Colaborarea cu conducerea unităţii de 

învăţământ pentru avizarea excursiei şi 

obţinerea aprobării de efectuare a 

excursiei de la I.S.J 

 Documentarea asupra traseului, obiectivelor turistice de vizitat şi asupra tuturor 

caracteristicilor locurilor ce urmează a fi străbătute 

 Stabilirea  programului de desfăşurare a excursiei  

 Întocmirea unui regulament de desfăşurare a excursiei şi prelucrarea lui elevilor participanţi (pe 

bază de proces verbal) 

 

2 . Desfăşurarea excursiei : 

 Organizarea elevilor, împărțirea 

responsabilităţilor în grup; 

 Vizitarea obiectivelor turistice; 

 

 3. Valorificarea achiziţiilor rezultate în 

urma desfăşurării excursiei: 

  Întocmirea unui fișier documentar cu 

fotografii 

 Iniţierea unor discuţii, dezbateri, formularea unor impresii legate de excursia desfăşurată, 

propuneri pentru excursia viitoare . 

 Impactul asupra copiilor în urma excursiei a fost unul pozitiv. Copiii au reținut informații  

despre locurile unde am fost, relatând și copiilor din alte clase în zilele ce au urmat. Aceștia au 

făcut un pas spre autonomie, descurcându-se la cumpărarea suvenirurilor și servirea mesei. 

            În concluzie, consider că excursia este unul dintre cele mai eficiente modalități de 

realizare a unei activități extrașcolare, copilul învățând prin descoperire. 

Bibliografie: 

Aurel Cărășel, Viorel Lazar, Psihopedagogia activităților extracurriculare, Editura Arves, 

2008 

 

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=4081
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=32543
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Tabăra de creație, Mă descopăr, mă exprim, mă dezvolt! 

Locația: Valea Drăganului, Pensiunea ˶Poezii alese” 
prof. Toader Monica,  

Șcala Gimnazială „Avram Iancu”, Oradea 
 

Fiecare tabără organizată a însemnat o excelentă îmbinare între programe culturale, 

activitati în aer liber şi activitaţi creative. La finalul taberei copilul are mai mulţi prieteni, este 

mai vesel, mai comunicativ, mai puternic! De aceea implicarea elevilor într-o tabără de creaţie în 

săptămâna Şcoala Altfel este o modalitate potrivită prin care elevii vor ştii mai multe, vor fii mai 

buni.Toate acestea au fost derulate în scop 

educativ, cu rezultate benefice în 

experienţa de viaţă a copiilor participanţi.Și 

această tabără s-a dorit a fi una care în 

primul rând  care să rămână în amintirea 

școlarilor și să cuprindă activități atractive, 

recreative, educative, diverse într-un cuvânt 

spus, să fie câteva zile cu adevărat de 

școală altfel. 

În tabără, copiii vizitează obiective 

turistice, fac drumeţii, sunt iniţiati în 

tehnici de orientare în mediul înconjurator; 

sunt inițiati în desen/pictură/literatură, în 

confecţionarea de obiecte decorative etc. 

Orice tabără are avantaje multiple dar şi rigori (adaptarea la un program comun, înviorare 

dimineaţa, efort fizic etc.). Depăşirea acestora înseamnă o mai bună adaptare a copilului la nou, 

înseamnă autocunoaştere, autodezvoltare, autodepăşire. Pentru orice copil o tabără înseamnă 

emoţie, nou, surprize, cunoaștere, realizarea unor aşteptări, satisfacerea nevoilor de a-şi face 

noi prieteni. În tabără copilul are posibilitatea să-şi dezvolte abilităţile de comunicare, să se 

obisnuiasca cu spiritul şi lucrul în echipă, să -şi exprime şi noi aptitudini creative. 

Tabăra organizată a urmărit  petrecerea celor patru zile într-un mediu natural, pitoresc 

(altul decât cel zilnic cotidian)  îmbinând utilul cu plăcutul. Zilnic au fost planificate activități din 

cele mai variate, atractive, utile dezvoltării personalității participanților -activități practice, 

muzicale, de dans, sport, literatură, matematică, științe, ecologie, religie,etc. În cele patru zile 

de tabără ni s-au alăturat “Prietenii veseliei” care au desfășurat jocuri specific vârstei lor și 

“Cercetașii României” care au derulat jocuri de cunoaștere, atenție, autocunoaștere și i-au inițiat 

în orientarea turistică.Tot timpul ne-am bucurat de implicarea părinților (au fost și însoșitori pe 

drum, dar și-n tabără, au transportat bagajele cu mașina la destinație, au venit în ultima seară la 

focul de tabără cu multe surprize plăcute). Această tabără a demonstrat încă o dată că elevii , 

deși doar clasa I, sunt capabili de lucruri deosebite și se descurcă foarte bine și singuri. Cu 

certitudine au devenit mai buni și știu mai multe! 

  

Obiectivele educaționale ale activităţii planificate au fost și atinse: 

 îndrumarea şi dezvoltarea înclinaţiilor individuale, a aptitudinilor şi talentelor; 

 valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui participant pentru a sprijini dezvoltarea 

armonioasă a sănătăţii şi personalităţii; 
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 lărgirea orizontului de cultură generală şi stimularea interesului pentru diferite domenii ale 

ştiinţei, artei, culturii, tehnicii; 

 educarea unor înalte calităţi moral-cetăţeneşti şi estetice;  

 integrarea în viaţa socială şi formarea unui comportament civilizat; 

 organizarea raţională a timpului liber, cât mai plăcut şi util; 

 formarea competenţelor specifice unor domenii extraşcolare şi definirea talentelor, 

aptitudinilor; 

 crearea unor abilităţi şi capacităţi necesare orientării în momentele de schimbare survenite 

în existenţa individuală şi socială; 

 completarea lacunelor activităţii instructiv-educative din cadrul strict al activităţilor şcolare 

 

Rezultatele obţinute în urma activității au fost următoarele: 

 și-au  dezvoltat  abilităţile practice şi de comunicare prin participarea la activităţile 

recreativ-educaţionale desfășurate; 

 și-au cultivat creativitatea şi încrederea în forţele proprii; 

 au realizat diverse obiecte care le-au stimulat imaginaţia (origami,colaj, hand made, etc.); 

 au fost inițiați în a se gândi la 

lucrurile din jur printr-o abordare non-

formală a economiei; 

 au petrecut 24 ore din 24 alături de 

colegii de clasă,formând un colectiv unit; 

 și-au format deprinderi de 

autogospodărire (menținerea ordinii în 

camera, îmbrăcat/dezbrăcat, igiena 

personală de dimineață și seară, etc.) 

 au avut  parte de relaxare în aerul 

curat de la munte; 

 au primit diplomă de participare, medalii, recompense variate; 

Doresc să menționez că părinții elevilor mei mi-au acordat toată încrederea în derularea unei 

astfel de activități încă de anul trecut, când erau doar clasa pregătitoare și am fost în tabără la 

Casa Bucătarului, Bălnaca, Bihor. Sunt foarte mulțumiți și abia așteaptă o nouă provocare. 

Considerăm tabăra noastră ca fiind o activitate deosebită deoarece: 

 s-a derulat pe parcursul mai multor zile (la ceea ce nu mulți se-ncumetă!)iar pentru copii 

de 6-8 ani nu deloc  ușor 

 a implicat toți elevii clasei în activități educative variate 

 a oferit relaxare, joc, distracție  în permanență 

 ne-am bucurat de susținerea părinților înainte  de tabără și pe parcursul derulării 

acesteia 

 i-am ținut zilnic la curent cu ce facem și cum ne simțim postând jurnalul taberei pe o 

rețea de socializare 

 elevii au fost puși în situații obișnuite de viață în care a trebuit să-nvețe să se descurce 

singuri 

 am avut colaboratori minunați care ne-au completat activitatea de zi cu zi am avut parte 

de copii cuminți, harnici, ascultători! 
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  Proiect ecologic  - „Si eu vreau să cresc verde!” 
director prof. Păcioianu Daniela 

                                                                                                 prof.înv.primar  Căciulă Camelia 

Liceul cu Program Sportiv  -  Câmpulung-Muscel, jud. Argeș 

 

Etapa de documentare 

1. Prezentarea proiectului ,,Si eu vreau să cresc verde!” 

             Această subetapă s-a desfăşurat în sala de clasă, chiar în prima săptămână de şcoală din 

anul şcolar 2018 – 2019, după terminarea orelor. La acest proiect au participat un număr de 40 

elevi, respectiv 20 elevi din ciclul primar și 20 elevi din ciclul liceal, părinți, ingineri, lucrători la 

Ocolul Silvic. 

          2. Stabilirea locului de desfăşurare, alegerea titlului proiectului, scopul şi argumentul 

proiectului 

        Proiectul s-a desfăşurat atât în  sala de clasă, cât şi în aer liber, în pădurile din 

apropierea școlii, în decursul anului şcolar 2018-2019. După mai multe propuneri pentru titlul 

proiectulului am convenit împreună ca titlul proiectului să fie ,,Si eu vreau să cresc verde!”. El 

are un dublu scop: cel de demarare a proiectului şi efectuarea unor ieşiri în pădure în 

anotimpurile care ne permit. 

              Argumentul a pornit de la Pablo Coelho – alchimistul, care spunea :,,Tot ce ce află  pe 

faţa pământului se transformă necontenit, fiindcă Pământul e viu şi are suflet. Noi facem parte 

din acest suflet şi rareori ne dăm seama că el lucrează pentru binele nostru.”  

              Scopul final a fost acela de formare a unei atitudini responsabile şi active pentru 

gestionarea şi ocrotirea mediului înconjurător, în vederea menţinerii echilibrului ecologic.  

  II.        Etapa de lucru în sălile de clasă şi în aer liber 

Denumirea activităţii: ,,Scrisoarea Pământului către copii...”- 

octombrie 2018 

Locul de desfăşurare: Centrul de Documentare şi informare al şcolii, 

sala de clasă 

Tipul activităţii: prezentare power-point cu titlurile:,,Ce înseamnă a recicla”?; ,,De ce să 

reciclăm?”; ,,Sfaturi utile”; ,,Dacă nu tu, atunci cine? 

 Scrisoarea PĂMÂNTULUI către copii :

 Dragi copii,

Sunt foarte bolnav. Mă ameninţă din ce în ce mai multe pericole. Mi se risipesc bogăţiile.  

Îmi mor animalele. Îmi dispar plantele, copacii. Stratul de aer care mă apară de razele puternice 

ale soarelui se subţiază. Mă acoperă gunoaiele. Este atât de murdar în jur !Vă rog, ajutaţi-mă!  

Prietenul vostru, PĂMÂNTUL. 

Este strigătul de durere al Pământului! Fără cuvinte mari: planeta Pamânt are nevoie de   

ajutorul nostru! Trebuie să conştientizăm că politicile de până acum au împins Pământul la o gravă 

îmbolnăvire. Acest lucru va înceta numai în măsura în care vom găsi mijloace de a convinge cât 

mai mulţi oameni că distrugerea Pământului prin poluare trebuie să înceteze ACUM! 
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Ce   înseamnă a recicla? 

Colectaţi separat sticlele de plastic, ziarele şi revistele, le puneţi separat în containere şi 

iată ce este reciclarea! Însă aceasta este numai o parte din ceea ce înseamnă cu adevărat 

reciclare. Reciclarea reprezintă colectarea  separarea, procesarea şi valorificarea materialelor 

pentru a putea fi folosite din nou. 

De ce să reciclăm ? 

Reciclarea economiseşte resursele naturale ale planetei şi transformă în resurse valoroase 

materiale care altfel ar deveni deşeuri nerecuperabile. 

 

 Sfaturi  utile 

  Gândeşte înainte de a arunca  lucrurile care nu-ţi mai trebuie! 

 Nu arunca nimic la întâmplare, chiar dacă nu găseşti imediat un coş de gunoi. Asta nu 

 înseamnă că nu este de datoria ta să ai grijă unde arunci! 

  Ajută-ţi familia să sorteze pe categorii gunoiul pe care îl produceţi! 

 Respectă indicaţiile de pe containerele de colectare selectivă şi nu amesteca materialele 

 între ele!

 Turteşte recipienţii înainte de a-i introduce în container pentru a mări cantitatea de 

 deşeuri colectate şi transportate!

Dacă nu tu atunci, cine?  

Vom putea găsi şi alte întrebuinţări pentru ceea ce până acum aruncam fără ezitare.    

De exemplu :  20 de butelii de PET de 2 l cântăresc cca 1 kg.  Din 5 butelii de 2 l se pot 

realiza fibre pentru un tricou mare;  din 20 de butelii de 2 l se poate realiza umplutura unei 

jachete de iarnă ; 20 de butelii de 2 l sunt necesare pentru fabricarea unui filtru; 35 de butelii 

de 2 l sunt necesare pentru realizarea unui sac de dormit,  iar pentru fabricarea unei carpete 

sunt necesare 60 de butelii. 

 Rolul tău  

 Economiseşte foile caietelor şi ale blocului de desen ! 

 Colectează deşeurile împreună cu colegii (hârtie, sticlă, plastic ) şi valorifică-le la 

centrele de colectare!  

Denumirea activităţii: ,,Pădurea  - mediu de relaxare, dăruire şi inspiraţie - noiembrie 2018 

Denumirea activităţii ,, ”- : Ce materiale pot fi reciclate? decembrie   2018

Locul de desfăşurare: Centrul de Documentare şi informare al şcolii 

Tipul activităţii: prezenttare power-point “Ce materiale pot fi reciclate?” - Hârtia   

De ce reciclăm hârtia ? 

Pentru că la tipărirea unui cotidian de mare tiraj se folosesc 3.000 de metri cubi de lemn, 

adică 1.500 de arbori cu o vârstă de 50 de ani. Prin reciclarea maculaturii reducem defrişarea 

pădurilor şi efectele negative asupra mediului în care trăim. 

data:noiembrie
data:decembrie
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Cum reciclăm hârtia ? 

Putem contribui la revalorificarea deşeurilor din hârtie prin stocarea lor separată în 

propria locuinţă. Ele pot fi stocate temporar într-o cutie sau un sac menajer, după care pot fi 

valorificate la centrele de colectare . 

Avantajele reciclării hârtiei :  

 reducerea consumului de apă cu cca. 60% ; 

 reducerea de energie cu apoximativ 40% ;  

 reducerea poluării aerului cu 70% ;  

 reducerea poluării apei cu cca. 35%; 

 reducerea cantităţii de material lemnos exploatat. 

Plasticul 

 De ce reciclăm plasticul ? 

 Pentru că descompunerea naturală în mediul înconjurător necesită peste 500 de ani 

datorită materialelor care îl alcătuiesc. 

 Cum reciclăm plasticul? 

 Pentru a contribui la valorificarea deşeurilor din plastic, fiecare poate stoca separat 

plasticul în propria locuinţă. Mai întâi ele se spală de resturile conţinutului şi se îndepărtează 

dacă este cazul etichetele de hârtie sau alte părţi care nu sunt din plastic. Apoi sticlele pot fi 

turtite, bidoanele tăiate şi stocate temporar într-un sac menajer sau cutie. 

 Avantajele reciclării plasticului : 

 conservarea resurselor de petrol, ştiut fiind că majoritatea maselor plastice se obţin din 

petrol ; 

 reducerea emisiilor nocive din aer  ; 

 protecţia solului şi apelor . 

Denumirea activităţii: ,,O lume minunată începe cu fiecare dintre noi”- ianuarie 2019 

Locul de desfăşurare: Centrul de documentare şi informare al şcolii 

Tipul activității: prezentare power-point cu titlurile: “Sfaturile ecologiștilor” ; “Ştiați că  ....” 

 Îndemn! 

 Oameni,  

 Nu transformaţi Pământul într-un câmp 

de gunoaie! Nu-i provocaţi răni care poate nu 

s-ar vindeca niciodată! Trăiţi în armonie! 

Pretuiţi pământul pe care calcaţi cu 

frumuseţile şi bogăţiile lui! Nu uitaţi că 

Pământul este casa noastră, a tuturor!  

 O lume minunată începe cu fiecare 

dintre noi! 

Denumirea activităţii: ,,Luna curăţeniei - 

campanie de primăvară” - februarie 2019 

Denumirea activităţii: ,,Dăm o mână de ajutor pădurii!” - martie 2019 

data:ianuarie
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Denumirea activităţii: ,,Ziua Pământului” - aprilie 2019 

Denumirea activităţii: ,, Plantarea puieţilor de molid”- mai 2019 

Denumirea activităţii: ,,Copii, salvaţi PLANETA ALBASTRĂ ! ” 

III.        Etapa de evaluare  

Denumirea activităţii: ,,CINE a fost harnic …CÂŞTIGĂ ! ” -  iunie 2019 

 Prezentarea de către fiecare elev din grupul ţintă a portofoliului individual realizat pe 

parcursul derulării proiectului (desene, colaje, fişe de lucru, plante presate culese din pădure, 

curiozităţi din lumea pădurii – „Ştiaţi că...” - , alte materiale etc.); 

 Desfăşurarea unui concurs interdisciplinar pe grupe având ca tematică „ Pădurea şi 

protejarea ei”; 

 Premierea cu diplome a câştigătorilor concursului; 

 Acordarea de diplome (realizate de coordonatorii proiectului) tuturor elevilor din grupul-

ţintă pentru participarea activă la proiectul „Pădurea, prietena mea”;  

 Încheierea festivă a proiectului. 

 Continuitatea proiectului 

Cunoştinţele dobândite de elevii claselor pe parcursul derulării acestui proiect vor fi 

folosite la diferite lecţii la clasă şi în viitoarele activităţi extracurriculare; 

Comportamentul ecologic corect şi atitudinile civilizate prezente la elevii din grupul-ţintă 

vor fi cartea lor de vizită de acum înainte. 

 Concluzii 

Prin intermediul activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului „Şi eu vreau să cresc 

verde!”  am încercat să unim oameni 

de la mici la mai mari, copii, 

părinţi,oameni din alte instituţii şi 

să spunem un NU hotărât 

transformării Pământului într-un 

câmp de gunoaie, un NU provocării 

unor răni care nu se vor vindeca 

niciodată. Să trăim în armonie, să 

preţuim Pământul pe care călcăm cu 

frumuseţile şi bogăţiile lui. Să nu 

uităm că Pământul este casa 

noastră, a tuturor. O lume minunată începe cu fiecare dintre noi. 
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Expert pentru o zi 

prof. Iordache Valeria 

Şcoala Gimnazială Nr.9 ,,Nicolae Orghidan’’ Braşov 

Şcoala Gimnzială Nr.1 Braşov 
  

Întotdeauna mi-a plăcut matematica dar am ajuns învăţătoare şi am profesat timp 

de 22 de ani timp în care am terminat facultatea şi am ajuns să predau această 

disciplină, dar am constat cu stupoare că elevii nu îndrăgesc ştiinţele exacte. Noua 

paradigmă curriculară impune o reevaluare a rolului profesorului de matematică la clasă 

şi reaşezarea raporturilor profesor-elev. 

Profesorul devine moderator al unei dezbateri de idei din clasă, motivează şi 

stimulează elevii, îi încurajează să îşi formuleze opiniile, devine un ghid al elevilor pentru 

punerea în valoare a abilităţilor lor. De aici s-a născut idea unui proiect judeţean de 

matematică care se află la prima ediţie cu titlul ,,Nouă plus unu’’ care are avizul 

Inspectoratului Judeţean Braşov.  

Activitatea principală din proiect este 

practică şi educativă deoarece elevii învaţă  ce 

înseamnă să fii profesor de matematică 

experimentând acest lucru la o clasă paralelă 

din aceeaşi şcoală sau dintr-o altă şcoală. Se 

formează grupe iniţiale îndrumate de către 

cadrul didactic în care elevii devin experţi în 

rezolvarea unor exerciţii şi probleme 

matematice, iar apoi  ei vor preda colegilor lor 

de la cealaltă şcoală o lecţie studiată anterior. 

De asemenea părinţii sunt invitaţi să prezinte domeniul lor de activitate, importanţa, 

beneficiile şi aplicabilitatea matematicii în aceste domenii. Copiii vor învăţa lucruri noi 

despre diferite profesii în mod practic. Ei vor înţelege că fiecare meserie este 

importantă şi frumoasă, dacă o faci cu plăcere. Activitatea vizează o îmbunătăţire a 

relaţiilor elevi-părinţi-profesori, precum şi o îmbunătăţire a rezultatelor lor la 

matematică.. În acest proiect am încercat să găsim soluţii pentru a atrage elevii spre 

ştiinţele exacte stimulând gândirea lor critică, spiritul de cooperare, colaborarea între 

elevii din cele 2 şcoli, dar şi din aceeaşi şcoală din clase paralele. Obiectivele specifice 

ale proiectului: 

1. Dezvoltarea unor tineri /viitori adulţi într-un mod echilibrat, armonios 

2. Dezvoltarea spiritului de competiţie al elevilor în ştiinţe 

3. Dezvoltarea unor sentimente de prietenie, de colaborare între copiii din diferite 

clase gimnaziale de la diferite şcoli 
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Descrierea activităţilor: 

 Prima activitate intitulată ,,Hai să ne cunoaştem!’’ a avut loc în luna decembrie 

2018 în Școala Gimn. Nr. 9 „ Nicolae Orghidan” și în Școala Gimn. Nr 1 Brașov unde au 

participat toţi elevii implicaţi însoţiţi de cele 3 cadre didactice. Au fost organizate două 

întâlniri între elevii celor două școli , câte una în fiecare școală în cadrul cărora elevii s-

au cunoscut reciproc, au schimbat impresii despre felul în care se desfăşoară orele de 

matematică,idei despre felul în care vor colabora. Au fost prezentate sălile de clasă, 

materialele pe care elevii le folosesc la orele de matematică și au fost împărtășite 

aşteptările pe care aceştia le au de la acest proiect. 

 A doua activitate ,,Să fim cei mai buni!’’  s-a desfăşurat în luna ianuarie 2019 

la Școala Gimn. Nr 1 Brașov. Un grup de elevi din  clasele a V-a A şi B din Școala Gimn. 

Nr. 9 „ Nicolae Orghidan”  au fost pregătiți de către d-nele profesor de matematică 

Platon Marilena şi Iordache Valeria pentru a putea susține o lecție de matematică în fața 

colegilor din Școala Gimn. Nr 1 în calitate de mici experți . După instruirea făcută în 

școală sub supravegherea d-nelor profesoare de matematică ei s-au deplasat la Școala 

Gimn. Nr. 1 şi au predat colegilor din clasa a V-a de la această școală o oră de 

matematică folosind metode moderne. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi între clasele a şasea 

paralele din Școala Gimn. Nr 1unde grupuri de experţi formaţi de către prof. Bumbea 

Daniela şi Iordache Valeria au predat o lecţie la clasa cealaltă. 

 A treia activitate ,,Nimic nu e greu’’ din luna februarie 2019 s-a organizat la 

Școala Gimn. Nr 9 Brașov. Un grup de elevi 

din  clasele a V-a C şi B din Școala Gimn. Nr.1  

au fost pregătiți de către d-nele profesor de 

matematică Bumbea Daniela şi Iordache 

Valeria pentru a putea susține o lecție de 

matematică în fața colegilor din Școala Gimn. 

Nr 9 în calitate de mici experți . După 

instruirea făcută în școală sub supravegherea 

d-nelor profesoare de matematică ei s-au 

deplasat la şcoala parteneră şi au predat colegilor din clasa a V-a o oră de matematică 

folosind metode alternative. 

 A patra activitate este concepută sub forma unui concurs între grupele de 

experţi de la ambele şcoli sub titlul ,,Expert pentru o zi’’ şi s-a desfăşurat la Școala 

Gimn. Nr. 9 „ Nicolae Orghidan”  în luna martie 2019. Elevii au lucrat în echipă pentru a 

rezolva sarcinile matematice şi pentru a se debloca dintr-o încăpere. A câştigat echipa 

care a resuşit să rezolve sarcinile corect şi repede. 

 A cincea activitate este cea despre ,, Meseriile părinţilor’’ şi a avut loc pe 
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parcursul lunii aprilie 2019. Copilul învaţă de la familie ce înseamnă o meserie şi cum să 

ţi-o alegi. Astfel, ne-am propus să invităm părinţii să ne descrie meseriile lor şi domeniul 

de activitate (învăţământ, medicină, servicii publice etc.) importanţa, beneficiile şi 

aplicabilitatea cunoştinţelor de matematică în diferite domenii. Copiii s-au familiarizat 

cu aspecte din munca depusă de aceştia, şi-au dezvoltat sentimente de preţuire pentru 

meseriile lor, au învăţat lucruri noi despre alte profesii. Ei au înţeles că matematica are 

aplicabilitate în foarte multe domenii de activitate.  

 Ultima activitate cu titlul ,,Un proiect de nota 10’’ care a avut loc în lunile mai-

iunie 2019 în ambele şcoli şi a urmărit prezentarea unor momente reuşite din cadrul 

proiectului, a unor aspecte festive din timpul concursului, impactul asupra elevilor, 

părinţilor şi a altor cadre didactice, precum şi recomandări şi propuneri pentru anul 

şcolar următor.  

Activităţile proiectului au fost 

diseminate ca exemple de bune practici în 

cadrul comisiei metodice a catedrei de 

matematică şi ştiinţe, în cadrul cercurilor 

pedagogice, precum şi în cadrul programului 

internaţional Transatlantic Educators Dialogue 

Alumni 2019. 

Ideea proiectului poate fi susţinută prin 

observarea evoluţiei în timp a rezultatelor elevilor din clasele participante la matematică 

şi ştiinţe, a implicării părinţilor în activităţile şcolare si extraşcolare ale copilului, 

precum şi consecinţele implicării în formarea comportamentului elevilor. Chiar este 

recomandată implicarea mai multor părinţi în cel puţin una dintre activităţile  proiectului  

pentru a-şi cunoaşte copiii, pentru a descoperi aptitudini ale acestora, pentru a-i susţine 

în viaţa de zi cu zi. 
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Rolul activităților extracurriculare în progresul elevului 
prof. Andrei Ecaterina 

Școala Gimnazială nr. 4 Râmnicu Vâlcea 

 

               

Predarea-învăţarea centrată pe elev folosită la clasă a aşezat elevul în centrul 

actului de predarea-învăţare, ceea ce a permis focusarea atenţiei pe parteneriatul 

profesor-elev. S-a realizat astfel un mediu de învăţare complex, conectându-l la 

realitatea în care trăim, oferindu-i posibilitatea să-şi definească un orizont cultural 

vast. Prin folosirea metodelor interactive diverse pe tot parcursul  unităţilor de 

învăţare, elevii interacționează   între ei, în cadrul grupului, procesând, învăţând, 

demultiplicând cunoştinţele asimilate. De asemenea, am constatat că elevii sunt mai 

receptivi la exerciţii ce implică spiritul lor competitiv, am valorificat lucrul în grup şi 

frontal prin metoda concursului între echipe sau prin folosirea tehnologiei informaţionale 

moderne de care sunt foarte mult atraşi.   

Un rol important în progresul realizat de elevi în cadrul procesului instructiv-

educativ, consider că l-au avut 

și activităţile extraşcolare şi 

extracurriculare. Prin 

concursurile, serile culturale, 

clubul de lectură, jocurile 

didactice, dramatizările 

realizate, elevii au descoperit 

plăcerea de a citi, gustul 

estetic în domeniul literaturii, 

dezvoltându-şi vocabularul şi 

imaginaţia. 

Cu ajutorul acestei 

metode am reuşit să captez 

interesul acelor elevi care nu reuşeau să obţină note mai mari la disciplina limba și 

literatura română, realizând astfel remedierea situaţiei lor la învăţătură.  

În ansamblul formelor moderne de intrucție și educație, activitățile literar-

artistice reprezintă forme complementare ale procesului de predare-învățare a limbii și 

literaturii române. 

Respectând programa și particularitățile de vârstă ale elevilor, aceste metode 

favorizează manifestarea preferințelor, preocupărilor și spiritului de inițiativă al 

elevilor. 

Am ales să prezint activitățile  cercului literar „Cu mască, fără mască”, pornind de 

la scopul și obiectivele care se realizează printr-o astfel de activitate: 

 dezvoltarea imaginației și a sensibilității artistice; 

 organizarea și folosirea rațională, utilă a timpului liber; 

 stimularea spiritului de inițiativă; 
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 realizarea unei mai bune comunicări între profesor-elev, elev-elev; 

 formarea capacităților individuale și a disponibilităților afective prin asimilarea de 

cunștințe umaniste și estetice; 

 dezvoltarea orizontului de cultură generală; 

 stimularea interesului pentru cultură și artă; 

 descoperirea și stimularea talentelor si aptitudinilor elevilor; 

 orientarea pentru pregatirea carierei; 

 cultivarea pasiunii pentru literatură, pentru teatru. 

Avantajele educației prin teatru vizeaza trei aspecte ale personalității elevilor: 

social, individual și lingvistic, urmărind să transforme elevul nu neapărat într-un mic 

actor, ci, mai ales, într-un bun spectator, insuflându-i dragoste pentru scena, pentru 

ceea ce se întâmplă în spatele scenei, respectul pentru actorie, dragostea pentru teatru. 

În lucrarea Teatrul, izvor de fantezie creatoare, autoarea Ruth Byers afirma: 

„Dramaturgia creatoare contribuie în nenumărate feluri la dezvoltarea și îmbogățirea 

cunoștințelor elevului. Începe prin a-i descătușa imaginația, a-i lărgi orizontul și a-i 

stimula simțul de observație. Îl învață să fructifice în mod practic cunoștintele teoretice 

și întâmplările prin care a trecut. 

Văzându-se capabil să dea idei care sunt 

și pline de fantezie și folositoare, copilul 

capătă încredere în el însuși. În felul 

acesta devine conștient de forța lui 

creatoare.” 

Cercul nostru literar cuprinde elevi 

cu aptitudini pentru literatură și 

interpretare scenică, selectați din clasele 

de gimnaziu.  

Formele de activitate realizate au fost diverse: seri culturale, prezentarea vieții 

și activității unor dramaturgi români (de ex: V. Alecsandri, I. L. Caragiale, Tudor 

Mușatescu, Marin Sorescu etc.); lecturi și interpretări din opera autorului ales; 

comentarii pe text pentru a evidenția succesiunea replicilor si indicatiilor de regie; 

vizionarea unor filme și a unor piese de teatru, realizarea și interpretarea  de scenete și 

piese de teatru. 

Prin realizarea unor astfel de activități elevii își demonstrează  creativitatea și 

tot ce presupune ea: gândire, imaginație, aptitudini, talent. Totodată, elevii se 

familiarizează cu problemele specifice ale artei spectacolului teatral: regie, joc 

actoricesc, scenografie, lumină, sonorizare. 

Printre cele mai reușite scenete realizate de elevii noștri, se numără și: Un 

pedagog de școală nouă, de I. L. Caragiale, Noul director al școlii, Castravetele adaptare 

de O. Sava, Prostia omenească de I. Creangă, Vizită de I.L. Caragiale. 
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Aceste activități au fost pregătite astfel: după ce s-a ales textul pentru 

dramatizare, au fost selectați elevii 

susținând  câte o  „probă” pentru rolul 

dorit; câțiva elevi au dramatizat textul 

eliminând intervenția autorului și realizând 

succesiunea replicilor precedate de numele 

personajelor  însoțite de precizări 

referitoare la gesturi, ton, alți elevi s-au 

ocupat de amenajarea scenei și de crearea 

costumelor. 

 Aceste activități au fost pregătite, 

mai ales, în timpul zilelor din Școala Altfel, 

și prezentate la serbările școlii. 

   In concluzie, acest cerc literar este 

o forma de activitate prin care elevii iși 

dezvoltă cultura generală și interesul 

pentru cultură și artă, își manifestă 

creativitatea, își desăvârșesc educația și 

își ocupă plăcut timpul liber. 

Progresul înregistrat, faptul că elevii au îndrăgit metodele şi strategiile 

activizante îmbinate cu aceste activităţi extracurriculare au demonstrat  succesul pe 

care îl au acestea în predarea-învăţarea limbii şi literaturii române în gimnaziu.     

 

 
Bibliografie: 

Ruth, Byers, „Teatrul, izvor de fantezie creatoare”, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1970; 

Parfene, Constantin, „Litearatura în școală”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977. 
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Centenarul Marii Uniri, un examen pentru România 

prof. Daniela Găbăroi 

Școala Gimnazială Grajduri, Jud. Iași 

 

În anul  2018 am sărbătorit  Centenarul Marii Uniri un moment istoric pentru 

poporul român, cu implicații majore în istoria ulterioară a țării. Importanța acestui 

eveniment și sacrificiul soldaților români pentru realizarea acestui ideal ne fac datori să 

omagiem prin activități specifice la nivelul fiecărei școli. Prin astfel de activități, elevii 

devin părtași la istoria națională a României și prin afirmarea sentimentului patriotic, ei 

fiind purtătorii valorilor și tradițiilor românești. Spiritul național este în inima fiecărui 

român, dar cu ocazia Centenarului, sufletul român trebuie să vibreze și mai mult la 

îndeplinirea visului secular al tuturor românilor. 

Viitorii cetățeni ai țării, conducătorii de mâine, trebuie să pornească în viață cu 

fundamente morale puternice, care au la bază dragostea pentru patrie și mândria de a fi 

român. Din acest motiv, 

activitățile desfășurate de Cercul 

de Istorie din cadrul Școlii 

Gimnaziale Grajduri, Jud. Iași, la 

acest ceas aniversar au avut în 

vedere, în primul rând, 

dezvoltarea spiritului civic al 

elevilor, iar prin angrenarea lor în 

activități cu caracter divers 

(istorie, muzică, dans, teatru, desen) se urmărește, de asemenea, implementarea ideei că 

în pofida vicisitudinilor timpului, românul a luptat întotdeauna pentru idealurile sale.  

Într-o societate dominată de diversitate și globalizare, este cu atât mai important 

să ne cunoaștem originile, datinile, marile personalități ale neamului, iar acest moment 

aniversar, Centenarul Marii Uniri, ne-a oferit acest prilej. 

Proiectul Centenarul Marii Uniri, un examen pentru România s-a desfășurat în 

perioada 1 decembrie 2017 -1 decembrie 2018, iar activitățile coordonate de profesorul 

de istorie Daniela Găbăroi au fost cuprinse în primul număr al Revistei instituției școlare. 

Grupul țintă au fost  elevii și profesorii Școlii Gimnaziale Grajduri, iar instituțiile 

partenere Primăria Comunei Grajduri, Biblioteca Elena Cuza  din Comuna Grajduri și  

Muzeul Unirii din Iași. Datoria profesorului este de a-i crea elevului spațiul, conjunctura 

care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va 

ajunge la performanță. De aceea, activitățile propuse i-au  ajutat pe elevi să asimileze noi 

cunoștințe istorice și într-un cadru nonformal.  
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La 24 ianuarie 2018 a fost sărbătorită Unirea Principatelor Române de la 1859 

(Eroul meu- modelul meu Alexandru Ioan Cuza- domnitorul vremurilor moderne) în anul 

Centenarului Marii Uniri. Activitatea a făcut parte din proiectul educativ interjudețean 

Eroul meu- modelul meu realizat în parteneriat cu Școala profesională Holboca din 

Județul Iași. 

Activitatea “Pe-al nostru steag e scris Unire” desfășurată pe 5 octombrie 2018 a 

cuprins următoarele etape:  comunicări ale elevilor cu prezentări în Power Point;  concurs 

tematic -  Marea Unire de la 1918,  expoziție cu desene și colaje de fotografii despre 

eveniment realizate de elevi și  parada portului popular 

De asemenea, Centenarul Marii Uniri a tuturor românilor a fost  sărbătorit și prin 

teatru. Elevii noștri au aflat că Iașul și Teatrul său Național, au un loc aparte în istorie 

când vine vorba de anii premergători Marii Unirii. Orașul a fost, vreme de doi ani, 

capitala țării, aici s-au sfătuit mai marii politicii în privința deciziilor care trebuiau luate 

pentru o Românie aflată în 

război, aici s-au consumat drame 

individuale și drame colective 

cauzate de acest război. . Între 

1916 și 1918, Iașul a jucat rolul 

de capitală de război, fiind 

obligat să mențină standardele 

impuse de noul statut. Dar, așa 

cum o arată documentele vremii, 

orașul a fost copleșit de afluxul de refugiați, de boli și lipsuri materiale. Pornind de la 

aceste certitudini istorice, elevii clasei a V-a A au interpretat la 1 decembrie 2018, 

sceneta Țărilor Române înțelegând că Marea Unire de la 1918 este o cunună a istoriei 

naţionale. A strâns pe toţi românii într-o singură graniță, s-a creat o țară ce va juca un 

rol important în politica europeană interbelică. 

Putem conchide că educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de 

învățământ) își are rolul si locul bine stabilite în formarea personalității copiilor 

noștri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea 

corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, 

precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 
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Școala altfel - Aportul activităților curriculare și extracurriculare în 

dezvoltarea educabilului 
prof. Georgescu Marilena-Camelia, 

Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Arad 

 

Formarea unui copil se realizează atât într-un cadru formal, în școli, cât și prin 

diverse activități extracurriculare. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, 

depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de 

sine. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu 

cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate.   

Programul „Școala Altfel” își propune să implice atât elevii, cât și cadrele didactice în 

activități care să pună în valoare capacitățile acestora în diferite domenii, dar și să 

stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 

Ca de fiecare dată, elevii clasei a VII-a B la care sunt dirigintă, au fost extrem de 

curioși și de data aceata să afle care vor fi activitățile la care vor participa în cele cinci 

zile din „Școala Altfel”  . Tema primei zile a fost “Magia Millefiori”. Bineînțeles că locul 

desfășurării activității a fost S.C. Millefiori S.A, Arad, obiectivele propuse fiind 

cunoașterea meșteșugului prelucrării sticlei de Murano, analiza aspectelor legate de 

modul realizării acesteia, dar și formarea anumitor noțiuni și reprezentări despre 

procedeele de obținere a bijuteriilor și a articolelor decorative.  

Pregătirea elevilor pentru acestă vizită s-a făcut într-o ședință specială de 

instructaj, profesorii însoțitori discutând cu aceștia despre scopul excursiei. La ora zece  

am ajuns la Millefiori, o clădire de 2970 de metri pătrați, care este formată din parter 

și un etaj. Pentru început, elevii au vizitat parterul. Au fost fascinți de tot ceea ce au 

văzut: posturi de lucru unde se utilizează arzătoare cu flacără deschisă pentru formarea 

manuală a mărgelelor din sticlă, un spațiu cu cuptoare electrice unde se produc rame, 

pandantive, platouri și alte obiecte decorative din sticlă fabricată pe insula Murano. 

Elevii au vizitat apoi etajul, locul unde produsele din sticlă de Murano căpătau 

viață și au remarcat atenția deosebită la detalii efervescența culorilor, împletite cu 

creativitatea designerului Lilia Cebotari și cu profesionalismul echipei. Vizita s-a 

încheiat, iar elevii au fost foarte încântați de cele văzute la Millefiori. 

Tema celei de-a doua zile din „Școala Altfel” a fost „În mirifica lume a păpușilor”. 

Obiectivele propuse au fost următoarele: cunoașterea modului în care se confecționează 

păpușile, analiza aspectelor legate de modul de confecționare a acestora șă nu în ultimul 

rând, formarea unor noțiuni și a unor reprezentări despre procedeele de obținere a 

păpușilor. 
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Copiii au intrat pentru început într-o sală în care o pastă specială lua forma 

corpului uman: cap, mâini, picioare, trunchi. A urmat apoi secția de finisaj, unde lucrează 

persoane care realizează păpuși de peste treizeci de ani.  Au aflat cum se pune părul 

unei păpuși, cum se colorează buzele, cum se tatuează sprâncenele și cum se ambalează 

cu migală rezultatele muncii lor, păpușile. La finalul vizitei, elevii au intrat într-o cameră 

fermecată, de unde au avut ocazia să își aleagă păpușile preferate. 

În cea de-a treia zi, elevii au avut ocazia să viziteze Sala Clio, Muzeul de Artă și 

Biblioteca Județeană. Obiectivele activității au fost: recunoașterea frumosului și 

diferențierea acestuia de kitch, cunoașterea modului de vizitare a unei săli de muzeu, 

respectarea muncii celor din muzee (muzeografi, ghizi, supraveghetori de sală), dar și a 

bibliotecarilor, folosirea în mod corect și conștient a unor termeni precum: conservare, 

restaurare, patrimoniu, ambient etc. 

Prima vizită s-a facut la Sala „Clio” unde elevii au avut ocazia de a vedea 

exponatele unor artiși plastici de excepție ai orașului Arad: Claudia Aradi, Florica Lazăr 

și Ioan Cociuba. A fost vizitat apoi Muzeul de Artă. Expoziția a fost intitulată 

Hydrophilia, prima apariție Super Smooth Studio într-un mediu artistic instituțional și 

totodată primul proiect de artă lowbrow și pop-surreal într-un muzeu din România. 

În ultimele două zile, copiii au avut ocazia să învețe tehnica quilling. Aceasta se 

bazează pe rularea unor fâșii înguste de hârtie colorate divers, care după ce au fost 

răsucite, sunt îmbinate și aranjate pentru a forma un model decorativ. Produsele 

obținute au fost expuse pe holurile școlii pentru ca ceilalți colegi să poată admira 

rezultatele muncii lor. 

Cu siguranță, elevii clasei a VII-a B își vor aminti cu plăcere de aceste cinci zile 

din programul „Școala Altfel”, în care au avut ocazia să viziteze, să descopere lucruri noi 

și să învețe despre acestea. 

Activitățile curriculare și extracurriculare contribuie la formarea personalității 

elevului. Este cunoscut faptul că acestea generează capital social și uman și constituie un 

mediu formator mai atractiv.  
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Activitățile curriculare și extracurriculare în dezvoltarea educabilului 

prof. Răveanu Monica, 

 Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Arad 

 

Pe durata parcursului școlar elevii trec printr-o serie de procese educative, dar și 

prin activități de învățare, denumite, în sens larg, curriculum. Importanța acestuia este 

deosebită, deoarece planifică situații de învățare adecvate obiectivelor urmărite pentru 

a genera experiențe de învățare pozitive. 

Pe de altă parte, activitățile extrașcolare sunt la fel de importante pentru 

dezvoltarea armonioasă a copilului. Aria de desfășurare a acestora este greu de 

delimitat – pot fi excursii, drumeții,  activități artistice, cluburi tematice, vizite la 

muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ etc. Acestea se pot 

desfășura de-a lungul întregului an școlar, precum și în săptămâna “Școala altfel” sau 

săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun”. Astfel de activități reprezintă calea spre 

întărirea relației profesor-elev în absența clopoțelului., a catalogului și a orei care 

durează 50 de minute. Atmosfera din săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun” este 

una specială atât pentru copii cât și pentru elevi. Din perspectiva profesorului  

săptămâna “Școala altfel” poate părea destul de dificilă, dar elevii sunt încântați și 

așteaptă cu nerăbdare săptămâna “Școala altfel” din anul următor. “Școala altfel” este  o 

îmbinare între școală și timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii, fără a fi stresați de 

prezența catalogului. 

 Săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun” este un spațiu al dialogului între 

școală și lume, între generații și comunități. 

În săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun” am desfășurat  cu elevii claselor a 

VIII-a o activitate având ca scop promovarea interesului pentru studiul științelor 

naturii. Am încercat o altă abordare a modului în care elevii învață discipline ‘grele’ cum 

sunt fizica și chimia. Pe parcursul activității mele m-am străduit să găsesc cele mai 

adecvate metode pentru a-i face pe copii să înțeleagă fizica și chimia. Deseori, am 

încercat un fel de CHIMIE ALTFEL și FIZICĂ ALTFEL, motiv pentru care am și derulat 

astfel de activități . 

În  activitățile desfășurate, elevii au reântâlnit teme care se găsesc în programa 

școlară, dar aplicând metode specifice educației non-formale. Le-am propus elevilor 

activități diverse și distractive.  Pe parcursul orelor de curs, programa școlară încărcată,  

lipsa mijloacelor didactice și a laboratoarelor nu permit desfășurarea unor astfel de 

activități. De obicei în săptămâna  “Să știi mai multe, să fii mai bun” se desfășoară 

activități total diferite de cele desfășurate în timpul orelor de curs, această activitate 

însă, vine în sprijinul  lecțiilor  de fizică și chimie  
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Una dintre cele mai atractive activități a reprezentat-o măsurarea pH-ului 

băuturilor răcoritoare preferate cu  ajutorul hârtiei de pH. Astfel, elevii au posibilitatea 

de a înțelege  noțiunea de pH, cu care sunt familiarizați din reclamele comerciale. 

Filtru de apă într-o sticlă 

În cadrul activității elevii pot învăța cum să realizeze un filtru de apă , eventual 

cum pot filtra apa de râu în caz de urgență, folosind un Pet, nisip, pietriș, cărbune și 

vată.  

Determinarea calității fructelor pe care le consumăm a stârnit în mod deosebit 

atenția elevilor. Aceștia s-au arătat interesați în mare măsură de modul în care putem 

aprecia calitatea fructelor pe care le consumăm. Măsurători de pH și  detectarea 

conținutului în metale grele ne pot da indicii în legătură cu calitatea fructelor 

Realizarea unor experimente cum sunt; Pastă de dinți pentru elefant, Pânza de 

păianjen comestibilă au adus un plus de spectaculozitate , iar  experimentele legate de 

energiile  neconvenționale, au reprezentat o modalitate inedită de a-i face pe elevi să 

înțeleagă faptul ca fizica și chimia sunt o parte constituentă a vieții noastre, ne fac viața 

mai ușoară și mai confortabilă. 

La finalul activității , elevii au completat niște chestionare pentru evaluarea 

activității. Aceștia  au apreciat activitățile desfășurate și și-au exprimat dorința de a 

derula activități asemănătoare și în anul următor. 

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu 

cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. 
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Însușirea tehnicilor de acordare a primului ajutor, competențe necesare 

în educarea elevilor 

prof.   Manea Beatrice,  

prof. Urcaciu Daniela 

Școala Gimnazială Grajduri, com. Grajduri, jud. Iași 

  

,,Să nu-i educăm pe copii 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 lumea lor. Atunci 

să-i învățăm să se adapteze”- Maria Montessorri 

            În ultimii ani, relaţia dintre educaţia formală şi cea non-formală s-a aflat din ce 

în ce mai frecvent în centrul discursului educaţional internaţional. În plan european, 

iniţiativa promovării rolului important al activităţilor şcolare şi extraşcolare s-a 

concretizat în recomandările Consiliului Europei, prin Comitetul de Miniştri, în 

Recomandarea din 30 aprilie 2003. Acest document precizează direcţiile de acţiune 

referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare, cu cel al educaţiei formale, din perspectiva contribuţiei lor egale la 

dezvoltarea personalităţii libere a copilului şi a integrării lui în societate. În şcoala 

contemporană, eficienţa educaţiei 

depinde de gradul în care se 

pregăteşte copilul pentru participarea 

la dezvoltarea de sine şi de măsura în 

care reuşeşte să pună bazele formării 

personalităţii copiilor. 

  Activităţile extracurriculare 

nu intră în domeniul curriculumului 

oficial dar au finalităţi menite să 

susţină în mod direct dezvoltarea 

competenţelor promovate prin 

programele şcolare; au caracter complementar activităţilor de învăţare realizate la 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi cultivă interesul pentru diferite 

domenii de cunoaştere. Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera 

educaţiei nonformale, la care pot participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au 

scopuri variate: interacţiune socială, leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, 

autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. Implicarea elevilor în activităţi 

extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de educaţie. Iniţial, ideea 

activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia şcolară, 
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care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau 

scopul de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri 

care îi plac. Treptat, sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica 

valorificării educaţiei nonformale în spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă 

importanţă. Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 

 - cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora 

sau în afară; - au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe 

activităţi ce vizează dezvoltarea în ansamblu a personalităţii elevilor;  

- ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, 

cât şi a tipurilor de acţiuni derulate;  

- oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară 

a activităţii acestora.  

     Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor: 

 - participarea la activităţi extraşcolare 

se asociază cu o rată mai mare de 

frecvenţă a cursurilor şi cu o scădere a 

ratei abandonului şcolar, prin faptul că 

motivează elevii să vină la şcoală şi să nu 

abandoneze cursurile; 

 - activităţile extraşcolare au un impact 

pozitiv asupra dezvoltării psihologice a 

elevilor implicaţi în acestea, pentru că 

promovează activităţi care valorizează 

toate aspectele personalităţii copiilor, susţine dezvoltarea stimei de sine şi a 

autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a 

elevilor;  

- participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de 

violenţă în spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial; 

 - participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor 

în viaţa şcolii. Unele studii identifică cinci tipuri de activităţi extraşcolare, în funcţie de 

implicarea pe care acestea o presupun: 

 - activităţi prosociale, referitoare la voluntariat; - activităţi sportive de echipă; - 

activităţi de organizare a şcolii (de exemplu, consiliul elevilor); - activităţi artistice 

(piese de teatru, coruri, serbări şcolare); 

  Activităţile extraşcolare au o tradiţie bogată în sistemul de învăţământ 

românesc, chiar dacă nu s-a pus accentul pe ele în programul şi curriculumul obligatoriu. 

Noua viziune a sistemului pune accentul nu doar pe învăţământ de performanţă 
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(învăţământul românesc are tradiţie în acest sens), ci şi pe dezvoltarea abilităţilor 

practice, corelate cu cerinţele de pe piaţa muncii, pe dezvoltarea personalităţii copilului 

şi tânărului şi educaţia pentru viaţă în general. 

 Pornind de la ideea că ,,școala trebuie să formeze o personalitate deschisă 

schimbărilor de tip inovator, care să facă față concurenței care vizează progresul” am 

considerat necesar demararea unui proiect educativ la Școala Gimnazială Grajduri cu 

tema ˝Sanitarii pricepuți˝ având ca scop principal formarea la elevi și cadre didactice a 

deprinderilor în vederea efectuării manevrelor corecte de acordare a primului ajutor în 

diferite situații cu care ne confruntăm în școală sau în afara ei. 

Pentru a acoperi această nevoie de însușire a tehnicilor de acordare a primului 

ajutor în rândul elevilor, în școala noastră s-au realizat pe parcursul semestrului II, an 

școlar 2018 – 2019  o serie de activități tematice în cadrul proiectului educațional 

˝Sanitarii Pricepuți˝. Activitățile coordonate de doamnele profesor Manea Beatrice și 

Urcaciu Daniela s-au desfășurat în 

parteneriat cu Crucea Roșie Română, filiala 

Iași. Grupul țintă al proiectului au fost 32 de 

elevi de clasa a VI din rândul cărora s-a dorit 

selectarea a 6 elevi penru constituirea unui 

echipaj de ˝Sanitari Pricepuți˝. 

În cadrul proiectului s-au realizat 

următoarele activități 

 Februarie 2019 - selectarea echipajului 

de elevi care va participa la concursul 

național Sanitarii Pricepuți, etapa județeană. 

 Martie- mai 2019 – organizarea a  câte 2 întâlniri săptămânale în afara orelor de curs 

cu durata de 1 h pentru parcurgerea programei de concurs. 

 Aprilie - mai, organizarea de 3 activități practice de pregătire a echipajului de elevi 

cu voluntari calificați de la Crucea Roșie Română, filiala Iași. 

 Aprilie 2019, realizarea de activitatăți tematice de către patrula ˝Sanitarilor 

Pricepuți˝ în cadrul activităților din săptămâna ˝Școala Altfel˝ pentru elevii claselor 

a VI-a din cadrul școlii. 

 26 mai 2019 - participarea la concursul național ˝Sanitarii Pricepuți˝, etapa 

județeană. 

 

Activitățile  organizate au urmărit parcurgerea următoarei tematici: 

- Scurt istoric al mișcării de Cruce Roșie și Semiluna Roșie  

- Principiile fundamentale în acordarea primului ajutor 
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- Noțiuni generale de igienă: igiena individuală, a apei și alimentelor 

- Regimul de activitate și odihnă al elevului 

- Prevenirea bolilor contagioase 

- Prevenirea accidentelor de circulație. Reguli de circulație rutieră 

- Principiile generale în acordarea prim-ului ajutor. Măsuri de autoprotecție în 

acordarea primului ajutor. 

- Resuscitarea cardiacă și respiratorie 

- Primul ajutor în blocarea căilor 

respiratorii cu corpi străini. 

-  Primul ajutor în plagi. Tehnica 

hemostazei. 

-  Primul ajutor în caz de entorse, luxații și 

fracturi. 

-  Primul ajutor în caz de electrocutare. 

Echipajul ˝Sanitarilor Pricepuți˝ a participat 

în data de 26 mai 2019 la etapa județeană a 

concursului ˝Sanitarii Pricepuți˝, secțiunea 

gimnaziu unde a obținut un frumos loc II. Rezultatul frumos obținut de elevii școlii 

noastre a fost mediatizat pe pagina de facebook a școlii, fapt ce a dus la îmbunătățirea 

imaginii școlii în comunitatea locală. 

 Elevii claselor a VI-a participanți la activitățile tematice organizate de patrula 

˝Sanitarilor Pricepuți˝ în săptămâna ˝Școala altfel˝  au dovedit entuziasm, implicare și 

curiozitate pentru însușirea unor noțiuni teoretice și practice din aria tehnicilor de 

acordare a primului ajutor. 

 Având în vedere succesul real al proiectului educativ, în anul școlar următor se 

dorește organizarea unui cerc ”Sanitarii pricepuți” la nivelul școlii și creșterea 

numărului de elevi implicați în activitățile ce vor fi organizate. 

  

 

Bibliografie: 

1. Igienă şi prim ajutor în educaţie fizică şi sport /Curs în tehnologie IFR autor: 

Doina Mureşan – Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2012, ISBN 978-

973-163-888-1. 

   2. Pedagogie și psihologie. Stoica, Marin,  Editura Gheorghe Alexandru ,2012, Craiova. 

    3. Manualul Sanitarii priceputi, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, București 

2015. 
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Parteneriat educațional: Biblioteca, prietena copiilor 

prof. Popa Mihaela Alina 

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia 

 

Descrierea proiectului  

Proiectul educațional pe care îl propun reprezintă încercarea de a reda cărții locul 

cuvenit, de a educa școlarii în spiritual prețuirii acesteia . Cartea oferă satisfacţii 

nebănuite şi contribuie la formarea personalităţii şi comportamentului celui care o 

citeşte. Principalele texte care formează gustul pentru citit aparţin literaturii pentru 

copii, texte ce formează dragostea pentru limba maternă, gustul pentru frumos, 

sensibilitatea şi discernământul în selecţia valorilor, imaginaţia creatoare. Cu cât școlarul 

se apropie mai devreme de carte, cu atît mai durabile sunt efectele ei în ceea ce 

priveşte comunicarea comportamentului şi socializarea lui. Cartea va deveni una din 

preferinţele elevilor numai dacă vom redescoperi valenţele acestui minunat instrument 

de lucru şi-l vom pune la îndemâna lor. 

 

 Scop 

- Cunoașterea bibliotecii și a importanței acesteia 

în procesul educațional ; 

-Cultivarea gustului pentru lectură , pentru 

frumos, exersarea limbajului și posibilităților de 

comunicare, prin activități în parteneriat cu 

biblioteca și cu școală;  

- Stimularea interesului pentru lectură în perioada școlarității mici. 

 

 Obiective 

- Cunoașterea de către copii a rolului bibliotecii;  

-Stimularea gustului pentru lectură , a comunicării orale, creativității ; 

- Satisfacerea curiozității școlarilor față de cărți adecvate vârstei ;  

-Familiarizarea cu instituțiile care fac posibilă procurarea de carte;  

-Formarea unei atitudini de responsabilitate și respect față de carte. 

 

Metode și tehnici de lucru 

 Întâlniri , vizite, dezbateri, expoziție de carte, vizionare de film, albume, ore de 

lectură,  program de desene animate, programe arteistice; 
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 Grup ţintă 

- Elevii clasei a III a B de la SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SLOBOZIA ( 25 

elevi); 

- Bibliotecara școlii : BENTOIU MESALINA;  

-Director Biblioteca Județeană : BALOG ELENA; 

-Cadre didactice: coordinator proiect prof. înv .primar POPA MIHAELA ALINA;  

-Părinții elevilor clasei a III a B DE LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 

SLOBOZIA (25 părinți ). 

 

 Resursele proiectului 

 Umane : Școlari , părinţi, cadre didactice, funcţionari ai bibliotecii judeţene, ziarişti, 

etc.  

Materiale :Albume, cărți , reviste, imagini, portofolii, costume, aparate audio-vizuale, etc  

Spaţiale : Biblioteca judeţeană “ Ștefan Bănulescu ” Ialomița Seminarul Teologic  “ 

Sfântul Ioan Gură de Aur ”Slobozia ; 

Temporale: Anul școlar 2016-2017.  

 

Monitorizare  

Se respectă graficul activităţilor întocmite şi 

riguros îndrumate.  

Mediatizare: mass-media locală ; 

Diseminarea proiectului  

Experiența pozitivă și rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoștință întregii unități in 

cadrul Consiliului profesoral și a unor instituții similare, expuneri în cadrul sesiunilor de 

comunicări , simpozioane, publicații .  

Programul activităților 

1. În lumea cărţilor - scurtă prezentare a instituţiei de către reprezentantul bibliotecii –

sept. 2016  

2. Participare la “Salonul de carte”- octombrie 2016  

3.Ziua internațională a cititului împreună :  - vizită la Biblioteca Județeană “ Ștefan 

Bănulescu ” Ialomița pentru a marca această zi și a citi cu voce tare -16 februarie 2017 

4. Curiozități din lumea care ne înconjoară - explorarea unor enciclopedii, descoperirea 

informațiilor aprilie 2017 

 5.În lumea cărţilor- vizită la Biblioteca Județeană “ Ștefan Bănulescu ” Ialomița – mai 

2017  

 Biblioteca clasei mele - expoziție caietele și cărțile școlarilor – iunie 2017 
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Locul și rolul activităților extracurriculare  

extrașcolare în educația copiilor 
prof. Avram Alina Ionela-Școala Gimnazială ”Constantin Virgil Gheorghiu” Războieni, jud. Neamț 

prof. Fîrțală Manole Dănuț-Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Piatra Neanț, jud. Neamț 

 

 

„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”) 

 

 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele 

stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă 

necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practice și operaţional, 

dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 

voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 

realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 

 Realizarea acestor obiective depinde, în primul rând, de educator, de talentul său, de 

dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în 

valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

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 intellectual: vizite la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case 

memoriale, emisiuni musicale, teatru de copii, cercuri de pictură/literare, excursii și 

tabere școlare, serbări, festivități, concursuri școlare, competiții sportive,  activități 

organizate în mijlocul naturii. 

Educaţia pentru mediu nu este doar o forma de educaţie, un instrument de 

rezolvare a problemelor de mediu. Este un proces de o dimensiune esenţială în 

recunoaşterea valorilor mediului înconjurător şi definirea conceptelor privind mediul 

având ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii.  

Aceste tipuri de activități vizează următoarele aspecte: 

 - formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător; 

 - cunoaşterea importanţei păstrării curăţeniei în natură; 

 - dezvoltarea atitudinii de ocrotire şi conservare a mediului înconjurător;  
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-  aplicarea unor reguli de comportare pentru asigurarea sănătăţii omului şi a naturii; 

 

Grădina școlară 

sprijină o mai bună 

înțelegere a importanței 

corectitudinii sociale, 

atât în raport cu lanțurile 

alimentare locale și 

globale, cât și în ceea ce 

privește problema 

comerțului echitabil. Nu 

în ultimul rând, grădina 

școlii oferă numeroase 

oportunități pentru 

dezvoltarea legăturilor și a cooperării cu comunitatea locală, prin diferite proiecte 

școlare adresate publicului, cooperare permanentă cu partenerii locali și altele asemenea 

acțiuni. 

Educaţia ecologică se realizează nu numai în grădiniţă şi şcoală, ci şi în familie; 

aceasta joacă un rol esenţial în a explica copiilor ce reprezintă natura, în ce constă 

respectul faţă de tot ceea ce ne înconjoară. De aceea, este necesară informarea 

familiilor copiilor cu privire la astfel de activităţi, pentru a-i face să înţeleagă că de 

modul cum se comportă ei cu natura, de reacţiile lor asupra plantelor şi animalelor, 

depinde, în mare măsură, succesul formării unor deprinderi ecologice corecte. 

Natura trebuie respectată şi nu dominată! Ea formează un întreg imens, dar nu 

nesfârşit – în care fiecare componentă are un rol precis, iar omul este obligat să se 

integreze armonios în acest întreg. Învăţând să cunoască natura, copilul poate descoperi 

şi compara fenomenele, ridicându-le uneori la un anumit grad de generalizare, poate să 

înţeleagă că, schimbările care au loc în natură nu se petrec la voia întâmplării, ci sunt 

supuse unor legi obiective.  

Scopul Educație pentru sănătate este de a-i învăţa pe elevi şi pe părinţii lor să se 

alimenteze sănătos și să adopte tradițiile culinare ale altor țări. Printre obiectivele 

acestui tip de activitate, se enumeră: 

-să cunoască rolul unei alimentaţii sănătoase în dezvoltarea fizică, psihică precum şi 

dezvoltarea unor abilități practice în realizarea produselor propuse;   

-să cunoască tradițiilor culinare din diferite țări europene;   

-să se stabilească o colaborarea strânsă între familie și școală;   
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-să cultive spiritului de echipă ,valorizarea creativităţii elevilor în situaţii de concurs şi 

creşterea stimei de sine şi a încrederii în propriile forţe;   

-să încurajeze colaborarea eficientă în realizare unei activităţi; 

Putem considera educația pentru sănătate ca fiind o componentă a unei 

instrucțiuni generale, o ramură a culturii umane  cu rolul de influențare a modului de 

viață modern asupra conținutului favorabil sănătății. 

Metodele și tehnicile moderne, activ-participative, capabile să mobilizeze energiile 

elevilor, să le capteze atenția, care-i îndeamnă să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, 

memoria, abilitățile artistice 

sunt extrem de potrivite în 

educarea copilului pentru 

problemele ridicate de 

societatea contemporană. 

Aceste metode sunt utile, 

pentru că dezvoltă 

competențele cognitive; 

sprijină și extind viața 

socială a elevului; dezvoltă 

gândirea creatoare 

individuală și de grup; 

facilitează comunicarea 

conținutului prin proiectarea 

în lucrările plastice a propriilor trăiri și sentimente; conduc la apariția unor raporturi noi 

de cunoaștere și autocunoaștere; ajută la educarea inteligenței emoționale a copilului și 

elevului, a empatiei ca fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor 

celuilalt. 

 

 

Bibliografie: 

* Cernea, Maria, ”Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

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

* Crăciunescu, Nedelea, ”Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;  
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Activităţile extracurriculare - mijloc de dezvoltare a creativităţii 

elevilor 
prof. Miheț Adina 

Şcoala Gimnazială Fântânele, jud. Arad 

 

 Trăim într-o societate care se dezvoltă 

continuu şi care este într-o permanentă 

schimbare, evoluând. Şcoala are rolul de a 

transmite elevilor valori culturale, istorice, cât 

şi sociale.  

 Datoria profesorilor, care este un 

deschizător de drumuri, cât şi un prezentator 

de noi pasiuni, este de a-i implica pe elevii săi în 

diverse activităţi care să coincidă cu societatea 

de azi. Dintre aceste activităţi care-i motivează şi le stârneşte curiozitatea şi interesul 

de a  participa cu drag sunt activităţile extracurriculare. 

  Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor 

şcolare cu activităţi extracurriculare ce au 

numeroase valenţe formative, permițând 

manifestarea creativităţii întregului grup de elevi, a 

relaţiilor creative, astfel profesorul putându-și 

afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 

totodată atrăgându-i şi pe elevi. 

 Activităţile extracurriculare  sunt activităţi 

complementare activităţilor de învăţare realizate în 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, 

cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la 

folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii.  

 Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru 

activități socio-culturale, oferirea de 

suport pentru reușita școlară în 

ansamblul ei. În cadrul acestor activități 

elevii deprind folosirea diverselor surse 

informaționale, se autodisciplinează 

învață să învețe, iar cadrul didactic 

poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 

pregătească pentru viață. 

 Astfel se impun activităţile 

extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform 
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intereselor şi dorinţelor lor. De cele mai multe ori conţinutul 

acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au 

însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. 

 De aceea, cadrul didactic trebuie să ofere diverse astfel 

de activităţii pentru ai atrage pe copii. Dintre aceste activităţii 

putem exemplifica: organizarea unor jocuri potrivite fiecărui 

nivel de vârstă, vizionarea unor spectacole de teatru, serbări, 

vizite şi plimbări (prin parcuri, grădini zoologice etc), concursuri 

şcolare, excursii şi tabere. 

 Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, 

case memoriale au oferit elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea 

lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 

național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

 Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor 

despre frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 

 În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, 

a drumețiilor, elevii pot reda cu mai multă 

creativitate și sensibilitate, imaginea realității, în 

cadrul activităților de educație plastică și 

cunoașterea mediului, iar materialele pe care le 

adună, pot fi folosite la abilități practice, în 

diverse teme de creație. 

 Serbările școlare marchează evenimente 

importante din viața elevilor. Aceste activități 

constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare 

instalată cu acest prilej. Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie 

si a Crăciunului, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau 

prin muzică. Concursurile sunt preferate de copiii de diferite 

vârste şi se referă la diferite domenii ale ştiinţei, tehnicii, 

artei. Ele oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic 

ce au învăţat, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze 

modele variate, cat si sa câştige premii. 

 Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare 

în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor nonformale 

desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare. 

 În concluzie, activitățile extracurriculare au un 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. 
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Misterele matematicii 

~ proiect educațional ~ 

prof. Dediu Cristina 

prof. Pascariu Claudia 

Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” 

Localitatea Galați, jud. Galați 

 

 

DATA / PERIOADA DE DESFĂŞURARE: anul școlar 2017 –2018 

 

PARTICIPANŢI: elevii clasei: a V-a A, a V-a C, a VI-a A, a VI-a B, de la Școala 

Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Galați 

 

ORGANIZATORI: prof. Dediu Cristina, prof. Pascariu Claudia de la Școala Gimnazială 

„Mihail Sadoveanu” Galați și Târâlă-Sava Maricica de la Biblioteca „V.A. Urechia” 

Galați 

 

ARGUMENT: 

         Învăţământul românesc trebuie să îşi asume o nouă perspectivă asupra 

funcţionării şi evoluţiei sale în contextul unei societăţi care este într-o continuă 

schimbare. Dezvoltarea dragostei faţă de literatură, încă de la începutul claselor 

primare, se consideră o reuşită dacă dascălii ştiu să sensibilizeze pe micii ascultători 

prin intermediul forţei expresive a limbajului artistic. De accea, parteneriatul realizat 

între şcoală şi bibliotecă îşi propune să devină o prioritate a strategiilor orientate către 

dezvoltarea educaţiei româneşti. Prin această colaborare încercăm să introducem pe 

copii în lumea cărţilor, să le dezvoltăm creativitatea în exprimare, să le formăm o 

atitudine pozitivă faţă de carte și în mod deosebit față de matematică. Atât cadrele 

didactice, cât şi bibliotecarii vor pregăti activităţi cultural-educative astfel încât tinerii 

să descopere plăcerea pentru matematică şi să devină cititori fideli ai bibliotecii. 

  

 SCOP: 

 asigurarea înscrierii elevilor şcolii colaboratoare la Biblioteca „V.A.Urechia”; 

 asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea unor activităţi cultural-

educative în cadrul bibliotecii; 

 educarea copiilor în spiritul respectării valorilor morale, culturale şi de tradiţie 

pentru comunitate; 

 impulsionarea copiiilor pentru a-şi descoperi, evidenţia şi valorifica aptitudinile 

şi talentele; 

 încurajarea copiilor în descoperirea misterelor matematicii. 
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OBIECTIVE: 

 să cunoască activitatea unei instituţii de cultură care le poate influenţa benefic 

propria formare şi educare; 

 să cunoască varietatea serviciilor şi beneficiilor pe care biblioteca le pune la 

dispoziţia publicului larg, în mod gratuit; 

 să cunoască domeniile şi fondul de carte disponibil pentru cititori. 

 

ACTIVITĂȚI: 

- Vizite la bibliotecă 

- Concurs „Căutătorii de comori” 

- Să descoperim tainele matematicii – ora de 

matematică 

- Pasiunea pentru matematică – întâlnire de 

lucru 

- Matematica – în colecțiile bibliotecii 

- Concurs interactiv de matematică 

- Clubul curioșilor în cadrul Clubului de vacanță 

 

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU 

 întâlniri 

 vizite 

 dezbateri 

 expoziţii de carte, desene etc 

 vizionare filme 

 ore de matematică 

 concursuri interactive 

 programe cultural-artistice 

 

RESURSE MATERIALE: 

- informaţionale: pliante, afişe, cărţi, 

reviste, documente multimedia; 

- auxiliare: materiale didactice din 

dotarea şcolii. 

 

LOC DE DESFĂŞURARE 

 Biblioteca Judeţeană  „V.A. Urechia” Galaţi; 

 Biblioteca Estivală din Parcul „Mihai Eminescu”; 

 Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Galați.  

EVALUARE: 

 numărul elevilor înscrişi la bibliotecă 

 numărul exponatelor afişate în cadrul expoziţiilor organizate 

 numărul participanţilor la programele cultural – artistice. 
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Stimularea interesului pentru lectură prin intermediul activităților 

extracurriculare la nivelul învățământului gimnazial 
prof. Aramă Gabriela  

Școala Gimnazială Grajduri, Județul Iași 

 

În contextul educațional actual în care televizorul, calculatorul, internetul, 

anturajul ocupă mult din timpul și preocupările elevului, este mai greu, dar foarte 

important să îi convingi pe copii să se orienteze către carte, să îi faci să înțeleagă care 

sunt beneficiile lecturii. Pentru noi, ca educatori, este indiscutabil faptul că această 

preocupare contribuie într-o foarte mare măsură la îmbogățirea cunoștințelor, la 

formarea unui vocabular variat, la dezvoltarea personalității și la educarea gustului 

estetic. 

Nimeni nu se naște „cititor”, cu atât mai puțin un cititor pasionat. Interesul 

pentru lectură se formează, ca orice abilitate umană, printr-o activitate susținută a 

tuturor factorilor educaționali, o activitate caracterizată prin răbdare, perseverență, 

continuitate, voință, creativitate și ingeniozitate. Un rol important în formarea și 

ghidarea copiilor ca și cititori activi, pasionați îl are nu doar familia, ci și școala. Prin 

urmare, cadrului didactic îi revine misiunea de a pune în contact elevul cu o diversitate 

de texte literare sau nonliterare, cu autori renumiți, dar și mai puțin cunoscuți, cu opere 

ce abordează o tematică variată, din epoci diferite, tocmai pentru a forma în timp un 

cititor avizat, cu simț al valorii artistice și al esteticului.  

Nu e suficient să oferi elevilor o listă obligatorie de lecturi suplimentare. Crearea 

de contexte prin care aceștia au ocazia de a discuta despre cărțile citite, de a afla 

păreri diferite, de a descoperi și alte titluri interesante, de a se documenta și informa, 

întâlnirile cu scriitorii, atelierele de lectură în locuri cu un ambient plăcut, diferit de cel 

școlar sunt alte căi prin care poate fi stimulat interesul pentru lectură. Activitățile 

extracurriculare bine gândite, ținând cont și de interesele copiilor, de particularitățile 

de vârstă, de mediul socio-familial în care trăiesc aceștia au un rol important în 

formarea gustului pentru lectură.  

Experiența la catedră într-o școală din mediul rural, cu elevi ce provin din familii 

cu posibilități reduse, cu numeroase cazuri de analfabetism funcțional, mi-a demonstrat 

că vocabularul redus, principalele dificultăți ale elevilor legate de scris-citit, dar și de 

înțelegere a unui text la prima lectură derivă tocmai din lipsa antrenamentului lor de a 

citi în mod regulat. Din păcate, ei nu mai au modele care să îi orienteze spre lectură: 

părinții nu mai citesc, cu prietenii nu discută despre cărți, iar factorul media nu le 

atrage atenția asupra importanței lecturii și a bucuriei de a răsfoi o carte, ci dimpotrivă 

le răpește copiilor o mare parte din timp. Singurele lor resurse accesibile de a 

împrumuta o carte sunt în această situație biblioteca școlară și cea locală.  

Activitatea extracurriculară - se referă la „toate acele activități care se 

desfășoară sub îndrumarea cadrului didactic, dar nu sunt prevăzute în documentele 

școlare (plan de învățământ și programă).”  Aceste activități sunt complementare 
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activităților didactice și vizează valorificarea intereselor, dorințelor, aptitudinilor 

copiilor/elevilor.  

Fără a fi o simplă continuare a lecţiilor, fără a dubla sau a repeta procesul de 

învăţământ, activitatea în afară de clasă şi extraşcolară se leagă organic de munca şcolii 

şi serveşte realizării sarcinilor instructive şi educative ale acesteia. Prin ea se lărgesc, 

se adâncesc şi se fixează cunoştinţele, priceperile şi deprinderile dobândite de elevi în 

procesul de învăţământ sau în afara acestuia. 

Activităţile non-formale (extrașcolare) sunt flexibile, au caracter facultativ sau 

opţional, îi implică pe elevi în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lor; nu se pun note 

şi facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui demers pluri- sau interdisciplinar. 

Acest tip de educaţie elimină predarea, lăsând loc doar învăţării şi accentuează 

obiectivele de tip formativ-educativ.  

Ca formă de învăţare din afara orelor de curs care interesează disciplina limba 

română un loc aparte îl ocupă cercurile 

de lectură. 

În ultimii ani am organizat 

periodic astfel de activități, încercând 

să implic cât mai mulți elevi, cititori 

pasionați sau doar cititori ocazionali. 

Am încercat de fiecare dată să 

trezesc interesul pentru lectură la 

modul general sau pentru o anumită 

carte, în particular.  

Pe 29 octombrie 2018, la Filiala 

„Ion Creangă” a Bibliotecii Județene 

„Gh. Asachi” Iași s-a derulat Workshop-ul de promovare a lecturii: „Titlul…un criteriu 

de selecție?” din cadrul proiectului educațional „Hoinari în lumea cărților” în care 

biblioteca publică este partener. 

Scopul acestui proiect vizează inițierea și susținerea unor campanii care 

promovează interesul tinerilor pentru lectură, de valorificare a activităților specifice din 

cercurilor de lectură ale școlilor implicate și a altor activități tematice în rândul elevilor.  

Workshopul a avut drept obiectiv principal împărtășirea unor impresii despre 

titlurile cărților care ne-au rămas în suflet, ne-au surprins sau ne-au dezamăgit, ne-au 

amuzat sau intrigat. De asemenea s-a încercat căutarea unor răspunsuri la întrebări de 

tipul: Ce rol are titlul unei cărți în a vă provoca să o citiți? De câte ori ați ales o carte 

doar pentru că v-a atras titlul? etc 

Dacă ar fi să redenumim activitatea cu titluri precum „Luni (re)creativ”, „Hoinari 

printre titluri și cărți”, „Povești cu multe titluri”, „Povești din cărți”, „Titlurile capătă o 

nouă viață” nu ar putea rezuma sau cuprinde în totalitate esența a ceea ce s-a 

desfășurat în spațiul bibliotecii. 

După o scurtă discuție despre rolul titlului, informativ și persuasiv, elevii au putut 

da exemple din experiența lor de cititor, de titluri de cărți care i-au provocat la lectură.  
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În partea a doua a workshop-ului, au avut drept sarcină de lucru să dea o altă viață 

unor titluri de cărți, creând cu ajutorul acestora povestiri inedite, amuzante, originale. 

Ca de fiecare dată, copiii s-au întrecut în 

a-și depăși limitele, obstacolele, 

timiditatea. Imaginația, creativitatea, 

diversitatea ideilor, comunicarea între 

membrii fiecărei echipe, modul de 

prezentare, spiritul ludic sunt câteva 

aspecte care au fost apreciate de cadrele 

didactice prezente.  

Suntem convinși că fiecare elev sau 

adult a plecat de la acest atelier de lucru 

cu o listă de cărți care merită citite, fie 

pentru că a fost atras de titlu, fie pentru că 

a auzit impresii favorabile venite de la ceilalți participanți. 

O ultimă activitate de acest gen, derulată în luna martie 2019, s-a intitulat 

”Salvează o carte!”. Scenariul întâlnirii a fost dezvoltat plecând de la subiectul cărții 

Fahrenheit 415, scrisă de Ray Bradbury, cu scopul de a trezi interesul celor 20 de elevi 

participanți de a citi această operă, dar și de a le facilita înțelegerea unor  simboluri ce 

apar în volum  

Demersul meu a vizat mai întâi titlul cărții, analizând/observând mai multe 

variante de copertă, făcând apel la lectura anticipativă/predictivă. Elementele grafice au 

intrigat elevii, a stimulat creativitatea și imaginația lor, rezultând în final multiple 

scenarii posibile despre ceea ce se așteptau ei să întâlnească în cuprinsul cărții. 

Explicația termenului ”Fahrenheit”, ce apare în titlul volumului, făcînd apel la 

cunoștințele lor de la fizică, nu a făcut decât să adâncească misterul și să crească 

dorința elevilor de a afla și mai multe lucruri despre subiectul cărții, despre personajele 

acesteia etc.  

 Pentru a facilita înțelegerea acestei cărți, am explicat elevilor noțiunile de 

distopie și utopie. Pentru mulți dintre cititorii volumului ”Darul lui Jonas”, scris de Lois 

Lowry, explicația a fost benefică, făcând astfel o oarecare legătură, asemănare între 

cele două cărți. Vizionarea unei scurte secvențe din filmul Fahrenheit 451, regizat de 

Francois Truffaut și apărut în 1966, a fost elocventă pentru a oferi elevilor o cheie de 

lectură asupra romanului. Pentru a  lua în discuție personajul principal, am dezbătut apoi 

cu elevii simbolurile ce apar pe insigna pompierilor, dar și în cuprinsul cărții: focul, 

salamandra, pasarea Phoenix, apa, oglinda etc.  

 Partea a doua a activității a presupus un exercițiu de imaginație. Plecând de la idea 

cărții Fahrenheit 451, în care cărțile erau arse, elevii au fost provocați să joace rolul de 

salvatori. Prin urmare, orice carte expusă în sala în care s-a desfășurat activitatea putea 

fi salvată de la incendiu în următoarele condiții:  
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a. să fi fost citită deja, 

iar elevul trebuia să facă 

dovada lecturii prin 

prezentarea cărții pe 

scurt,  

b. fie prin promisiunea 

de a citi o carte care a 

trezit interesul din 

prezentarea/ 

recomandarea făcută de 

către alți colegi. 

Toate cărțile „salvate” au 

fost așezate în „copacul 

lecturii”.  

Exercițiul de 

imaginație a stârnit interesul elevilor care s-au dovedit foarte inventivi în găsi motive 

cât mai variate de a lăsa pradă focului cât mai puține volume. Nu a fost decât o metodă 

atractivă de a atrage atenția asupra altor titluri de cărți, dar și pentru a mărturisi 

impresii personale despre lecturile proprii și despre experiența lor de cititori. 

 

Concluzii 

În contextul actual, cel al reînnoirii programelor școlare la nivel gimnazial și al 

introducerii unor manuale noi, consider că toate demersurile noastre, ale profesorilor de 

limba și literatura română, ar trebui să se înscrie în tendința actuală de a „revaloriza” 

lectura, de a o pune în centrul competențelor generale ale disciplinei noastre. 

În al doilea rând, stimularea interesului pentru lectură e mai mult decât o 

necesitate dacă o raportăm la realitatea contemporană, aflată sub influența „vitezei”, a 

informatizării, a digitalizării, perioadă în care cartea începe să ocupe un loc din ce în ce 

mai mic printre preocupările copiilor și adolescenților, mai ales în timpul lor liber.  

Va fi nevoie însă de o permanentă „re-echilibrare” a așteptărilor noastre cu cele 

ale posibililor cititori și cele ale operelor literare. Acest lucru presupune în primul rând o 

permanentă analiză și auto-analiză, o investigare a intereselor elevilor la început și o 

evaluare a pașilor parcurși, o inovare a strategiilor, o diversificare a metodelor etc. A 

avea un plan de acțiune, un program bine gândit, care să stimuleze interesul pentru 

lectură și să dezvolte competențele de lector, adecvat la realitatea grupului de elevi 

cărora te adresezi, e un element important în reușita obiectivelor propuse.  
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Ecologia – o temă de actualitate 

~ proiect educațional ~ 
prof. Budurcă Măgduța 

                                                                                  prof. Nicoară Aura 

Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” 

Localitatea Galați, jud. Galați 
 

 Data /perioada de desfăşurare: anul școlar 2018 – 2019; 

       Participanţi: elevii clasei: a V-a C, a VII-a B și a VIII-a B, de la Școala Gimnazială 

„Mihail Sadoveanu” Galați; 

     Organizatori: prof. Budurcă Măgduța și prof. Nicoară Aura, de la Școala Gimnazială 

„Mihail Sadoveanu” Galați; 

 

    Argument: 

  Calitatea sporită a mediului, reflectată în peisaje bine conservate și în absența 

poluării factorilor de mediu (aer, apă, sol, vegetație, faună), la care se adaugă obiectivele 

turistice istorice, tradițiile și elementele de folclor românesc, constituie elemente a 

căror atractivitate turistică a sporit considerabil în ultimele decenii. Motivele care au 

determinat alegerea acestui proiect sunt: 

 nevoia informării corecte a elevilor cu privire la dezvoltarea și promovarea 

durabilă a turismului; 

 conștientizarea necesității protejării naturii și a mediului ambiant; 

  formarea unor capacități cognitive interdisciplinare prin îmbinarea noțiunilor de 

istorie, literatură,  religie, geografie, biologie, muzică, cu specificul cadrului natural; 

 stabilirea unor relații de prietenie între elevi; 

 stimularea schimbului de informații între elevi în ceea ce privește potențialul 

socio-economic al diferitor regiuni ale țării și modul în care acesta se potrivește 

așteptărilor. 

  

 Scop: 

 Organizarea de activități ecologice răspunde dorinţei exprimate de elevi de de a 

petrece împreună timpul liber, desfășurând activităţi recreative şi instructive. 

 

Competenţe generale vizate: 

 Dezvoltarea simţului civic şi a unei atitudini de responsabilitate faţă de semeni şi 

faţă de mediul înconjurător; 

 Dezvoltarea capacităţii de relaționare a elementelor geografice, pe baza unor 

surse directe, observate în natură. 

  

Competenţe specifice:  

 Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locuri noi şi pentru studiul 

naturii; 

 Plantarea de flori și copaci; 
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 Lăcuirea meselor din grădina din fața școlii; 

 Creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a 

relaţiilor de prietenie, stabilirea unui climat de încredere, favorabil comunicării; 

 Crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a 

sarcinilor între membrii grupului; 

 Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ, relaxant. 

Pregătirea activităților: 

 Stabilirea obiectivelor; 

 Colaborarea cu părinţii; 

 Colaborarea cu conducerea unităţii de învăţământ pentru avizarea activităților; 

 Întocmirea unui regulament de desfăşurare. 

 

   Evaluarea: 

 Întocmirea unui album  cu fotografii 

 Întocmirea şi completarea unor colecţii 

 Iniţierea de discuţii şi propuneri pentru alte activități 

 Postarea de fotografii pe rețelele de socializare 

 Realizarea unui colț verde în cadrul școlii cu fotografii 

 Procese verbale de ecologizare  a spațiului verde din fața școlii. 

 

 

               

       
                                                                                          
 Bibliografie: 

1. Băban, Adriana (2001), „Consiliere Educaţională – ghid metodologic pentru orele de  dirigenţie 

şi consiliere”, Editura Ardealul, Cluj-Napoca; 

2. Brezeanu I., Munteanu G., 1972 , Judeţul Galaţi pe scara timpului, Editată de Comitetul 

Judeţean Galaţi 

3. Cerghit, I. (1980), „Metode de invăţământ”, E.D.P., Bucureşti; 
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Activități  extrașcolare  de  eco-voluntariat 
prof. Moise Dina Monica  

Palatul Copiilor Timişoara 

 

Educaţia ecologică trebuie să îi ajute pe copii să înţeleagă influenţa 

comportamentului lor asupra calităţii vieţii, să îşi creeze atitudini pozitive faţă de 

proprie sănătate, sănătatea colectivităţii precum şi sănătatea mediului. Ea se bazează pe 

cunoştinţe eco-biologice, dar are şi o componentă afectivă: domeniul responsabilităţii, 

sistemul de valori, atitudini necesare construirii unui mediu şi a unei societăţi sănătoase 

şi durabile. 

Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate: şcolară, 

extraşcolară, activităţi ştiinţifice, literare, artistice, plastice, sportive. Formele de 

realizare sunt diversificate: observaţii, experimente, povestiri ştiinţifice, desene, 

activităţi practice, vizionări audio-video, jocuri de mişcare în natură, expoziţii,  vizionări 

de emisiuni TV pe teme ecologice, scenete tematice, concursuri. 

Formarea spiritului ecologic, pentru protejarea mediului înconjurător la modul 

general şi ocrotirea pădurii în mod special, presupune implicarea cât mai timpurie a 

copiilor în activităţi ecologice, activităţi în natură.  

Activităţile extraşcolare cu caracter ecologic contribuie la aprofundarea şi 

completarea cunoştinţelor asimilate, la dezvoltarea deprinderilor ecologice ale elevilor, 

la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber în natură. 

Şcoala este o instituție care poate implica activ elevii în proiecte de voluntariat 

referitoare la diverse probleme ale comunităţii ca de exemplu probleme de protecţie a 

mediului înconjurător. Plantarea de noi arbori constituie un real beneficiu pentru mediu 

și oameni, reprezentând o acțiune de ameliorare a unor probleme de mediu. 

Pornind de la aceste aspecte, au fost organizate activități de eco-voluntariat 

pentru plantare de puieți, eco-voluntari fiind elevi de la Palatul Copiilor Timișoara și 

școlile partenere. 
Scopul activităților este de a forma elevilor un comportament ecologic durabil indus 

prin studiu şi cercetare despre natură, în natură (despre pădure, în pădure).  

Obiective specifice: 

 Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în activităţi în natură care să pună în 

valoare capacităţi şi atitudini pro-natura, care să constituie  exemple de bune 

practice, 

 Promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor, a spiritului estetic şi eco-civic  în 

care să evidenţieze importanţa pădurii şi a unui mediu curat, 
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 Aplicarea celor mai bune metode de conservare a mediului înconjurător vizând 

grija şi responsabilitatea faţă de calitatea mediului natural, 

 Cultivarea dorinţei  de a studia, investiga și ocroti natura/pădurea, 

Creşterea numărului de elevi care: 

 Cunosc rolului pădurilor în echilibrul biologic şi ecologic al globului, 

 Conştientizează îndatorirea de a proteja şi ameliora baza forestieră şi 

concretizează acest  interes prin  activităţi de ocrotire a naturii. 

O activitate cu caracter ecologic a fost acțiunea de eco-voluntariat organizată 

pentru a marca ”Ziua verde a eco-școlilor din 

România” (29 octombrie 2018). Instituţiile 

implicate în acțiune au fost: Palatul Copiilor 

Timişoara, Liceul Teoretic Special “Iris” 

Timişoara, Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Timiş. 

OBIECTIV DE REFERINŢĂ: 

 Desfăşurarea  unei activităţi de plantare 

de pomi fructiferi (vișin - Prunus 

Cerasus)) și de întreţinere a acestora 

(Plantare de vișini - Prunus Cerasus). 

PLAN DE ACTIVITĂŢI: 

1. Marcarea locaţiei pentru sădirea puietului 

de vișin în curtea unității de învățământ, 

2. Pregătirea  locului şi a puietului pentru plantare,  

3. Plantarea puietului de vișin. 

 

 O activitatea desfășurată în cadrul unui proiect inițiat de Colegiul de  Silvicultură 

și Agricultură „Casa Verde” Timişoara la care elevi de la Palatul Copiilor au fost eco-

parteneri, a fost acțiunea ”O rădăcină - un erou”. 

OBIECTIV DE REFERINŢĂ: 

 Plantarea de arbori (stejari) personalizaţi cu scopul de a celebra Marea Unire de 

la 1918 (1 decembrie 2018).  

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII:  

 Activitatea s-a desfăşurat la USAMVB Timişoara unde a fost alocat un spaţiu 

pentru plantarea de stejari în memoria eroilor căzuţi în Primul Război Mondial. Fiecare 

elev participant la activitate a plantat un stejar căruia i-a dat numele unui erou căzut în 

Primul Război Mondial, identificat în familia elevului sau în comunitatea apropiată.   
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1. Marcarea spațiului pentru sădirea puietului 

de stejar, 

2. Pregătirea  locului şi a puietului pentru 

plantare,  

3. Plantarea puietului de stejar, 

4. Prinderea, de trunchiul stejarului, cu șnur 

tricolor a unor plăci gravate cu numele unui 

erou căzut în Primul Război Mondial 

(Plantare de stejari în memoria eroilor 

căzuţi în Primul Război Mondial). 

”Eco-voluntari  pentru dezvoltare 

durabilă” a fost o altă activitate ecologică la 

care elevii au participat ca eco-voluntari. 

Instituţiile implicate în organizarea și derularea acțiunii au fost: Palatul Copiilor 

Timişoara în parteneriat cu Liceul Teoretic Special “Iris” Timişoara, Colegiul de  

Silvicultură și Agricultură „Casa Verde” Timişoara și colaborare interinstituțională cu 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara și 

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” Timişoara. 

OBIECTIVE DE REFETINȚĂ: 

 Organizarea unor activităţi de plantare de arbori (paltin de munte şi stejar roşu) 

la Muzeul Satului Bănăţean, în suprafeţele neîmpădurite existente, cu ocazia Lunii 

Pădurii (martie- aprilie 2019); 

 Activitate practică pe teren (plantare de puieţi) în zona Pădurea Verde. 

PLAN DE ACTIVITĂŢI: 

1. Marcarea locaţiilor pentru sădirea 

puieţilor în spaţii neîmpădurite din 

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara; 

2. Achiziționarea materialului săditor din 

pepiniera Institutului Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură 

„Marin Drăcea” Timişoara; 

3. Transportul puieţilor la locul de 

plantare; 

4. Pregătirea  locului şi a puieţilor pentru 

plantare;  

5. Plantarea puieţilor de stejar roşu şi 

paltin de pădure (Reîmpădurire la 
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Muzeul Satului Bănăţean)  

 

Concluzii : 

Activităţile extraşcolare cu caracter ecologic desfăşurate au contribuit la 

aprofundarea şi completarea cunoştinţelor despre mediul înconjurător/pădure asimilate 

la orele curriculare, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber în natură, au 

îndrumat elevii spre o conduită ecologică pozitivă, au canalizat atenţiei acestora spre 

analiza profundă a relaţiei om-natură prin contact direct cu mediul înconjurător şi 

problemele lui. 

Lucrarea prezintă activităţi de voluntariat cu caracter ecologic în cadrul cărora 

elevii au dat dovadă de implicare și responsabilitate în exemple de bună practică pentru 

protejarea mediului înconjurător. La finalul activităților, elevii implicaţi au deveni 

mesageri în comunitate ai unui mod nou de gândire şi de viaţă eco, bazată pe implicare și 

responsabilitate. 

Activitățile ecologice desfășurate au  asigurat  elevilor un climat educaţional 

complementar procesului de învăţământ, în care nu au fost neglijate cerinţele socializării 

interpersonale şi spiritul de echipă. 

    

  

Bibliografie: 

 Pal Dana, Sc Odoreu - Interdisciplinaritatea în cadrul unui CDŞ-factor de motivaţie 

pentru o învăţare de calitate, material prezentat în cadrul proiectului: „Formarea 

profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”, cod contract: POSDRU/ 

87/1.3/ S/ 62534, beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor 

 https://www.scribd.com/doc/41300993/abordareainterdisciplinar%c4%82adezvolt%c4%

82rii-capacit%c4%82%c5%a2ii 

 file:///D:/Users/Uaer/Downloads/columna_2014_3_07%20(2).pdf (Relaţia de inter 

disciplinaritate a educaţiei ecologice - Gilena Dobrică, Octavian Costinel Chiriac) 

 http://www.ctptc-airinei.ro/interdisciplinaritate.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scribd.com/doc/41300993/abordareainterdisciplinar%c4%82adezvolt%c4%82rii-capacit%c4%82%c5%a2ii
https://www.scribd.com/doc/41300993/abordareainterdisciplinar%c4%82adezvolt%c4%82rii-capacit%c4%82%c5%a2ii
file:///D:/Users/Uaer/Downloads/columna_2014_3_07%20(2).pdf
http://www.ctptc-airinei.ro/interdisciplinaritate.pdf
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Activitatea extracurriculară – un succes în învățarea la clasă 
prof. Tuluș Geanina, 

 prof. Gîdei Carmen,  

Școala Gimnazială „M. Sadoveanu”, Galați 
 

În ultimii ani se observă tendința de mutare a accentului de pe latura informativă 

a procesului de educație pe cea formativă. Activitățile extracurriculare contribuie la 

descoperirea personalității subiecților educației, la dezvoltarea înclinațiilor și 

aptitudinilor, la petrecerea timpului liberîntr-un mod plăcut și util, la cooperarea între 

elevi. Desfășurate în afara orelor de clasă,activitățile extracurriculare dau frâu liber 

emoțiilor, ideilor creatoare, exprimării libere. În contextul acestor activități, este 

posibilărelevarea unor interese și aptitudini personale. 

Activitățile se organizează având în vedere aptitudinile și dorințele elevilor și le 

oferă acestora posibilitatea de a-și manifesta și dezvolta spiritul de inițiativă, 

permițând transferul și aplicabilitatea cunoștințelor, abilităților, competențelor 

dobândite în sistemul de învățământ. 

Activitatea extracurriculară va fi proiectată și derulată în așa fel încât să vină de 

la sine în completarea activității școlare, și nu ca un lucru impus. În acest fel, învățarea 

devine concretă, comunicarea se realizează cu ușurință, se respectă tratarea 

diferențiată a elevilor, îmbinarea comunicării verbale cu cea nonverbală și cu cea 

paraverbală, se stimulează atenția și interesul. 

Prin transpunerea în rol de participant, în cadrul activității extracurriculare, se 

realizează o participare motivantă a elevului, trăirile, sentimentele fiind la un nivel 

ridicat. Elevul aprofundează noțiuni, formulează aprecieri, își ameliorează propria 

conduită, capătă curaj, pricepere, inițiativă, achizițiile se păstrează pe o perioadă 

nedeterminată și sunt mult diminuate sau chiar eliminate timiditatea, lipsa de 

îndrăzneală, de încredere în sine, sfiala. 

În acest context, de un mare impact asupra elevilor se bucură activitățile din 

sfera educației ecologice. În școala noastră se desfășoară anual foarte multe proiecte 

educaționale care au rolul de a conștientiza generațiile prezente și viitoare asupra 

pericolului pe care îl reprezintă intervenția fără discernământ a omului asupra naturii.  

Vom prezenta un astfel de proiect desfășurat în anul școlar anterior. 

 

PROIECT CARE VIZEAZĂ DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ȘI 

DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR 

 

TEMA: “NATURA – DARUL LUI DUMNEZEU” 

Perioada de desfăşurare: an școlar 2017 –2018; 

Participanţi: elevii claseia V-a A șia VII-a A de la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” 

Galați; 

Organizatori: prof. Tuluș Geanina,prof. Gîdei Carmen 
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Argument: 

 Motivația care stă la baza derulării acestui proiect își are originea, în primul rând, 

în starea de degradare evidentă a echilibrului natural al întregii noastre 

planete.Schimbarea mentalităţii unei societăţi umane a fost totdeauna în sarcina 

educaţiei printr-o susţinută şi îndelungată educare a generaţiilor în formare. Interesul și 

dragostea pentru natură sunt, la majoritatea copiilor, instinctive. În plus, 

comportamentele și convingerile formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă sunt cele 

care se păstrează cel mai bine toată viața. de aceea, în educația ecologică, trebuie să 

pornim de la interesul firesc al copilului pentru plante și animale, pentru ceea ce 

reprezintă, în general, natura pentru ei. 

Scop: 

-Formarea şi dezvoltarea graduală a capacităţii afective a elevilor de a descoperi şi de a 

aprecia frumuseţea naturii şi rolul acesteia în viaţa şi activitatea omului, ca sursă a 

vieţii, ca mijloc de recreere, izvor nesecat de inspiraţie a artei frumosului în toate 

formele acestuia, manifestare a bucuriei şi preţuire a vieţii;  

-Conturarea deprinderilor şi atitudinilor de a preţui şi respecta mediul natural prin 

comportamente civilizate specifice vârstei. 

Competenţe generale vizate: 

 Dezvoltarea simţului civic şi a unei atitudini de responsabilitate faţă de semeni şi 

faţă de mediul înconjurător; 

 Îmbogățirea cunoștințelor despre rolul elementelor din natură (pădure, apă) în 

menținerea vieții pe pământ și, implicit, manifestarea 

sentimentelor de grijă față de protejarea lor împotriva 

celor care o distrug; 

 Stimularea capacității creatoare a elevilor, 

având ca sursă de inspirație natura. 

Competenţe specifice:  

 Stimularea  cooperării de grup pentru 

îndeplinirea sarcinilor propuse;  

 Plantarea de flori și copaci; 

 Amenajarea spațiului destinat desfășurării 

lecțiilor din grădina din fața școlii; 

 Creşterea coeziunii colectivului de elevi şi 

consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de 

prietenie, stabilirea unui climat de încredere, favorabil 

comunicării; 

 Crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a 

sarcinilor între membrii grupului; 

 Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ, relaxant. 

Pregătirea activităților: 

- Stabilirea obiectivelor; 

- Colaborarea cu părinţii; 
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- Colaborarea cu conducerea 

unităţii de învăţământ pentru avizarea 

activităților; 

- Întocmirea unui program de 

desfăşurare. 

Activități desfășurate: 

 Activitate de ecologizare a zonei 

ce a constat în colectarea deşeurilor 

din cartier şi curtea şcolii -  (a hârtiilor 

şi  a materialelor plastice)- ”Detectivii 

curățeniei!” 

 Activităţi de îngrijire a unui 

spaţiului destinat realizării orelor de 

curs în curtea şcolii; 

 Plantarea de flori și copăcei; 

 Realizarea unor afișe cu mesaje ecologice: ”Protejează natura azi și vei avea 

mâine!”, ”Dă șansă vieții tale ocrotind natura!”; ”Nu poluați apa! Lăsați animalele să 

trăiască!” 

 Realizarea de aplicații și obiecte din diferite materiale refolosibile. 

Evaluarea: 

 Întocmirea unui album  cu fotografii; 

 Întocmirea şi completarea unor colecţii; 

 Iniţierea de discuţii şi propuneri pentru alte activități; 

 Postarea de fotografii pe rețelele de 

socializare; 

 Realizarea unui colț verde în cadrul școlii cu 

fotografii. 

Anexez: 

- Fotografii de la activitățiledesfășurate : 

 

Concluzii: 

Proiectul nostru a avut un dublu caracter: 

educativ și practic. Am dorit de asemenea ca acest proiect să fie un veritabil semnal de 

decalnșare a campaniei îndreptate împotriva degradării mediului, impotriva celor 

iresponsabili față de natură. Din această perspectivă devine evident rolul nostru de 

educatori și formatori ai tinerei generații în realizarea dezideratelor educației pentru 

mediu. Aceasta dezvoltă eco-etica și promovează dorința și capacitatea de a aborda un 

stil de viață compatibil cu utilizarea adecvată și responsabilă a resurselor. 
 Bibliografie: 

Băban, Adriana – Consiliere educațională, Cluj Napoca, Ed. ”Ardealul”, 2001 
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Muntele, un prieten la înălțime! 

                                                                                                           prof. Culachi Duța 

                                                                                       Școala Gimnazială nr. 22 Galați 

                                                                                      

 Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învațământ) își are 

rolul și locul bine stabilit în  formarea personalității copiilor noștri. 

Educația prin activitățile extracurriculare urmarește identificarea și cultivarea 

corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viața civilizat, 

precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea 

mai fragedă vârsta, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct 

cu obiectele și fenomenele din natură. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să 

împăcăm școala cu viaţa. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 

antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate 

şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio culturale, facilitarea 

integrării în mediul şcolar, oferirea de support pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

fructificarea talentelor personale şi 

corelarea aptitudinilor cu atitudinile 

caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară

 într-un cadru informal, ce permite 

elevilor cu dificultăţi de afirmare în 

mediul şcolar să reducă nivelul 

anxietăţii şi să-şi maximizeze 

potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă 

educaţia curriculară realizată prin 

procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al 

timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul     

de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

          Exemple de activități extrașcolare 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice,case memoriale 

organizate selectiv  constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice 

şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi 

fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
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artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 

unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 

oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, 

întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care 

copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl 

pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă 

în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul 

că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării 

elevilor.Astfel 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 ofera destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre 

ei posibilitatea unei afirmări.  

Excursiile și taberele școlare  contribuie la îmbogațirea cunoștințelor copiilor 

despre frumusețile țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, 

artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au 

născut, au trăit și au creat opere de artă. 

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.  

         În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă 

creativitate și sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi 

modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile 

de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se 

spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

O astfel de activitate a fost realizată în cadrul clasei a VI-a B, într-o excursie 

prin țara noastră, vizitând Băile Tușnad .  

În dimineața plecării, am fost foarte încântați. Pe drum, am admirat natura a cărei 

frumuseți este de neînchipuit. 

Nerabdători, după drumul  lung, dar vesel, am ajuns la destinație. Dupa o mică 

gustare luată în primitoarea pensiune, ne-am îndreptat spre cunoscutul Complex Spa 

Wellness. Acolo ne-am relaxat o după amiază întreagă în piscinele cu apă termală și în 

saune, în care am împărtășit experiențe noi cu localnicii, aflând mai multe despre 

stațiune. 

După o noapte plină de voie bună, în același timp și odihnitoare, a doua zi ne-am 

trezit dis-de-dimineață cu forțe proaspete pentru o nouă aventură. Am pornit într-o 
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drumeție pe munte către Lacul Sfânta Ana, și remarcând frumusețile naturii am ajuns 

într-o clipă la destinația propusă.Acolo am fost informați că acest obiectiv turistic este 

singurul lac vulcanic din România. Rămânând fascinați, ne-am îndreptat către noua 

destinație: Tinovul Mohoș. În minunata destinație am aflat istoria acestui lac cu mușchi, 

o mlaștină formată într-un crater vulcanic acoperit cu mușchi și o pădure pitică ce pare 

că plutește.  

Cu cât ne aropiam de  casă, cu atât mai tare ne întristam și mai mult pentru că 

aventura noastră s-a sfârșit.  

Din interesanta activitate extrecurriculară, am aflat informații noi, ne-am 

îmbogățit cunoștințele și am rămas cu momente 

memorabile, astfel demonstrând că acestea au un impact 

important în viața elevului . 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică 

a copilului,la educarea lui cetăţenească şi patriotică. 

Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte 

însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi 

îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 

Prin excursii 

elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară 

dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă 

finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a 

copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera 

de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural .  

      Activităţiile  extracurriculare  contribuie la gândirea şi completarea procesului de 

învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi 

plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă 

de voie bună și optimism, 

cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor 

extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat 

dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi 

pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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Vizitele, o activitate extracurriculară preferată de elevi 
prof. Farcaşiu Otilia 

 Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

Educaţia extracurricularǎ este la fel de importantǎ şi utilǎ în dezvoltarea personalitǎţii 

elevului precum cea curricularǎ. Vorbim despre o învǎţare nonformalǎ şi despre petrecerea 

timpului liber într-un mod care place elevului. Aceasta presupune activitǎţi care au loc în afara 

mediul şcolar şi sunt preferate de elevi deoarece sunt mai atractive.  

Excursiile, vizitele la muzee sau la alte instituţii contribuie la completarea informaţiilor 

acumulate pe parcursul orelor. O vizitǎ la muzeu aduce informaţii detaliate despre istorie : 

istoria românilor (Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia de exemplu). Despre minereurile 

preţioase pot afla la muzeul Aurului din Brad (jud. Hunedoara). Astfel impactul vizual este 

puternic şi duce la un interes mai mare în ceea ce priveşte  cunoaşterea, respectiv învǎţarea. 

Elevul conştientizeazǎ importanţa trecutului acestui popor, a minereurilor aflate pe aceste 

meleaguri şi de asemenea importanţa cunoaşterii mai multor informaţii de culturǎ generalǎ. 

Vizitarea altor regiuni şi a altor oraşe, duce la reţinerea mai uşoarǎ a geografiei şi a istoriei.  

Cunoaşterea altor tradiţii şi obiceiuri se învaţǎ prin contactul direct cu acestea. În 

excursii se dezvoltǎ spiritul civic, iubirea pentru naturǎ şi faunǎ, socializarea, comunicarea. 

Socializarea este mai accentuatǎ în excursie, astfel elevii socializeazǎ cu cei de aceeaşi vârstǎ 

(cu colegii), cât şi cu oamenii din alte locuri şi de vârste diferite. Se  dezvoltǎ astfel 

comunicarea, mai ales pentru cǎ are loc într-un mediu relaxant şi într-un alt context decât cel 

şcolar. Ei încep sǎ aibǎ astfel mai multǎ 

încredere în ei înşişi, ceea ce îi va ajuta 

în drumul spre viaţa de adult. 

Elevii noştri au fost în vizitǎ  la 

Uzina de epurare a apei din Arad, unde 

au putut vedea bazinele în care este 

filtratǎ apa menajerǎ, bazinele unde 

este tratatǎ în mod natural cu ajutorul 

unor microorganisme şi a algelor. Elevii 

pot de asemenea sǎ vadǎ laboratoarele 

unde este controlatǎ şi verificatǎ apa 

care este eliberatǎ în naturǎ. La 

microscop se pot vedea  

microorganismele despre care ei învaţǎ 

la biologie.  

De asemenea conştientizeazǎ importanţa ocrotirii naturii şi a ecologizǎrii. Omul nu poate 

trǎi sǎnǎtos decât într-un  mediu curat. Astfel oamenii trebuie sǎ trieze gunoiul şi sǎ aibǎ grijǎ 

de naturǎ. 

Excursiile şi vizitele sunt un alt mod de a se dezvolta şi de a învǎţa diverse lucruri 

sau de a aprofunda cunoştinţele deja acumulate. Activitǎţile extracurriculare sunt la fel 

de importante ca şi cele curriculare, completându-se reciproc. 
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Cupa Mărțișor 

prof. Körösi Ramona 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

Liceul cu Program Sportiv a organizat competiția de handbal „Cupa Mărțișor” cu 

scopul de a promova valorile umanitare prin dezvoltarea sportului, sportului şcolar, 

educaţiei fizice  şi recreaţiei. 

 Obiectivele competiţiei au fost: 
- promovarea handbalului 

- propagarea şi dezvoltarea recreaţiei printre elevii de la școlile din județul 

Arad. 

 Competiția s-a desfășurat pe date de 9 martie 2019. Școlile participante au fost: 

Liceul cu Program Sportiv Arad, Liceul Tehnologic Stefan Hell Sântana, CS Inoan. 

 Pe  lângă experienţa sportivă de care au avut parte elevii noștri, ei au învăţat 

despre importanţa   şi   beneficiile activităţilor de  voluntariat, cât şi despre 

importanţa sănătăţii în dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Activitatea a început  cu derularea unor meciuri de handbal, după care elevii 

au avut oportunitatea de a admira sala de sport de la Liceul cu Program 

Sportiv. Atât  cadrele didactice, cât şi elevii au rămas plăcut impresionaţi de 

baza materială modernă existentă la nivelul liceului, precum şi de ospitalitatea 

elevilor şi a cadrelor didactice de la Liceul cu Program Sportiv.  

Activitățile sportive oferă atât  elevilor, cât  şi  cadrelor  didactice 

oportunitatea de a realiza un schimb de experienţă curricular, cât şi extracurricular 

cu școlile din localitate și județ. Elevii au şansa de socializa cu alți copii cu pasiuni 

commune: handbalul. Aceste activităţi  oferă elevilor şi oportunitatea de a socializa 

şi de a lega reale prietenii cu elevi din alte şcoli. 
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Învățământ liceal 
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Experimente și amuzamente chimice  la 

 Cercul de chimie „Magia Științei” 

prof. Bujor Emilia 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad 

 

Totul a început din dorinţa de a potoli într-o oarecare măsură curiozitatea unor 

elevi permanent preocupaţi a amesteca pe ascuns substanţele de pe mesele laboratorului 

de chimie, doar-doar se 

va întâmpla ceva 

spectaculos, colorat, 

exploziv sau cu vreun 

miros mai deosebit. Orice 

profesor de chimie ar 

putea spune că toţi elevii 

cad pradă aceleiaşi 

„vrăji”când văd o 

eprubetă şi două sticle cu 

reactivi si trebuie să 

recunoaştem că pentru a 

transforma învăţarea 

chimiei într-o experienţă 

veritabilă a fiecăruia, trebuie să înlocuim treptat “chimia cretei” şi „chimia formulelor” 

cu „chimia experimentului”. 

Desigur, în cadrul lecţiilor de chimie, utilizăm strategii ce impun raţionamente 

deductive pornind de la experimentul demonstrativ sau pe grupe şi urmărim atent ca 

elevul să facă dovada acestor abilităţi. Însă, în condiţiile actuale “lumea chimiei” trebuie 

înţeleasă în sens larg, dincolo de zidurile laboratorului prin “experimentarea” unor 

situaţii cât mai reale din viaţă. Pentru acei elevi care vor să “experimenteze” adevăruri 

ştiinţifice, să descopere încrederea în propriile posibilităţi pentru a obţine rezultate 

semnificative prin efort personal, Cercul de Chimie „Magia Științei” înființat la Colegiul 

Național ”Elena Ghiba Birta”, vine ca o  completare a noţiunilor deja sedimentate în orele 

de chimie. 

Lucrările cercului de chimie trebuie să trateze atât aspectul teoretic al temei 

alese cât şi pe cel practic. În felul acesta elevii exersează munca de documentare şi 

cercetare ştiinţifică a unei teme, învaţă să sesizeze aspectele folositoare ale 

cunoştinţelor acumulate şi să le aplice în mod creator. 
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Tematica poate aborda un spectru larg prin conţinutul său variat dar ţinând cont 

şi de vârsta elevului precum şi de nivelul de performanţă dorit.  

Activitățile cercului de chimie se desfășoară săptămânal și participă aproximativ 

15  elevi atât din clasele de gimnaziu ( a VII a – a VIII a) cât și din clasele de liceu (a IX 

a- a XI a). Exemple de activitățile experimentale făcute la cercul de chimie:  

 Magia culorilor 

 Foc din senin 

 Oul buclucaș 

 Paiete aurii 

 Paharul magic 

 Filtrul de apă 

 Culori în laborator 

 Semaforul chimic 

 Curcubeu în laborator 

 Acadele făcute în laboratorul 

chimic 

Activitățile cercului de chimie nu se desfășoară doar în laboratorul de chimie, 

elevii fiind implicați în multiple proiecte, 

ca de exemplu: Noaptea Cercetătorilor 

Europeni, Festivalul Științei, Ziua Școlii, 

Școala de vară, Festivalul Luminii, Cel mai 

bun experimentator. 

Ce finalitate se doreşte a avea 

acest cerc de chimie? Deprinderea unor 

tehnici practice de mânuire a ustensilelor, 

a reactivilor de laborator, lucrul în 

echipă, dar nu numai atât. 

Bineînţeles, trezirea interesului elevilor 

pentru studiul chimiei și dragostea pentru 

științe în general! 
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Contribuţia activităţilor instructiv-educative extraşcolare  la 

optimizarea învăţământului 
         prof. Vărcuş Alina-Petronela 

     Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 

                    Procesul de învăţământ se referă la activitatea instructiv-educativă complexă, 

desfăşurată în mod organizat şi sistematic de elevi şi profesori în şcoală, prin intermediul căreia 

elevii sunt înzestraţi cu un sistem de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, competenţe, dar şi 

achiziţii intelectuale şi motrice. Pe baza acestora, elevii dobândesc cunoaşterea ştiinţifică a 

realităţii, îşi formează concepţia despre lume, trăsăturile de caracter, precum şi aptitudinile de 

cercetare şi creaţie. Educaţia are în vedere acţiunea complexă de formare a elevilor, de 

dezvoltare a capacităţilor lor intelectuale, de cultivare a convingerilor morale, civice şi estetice 

ale acestora, de îmbogăţire a trăirilor lor afective. 

                     Activităţile din afara clasei şi a şcolii sunt concretizate în diferite forme, cum ar 

fi: cercurile istorice, excursiile, vizitele la muzee, aniversările unor evenimente din istoria 

poporului român şi din istoria universală, concursurile şi olimpiadele şcolare. Aceste activităţi 

completează ceea ce au studiat elevii la orele de istorie şi folosesc în mod util şi plăcut timpul în 

afara orarului şcolar. 

 Activităţile conexe oferă ocazii de completare şi aprofundare a culturii generale şi 

de specialitate, de formare a caracterelor umane, a sentimentelor şi convingerilor. O deosebită 

importanţă o are crearea atmosferei de înţelegere, încredere şi stimă reciprocă, în care să se 

îmbine armonios odihna activă cu convingerea utilităţii acestor activităţi. Planificarea în mod 

judicios a activităţilor extraşcolare are rolul de a evita supraîncărcarea elevilor şi de a conjuga 

echilibrat toate formele specifice de studiere a istoriei în şcoală şi în exteriorul ei. 

 Între activităţile din afara clasei, cercul de istorie ocupă un loc important,cu o 

valoare instructivă şi formativă şi este legat de procesul de învăţământ. Şedinţele cercurilor de 

elevi pot deveni arena unor discuţii libere pe marginea materiei predate. Elevii pot pune o serie 

de întrebări, pot să emită opinii proprii, se pot obişnui cu argumentarea logică şi interpretarea 

corectă a faptelor. Activitatea cercului istoric se desfăşoară pe baza unei tematici adecvate, 

stabilită din timp, care să răspundă preocupărilor membrilor lui, să încurajeze cunoaşterea şi 

cercetarea istoriei locale. 

                  Una dintre activităţile extraşcolare utilizate pentru cunoaşterea trecutului local şi 

naţional este excursia cu caracter istoric. Aceasta crează o atmosferă favorabilă instrucţiei şi 

educaţiei, formării complete a personalităţii elevului şi este organizată şi pregătită temeinic.                            

Preferinţa pentru excursie şi participarea numeroasă a elevilor sunt argumente suficiente în a 

demonstra că ei sunt dornici de a cunoaşte cât mai multe lucruri noi în mod direct,că se simt 

bucuroşi să îşi petreacă timpul în mijlocul frumuseţilor naturii, că trăiesc simţiri intense în 

contactul direct cu tezaurul de valori al strămoşilor. În acest cadru, prieteniile şi colegialitatea 

cunosc dimensiuni noi.                                                                                                                                       

                    În liceul nostru, seria excursiilor cu caracter istoric a început în 2009, în cetatea 

Marii Uniri de la Alba-Iulia, de Ziua Naţională a României. Elevii participanţi din diferite clase s-

au deplasat împreună cu profesorii lor însoţitori la Alba-Iulia, cu microbuzul şcolar şi au asistat 

la parada militară, la parada portului popular şi au admirat fanfara militară. Au vizitat apoi Sala 

Unirii din cadrul Muzeului Judeţean de Istorie Alba, unde s-a înfăptuit unirea din 1918, a 
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Transilvaniei cu vechiul regat al României. Vizitând asemenea locuri, se poate schimba întreaga 

perspectivă a istoriei, elevii având posibilitatea să afirme mândri că au fost şi ei acolo. 

  Vizita este forma conexă de studiere a istoriei prin deplasarea organizată la un 

obiectiv istorico-cultural, cu scop instructiv-formativ. Vizitele se pot desfăşura premergător 

studierii unei teme sau în faza evaluării şi recapitulării acesteia, locaţia fiind muzeul de istorie 

judeţean, în sălile cu exponate din diferite epoci sau perioade istorice, referitoare mai ales la 

trecutul naţional, dar şi universal.  

   Evenimentele importante din istoria ţării noastre, cum ar fi: Mica Unire din 1859, 

proclamarea independenţei României în 1877, Marea Unire din 1918 şi altele asemenea, pot să 

determine desfăşurarea unor activităţi educative destinate elevilor, sub forma prezentării unor 

programe artistice, cu versuri şi cântece patriotice, la care iau parte elevi, atât din clasele de 

gimnaziu, cât şi din clasele liceale. 

   De asemenea, concursurile şi olimpiadele sunt forme de completare, dar şi de 

îmbogăţire, de aprofundare şi de consolidare a cunoştinţelor de istorie locală, de istorie 

naţională şi de istorie universală. O particularitate a concursurilor şcolare este că ele se pot 

organiza pe baza parcurgerii unei bibliografii date. Concursurile pot fi organizate la nivelul şcolii, 

localităţii, judeţului, dar şi la etapă naţională. Temele pentru concursuri trebuie să fie 

consacrate cunoaşterii şi aprofundării unor evenimente istorice, care contribuie la dezvoltarea 

sentimentelor umaniste, patriotice şi democratice. Finalitatea concursurilor se bazează 

întotdeauna pe activitatea proprie a elevului.                                                                    

                    Olimpiadele şcolare reprezintă o altă formă de concurs, prin care se sistematizează 

şi se recapitulează, dar se şi evaluează cunoştinţele istorice. Elevii cu rezultatele cele mai bune 

la istorie participă din proprie iniţiativă la etapele pe clasă, şcoală, localitate, apoi se confruntă 

la faza judeţeană, după care urmează faza naţională. 

  Tot în acest context trebuie menţionat faptul că în fiecare unitate de învăţământ 

sunt amenajate cabinete de specialitate, care au în dotare şi câte un colţ muzeistic, realizat de 

către elevi, sub îndrumarea profesorilor lor. 

Prin urmare, formele de organizare a activităţilor instructiv-educative 

extraşcolare prezintă mai multe elemente pedagogice specifice. Astfel, acestea 

îmbogăţesc, fixează şi sistematizează informaţiile de istorie locală, naţională şi 

universală. Ele se întemeiază pe activitatea proprie a elementului de cercetare, de 

căutare, de descoperire a cunoştinţelor, informaţiilor prin contactul lor direct cu 

mărturiile trecutului. În acelaşi timp, activităţile educative se bazează pe colaborarea 

dintre elevi-profesori-părinţi şi alţi factori educaţionali, în reuşita lor calitativă. 

Totodată, ele îmbină cunoaşterea şi cinstirea trecutului cu cunoaşterea activă a 

prezentului folosindu-se forţa educativă a modelelor umane. De asemenea, se pun în 

lumină eforturile considerabile ale elevilor, individuale sau în grup, profesorul având un 

rol conducător discret, de la declanşarea acţiunilor până la evaluarea lor. 

 

 

 



Tribuna sportivului, nr. 12 ~ An școlar 2018-2019 ~ 
 

71 

 

Creativitatea în activitățile extracuriculare 
prof. Ciobanu Valerica - Palatul Copiilor Târgu Jiu 

prof. Ciobanu Laurențiu Daniel - Liceul cu Program Sportiv Târgu Jiu 

 

De o importanţă maximă, în educaţie, este rolul activităţilor de mișcare în 

dezvoltarea  armonioasă, complexă a personalităţii copilului. Componentele esenţiale ale 

maturizării psihice şi fizice in gimnastică și dans 

sunt vizate de obiectivele specifice acestor 

discipline ca: dezvoltarea armonioasă a corpului, 

dezvoltarea capacităţilor psiho-motrice, 

dezvoltarea ritmicităţii şi a auzului muzical, 

dezvoltarea gândirii creative, a imaginaţiei precum 

şi educarea unor trăsături de comportament 

favorabile activităţilor în grup.  

     Lipsa unor programe şcolare care să facă 

recomandări referitoare la optimizarea 

desfăşurării activităţilor de învăţare în cluburi şi 

palate ale copiilor, dată fiind specificitatea 

condiţiilor de lucru în cadrul  activităţilor de cerc, 

pot permite ca acestea să fie, completate sau diversificate, potrivit condiţiilor concrete 

de desfăşurare, experienţei cadrului didactic şi potenţialului elevilor. Caracterul de 

recomandare lasă cadrelor didactice posibilitatea de a dispune de conţinuturile de 

învăţare în favoarea elevilor şi de a opera flexibil asupra selectării activităţilor de 

învăţare celor mai potrivite şi mai atractive pentru elevi.      

Setul de activităţi având ca obiectiv principal dezvoltarea deprinderilor specifice 

dansului, gimnasticii, mişcării atletice a fost proiectat ţinându-se cont de câteva 

necesităţi didactico-metodologice, dintre care: crearea unui cadru  fizic şi didactic în 

care să se desfăşoare cu succes activităţi care au la bază muzica, dansul, mişcarea şi 

teatrul, susţinerea reciprocă a modelelor didactice demonstrative învăţător-profesor, 

implicarea elevilor în activităţi şcolare de învăţare a receptării estetice a lumii dansului, 

de sensibilizare faţă de valoarea estetică şi culturală a dansului, concurs degimnastică și  

dans, vizionare de recital coregrafic, susţinerea demonstrativă  de către elevi a 

elementelor de dans/gimnastică sau ale dansurilor  învăţate în cadrul unor activităţi-

serbări  şcolare, spectacole, lecţii demonstrative.  
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Activităţile desfăşurate la clasă au urmărit însuşirea unor deprinderi specifice 

coregrafice, în contextul în care, fondul muzical a fost principalul  mijloc didactic în 

procesul învăţării. Componenta dansantă  a vizat parcurgerea unor elemente specifice 

dansului clasic cum ar fi: diferite 

poziţii ale braţelor şi picioarelor, 

linii de  elemente acrobatice; 

componenta ritmico-muzicală s-a 

axat pe elemente ca: paşi specifici, 

variaţii de paşi, port de bras-uri, 

elemente de echilibru, passe-uri, 

întoarceri cu paşi succesivi, sărituri, 

paşi de dans clasic, modern şi de 

caracter al popoarelor, fragmente 

de dans închegate cu elemente ritmice şi dinamice; paşi de legătură, sărituri, structuri 

de paşi în timpi muzicali daţi, în variaţii de tempo. 

Esenţială este influenţa pe care o are asupra elevilor şi asupra activităţii propriu 

zise, muzica, prin crearea unor scenarii didactice bazate pe muzică, ritm şi dans, se 

poate observa impactul educativ al acestor activităţi, impact concretizat în 

eficientizarea tehnicilor de disciplinare pozitivă a colectivului de elevi-îndrumare fizică, 

îndrumare verbală, îndrumare prin modelare, formarea unor valori estetice-gust estetic, 

judecată estetică-calitativ superioare şi a deprinderilor de receptare estetică, 

stimularea comportamentelor de cooperare în cadrul echipei sau a colectivului de elevi, 

creşterea randamentului în procesul cognitiv şi în performanţele şcolare, stimularea 

creativităţii, îmbunătăţirea şi 

susţinerea energetică a 

comportamentelor cognitive 

deficitare,: motivaţie, atenţie, 

nuanţarea limbajului corporal-

mimică, gesturi, şi a exprimării 

non verbale prin sporirea 

expresivităţii corporale, sau 

verbale, după caz,  creşterea 

progresivă a sentimentului de 

responsabilitate şi a libertăţii 

de decizie, creşterea stimei de sine. 
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Festivalul național de gimnastică și dans ,,Măiastra”- Tg. Jiu  

 

      Interesul elevilor pentru cercurile cu profil de dans, gimnastică și în general cele 

de mişcare, a crescut, aceştia iniţiind relaţii interpersonale bazate pe comunicare şi 

cooperare, depunând un efort motric şi intelectual consistent, datorită căruia ei au 

demonstrat gradul de comprehensiune a conţinuturilor instructiv educative. Elevii şi 

profesorui au învăţat  unii alături de alţii, în relaţie şi  împreună cu alţii, s-a încurajat 

atitudinea deschisă, activă, bazată pe iniţiativă personală, pe imaginaţie, creativitate, pe 

responsabilitate individuală şi colectivă. Au lucrat pentru atingerea unor scopuri comune: 

formarea unei ţinute corporale frumoase, învăţarea corectă a unor mişcări de 

gimnastică,  dans modern, contemporan, sportiv, de caracter sau folclor stilizat, s.a.m.d. 

pe care le –au pus în practică în cadrul Festivalului Național de Gimnastică și Dans 

,,MĂIASTRA” organizat de către Palatul Copiilor Târgu Jiu și ajuns la cea de-a XII-a 

ediție. Aportul pe care această manifestare cultural artistică și sportivă îl are asupra 

dezvoltării educabilului prin activități extracuriculare este unul foarte ridicat, 

îmbucurător fiind faptul că numărul participanților este în continuă ascensiune de la o 

ediție la alta. Cuprins îm Calendarul Activităților Educative Naționale 2019, această 

activitate sportivă extrașcolară, a cuprins în cadrul ei un număr de peste cinci sute de 

copii in cele două sectiuni de concurs(Secțiunea Gimnastică Aerobică și Secțiunea Dans), 

având drept scop promovarea mișcării în rândul tinerei generații. 

 

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE: 

Ghid metodologic de aplicare a programei de educaţie fizică, editura ARAMIS, 2001 

Nastasia Tarcea, Anca Toader, Luminiţa Mărgineanu – Dezvoltarea deprinderilor sportive elementare şi 

educaţia prin dans, în Revista învăţământului preşcolar şi primar clujean, nr.1, editura Canonica. 2008 
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Cercul de chimie - activitate extracurriculară 
inspector prof. Vaida Margareta 

Inspectoratul Școlar Județean Arad 

 

„Chimia este ştiinţa materiei si a transformărilor pe care le suferă materia; 

viaţa reprezintă cea mai înaltă expresie a Chimiei."(Jean Marie Lehn) 

 

Lumea modernă se datorează științei și nimeni nu poate fi considerat educat până 

când nu recunoaște importanța științei în schimbările care au loc în lume. Chimia, 

împreună cu fizica, biologia și geologia, face parte din disciplinele fundamentale ale 

naturii. Studiul chimiei prezintă un interes deosebit, atât din punct de vedere teoretic, 

cât și aplicativ. 

Chimia, prin metodele care le abordează în studiul interacţiilor dintre specii sau 

transformărilor acestora este o ştiinţă. Dar, asemeni unui artist, chimistul creează şi îşi 

propune realizarea unor molecule sau materiale noi, intuieşte proprietăţi noi. 

Esenţa chimiei ca ştiinţă este explicată de Leonardo da Vinci prin cuvintele: „Când 

Natura îşi încheie procesul de creaţie a speciilor proprii, Omul ajutându-se de natură 

începe să creeze o infinitate de specii". 

Chimia este într-o relaţie permanentă şi reciprocă cu Viaţa şi nimic nu susţine mai 

bine această afirmaţie decât gândul că materia vie şi viaţa însăşi sunt rezultaul celor 

mai rafinate şi complexe reacţii chimice care au loc în organismele vii. 

În secolul al XX-lea, chimia a fost „chemată" să rezolve, alături de alte ştiinţe ale 

naturii, mari crize ale omenirii. Sinteza îngrăşămintelor chimice, a insecticidelor şi a 

ierbicidelor, a ajutat agricultura să obţină producţii mai mari şi să rezolve în parte criza 

alimentară. Prelucrarea petrolului şi a cărbunilor a oferit oamenilor combustibili şi 

carburanţi şi o rezolvare pe termen scurt a crizei energetice. Sinteza medicamentelor, a 

produselor cosmetice, a detergenţilor, a maselor plastice şi a fibrelor sintetice este o 

alternativă la criza materiilor prime naturale. 

În acelaşi timp, chimia şi industria chimică sunt incriminate că au condus în acelaşi 

ritm accelerat în care s-au dezvoltat la poluarea Planetei. Industria chimică nu este 

singura sursă de poluare a mediului. Toate celelalte activităţi umane reprezintă surse de 

poluare. Astăzi, la începutul mileniului al III-lea omenirea se confruntă cu o nouă criză 

majoră-poluarea mediului. Rezolavarea ei este imperioasă. Trebuie să se cunoasă în ce 

constă acţiunea poluantă a fiecărei substanţe, cum se pot răspândi substanţele poluante 

în mediul înconjurător, şi în cazuri extreme, care sunt cele mai eficiente metode de 

depoluare. 

Chimia oferă celorlalte științe metode și modele de studiu eficiente deoarece 

legătura observație-experiment se evidențiază mai pregnant, fiind o știință exactă cu un 
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aport matematic dezvoltat și cu posibilități complexe de interpretare a rezultatelor 

experimentale. Astfel, chimia a devenit un atribut permanent în toate domeniile de 

activitate, este permanent în jurul nostru, la fiecare pas este folosită cu sau fără 

ştiinţă, de multe ori fiind chimişti fără să ne dăm seama. 

Dacă se aprinde focul, aprinderea chibritului, a lemnelor sau a gazului se vorbește 

despre o reacţie chimică. Pregătirea unei mese hrănitoare este rezultatul unei 

combinaţii chimice care asigură produselor alimentare calităţi culinare. Chiar și băuturile 

alcoolice  s-au format, de asemenea, în urma unor reacţii chimice. 

Din acest motiv este necesar să se cunoască câteva noţiuni elementare de chimie, 

importanţa unor substanţe chimice cu care se vine în contact, precum şi transformările 

pe care acestea pot să le sufere atunci când sunt combinate între ele pentru a crea o 

nouă substanţă de care este nevoie în practică. În gospodărie se pot găsi unele 

substanţe chimice de utilizare obişnuită: acizi, baze (alcalii), dizolvanţi, alcooli, diferite 

săruri etc. Pentru a le folosi în scop benefic, pentru a le păstra în bune condiţii şi pentru 

a evita unele accidente, sunt necesare cunoştinţe elementare privind proprietăţile 

acestor substanţe. 

În prezent, chimia şi-a cucerit un loc de frunte în multe domenii ale industriei cât şi 

în viaţa de toate zilele. Complexitatea problemelor ridicate de chimie cere însă 

stăpânirea unor temeinice cunoştinţe teoretice şi practice care, de obicei, se dobândesc 

în şcoală. Pentru o pătrundere în tainele chimiei cercul de chimie îşi propune formarea 

elevilor prin deprinderi practice pe care și le însuşesc aceştia, prin obişnuirea cu o serie 

de activități specifice și prin folosirea unor procedee şi instalaţii specifice.  

Activităţile cuprinse în cadrul cercului de chimie, permit elevilor să se implice activ 

în rezolvarea unor situaţii problemă prin care să-şi demonstreze capacitatea de a trata 

cu seriozitate şi maxim interes probleme actuale ale vieţii cotidiene, prin studiul chimiei 

sub o altă formă decât cea prevăzută în trunchiul comun. Conţinutul acestor activităţi 

este diferit de acela al lecţiilor, în sensul că este mult mai elastic si mai variat, pune la 

îndemâna elevilor cunostinţele necesare, mijloacele de instruire pe care aceştia să le 

folosească în activitatea lor, le cultivă spiritul de cercetare, pasiunea pentru 

descoperire, deprinderile de muncă independentă, dragostea pentru chimie. 

De asemenea, activitatea din cercul de chimie are drept scop dobândirea 

deprinderilor, competenţelor şi abilităţilor de a efectua experimente menite să conducă 

la o cât mai bună înţelegere a unor noţiuni teoretice de chimie. Elevii dobândesc 

deprinderi, competenţe de activitate practică prin desfăşurarea independentă a 

lucrărilor de laborator pe baza unui mod de lucru dat, prin notarea şi interpretarea 

observaţiilor urmate de elaborarea unui referat de laborator în care să sistematizeze 

cunoştinţele dobândite. 
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Cercul de chimie  se adresează tuturor elevilor care doresc sa dobândească 

informaţii la un nivel superior față de cunoştinţele prevăzute de programa şcolară, 

aceştia fiind instruiți la un nivel superior , căpătând multiple informații ştiinţifice sau 

informaţii asupra unor sectoare în care conţinutul știinţific este aplicat în practică. 

Munca elevilor interesaţi de a pătrunde în tainele chimiei trebuie să fie coordonată 

şi dirijată prin alegerea de teme corespunzătoare, recomandări dirijate prin alegerea de 

teme corespunzătoare, recomandări dirijate de de cărţi şi reviste de specialitate, 

sfaturi şi îndrumări permanente pentru ca activităţile lor să se desfăşoare în mod 

organizat. 

Numai cu o astfel de abordare şi o astfel de viziune se poate face faţă tuturor 

provocărilor unei societăţi în plină evoluţie. 

Ştiinţele exacte se înscriu printre disciplinele fundamentale care, alături de 

celelalte discipline de învăţământ, aduc o contribuţie însemnată la pregătirea generală a 

elevilor. Prin intermediul ştiinţelor exacte elevul începe să cunoască mediul în care 

trăieşte şi unele procese, unele fenomene ce au loc în jurul lui. Astfel elevul se 

transformă din spectator în actor al activităţii ştiinţifice de cunoaştere. În acest fel se 

evidenţiază necesitatea pregătirii elevului, nu ca pe un cercetător şi om de ştiinţă, ci ca 

pe un cetăţean care să utilizeze demersul ştiinţific în vederea înţelegerii şi participării 

active la viaţa socială. 

Acest mod de abordare a demersului didactic îl propune cercul de chimie pentru 

a-şi aduce aportul în mod nemijlocit la formarea cetăţeanului activ de mâine capabil să 

facă faţă cu succes provocărilor vieţii cotidiene. 

 

 

 

Bibliografie: 

 https://varstelecopilarieiblog.files.wordpress.com/2017/03/ghid-ptr-cercurile-de-

chimie1.pdf; 

 http://86.122.29.153:8080/red/curriculum/chimie/chimie_clasa_viii_cds_chimia_si_viata.p

df. 
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Dublă sărbătoare la Dragalina: 

100 de ani de la Marea Unire, 145 de ani de tradiție în educație 

director prof. Țepeneu Alideia  

Liceul Teoretic „General Dragalina” Oravița 

 

În prima zi a lunii decembrie, în an de centenar, la Casa de Cultură ,,George Motoia-Craiu” 

din Oravița s-a desfășurat Ediția a VIII-a a concursului destinat sărbătoririi zilei naționale, 

concurs coordonat de doamna profesoară Alideia Țepeneu, directorul liceului, la care în fiecare 

an elevii noștri au strigat mândri ,,Noi suntem români!”. Cu prilejul Centenarului Marii Uniri, 

această activitate a devenit Festival județean în cadrul căruia Liceul Teoretic ,,General 

Dragalina” s-a bucurat de parteneri valoroși care s-au alăturat pentru a sărbători împreună, ca 

într-o familie, mândria de a fi român: instituții de marcă ale județului nostru, respectiv 

Inspectoratul Școlar Județean  Caraș-Severin, Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, Direcția 

Județeană pentru Cultură, iar pe plan local, Primăria Oravița, partenerul de nădejde care a 

asigurat acordarea diplomelor și a 

premiilor, Centrul de Tineret Sf. 

Ecaterina, precum și Casa de Cultură 

,,George Motoia-Craiu”, dar și 7 

unități de învățământ din Zona 

Oravița, care au răspuns ,,prezent” 

provocării noastre: Liceul Tehnologic 

,,Mihai Novac”, Oravița, Școala 

Gimnazială ,,Romul Ladea”, Oravița, 

Școala Gimnazială ,,Pavel Bordan”, 

Grădinari, Școala Gimnazială 

Berliște, Școala Gimnazială 

,,Gheorghe Guga”, Răcășdia, Școala Gimnazială Vrani, și Școala Gimnazială Ciudanovița. 

Destinat promovării imaginii ţării noastre, festivalul-concurs ,,Noi suntem români” și-a 

propus a le oferi tuturor celor implicați, peste 100 de elevi, prilejul de a demonstra mândria de a 

fi român prin diverse modalităţi, având 3 secţiuni: Creații plastice, Creații literare și Momente 

artistice. Ca în fiecare an, elevii de la Dragalina, în competiție cu elevii de la școlile partenere au 

realizat creaţii literare şi artistice inedite, iar nu mai puțin de 10 clase s-au înscris în concurs 

pentru a câștiga marele premiu la secțiunea ,,Momente artistice”.  

În deschiderea programului, cei peste 200 de spectatori, reprezentanți ai unor instituții 

județene și locale, părinți și elevi, au fost invitați să intoneze Imnul Naţional, pe versurile pline 

de foc ale poetului Andrei Mureșanu, astfel că sala s-a încărcat de emoție în timp ce a fost 

cântat cu mândrie și dragoste patriotică ,,Deșteaptă-te, române!” 

Grupul vocal ,,ApologiA” al Liceului Teoretic ,,General Dragalina” a continuat cu un 

moment muzical, interpretând melodia ,,Noi suntem români”, care a inspirat numele concursului, 

precum și cântecul patriotic ,,Avem o țară”, dirijați de eleva Maria Ciorîngă.  
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Pe lângă sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, pentru elevii și dascălii dragalinezi, anul 

2018 este unul cu adevărat deosebit, întrucât liceul nostru a împlinit venerabila vârstă de 145 de 

ani. Un scurt istoric cu momentele-cheie ale evoluției acestei instituții de învățământ de 

prestigiu din zona Văii Carașului, realizat de domnul profesor Bogdan Imbri, a fost menit să 

trezească în sufletele celor din sală, elevi, foști elevi, profesori sau simpli orăvițeni și mândria 

de a fi DRAGALINEZ. 

A urmat premierea elevilor la primele două secțiuni ale concursului, Creații plastice și 

Creații literare, revenindu-mi bucuria de a premia, în calitate de coordonator al concursului nu 

mai puțin de 24 de elevi, premiile fiind asigurate de Primăria orașului Oravița. Câștigătorii au 

realizat creații plastice deosebite, muncind cu dăruire și migală pentru a surprinde frumusețea 

plaiurilor românești, întrecându-se în a nuanța cât mai sugestiv roșul, galbenul și albastrul pur al 

tricolorului. De asemenea, la 

secțiunea dedicată Creaţiilor 

literare, elevii au exprimat într-un 

limbaj poetic inedit dragostea față 

de țară, dar și sentimentul mândriei 

naționale, creații ce vor fi publicate 

în numărul următor al revistei școlii, 

,,Jurnal de liceu”, dar și în broșura 

profesorilor de Limba și literatura 

română din zona Oravița, sub titlul 

,,100 de gânduri cărășene pentru 

România”. 

Înainte de a începe concursul de momente artistice, elevul nostru Rareș Ivănuș din clasa a 

X-a Informatică, unul dintre artiștii liceului, a creat atmosfera necesară începutului  marii 

confruntări, din cadrul secţiunii a III-a, Momente artistice, la care s-au înscris nu mai puțin de 

10 clase.  

Pe parcursul a aproape 4 ore, elevii au transmis spectatorilor emoții deosebite, nelăsându-

i să-și dezlipească ochii de pe scenă. Prin scenetele prezentate, elevii au adus dovezi concrete de 

dragoste de țară, astfel că cei 100 de ani ce apasă pe umerii bătrânei noastre patrii nu s-au 

scurs fără rost.  

În timp ce juriul a deliberat câștigătorii, Ansamblul de dansuri ,,Junii Oraviței” al 

Liceului Teoretic ,,General Dragalina”, coordonat de Elena și Iancu Lepa, au interpretat două 

suite din zona Văii Carașului și din Zona Caransebeșului.  

După premiere, cu mari emoții, doamna director Alideia Țepeneu, coordonatoarea 

festivalului, și-a exprimat tripla bucurie determinată de dubla semnificație a festivalului, 

Centenarul Marii Uniri și sărbătorirea a 145 de ani de la înființarea liceului:  ,,Ca director, este 

o onoare de a fi contemporana unui astfel de moment, împlinirea a 145 de ani de la 

înființarea liceului nostru, de a fi parte din istoria unei instituții de învățământ a cărei 
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tradiție în educație atinge aproape un secol și jumătate,  dar și o responsabilitate, aceea 

de a păstra numele și tradiția liceului sus, acolo unde s-a situat dintotdeauna. Ca profesor, 

în urmă cu 8 ani când am gândit această activitate extrașcolară, desfășurată în Sala 

festivă, cu doar 3 clase participante, n-am visat niciodată că ,,Noi suntem români” va 

,,crește” atât de mult chiar în anul Centenarului Unirii și va avea amploarea pe care a 

dobândit-o acum. Tot ca profesor, mi-am dat seama că prin acest moment am predat 

elevilor o lecție ,,altfel”, lecția patriotismului, a iubirii de țară și de neam, a iubirii 

semenilor, a aprecierii valorilor naționale, lecție la care elevii noștri au obținut un 10, o 

parte din ,,100 România”. Ca om, am conștientizat azi că dacă în fiecare colț al țării ar 

exista o mână de români, ca noi, cei de azi, ale căror suflete ar simți curat românește,  

care ar avea manifestări sincere și concrete de dragoste patriotică, România, la venerabila 

vârstă de 100 de ani, ar zâmbi.” 

La final, doamna director a fost premiată atât de doamna inspector școlar responsabil 

pentru Zona Oravița, doamna profesor Manuela Terciu, reprezentantul Inspectoratului Școlar 

Județean, cât și de doamna director al Casei Corpului Didactic Caraș-Severin, doamna profesor 

Nicoleta Marcu. 

Mulțumirile din finalul 

spectacolului au fost adresate 

atât doamnelor reprezentante 

ale celor două instituții 

județene, cât și Primăriei 

Oravița pentru organizarea 

festivalului, domnului director al 

Casei de Cultură ,,George 

Motoia-Craiu”, tuturor 

directorilor instituțiilor de 

învățământ partenere, 

profesorilor coordonatori, dar 

mai ales elevilor, protagoniștii 

evenimentului, cu promisiunea ca 

anul viitor festivalul să adune un număr și mai mare de elevi și școli partenere. 
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Despre rolul artelor în activitățile curriculare și extracurriculare 

inspector prof. Marcu Andrada  

Inspectoratul Școlar Județean Arad 
 

Activitatea de educație plastică este cea mai importantă formă de activitate unde 

preșcolarul și școlarul își poate exprima liber, gânduri, sentimente, idei și face posibilă 

punerea în practică a acestora. Acum, cu prilejul încercărilor și reușitelor lor practice, 

ies la iveală, dar și se formează talente nebănuite ale unor copii pe care îi putem îndruma 

diferențiat spre performanță prin participarea acestora la diverse concursuri, și de ce 

nu înscrierea lor în școli de specialitate 

Dar care este legătura dintre artă și creativitate ? Creativitatea artistică are ca 

scop principal estetică, arta. Etimologic, termenul de creativitate provine din latinescul 

„creare” care are semnificația de a zămlisi”, a făuri”, a crea”, a naște” După P. Popescu-

Noveanu, “creativitatea presupune predispoziția generală a personalității spre nou, o 

anumită organizare a proceselor psihice în sistemul de personalitate “(Roco M., 2004) 

Când vorbim despre creativitate, facem referire la tot cea ce înseamnă expresie și 

creație artistică, de la invențiile din domeniul tehnologic până la descoperirile științifice 

de comunicare interumană, de educație, de comportamente personale și de mișcările 

sociale. Ea presupune: adaptare, imaginație, construcție, originalitate evoluție, libertate 

interioară, talent literar, distanțare față de lucrurile deja existente. Ca formațiune 

psihică, creativitatea se manifestă printr-o multitudine de sensuri : productivitate, 

eficientă, valoare, ingeniozitate, noutate, originalitate.  

Experimentele au arătat că la vârsta copilăriei, creativitatea este mult mai puternică 

decât la vârsta adultă. De aceea, indiferent de vârstă, programele educative trebuie să 

urmărescă cultivarea creativității. Copilul care-și manifestă permanent mirarea și 

surpriză, încercând să surprindă ineditul lumii, neinfluențat încă de educația rutinieră, 

este considerat prototipul creativității. Teama de orice deviere de la normă (convenție, 

tradiție) sau nonconformismul social are ca efect dispariția originalității, fiind capcană în 

care eșuează creativitatea multor indivizi. La vârsta preșcolară, creativitatea îmbracă 

diferite forme. Curiozitatea specifică acestei vârste îi ajută pe copii să vină cu idei 

originale, găsind soluții unice în orice situație și dezvoltându-și într-un mod cât mai liber 

creativitatea. Preșcolaritatea este apreciată ca fiind vârsta la care se acumulează cele 

importante achiziții, fiind definitorie pentru toată perioada școlarității, dar și pentru 

dezvoltarea sa, de mai târziu, ca adult. De altfel, un putem exclude una din dimensiunile 

esențiale pentru întreaga dezvoltare și afirmare a personalității-creativitatea. Există 

multiple posibilități de formare a unei personalități creative. Consider că una dintre cele 

mai eficiente la vârsta preșcolară este dezvoltarea creativității prin activitățile de 

educație plastică. La clasă, activitățile artistico – plastice le desfășuram în zona ARTĂ. 

Această zonă am dotat-o împreună cu copiii în așa fel încât să corespundă și pentru 

activitățile practice. Materialele folosite sunt diverse de la culori de apă (acuarela, 

tempera, guașa), pensule de diferite mărimi, vase și recipiente pentru apă (lianți), 

suporturi de lucru (planșe, de bloc, hârtie colorată, hârtie cartonată), planșete de lucru, 
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plastilina pentru modelaj, șervețele și lavete de șters. De asemenea zona este dotată 

corespunzător pentru astfel de activități (mese de lucru, dulăpior cu sertare și panou 

pentru expunerea lucrărilor). Tot la acest sector se desfășoară și activitatea practică, 

iar materialele necesare desfășurării acestei activități sunt păstrate și depozitate pe 

rafturi separate (hârtie glacee, foarfece, carton, hârtie creponată, lipici, mărgele 

colorate, paste făinoase, capace de ambalaje, semințe, frunze, flori presate, petice și 

cupoane de stofă, fire de ață și de lână de diferite culori și sârmă izolată divers colorată 

etc.). Prin artă, copilul se formează să trăiască în frumuseţe și armonie cu tot ceea ce îl 

înconjoară. Îl învață să respecte frumosul oriunde şi să trăiască cu intensitate emoțiile 

transmise de acesta. Culorile și formele plastice sunt mijloace de exprimare, cu ajutorul 

cărora ne exteriorizăm emoțiile, dorințele, așteptările, relațiile cu cei care ne sunt în 

jur. Redând ideea lui Gramsci, că artă este un educator pentru că este artă, profesorul 

I. Neacşu precizează : „Prin bucurie şi prin trăire, elevul va reasimila în adâncime şi 

înălţime frumosul şi armoniosul, prezente ca paternitate şi realitate, ca sensibilitate şi 

raţionalitate” Arta constituie forma de exprimare, prin care se dezvoltă atât 

sensibilitatea senzorială, cât și cea artistică, având o mare contribuție și în formarea 

comportamentului. Deși are la bază factorul genetic, educația rămâne modalitatea prin 

care se dezvoltă și modelează orice formă de exprimare artistică. Activitatea 

predominantă la vârsta de gimnaiziu este jocul. Prin joc, copilul dă frâu liber imaginației 

și fanteziei, își exprimă trăirile și emoțiile. În realizarea lucrărilor sale, copilul apelează 

la experiența sa despre viață și lucrurile care-l înconjoară, redându-le de la forma cea 

mai realistă, până la forma cea mai imaginară. 

Prin arte, se poate dezvolta gândirea, se dezvoltă percepția iar prin contactul cu 

artele se dezvoltă memoria (vizuală, auditivă, kinestezică). De asemenea, tot prin arte se 

dezvoltă capacitatea de reprezentare și imaginația, curajul de a explora și de a lua 

decizii, flexibilitatea, capacitatea de adaptare la situații noi, gândirea critică, 

originalitatea , inteligența emoșională , simțul de orientare și vederea în spațiu. 

Educația plastică / vizuală nu înseamnă doar educare pentru artă sau descoperire, 

cultivare de talente, ci înseamnă educarea pentru o ”civilizație a vizualului” în care trăim.  

Artele facilitează abordările interdisciplinare, permit și presupun corelații diverse 

cu aproape toate domeniile cunoșterii, de la cele umaniste până la științele exacte. 
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Cucoș C., Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 1998;   

Lespezeanu M., Tradiții și modern în învățământul preșcolar, Editura Omfal Esențial, 2007;  

Neacșu I., Motivație și învățare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978;  

Curriculum pentru învățământul preșcolar, Editura DPH, 2009 Roco M., Creativitateși inteligență 

emoțională,EdituraPolirom, Iași, 2004;  
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+ARTEI+PLASTICE+LA++DEZVOLTAREA+CREATIVIT%C4%82%C8%9AII+COPIIIOR  
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Medieval English 

prof. Moțiu Alina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

I have always been impressed by the variety of literary genres and especially of  

their beginning.  

               The Middle English Literature, even it is very important to understand the 

modern literature, is not enjoyed too much because of its themes, genres, language and 

style. 

 A literary genre is a loose set of criteria for a category of literary composition. 

Genres can be determined by literary technique, tone, content, or even (as in the case 

of fiction) length. 

Genres are often divided into sub-genres. Literature, for instance, is divided into 

three basic kinds of literature, classic genres of Ancient Greece, poetry, drama, and 

prose. Poetry may then be subdivided into epic, lyric, and dramatic. Subdivisions of 

drama includes foremost comedy and tragedy, while comedy itself has sub-genres, 

including farce, comedy of manners, burlesque, satire, and so on. However, any of these 

terms would be called genre, and its possible more general terms implied. 

The term English literature refers to literature written in the English language, 

including literature composed in English by writers not necessarily from England; Joseph 

Conrad was Polish, Robert Burns was Scottish, James Joyce was Irish, Dylan Thomas 

was Welsh, Edgar Allan Poe was American, Salman Rushdie is Indian, V.S. Naipaul was 

born in Trinidad, Vladimir Nabokov was Russian. In other words, English literature is as 

diverse as the varieties and dialects of English spoken around the world. In academia, 

the term often labels departments and programmes practising English studies in 

secondary and tertiary educational systems. The periodization of english literature is:  

Old English, Middle English,  Renaissance literature,  Early Modern period ( Elizabethan 

era, Jacobean literature,  Caroline and Cromwellian literature,  Restoration literature,  

Augustan literature ),  18th century,  Romanticism,  Victorian literature, Modernism,  

Post-modern literature. 

Anglo-Norman literature is literature composed in the Anglo-Norman language 

developed during the period 1066-1340 when the Duchy of Normandy and England were 

united in the Anglo-Norman realm. 

Cursur Mundi,  The Ormulum or Orrmulum which is a 12th-century work of Biblical 

exegesis, was written in early Middle English verse by a monk named Orm (or Ormin). 

          The Poema Morale, or as it was called by 19th-century scholars, A Moral Ode, is 

also very important. 
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We might best define medieval romance as a story of adventure--fictitious, 

frequently marvelous or supernatural--in verse or prose. Earlier romances in English are 

in verse; those in prose (Malory, for example) are generally late: The Matter of Rome, 

Roman d'Alixandre and the Roman de Troie, The Matter of France, the Matter of 

Britain. 

A  theme of romance is the stark contrast of good and evil. King Horn's moral 

world divides distinctly between loyal friends and evil traitors. The two main themes of 

King Horn, and the two main concerns of the audience of the day, are 

love/family/loyalty, and the rightful acquisition or inheritance of land/money/status. 

The Canterbury Tales , by Chaucer , contrasts with other literature of the period 

in the naturalism of its narrative, the variety of stories the pilgrims tell and the varied 

characters who are engaged in the pilgrimage. Many of the stories narrated by the 

pilgrims seem to fit their individual characters and social standing, although some of the 

stories seem ill-fitting to their narrators, perhaps as a result of the incomplete state 

of the work. 

 Unlike Old English, which tended largely to adopt Late West Saxon scribal 

conventions in the immediate pre-Conquest period, Middle English as a written language 

displays a wide variety of scribal (and presumably dialectal) forms. However, the 

diversity of forms in written Middle English signifies neither greater variety of spoken 

forms of English than could be found in pre-Conquest England, nor a faithful 

representation of contemporary spoken English. 
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Tradițional și modern în poezia lui Ștefan Augustin Doinaș 

prof. Borbely Rebeca 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

Autentica resurecţie a lirismului, după îngheţul cultural şi literar produs în anii 

obsedantului deceniu se produce, aşa cum se ştie, o dată cu Generaţia ’60, anticipată de 

Labiş şi reprezentată mai ales de Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Ioan Alexandru, Marin 

Sorescu, Ana Blandiana, Ion Gheorghe etc.  

Poezia acestei generaţii impune valoarea estetică, aşadar frumosul ca element 

primordial al operei literare, întorcându-se către temele dintotdeauna ale lirismului, 

tratate într-o tonalitate intens subiectivă, în care ritmurile biografice ale eului se 

configurează ca replică interioară a ritmurilor existenţiale sau cosmice. Se produce 

astfel o mutaţie extrem de importantă şi fecundă sub raport valoric; mutaţia de la epicul 

festivist şi exterior la un lirism interiorizat şi de la elanurile patriotard-dogmatice la 

notaţia confesivă care caută să pună în acord fiinţa intimă a creatorului cu stihiile. 

O viziune aparte, extrasă din experienţa generaţiei ’60, aduce literatura şi, în 

special, lirica anilor ’70, care stă sub semnul tutelar a două imperative ontopoetice: acela 

al ficţiunii, al revalorizării referenţialităţii din perspectiva ficţionalităţii şi a literarităţii 

şi, pe o altă direcţie de orientare, acela al exigenţei morale, poate mult mai acut 

resimţită şi asumată decât înainte. 

Harta neomodernismului poetic românesc este, aşadar, una de o extrem de mare 

diversitate, fiind alcătuită dintr-o pluralitate de voci lirice care, însă, au aderat la o 

viziune ontopoetică similară,cu fireşti nuanţări şi diferenţieri. 

Apelul la tradiţia lirică autentică, recursul la imperativul autonomiei esteticului, 

întoarcerea la poeticitate, cu alte cuvinte, dar, în acelaşi timp, şi apelul la o motivaţie 

etică subiacentă a discursului liric, toate aceste trăsături ale neomodernismului poetic 

românesc se regăsesc la aceşti poeţi ce au valorificat şi valorizat, deopotrivă, candoarea 

şi luciditatea, patosul trăirii autentice şi interogaţia morală de acut ecou expresiv. 

Evident, poezia neomodernistă nu poate fi înţeleasă la adevărata ei dimensiune 

dacă neglijăm rolul unor grupări ori al unor creatori ce au anunţat-o. În acest context, 

trebuie să subliniem importanţa pe care a avut-o Cercul literar de la Sibiu şi Manifestul 

acestuia care îi formulează idealurile expresive şi estetice. 

Cercul literar de la Sibiu a reprezentat, în ambianţa literară de la sfârşitul celui 

de al doilea război mondial, momentul resurecţiei esteticului şi al cultivării valorilor 

umane şi culturale extrase din descendenţa critică maioresciană şi, desigur, lovinesciană.  

Se poate spune că în fiinţa literară a lui Ştefan Aug. Doinaş convieţuiesc, într-o 

armonie desăvârşită, două dimensiuni aparent distincte dar, în fapt, consubstanţiale, în 
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măsura în care ele sunt rodul aceloraşi opţiuni poetice şi filosofice urmate cu extremă 

consecvenţă de-a lungul timpului; e vorba, mai întâi, de o riguroasă, aplicată şi, mai cu 

seamă, fermă conştiinţă a poeziei şi, în al doilea rând, de o viziune poetică, cu alt cuvânt 

o practică a scriiturii întru totul armonioasă şi  de o lămuritoare coerenţă.  

De asemenea, se poate preciza că, în poezia lui Ştefan Aug. Doinaş,subzistă două 

impulsuri complementare, o pornire de întoarcere spre tradiţie, spre resursele lirismului 

dintotdeauna şi pe de altă parte, o tentaţie a unei expresivităţi aflate sub zodia 

neomodernismului. 

Poetul, artistul în sens generic, reia marile adevăruri şi mituri ale umanităţii, 

refuzându-şi orgoliul invenţiei şi asumându-şi doar acel ingeniu oarecum exterior, formal, 

al remodelării, rescrierii, refacerii unor modele originare. Această concepţie despre 

poezie ca rezultat  al interferenţei unor texte preexistente, ca produs intertextual 

poate fi, în viziunea lui Marian Papahagi, un argument decisiv al efigiei ambivalente a 

lirismului doinaşian, alcătuit dintr-o sugestivă interferenţă a tradiţiei şi modernităţii. 

Pe de altă parte, în poetica lui Ştefan Augustin Doinaş corespondenţele sunt cât 

se poate de revelatoare.  
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Textul poetic între literatură, lingvistică şi didactică 
prof. Dima Crina 

Colegiul „Csiky  Gergely”Arad 

 

Un text poetic poate fi revelator nu numai prin ce transmite, dar şi prin ce încearcă 

să ascundă. (Gavriil Stiharul) 

Textul poetic nu este o simplă enunţare a unor stări, poezia este trăirea în sine, 

este emoţia arzătoare. 

Pentru Käte Hamburger, liricul „e termenul de opoziţie al genului ficţional. Dacă 

epicul şi dramaticul sunt considerate, prin grila aristotelică, genuri mimetice, poezia 

lirică reprezintă genul nonficţional datorită faptului că este alcătuită din enunţuri de 

realitate, dar fără funcţie de reprezentare, enunţuri considerate autentice pentru că 

lasă să transpară urmele procesului de prezentare care le-a produs.”  Diferenţa 

specifică faţă de uzul comunicativ al limbajului stă în faptul că liricul are un „eu-origine” 

indeterminat, care nu poate fi identificat nici cu poetul însuşi, nici cu un alt subiect 

anume, ceea ce ascunde, de fapt, cum observă Genette, o poziţie de compromis în 

problema caracterului reprezentaţional al poeziei căreia i-ar fi proprie „o formă 

atenuată de fictivitate”. 

Textul liric are o spectru larg de abordare începând cu cea literară şi încheind cu 

cea culturală şi chiar matematică. 

Textul liric interpretat din perspectiva literaturii presupune analiza temei, 

mesajului, simbolurilor, motivelor, figurilor de stil şi nu în ultimul rând a stării eului liric. 

Această abordare oferă cititorului/elevului înţelegerea textului la  nivelul sensului 

poetic. 

De exemplu: Fragmentele din poezia lui Eminescu Odă (în metru antic): Când 

deodată tu răsărişi în cale-mi, / Suferinţă tu, dureros de dulce�/ Până-n fund băui 

voluptatea morţii 

Ne-ndurătoare. – coborârea ca şi în Luceafărul e răspunsul la chemarea iubirii dureros de 

dulce, dar intrarea completă în nemurire se trăieşte prin lecţia suferinţei din iubire care 

aduce gustul morţii ca voluptate. Totodată, perpetuitatea morţii e sugerată prin act şi nu 

moartea ca sfârşit sau ca început.Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus, / Ori ca hercul 

înveninat de haina-i; / Focul meu a-l stinge nu pot cu toate / Apele mării .Atins de 

moarte, el seamănă titanilor, trăieşte moartea arzând de viu, chinuit ca Nesus. 

Pasărea Phoenix, motiv al aceluiaşi text poetic, sugerează firul subţire al speranţei 

de recâştigare a sinelui, purificat prin ardere, renaşterea iluminată de acest rug, de 

cunoaşterea de sine. 

Deschiderea largă, oferită de principiile lingvisticii integrale elaborate de ilustrul 

savant basarabean E. Coşeriu, „a favorizat apariţia în ultimii ani a mai multor studii ce 

semnalează necesitatea abordării textului literar dintr-o nouă perspectivă, numită în 

conformitate cu accepţia integralistă a termenului,tipologică, aceasta implicând cel puţin 

două aspecte care nu numai că nu pot fi ignorate, dar neasumarea lor poate conduce la 

impasuri sau chiar la erori de interpretare a textelor literare. Aceste aspecte sunt: 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Gavriil+Stiharul
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1. Textul (şi implicit conţinutul semantic al acestuia, sensul) trebuie înţeles ca 

manifestare a activităţii lingvistice creatoare (ca energeia), şi nu ca obiect (ergon); 

2. Finalitatea poetică trebuie înţeleasă ca distingându-se tipologic de celelalte 

finalităţi (pragmatică şi apofantică) într-un moment profund al instituirii sensului, a cărui 

finalitate intrinsecă este cea a „creaţiei de lumi”. 

Fundamentală ni se pare de aici înţelegerea sensului textual ca procesualitate, 

acest fapt antrenând în domeniul poeticii aplicate un demers reinstaurator al activităţii 

creatoare, ceea ce asigură textualităţii poetice o autonomie funcţională ireductibilă. 

Cercetătorul clujean Mircea Borcilă oferă patru tipuri funcţionale de poezie: 1a. tip 

poetic sintactic (poetica lui Tudor Arghezi), 1b. tip poetic asemantic-asintactic (poezia 

avangardistă) – cu finalitate plasticizantă; 2a. tip poetic semantic (simbolic-mitic) 

(poetica lui Lucian Blaga), 2b. tip poetic semantico-sintactic (simbolic-matematic) 

(poetica lui I. Barbu) – cu finalitate revelatoare”. 

Ţinând cont de aspectele prezentate propun exemple elocvente de analiză 

lingvistică: 

Interogația retorică propriu-zisă (IRP), în care schimbarea de construcție se 

produce între pozitiv și negativ: interogativa cu aspect pozitiv transmite informație 

semantică negativă, iar interogativa cu aspect negativ pune în valoare o afirmație sigură. 

Un exemplu semnificativ în acest sens sunt și următoarele versuri: Au prezentul nu 

ni-i mare? N-o să-mi dea ce o să cer? / N-o să aflu într-ai noştri vre un falnic 

juvaer? (Mihai Eminescu, Scrisoarea III) 

„În interogațiile evidențiate, autorul nu are de întrebat, nici de negat, o face doar 

formal, căci astfel se accentuează adevărul celor comunicate, acesta din urmă fiind sigur 

și neatacat. 

Aceeași dimensiune a expresivității e potențată și în poezia lui Nichita 

Stănescu Poem: 

Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o zi / şi ţi-aş săruta talpa piciorului, / nu-i aşa că ai 

şchiopăta puţin, după aceea, / de teamă să nu-mi striveşti sărutul?.. 

Interogația propriu-zisă ce a cuprins toată poezia lui Nichita Stănescu transmite, 

de fapt, emoțiile eului liric, dorința acestuia de a se convinge că încă este iubit și nu e 

dat uitării. Prin intermediul acestei  interogații retorice se exprimă mai puternic, mai 

pregnant ideile și sentimentele eului liric, beneficiind de o mai mare expresivitate.” 

Referindu-ne la sugestivitatea antonimelor din textele poetice menţionez fapul 

că „autorul pune în contrast şi  termeni care nu au statut de antonimie în sistem. 

Pe pămînt avem de toate / Și mai bune și mai rele / Bune, rele, / Și-

nchisori și libertate / Și-a puteași nu se poate / Și noroi și stele.  (A. Păunescu) 

Termenii din ultimul vers, noroi și stele, sînt puși în contrast nu pe baza sensurilor 

lor denotative, ci pe baza unei valori simbolice, frecvent utilizată în literatură. Efectul 

contrastului este cu atât mai mare, cu cât crește distanța semantică dintre cei doi 

termeni antitetici, prin asocieri cât mai îndrăznețe. 
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D. Matcovschi  exploatează cu multă măiestrie potențialul antonimelor, printre care 

și antonimele adjectivale alb-negru. Una din poeziile sale așa se și intituleaza: Alb-negru, 

din care  vom cita doar fragmentele ce constituie antiteza, contrastul.: 

Alb e văzduhul / Pe care-l respir  / Alba-i hîrtia  / Negru-i văzduhul / Pe care-l 

respir,  / Neagră-i hîrtia. 

Opoziția dintre alb și negru în această poezie este o opoziție dintre atitudini și 

sentimente contrare-doar tot coloritului vieții este redus fie la culoarea albă, fie la 

culoarea neagra. O astfel de situație vădește o maladie grea, de care dorește să se 

vindece eroul liric din poezie, ca, vindecîndu-se, să poată vedea și aprecia viața și mediul 

ambiant în culorile lor adevarate, naturale. 

Fiind exprimate prin epitete metaforice, antonimele adjectivale sporesc la maxim 

efectul contrastului, deșteptînd cititorului sentimente și emoții puternice și profunde. 

Folosite ca epitete în componența unor metafore simbolice, antonimele adjectivale 

construiesc antiteze de o plasticitate, sugestivitate şi emotivitate copleşitoare, 

provocînd imagini vii şi impresionante. ” 

Textul poetic în didactică contribuie esenţial la dezvoltarea capacităţii de 

interpretare, exprimare a opiniei, stimulează spontanietatea şi creativitatea, dezvoltă 

spiritul de cooperare, înţelegerea şi toleranţa faţă de opinia celorlalţi etc. 

Didactica deţine o gamă largă de metode moderne şi tradiţionale ce facilitează 

înţelegerea textului poetic din diferite perspective. 

În susţinerea ideilor prezentate sunt şi  următoarele exemple : 

Brainstormingul cu mapa de imagini stimulează fenomenul de asociaţie a ideilor, 

valorifică şi capacităţile intelectuale ale fiecărui elev, evitând blocajul de orice natură 

(cognitiv, emoţional). Procedura de aplicare a metodei respective este următoarea: 

– După lectura cognitivă a poeziei, se citeşte problema în faţa clasei (ex.: „Ce 

realitate descoperă / creează G. Bacovia în poezia Lacustră?”); 

– Se organizează un brainstorming oral cu toată clasa (elevii propun diverse 

variante de răspuns); 

– Se prezintă o imagine (ex.: Îngerul călător de Gustav Moreau); 

– Urmează brainstormingul individual inspirat de imagine. (Fiecare elev notează 

toate ideile ce-i apar în urma receptării imaginii, având ca reper întrebările: „Ce 

sugerează imaginea?”, „Ce idei îţi apar privind-o?”); 

O altă metodă este Jocul figurilor de stil . Procedura de aplicare a ei este 

următoarea: 

– Se propun termenii-cheie ai poeziei (ex.: poezia Iarna de V.Alecsandri: iarnă, nori, 

troiene, fulgi, plopi, întindere, sate, soare, sanie); 

– Elevii atribuie fiecărui cuvânt însuşiri, acţiuni neobişnuite, obţinând astfel 

sintagme inedite. Pentru a le facilita munca, profesorul le poate oferi următorul model: 

iarna (cum este?) __________, __________, __________ . 

întindere (ce fel de?) __________, __________, __________ . 

fulgii sunt asemenea __________, __________, __________ . 
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– Se discută, din perspectiva originalităţii şi a conotaţiilor, îmbinările de cuvinte 

formate („Care va impresionat mai mult şi de ce?”, „Ce semnificaţii comportă?”);  

O concluzie generală ce se degajă din cele ilustrate este ca textul liric facilitează 

dezvoltarea multilaterală a elevului, are un spectru larg de abordări diferite, poate 

deschide uşi valoroase de cunoaştere şi aprofundare în sensuri de nepătruns. 

În orice domeniu, cercetarea, înţelegerea are ca obiectiv cunoaşterea profundă. În 

sfera înţelegerii şi interpretării textului poetic, cunoaşterea înseamnă depăşirea plăcerii 

empirice provocate de lectura operei şi pătrunderea în straturile ei de profunzime, în 

vederea identificării sensurilor ascunse ale acestuia.Cercetătorul francez, J. Jean-Louis, 

menţionează: ,,Poezia intimidează: Nu îndrăzneşti să ţi-o apropii, pentru că nu ştii cum      

s-o iei.” A şti cum să iei poezia presupune a găsi căile de acces către centrul inimii ei. 
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Comunicarea  virtuală  şi  psihologia  ei - proxemitatea virtuală, 

un spaţiu psihologic transcendent 
prof. Sebastian Uzun 

Liceul Teoretic ˮMihai Veliciuˮ Chișineu-Criș 

  

Odată cu evoluţia tehnologică a computerilor, a conectării lor în reţea şi a  fondării 

Internet-ului, a luat naştere o noua dimensiune a experienţei umane, comunicarea virtuală, 

comunicarea în/prin spaţiul cibernetic. 

 Termenul „cyberspace” a fost atât de des citat, încât a devenit un concept arhicunoscut 

şi comercializat. În momentul în care păşesc în spaţiul virtual, utilizatorii resimt adesea, în mod 

conştient sau inconştient, faptul că intră într-un spaţiu presărat cu oportunităţi şi o vastă 

diversitate de semnificaţii şi scopuri. Majoritatea utilizatorilor descriu experienţa în termenii 

unei „călătorii” cu destinaţie precisă, prin metafore spaţiale precum: domenii, camere, comune în 

articularea activităţilor online. 

 La un nivel psihologic mult mai profund, utilizatorii aseamănă PC-ul cu o extensie a propriei 

conştiinţe şi personalităţi, o oglindă de reflexie a stilului personal, atitudinilor şi intereselor.  

 Calităţile psihologice ale cyberspace-ului sunt determinate de partea de hardware şi 

software a PC-urilor şi de caracteristicile aplicaţiilor online. Un administrator de sine deţine 

puterea de a te deconecta  de pe un canal, de a  desincroniza conversaţia în cadrul unui grup de 

discuţii,  de a dezactiva căsuţa poştei electronice, poate trimite mesaje sau newsletter 

întregului grup  sau doar unui singur membru. Totalitatea acestor factori are un împact asupra 

amprentei psihologice a utilizatorului acelui spaţiu, spaţiu care nu este altceva decât o colecţie 

de algoritmi de parcurgere a unor etape, structuri de date sau programe, cod care stă la baza 

infrastructurală a Internet-ului. 

 Evoluţia tehnologiei comunicaţionale atrage cu sine şi dezvoltarea aspectelor psihologice 

ale cyberspace-ului. Se permite astfel o comunicare vizuală şi auditivă mult mai complexă. Putem 

defini psihologia spaţiului virtual drept spaţiul comportamentului uman în mediul virtual, alcătuit 

din computer şi conexiunea Internet.  

 Realitatea virtuală este un sistem integrat care funcţionează în baza unui computer, care 

simulează activităţi derulate în mod curent în realitate. Realitatea virtuală utilizează sunete şi 

imagini tridimensionale generate de computer pentru a crea un mediu ireal, în care utilizatorul 

participă şi interacţionează cu alte persoane sau obiecte. Cyberspace-ul este o recreare a 

gândurilor şi imaginilor mentale, asemanător felului în care un artist transpune viziunea sa 

mentală în realitate, prin intermediul materialelor: lemn, sunet, culoare etc. 

 Cyberspace-ul deţine caracteristici de stocare informaţională de gen memorativ, motiv 

pentru care sistemele computaţionale sunt adesea asemănate creierului uman, datorită 

capacităţii de stocare şi redare a informaţiei. Creierul nu este doar o componentă a corpului 

uman, ci este sediul proceselor superioare ca memoria, raţiunea şi sentimentele. 
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 Acest mijloc de comunicare induce schimbări în modul de gândire şi de percepere a lumii, 

în modul de raportare la realitatea înconjuratoare, în comportamentul oamenilor. Fiind un mediu 

interactiv, accesarea şi folosirea informaţiilor se face în funcţie de acest context. 

 Comunicarea virtuală se bazează pe „hypertext”.  Această nouă dezvoltare tehnologică a 

dat naştere unei abordări cu totul evoluţioniste prezentării materialelor de comunicare 

educaţională tradiţională: cursuri, seminarii, temele, examenele şi feed-back-ul acestora. 

Hypertextul este util deoarece poate fi aplicat totalităţii obiectelor multimedia, care se 

încadrează în categoria informaţională, îmbinând imaginile (video) cu înregistrările audio şi cu 

microinformaţia. 

 Tehnologia Hypertext a creat un mediu masiv, universal acceptat şi original de schimb 

informaţional, cunoscut în cyberspace sau în realitatea virtuală. 

 Cyberspace – ul, asemeni cogniţiei umane, nu este caracterizat de un spaţiu fizic ci de 

unul virtual, fără volum, perimetru sau masă. Dispoziţiile afective sau inspiraţia există, dar nu 

pot fi studiate cu ajutorul microscopului sau subordonate legilor fizive, la fel cum faptul de a 

medita nu epuizează niciodată rezervorul cognitiv uman.  

 Similar, realitatea virtuală nu este caracterizată prin dimensiune sau spaţiu. Creierul este 

structura materială prin care cogniţia îşi desfăşoară procesele şi funcţiile mentale operând cu 

obiectele realităţii, iar hard-disk-ul este structura materială care pune la dispoziţie utilizarea şi 

navigarea în interiorul cyberspace-ului. Realitatea virtuală există datorită interacţiunii – 

frecvenţă de utilizare, direcţionare informaţională şi tip.  

 Cyberspace – ul este asemănător mentalului din perspectiva a două mari principii: 

interacţiunea şi organizarea. Conţinutul este structurat în baza interacţiunilor mentale 

conceptuale, acesta fiind motivul pentru care cogniţia structurează toate tranzacţiile prin 

intermediul categorizărilor. În mod asemănător, cyberspace – ul este alcătuit în baza unor topici, 

porţi de acces şi link-uri spre acestea. Topicile alcătuiesc zone de acţiune. Pot concluziona 

spunând că cyberspace – ul este expresia gândirii de grup, a mentalului comun, sau mai profund al 

inconştientului colectiv.  
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Despre comunicare 
prof. Bogdan Lucia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 

Orice comunicare se poate face doar prin modalități înțelese de parteneri: cuvinte 

(scrise sau vorbite), imagini, schițe, gesturi, acțiuni cu o semnificație etc. Toate aceste 

modalități nu sunt altceva decat semne, caracterizate de faptul că reprezintă un obiect 

pentru un interpretant, conform definiției date de Charles sanders Pierce: definesc 

semnul ca ceva ce este în așa fel determinat de altceva, numit Obiectul sau, și care, 

determină un anume efect asupra unei persoane, efect pe care–l numesc Interpretantul 

sau, încât acesta din urmă este determinat mijlocit de primul. 

 Semiotica este știința care studiaza semnele sub toate aspectele: formarea lor, 

clasificarea tipurilor de semne, utilizarea semnelor în activitățile umane. Ferdinand de 

Saussure considera că semiologia (semiotica) este o parte a psihologiei sociale, ea fiind o 

știință care să studieze viața semnelor în cadrul vieții  sociale. 

 C.S. Pierce a considerat semiotica drept știința care studiază procesele de 

semioză. Thomas Sebeok, unul din cei mai importanți semioticieni contemporani, 

considera că semioza este  fenomenul care deosebește formele de viață  de obiectele 

neînsuflețite. Dacă semioza este caracteristica tuturor ființelor vii, gândirea este 

specifică omului. 

 Cum toate științele utilizează semnele sub o forma sau alta, se poate spune că 

semiotica este o știință a științelor. În domeniul științei calculatoarelor, semnele au un 

rol primordial, plecând de la reprezentarea datelor prin cifre binare cât și în forma 

limbajelor de programare. 

 Astfel, Pierce a definit semnele prin așa numitul triunghi semniotic, în care sunt 

evidențiate semnul, obiectul semnificat și cel care interpreteaza semnul: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

semn 

obiect interpretant 
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Ferdinand de Saussure, profesor de lingvistica considerat alături de Pierce ca 

fondator al semioticii (și in plus, un propovăduitor al structuralismului), definește semnul 

doar prin doua entități: semnificantul și semnificatul ca o  entitate cu două fețe.  

 În categoria semnelor culturale privite cu o anumită circumspecție, 

amestecată cu teamă, a nimerit, fără o motivație prea explicită,  şi simbolul,  

suspectat de a fi un inductor potențial de ambiguitate ideologică, misticism şi 

idealism. Datorită vechimii şi persistenței sale în cultură, dar mai ales prin 

multitudinea de semnificații intelectuale şi conotații afective, îngemănate 

întotdeauna în chip paradoxal, simbolul se opunea oricăror încercări de raționalizare, 

de îngustare şi simplificare. 

Simbolul autentic e un semn ce rezonează în sufletele oamenilor tocmai prin 

importanta şi gravitatea sensurilor sale, ce se referă întotdeauna la problemele 

fundamentale ale existentei. El este semnul ce păstrează un echilibru optim între 

continut şi expresie, între spirit şi materie, între intelectual şi afectiv. Cultura umană 

a debutat prin simbol şi mit. Prin simboluri moştenite din epoci ancestrale, omenirea 

şi-a păstrat unitatea şi continuitatea ei spirituală. 
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Comunicarea didactică-comunicare educaţională 

                                                                                   prof. Berar Elena  

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”, Arad                                                                   

 

 În cadrul tot mai diversificat al formelor de comunicare, comunicarea didactică 

este una dintre cele mai uzitate relaţii care se stabileşte intre doi indivizi. Termenul de 

didactică desemnează acea ramură a pedagogiei care se ocupă cu studiul procesului de 

invăţământ ca principală modalitate de realizare a instruirii şi educaţiei. 

           Avem de-a face cu o comunicare didactică atunci când, în mod organizat şi în 

instituţii specializate, persoane cu pregătire specială, transmit cunoştinţe, formeză 

deprinderi şi atitudini, iniţiază activităti în vederea educării generaţiei tinere. Acest 

proces se autoreglează permanent, profesorul fiind cel ce trebuie să dea dovadă de 

inteligenţă de ordin strategic, fiind factor de  reglare în procesul de comunicare. 

           O definiţie a comunicării didactice este dată de L. Iacob (1998, p. 190): „ O 

comunicare instrumentală, direct implicată în susţinerea unui proces sistematic de 

învăţare “. În această accepţie nu există restricţii de conţinut (sunt vizate atât 

achiziţiile de cunoştinţe, cât şi formarea de deprinderi, de atitudini, de motivaţii), de 

cadru instituţional (există comunicare didactică şi în afara procesului de învăţamânt), de 

parteneri (comunicarea nu apare doar în relaţia profesor-elev ci şi între elevi, elev-

manual etc.) 

          O comunicare este didactică dacă îndeplineşte simultan o serie de criterii: 

a)  comunicarea trebuie să fie un act intenţionat, care să vizeze schimbări de ordin 

intelectual, afectiv, atitudinal, vizibile prin modificări comportamentale şi de acţiune ale 

celui ce receptează comunicarea; 

b)  comunicarea trebuie să se desfăşoare într-un cadru organizat şi după anumite 

principii de eficienţă; 

c)  o astfel de comunicare se desfăşoară în instituţii specializate (şcolă, 

universitate) preocupate de buna organizare a cestei comunicări in cadrul lor; 

d)  eficienţa comunicării trebuie să fie evaluată în raport cu un ideal stabilit de 

modul de organizare . 

          Există acte de comunicare ce nu se realizeză intr-un cadru instituţionalizat şi cu 

un control strict al eficienţei ce mijlocesc realizarea unor fenomene educaţionale. 

Educaţia se realizează şi în familie,în grupuri de copii, în organizaţii confesionale, cluburi 

etc. 

          Actele de comunicare prin care îi influenţăm pe ceilalţi, indiferent dacă sunt 

organizate sau nu, dacă se desfăsoară in instituţii specializate sau nu intră in sfera 

comunicării educaţionale. Orice formă de comunicare didactică este şi o formă de 



Tribuna sportivului, nr. 12 ~ An școlar 2018-2019 ~ 
 

96 

 

comunicare educaţională. Suntem supuşi în permanenţă intervenţiilor de tip educaţional, 

dar intervenţiilor de tip didactic doar in anumite perioade ale formării personlităţii. 

           Profesorul exprimă în relaţia de comunicare cu elevul modul său de a fi ,atitudinile 

şi interesele sale, obişnuinţele şi stereotipurile, gradul de deschidere către partener 

,încărcătura afectivă, umorul, agreabiliatea etc.Calitatea relaţiei are de suferit dacă 

profesorul prezintă trăsături de personalitate negative. Trăsături precum 

superficialitatea, narcisismul, agresivitatea (verbală, gestuală ), cinismul, încăpaţînarea, 

apatia, indiferenţa, rigiditatea, autoritarismul pot determina distorsiuni ale mesajului şi 

pot conduce chiar la blocarea comunicării. Elevii apreciază în mod deosebit la profesori, 

amabilitatea, deschiderea, capacitatea de a înţelege problemele lor, dorinţa de a ajuta, 

stăpânirea de sine şi detestă sarcasmul, spiritul de dominaţie ,ironia muşcătoare. Relaţia 

de comunicare profesor-elev este afectată dacă elevul se simte ameninţat, luat peste 

picior, ridiculizat. 

           Pe de altă parte şi elevul se angajează în relaţia de comunicare cu anumite 

trăsături de personalitate care trebuie luate în consideraţie de profesor. Introvertiţii, 

orientaţi către sine şi către relaţie, nu acceptă şi nu se angajează cu adevărat într-o 

sarcină decât dacă relaţia este pozitivă .Pentru un elev introvertit ,premisa pentru o 

bună comunicare cu profesorul o reprezintă încărcătura afectivă pozitivă a relaţiei 

profesor-elev. Sunt mai receptivi la dialogul propus de profesor , iniţiază ei inşişi acte de 

comunicare ,ceea ce face ca misiunea profesorului să fie mai uşoară în privinţa 

comunicării cu aceşti elevi. 

              Între profesor şi elevul său regăsim în permanentă o relaţie de autoritate: 

profesorul este considerat autoritatea cognitivă (epistemică) în desfăşurarea actului 

didactic în general şi a comunicării didactice în special. Relaţia profesor - elev trebuie să 

fie astfel structurată încât elevul să îndrăznească în prezenţa profesorului, să 

coopereze cu el, să răspundă la întrebări, să pună la rândul său întrebări, să formuleze 

opinii şi interpretări personale, să adopte o poziţie critică atunci când situaţia o impune. 

Relaţia dialogică profesor - elev este profund afectată atunci când elevul percepe 

cerinţele şcolare ca strategii ale constrângere ale individului pentru a adopta anumite 

comportamente.  

             Comunicarea didactică se realizează cu ajutorul tuturor formelor de limbaj: 

verbal, paraverbal şi non-verbal. Dimensiunea informativă sau argumentativă a 

cunoaşterii se constituie cu ajutorul limbajului verbal. Sarcina profesorului este aceea 

de a-l pune pe elev să descopere sensul corect şi referinţa adecvată, prin identificarea 

sensului în funcţie de context.  

              La anumite niveluri, cunoaşterea nu mai este accesibilă la nivelul limbajului 

comun, motiv pentru care şi facilitatea comunicării didactice depinde de domeniu. La 

anumite discipline de învătământ (de exemplu, la matematică, fizică, chimie), cunoaşterea 

specializată se caracterizează în teorii şi sisteme ce recurg la limbaje artificiale în 

măsură să asigure cu mai mare exactitate transferul conţinutului informaţional de la un 

individ la altul. Comunicarea se realizează în bune condiţiuni la astfel de discipline numai 
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dacă participanţii stăpânesc foarte bine sensurile practic operaţionale ale semnelor unui 

astfel de limbaj: regula semnului, în acest caz, îţi spune doar ce poţi să faci cu semnul în 

interiorul domeniului respectiv. Dacă această exigenţă nu este îndeplinită, atunci 

comunicarea nu poate avea loc.  

  Abilitatea în comunicare la aceste discipline presupune din partea elevului 

satisfacerea simultană a două condiţii: condiţia de competenţă cognitivă (elevul trebuie 

să înţeleagă fenomenele, procesele sau relaţiile pe care le exprimă limbajul într-un 

domeni cognitiv specializat) şi condiţia de competenţă lingvistică (elevul trebuie să 

stăpânească sistemul de semne specializat, prin intermediul căruia sunt exprimate şi 

receptate procesele domeniului). Îndeplinirea celor două exigenţe este o sarcină destul 

de grea, ceea ce face ca unele dificultăţi de comunicare ale profesorului cu elevii săi să-

şi afle originea aici. Soluţia este asumarea de către elev a sensurilor specializate 

ale termenilor, iar din partea profesorului recurgerea la diferite proceduri de 

întroducere a sensului şi de identificare a referinţei (definiţie, explicaţie, descriere). 

  În psihologia socială este din ce în ce mai mult acreditată ideea că o comunicare 

interindividuală este determinată, înainte de toate tipul de relaţie existent între 

persoanele aflate în interacţiune. Această relaţie rezultă din atitudinile dezvoltate de 

interlocutori.  

 Jean-Claude Abric (2002) stabileşte cinci reguli ale unei comunicări eficiente şi 

de calitate:  

a. să asculţi (adică să ţii seama de punctul de vedere al celuilalt); 

b. să observi (adică să te interesezi de tot ce se petrece în situaţia de 

comunicare); 

c. să analizezi (adică să degajezi elementele componente ale câmpului psihologic şi 

social care îi determină pe indivizi); 

d. să te exprimi (adică să-ţi spui punctul de vedre în funcţie de interlocutor sau de 

natura obiectului comunicării); 

          e. să controlezi (adică să urmăreşti calitatea şi pertinenţa mesajului, precum şi 

procesele care pot perturba transmisia); 

               Pentru profesor respectarea acestui ansamblu de exigenţe ale unei comunicări 

didactice eficiente înseamnă de a dispune de competenţă comunicaţională. Arta 

(aptitudinea) de a comunica eficient în orice situaţie se numeşte competenţă de 

comunicare. Competenţa comunicaţională presupune:  

 cunoaşterea influenţei contextului asupra conţinutului şi formei comunicării, şi 

pe această bază, adecvarea comportamentului comunicaţional la contextul în 

care el se manifestă; 

 competenţa este cea care ne spune, de exemplu, că într-un anumit context şi 

cu un anumit auditoriu un subiect convine sau nu; 
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 cunoaşterea regulilor comunicaţionale dar şi abilităţile de implementare a 

acestor reguli: de exemplu, cunoaşterea regulilor comportamentului non-verbal 

şi capacitatea de a sesiza şi descifra mesajele non-verbale;  

 cunoaştera psihologiei individului, experienţa relaţionării interumane şi o 

anumită activitate socială care să permită evitarea capcanelor şi pericolelor; 

 înţelegerea şi însuşirea culturii interlocutorului, deoarece principiile unei 

comunicări eficiente variază de la o cultură la alta; ceea ce se dovedeste a fi 

eficient în contextul unei culturi poate fi ineficient într-o altă cultură.  

 În relaţia de comunicare, profesorul trebuie sa-şi asume rolul de o asemenea 

manieră, încât elevul să simtă că se doreşte întâlnirea cu el ca persoană şi ca 

partener de dialog.  

 

 

 

 Bibliografie: 

1. Abric, Jean-Claude, Psihologia comunicării, Editura Polirom, Iaşi, 2002 

2. Sălăvăstru, Dorina, Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2004 

3. Cucoş, Constanin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tribuna sportivului, nr. 12 ~ An școlar 2018-2019 ~ 
 

99 

 

Rolul secretariatului în structura unei instituții școlare 
secretar șef  Todoca  Anisoara   

Liceul Tehnologic de Constructii si Protectia Mediului Arad 
 

Organizația școlară și structura ei organizatorică 
Literatura de specialitate propune o gamă diversă de definiții ale organizației din care 

unele conceptualizări pot fi transferate la nivelul instituției școlare. Astfel, organizația este 
privită ca “entitate socială întemeiată cu scopul explicit de realizare a unor obiective 
specifice”. 

Cătălin Zamfir echivalează organizația cu ’’grupuri de oameni care își organizează și 
coordonează activitatea în vederea realizării unei finalități relative clar formulate ca 
obiective”. Organizația reprezintă ”coordonarea planificată a activităților unui număr mare 
de oameni pentru realizarea unor scopuri sau țeluri comune, explicite, prin diviziunea 
muncii și activități și printr-o ierarhie de autoritate și responsabilitate”. 

Structura organizatorică reprezintă “scheletul întregului organism al unei instituții 
educaționale”4 funcționarea ei depinzând de utilizarea resurselor umane într-o perioadă de 
timp dată și “indică modul de aranjare a personalului în anumite subsisteme organizatorice 

și a relațiilor manageriale ce se stabilesc între acestea într-o configurație prestabilită, în 
vederea realizării obiectivelor planificate.” 

Structura organizatorică a unei instituții școlare se prezintă astfel: 

a. structura funcțională (de conducere); 

b. structura operațională (de execuție). 
Ierarhizate de la simplu la complex, componentele primare ale structurii 

organizatorice sunt: 
S postul; 
S funcția; 
S compartimentul; 
S nivelul ierarhic; 
S ponderea ierarhică; 
S relațiile manageriale. 

Postul este definit ca un ansamblul de sarcini, competențe și responsabilități ce revin 
unei persoane pentru îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor individuale. 

Funcția constituie totalitatea posturilor cu aceleași caracteristici generale. 
Funcțiile se clasifică în: 

S funcții de management; 
S funcții de execuție. 

Compartimentul cuprinde un grup de persoane care, sub o conducere unică, 

exercită atribuții pentru realizarea obiectivelor specifice fiecărui compartiment. 
Nivelul ierarhic reprezintă “depărtarea succesivă a anumitor funcții de management 

și execuție față de cel mai important mecanism participativ de management pe orizontală” . 
Ponderea ierarhică indică “numărul de persoane subordonate nemijlocit unui 

conducător”. 
Relațiile manageriale se definesc ca “raporturile sau legăturile ce se stabilesc între 

diviziunile organizatorice, instituite prin reglementări oficiale” . 
Relațiile sunt: 

S de autoritate (ierarhice, funcționale, între compartimente, de stat major); 
S de colaborare; 
S de control; 
S de reprezentare. 

Activitatea de secretariat - documente manageriale 
Secretariatul este considerat ca interfață a managerului instituției cu personalul 

angajat și cu persoanele din afara instituției, un auxiliar direct și indispensabil care are ca 
sarcină degrevarea acestuia de unele sarcini auxiliare reuniți sub o autoritate ierarhică. 
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Literatura de specialitate definește secretariatul ca o grupare de funcții și persoane cu 
activități și sarcini individuale complexe. 

într-un secretariat munca secretarelor implică un complex de activități grupate astfel: 

a. activități specifice de secretariat; 

b. activități ce duc la îndeplinire atribuțiile prevăzute în fișa postului; 

c. activități pe care le decid singure: cursuri de perfecționare, instruirea/consilierea 
secretarelor din subordine; 

d. activități de reprezentare a managerului când situația o impune. 
Sarcinile și atribuțiile unei secretare sunt cuprinse în fișa postului care include: 

a. efectuarea lucrărilor de registratură; 

b. lucrări de corespondență primite și emisă de instituția școlară; 

c. organizarea sistemului informațional (primirea, prelucrarea și transmiterea 
informațiilor); 

d. activități de documentare; 

e. multiplicarea documentelor; 

f. corespondența/materiale documentare; 

g. relațiile cu publicul; 

h. evidența de personal și a necesarului de consumabile; 

i. cunoașterea și utilizarea aparaturii de birou/cunoașterea tehnologiei computerizate și 
a programelor specifice acestuia; 

j. primirea, prelucrarea și transmiterea informațiilor; 

k. primirea și transmiterea comunicăilor telefonice; 

l. transmiterea în școală a deciziilor și instrucțiunilor cu caracter de circular; 

m. respectarea disciplinei muncii; 

n. perfecționarea profesională continuă. 
Documentele manageriale la nivelul secretariatului sunt următoarele: 

S Dosarul cu regulamente, ordine, instrucțiuni metodologice, circulare ce privesc 
activitatea educațională, structurate la nivel de ISJ și MEN. 

S Recensământul copiilor 0-6 ani. 
S Registrul de inspecții. 
S Statul de funcții a personalului. 
S Fișele posturilor. 
S Registrul pentru evidența înscrierii copiilor la clasa pregătitoare. 
S Registrele matricole. 
S Cataloagele claselor. 
S Dosarele personale ale elevilor (structurate pe clase și ani de studii). 
S Registrul de evidență a elevilor transferați. 
S Registrul de evidență a elevilor bursieri (documente, decizii și state de plată). 
S Registrul actelor de studii primite și eliberate absolvenților. 
S Cotoarele actelor de studii eliberate și formularele necompletate și neeliberate. 

J Cererile privind eliberarea actelor de studii sau alte documente școlare. 
J Registrul de dispoziții. 
J Registrul de intrări-ieșiri a corespondenței. 
J Dosar cu situațiile statistice anuale/semestriale. 

J Dosarul cu documentele examenelor de corigență (cataloagele examenelor școlare: 
situații neîncheiate, corigențe, diferențe/lucrări scrise elaborate de elevi la diferite 
examene). 

J Dosarul cu documentele examenelor școlare (procese verbale și tabele cuprinzând 
organizarea rezultatelor examenelor: admitere, teste naționale, corigențe, diferențe, 
bacalaureat, după caz). 

J Procese verbale de predare a documentelor de arhivă. 
J Procese verbale de selecționare, aprobări de casare, norme, instrucțiuni, circulare, 

legislație. 
J Indicatoare termene de păstrare, nomenclatrul de păstrare. 
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J Dosarul cu planurile și programele școlare. 
J Planurile de școlarizare. 
J încadrarea anuală a personalului didactic. 
J Contracte de muncă individuale ale personalului din unitate și acte adiționale. 
J Regulamentul de Ordine Interioară. 
J Condicile de prezență (personal didactic, personal auxiliar). 
J Planul de muncă al secretariatului. 
J Orarul școlii. 
J Graficul cu profesorii și elevii de serviciu pe școală. 
J Registrul cu evidența cadrelor didactice înscrise la grade didactice și perfecționări. 
J Registrul de procese verbale al comisiei de salarizare. 

J Registrul de evidența înscrisurilor și a rezultatelor elevilor la diferite competiții și 
manifestări științifice. 

J Registrul de evidență a rezultatelor personalului la diferite competiții și manifestări 
științifice. 

J Registrul cu evidența cărți de muncă. 
J Programul de pregătire suplimentare a elevilor. 
J Programul desfășurării activităților extrașcolare. 

J Registrul de evidență a ștampilelor și sigiliilor. 
J Registrul note telofonice. 
J Caietul de procese verbale ale profesorilor de serviciu pe școală. 

Secretariatul este un auxiliar direct și indispensabil al conducerii, având ca sarcină 
degrevarea acesteia de unele răspunderi auxiliare, creându-i astfel condițiile necesare 
realizării principalelor sale funcții. Secretara trebuie să creeze conditii optime pentru luarea 
deciziilor care reprezintă actul esențial al conducerii. Ea este cronicara evenimentelor 
instituției sale, autoare de anale nepublicate. 

Secretarele sunt managerii propriilor lor firme - secretariatele. Profesiunea de 
secretară nu reprezintă o muncă independentă. Secretara și directorul unității de 
învățământ trebuie să formeze o echipă în adevăratul sens al cuvântului, cu drepturi și 
obligații reciproce pentru fiecare din membrii echipei. Este esențial ca managerul și 
secretara să gândească, să planifice și să acționeze ca o echipă. Munca unui director și cea 
prestată de o secretară sunt greu de separat, acțiunile celor doi sunt complementare, fiind 
direcționate spre același scop și anume asigurarea unui învățământ de calitate, garanție a 
succesului școlar. 

Secretariatul a devenit unul dintre cele mai importante locuri de muncă în societatea 
contemporană, iar activitatea pe care o desfășoară personalul de secretariat este foarte 
solicitantă și cuprinde multe responsabilități care trebuiesc îndeplinite pentru a avea 
rezultatul dorit. 
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Rolul şi locul secretarei  în lumea profesională contemporană 
secretar șef Dima Gabriela 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

 
 

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), 

4) Activităţi de reprezentare a şefilor lor (primiri oficiale, participare la discuţii cu 
parteneri de afaceri, etc.  

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 
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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. 

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.  
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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; 

 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); 
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 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); 

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; 
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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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Convenţiile intertextualităţii 

Mircea Cărtărescu vs. Mihai Eminescu 
Inspector prof. Cuzmanov Carmen 

Inspectoratul Școlar Județean Arad 

 
Moto: „Fiecare scriitor care se naşte deschide în sine procesul literaturii.” 

Roland Barthes  
 

S-a afirmat despre capodopera poetică Levantul că este o epopee a intertextualităţii, întrucât 
Mircea Cărtărescu „repetă” într-o versiune postmodernă marile epoci ale literaturii române, de-
construind şi re-construind traseele gândirii poetice româneşti. Remarcăm, încă din zona paratextuală 
a operei, o atracţie făţişă pentru poetul-mit, Eminescu, ce se transformă pe parcursul operei într-un 
dialog genial, mimat doar de scriitorul contemporan. O piesă extrem de valoroasă în ansamblul 
textului, poate fi considerată replica dată de M. Cărtărescu, prin Totul este scriitură, Glossei 
eminesciene, operând o transpunere programatică la nivelul conţinutului, dar conservând 
particularităţile speciei. Teoreticienii literari, interpretează 
gestul ca pe o actualizare a unui cod poetic. 

Textul eminescian aparţine clasicismului gnomic; Glosa 
lui Cărtărescu îşi dovedeşte, în toate privinţele, 
apartenenţa la postmodernism, dând substanţă 
procedeului pe care l-aş numi parodiere constructivă, 
combinată cu ludicul, ideea de joc şi gratuitate. Extrase din 
textul de tentă parodică, versurile „Lumea în Geneză 
crapă”, de pildă, din strofa-cadru, reflectă mecanismul de-
construcţiei postmoderniste, după cum versul – premisă, 
„Totul este scriitură”, ar putea reprezenta, împreună cu 
glosarea lui, un punct de plecare pentru înţelegerea viziunii scriitorului postmodern asupra realităţii, 
a literaturii, a creaţiei: „Doar poet şi poezie,/ Conştiinţă şi destin,/ Existenţa o învie/ Şi-o fixează pe 
deplin./ Tragi realu-n nări, şi vis/ Tu expiri, altă natură./ Totul este manuscris,/ Totul este 
scriitură.” 

De altfel, Levantul, ca text integral, surprinde prin „teoriile” pe care le emite cu privire la ideile de 
vis, ficţiune, realitate, artă, care „au valoare de univers”, „sunt reale şi tari în inconsistenţa lor, căci de 
oriunde le-am privi, ele stau unele într-altele, ca păpuşile ruseşti, cu singura deosebire că această 
fantastică imbricare a lumilor nu se mai termină niciodată” (explicaţie critică sugestivă pentru ideea 
conţinută de versul „Totul este doar holon” sau „Lumi zidite-n lumi se-adapă…”). De fapt, strofele-
comentariu cuprind o auto-parodiere a scriiturii, a hipertextului şi chiar a autorului, care coboară în 
planul textului: „Cocârjat pe semne care/ Stele sunt în altă lume,/ Scriitorul ţi se pare/ Rege-n ţările 
de spume./ Dar şi el e o stafie/ Doar de câlţi şi doar de rips,/ Şi-auzi pana care-l scrie / Cu troznit de-
Apocalips.” 

Întorcându-ne la hipotext, Glossa pare a fi, la prima vedere, o profesiune de credinţă a 
pesimismului. Considerată mai atent – şi raportată la întreaga creaţie eminesciană, precum şi la 
ansamblul social-politic al epocii – e o meditaţie pe concepte filosofice clasice, şi-n acelaşi timp, o 
satiră. Omul superior se situează pe poziţia cunoaşterii rostului lumii şi a esenţelor, prin detaşare, ca 
act de acuzare sau formă de apărare împotriva ei, lumea putând fi privită ca un teatru. „Actorul” şi 
„regizorul” se află sub stăpânirea „voinţei” din filosofia schopenhaueriană. „Codul etic” propus de 
Glossa eminesciană pretinde retragerea actorului din scena lumii şi transformarea lui în spectator. 

Replica lui Cărtărescu la motivul tradiţional al „lumii ca teatru”, contaminat de ideea „voinţei” 
schopenhaueriene, implică ideea „textului ca lume” şi a „lumii ca literatură” (teme congenere: în 
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tradiţia medievală: „lumea-carte”; în literaturile (post)moderne: „lumea bibliotecă” – la J.L.Borges şi 
Umberto Eco), de unde remarcăm schimbarea „codului etic” eminescian într-unul „poetic”. Aşadar, ni 
se propune o incursiune în laboratorul de creaţie poetică a scriiturii postmoderne. Însă, o astfel de 
iniţiere a Cititorului – instanţă ce joacă un rol decisiv în receptarea textului postmodernist – ridică 
imediat problema relaţiilor dintre autor şi text sau cititor - text. Textul postmodernist nu este o 
creaţie definitivă, ci procesul de interacţionare a scriitorului cu textul, autorul devenind adesea 
personaj. Sintagma „lumea ca text” are de-a face cu relaţia autorului cu textul. Creatorul acestui text, 
autorul, este la rândul lui personaj al altui Text, mai amplu, care are şi el Creatorul lui, iar textul creat 
de acesta a fost fixat în textele altor scriitori… Noua literatură se bazează pe un „stil străin”, mai 
degrabă pe un eclectism al stilurilor, pe baza căruia apare „metastilul” – o formă de comunicare între 
scriitor şi cititor. De altfel, literatura contemporană se bazează pe o reacţie polivalentă din partea 
cititorilor. Autorul, la rândul lui, se află pe poziţia unuia dintre cititorii textului, dispărând ca entitate 
distinctă. 

Dacă discursul liric eminescian este implicat, în cazul textului postmodernist, vorbim despre o 
desolemnizare a discursului poetic. Impersonalitatea lui Mircea Cărtărescu rezidă într-o 
intertextualitate ce ia uneori înfăţişarea unei reprezentaţii de iluzionism, iar lumea textuală (am 
putea spune „hiperlumea”) se validează graţie capacităţii sale creatoare.  

Incipitul Glossei eminesciene vizează factorul temporal, prin „vreme trece, vreme vine”, iar 
recurenţa acestuia în cuprinsul textului (viitor/trecut; capăt/început; „tot ce-a fost ori o să fie”) 
asigură poemului perfectă circularitate şi situează Glossa într-un etern prezent (filosofia lui 
Schopenhauer). Niciun verb la trecut nu există în structura poemului gnomic; din niciun vers nu 
străbate impulsul acţiunii. Glossa reprezintă, după Eugen Todoran, o „generalizare filosofică a ideii de 
«trecere»”, în spectacolul veşnic al lumii. „Trecerea” timpului înseamnă „stingerea eternă”, în 
viziunea eminesciană. Înţelepciunea spectatorului şi tâlcul „comediei de obşte” se întrevăd în privirea 
ironică a celui ce conştientizează că iluzia schimbării este zădărnicie. („Toate-s vechi şi nouă toate”).  

În Glossă impresionează stilul sentenţios şi rece, afişând, surprinzător, mijloace de expresie de o 
mare simplitate. Maximele, traduse în expresii populare, prezente în vorbirea de toate zilele (ca: „te 
întreabă şi socoate”, „ce e val, ca valul trece”, „tu în colţ petreci în tine”, „nătărăii”, „mişeii”, 
„făcând punte”, „cu stea în frunte”, „feri în lături”, „zică toţi ce vor să  zică” etc.), în schimb, 
subliniază adevărurile supreme pe care le conţin. Mijloacele prozodice, forma fixă a glosei (preluată 
de scriitorul postmodern), sunt în perfect acord cu conţinutul de idei”. Pe de altă parte, este 
impresionantă maniera în care M. Cărtărescu utilizează parodia (sau, mai degrabă, pastişa), 
„coabitând” cu Simbolul Poeziei Româneşti, Eminescu, dar transferând totul pe terenul 
„postmodernismului”, căruia, am văzut, îi citează maximele şi îi valorifică procedeele artistice. De 
fapt, este sugestivă o maximă a lui Barthes, care ar putea explica cel mai bine fenomenul Cărtărescu: 
„Fiecare scriitor care se naşte deschide în sine procesul literaturii.”  

Dacă acceptăm că „«Limba veche şi-nţeleaptă», rostită de «gura dulce-a altor vremi» este limba 
glosată de Eminescu şi dacă raportăm Glossa ataractică la entuziasmul poetic al celui care voia să re-
învie şi să lămurească (în sensul alchimiei verbului) limba unei lumi mitice”, prin analogie, vom 
înţelege şi sensul glosării lui Mircea Cărtărescu şi a întregii sale „epopei postmoderniste”. 
G. Munteanu consideră că edificiul operei eminesciene e structurat pe paradigma a trei „invariante”: 
sensibilitatea, reflexivitatea şi fantezia. Fantezia este „zeul asimptotic…” pe care-l elogiază şi Mircea 
Cărtărescu, atunci când luptă cu propriile-i resurse „împotriva idolilor stagnării, convenţiei, 
şablonului”. Este un „antidiscursiv prin discursul interminabil, antisentimental prin exhibarea 
sentimentului, anticalofil prin năstruşnice subtilităţi de scriitură”, fundamentându-şi discursul pe 
exerciţiul unei riguroase libertăţi. 
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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.  

 

 

 

 
 

 



Tribuna sportivului, nr. 12 ~ An școlar 2018-2019 ~ 
 

110 

 

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 
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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. 

 

 


