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Calitatea educaţiei este un deziderat al instituţiei şcolare, un ansamblul de acţiuni și programe
capabile să satisfacă aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, în funcţie de realitățile complexe
economice, politico-administrative și culturale ale unei țări în context european.
A asigura calitatea educaţiei înseamnă a avea capacitatea de a oferi programe de educaţie, în
conformitate

cu

standardele

politicilor

educaţionale

naţionale

și

europene. Acest

proces

complex presupune o bună planificare şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării,
monitorizarea, autoevaluarea și evaluarea rezultatelor și îmbunătățirea lor permanentă.
Sesiunea de anul acesta a colocviilor a răspuns nevoii de colaborare a instituţiilor şcolare, de
schimb de informaţie și experienţa în implementarea standardelor de calitate, de generalizare a bunelor
practici de management al calității. Participanţii au dezbătut cadrul legislativ în acest domeniu,
modalitățile de proiectare a parteneriatului cu toți factorii interesați de calitatea în educaţie, strategiile de
adecvare a Curriculum-ului la cerintele de dezvoltare locala, regională și națională.
Acțiunea le-a oferit participanților flexibilitate, deschidere spre nou, spre comunicarea cu alte
sisteme educaționale, colaborare și transfer de informație. Ea a asigurat o viziune clară a misiunii școlii
în relație cu dinamica schimbărilor pe piața muncii, incitând la reflecție, analiza obiectivă a realității din
propria instituție, încurajând initiațivele instituționale pentru atingerea standardelor de calitate.

SECȚIUNI:
1. Secțiunea „ MANAGERI PENTRU CALITATE”- lucrările au descris exemple de bune
practici și modul în care s-a realizat creșterea calității managementului școlar.
2. Secțiunea „ FORMARE PROFESIONALĂ, IMPACT EDUCAȚIONAL ȘI CALITATE ÎN
EDUCAȚIE”- lucrările au descris impactul dezvoltării profesionale la nivelul instituției
3. Secțiunea „ PROIECTE EUROPENE ÎN SPRIJINUL CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE”- lucrările au descris schimbul de bune practici la nivel internațional, pilon al inițiativelor europene
privind calitatea educației, cu potențial deosebit de schimbare a culturii organizaționale.

MANAGERI PENTRU CALITATE
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ASIGURAREA ŞI IMPORTANŢA CALITĂŢII ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL

Moldoveanu Aurelia Manuela,
Profesor, Şcoala gimnazială nr. 1 Mangalia, Mangalia

Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai
bună, completă şi utilă dezvoltare. Calitatea este dependentă de valorile societăţii în care funcţionează
sistemul respectiv de educaţie. Valorile calităţii în educaţie ar putea fi: democraţia, umanismul, echitatea,
autonomia morală şi intelectuală, calitatea relaţiilor interpersonale, îmbogăţirea comunităţii, inserţia
optimă socială şi profesională, etc. Printre valorile care fundamentează definirea calităţii în educaţie se
pot enumera:
-

şcoala comunică/transmite cultura/civilizaţia;

-

şcoala urmareşte satisfacerea nevoilor şi intereselor imediate ale educabililor;

-

şcoala raspunde nevoilor sociale/comunitare (Oprescu, 2008).
Pentru evaluarea calitaţii educaţiei trebuie identificaţi şi aplicaţi, în fiecare domeniu, indicatori

de performanţă:
-

relevanţi - se referă la rezultatele asupra carora şcoala poate avea influenţă;

-

vizibili şi masurabili - cu instrumente cantitative şi calitative;

-

informativi - iau în considerare contextual şi situaţia în care funcţionează unitatea şcolară

şi pot fi utilizaţi în optimizarea activităţii din şcoală facând posibile comparaţii “transversale” şi
“longitudinale”;
-

acceptabili - percepuţi ca echitabili, accesibili, uşor de înţeles şi de aplicat, ”incoruptibili”

şi controlabili;
-

benefici - creează şi menţin motivaţia şi satisfacerea grupurilor de interes;

-

eficienţi - din punct de vedere al costurilor (Oprescu, 2008).
Sunt necesare câteva competenţe - instituţionale, de grup şi individuale - pentru a asigura

calitatea în educaţie:
-

abilitatea de a identifica finalităţile majore ale dezvoltării unităţii şcolare în cadrul

sistemului şcolar;
-

crearea unei motivaţii puternice pentru atingerea acestor finalităţi;

-

decizia în legatură cu identificarea rezultatelor sistemului şi ale şcolii care pot fi corelate

cu aceste finalităţi;
-

decizia în legatură cu atragerea şi folosirea resurselor sistemului şi ale şcolii;

-

identificarea procedurilor care vor asigura în mod efectiv atingerea scopurilor propuse.
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Evaluarea calităţii în educaţie va fi centrată pe rezultatele învăţării şi se va aplica în mod
diferenţiat în funcţie de calificările acordate. Asigurarea şi controlul calităţii în şcoli se vor face la două
niveluri: instituţional, printr-o autoevaluare internă a rezultatelor, realizată de comisia fiecarei unităţi de
învăţământ preuniversitar, şi transinstituţional, printr-o evaluare externă realizată de Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învaţământul Preuniversitar-ARACIP (Oprescu, 2008).
Problema asigurǎrii şi menţinerii calitǎţii serviciilor educaţionale este una deosebit de importantǎ
cu un impact imediat, dar şi pe termen lung asupra beneficiarilor direcţi ai acestora - elevii, cât şi asupra
beneficiarilor indirecţi - comunitatea, societatea etc.
Calitatea şi asigurarea acesteia nu se întâmplǎ, nu este opţionalǎ, ci este o cerinţǎ imperativǎ a
timpului pe care îl trǎim din cel puţin patru motive: moral (elevii sunt cei cǎrora trebuie sǎ li se asigure o
educaţie care sǎ fie ,,cea mai bunǎ”, contextual (şcolile sunt într-o interacţiune dinamicǎ şi continuǎ cu
societatea şi comunitatea cǎrora le aparţin. Contextul în care acestea îşi desfǎşoarǎ activitatea este într-o
continuǎ luptǎ pentru calitate, ceea ce impune pentru toate instituţiile o creştere a interesului pentru
calitate), supravieţuirea (societatea de azi este una concurenţialǎ), responsabilitatea (şcolile sunt supuse
în mod constant aprecierii şi evaluǎrii celor pe care îi serveşte: elevi, pǎrinţi, comunitate, societate. Şcoala
este un bun al comunitǎţii şi va trebui sǎ dea socotealǎ pentru ceea ce face, motiv care impune existenţa
unor strategii interne de asigurare şi menţinere a calitǎţii - Oprescu, 2008).
Şcoala româneascǎ trebuie sǎ iasǎ din normele stricte ale ideii de transfer de cunoştinte cǎtre elevi,
idée care încǎ mai stǎ ca temei de bazǎ a tot ceea ce şcoala face sau trebuie sǎ facǎ. Şcoala sǎ fie locul
unde elevii primesc informaţii, dar accentul sǎ nu cadǎ pe dimensiunea informativǎ, ci din ce în ce mai
mult pe formare, integrare, relaţionare (Coroi, 2017).
Valorile instituţionale şi viziunea sunt importante deoarece ele dau direcţie şi sens instituţiei,
asigurǎ consecvenţa în acţiune, motiveazǎ şi promoveazǎ angajaţii, pun bazele culturii şcolii (Coroi,
2017).
Iată destule motive pentru a acorda o mai mare atenţie activitǎţii didactice în vederea obţinerii
unui învǎţǎmânt de calitate.
Nu rareori avem ca subiect de discuţie în cancelarie, la cercurile pedagogice sau la şedintele cu
părinţii problema îndepărtării elevilor de ,,carte”(declinul învǎţǎrii). Dar ce facem noi, cadrele didactice,
pentru a îndrepta situaţia?
Conform Cadrului Naţional de Calificări Profesionale, calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe
care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale din domeniul învăţământului şi formării profesionale, stabilit
prin atingerea unor standarde cerute şi a unor rezultate excelente care sunt solicitate şi la care contribuie
participanţii

la

procesul

de

învăţare

şi

ceilalţi

factori

interesaţi(Coroi,2017).

Controlul calităţii include activităţile operaţionale desfăşurate pentru îndeplinirea cerinţelor de
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calitate prin reglementarea performanţelor. Este un proces de menţinere a standardelor, şi nu de creare a
acestora.
Asigurarea calităţii include procesele planificate şi sistematice necesare asigurării unui grad
adecvat de încredere că oferta de învăţământ profesional va satisface cerinţele de calitate specificate.
Activităţile de asigurare a calităţii nu controlează în mod direct calitatea. Acestea implică de obicei
autoevaluarea organizaţiei pe baza unor standarde prestabilite. Prin urmare, aceste activităţi stabilesc
capacitatea organizaţiei de a furniza calificări profesionale la un anumit standard (Coroi, 2017).
Pentru a fi capabili să ne adaptăm la o piaţă a muncii specifică unei societăţi bazate pe cunoaştere,
precum este cea europeană, este necesară implementarea unei politici a asigurării calităţii la nivelul EFP
(Educaţie şi Formare Profesională). Această implementare se va face treptat şi va putea fi în timp
generalizată la întreg sistemul de învăţământ şi formare profesională, inclusiv educaţia adulţilor (Coroi,
2017).
Calitatea este legată de valorile şi aşteptările a trei grupuri principale de utilizatori: participanţii
la procesul de învăţare, angajatorii şi societatea în general. Accentul cade pe îmbunătăţirea calităţii
procesului de EFP, cu accent pe rezultatele învăţării, orientare profesională, sprijin şi evaluare. Se
promovează învăţarea pe parcursul întregii vieţi, prin stimularea în rândul tinerilor a unei culturi de
stimulare a angajamentelor de învăţare pe parcursul întregii vieţi. Astfel, participanţii la procesul de
învăţare şi experienţa de învăţare a acestora reprezintă centrul de interes al sectorului EFP. De maximă
importanţă sunt nevoile participanţilor angajate în procesul de învăţare, precum şi cerinţele comunităţii
şi ale angajatorilor, exprimate într-un mediu mai bine planificat, bazat pe coordonare şi cooperare.
Iniţiativele europene privind asigurarea calităţii în EFP privesc îmbunătăţirea capacităţii de
ocupare a unui loc de muncă, o mai bună corespondenţă între cererea şi oferta de formare şi o îmbunătăţire
a accesului la EFP. Mai mult, în procesul de elaborare şi implementare a cadrului de asigurare a calităţii
din România trebuie să existe o reprezentare adecvată a factorilor interesaţi, în special a partenerilor
sociali (Coroi, 2017).
Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii
instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează
încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie satisface standardele de calitate.
Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie, în
conformitate cu standardele anunţate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă
a calităţii educaţiei (Teacher’s, 2008).
Un plan pentru îmbunătăţirea calităţii la nivelul şcolii are în vedere o serie de aspecte cheie privind
asigurarea calităţii care trebuie elaborate, analizate şi menţinute constant.
Managementul calităţii – asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea
continuă, cele două coordonate ale unei culturi a excelenţei. Conducerea elaborează misiunea, viziunea,
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valorile, politicile şi strategiile instituţiei şi este responsabilă de monitorizarea permanentă a sistemelor
şi a proceselor (Teacher’s, 2008).
Managementul resurselor (fizice şi umane). Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur şi
armonios, care le oferă sprijin. Spaţiile de învăţare sunt echipate adecvat, răspund nevoilor colective şi
individuale ale elevilor. Resursele, metodele de predare şi spaţiile aferente permit accesul şi participarea
activă a tuturor elevilor. Angajarea personalului se face după criterii clare (standarde minime privind
calificările şi experienţa) de recrutare şi selecţie, organizaţia defineşte o fişă a postului, pune la dispoziţia
personalului

programe

de

iniţiere

şi

de

formare

continuă.

Proiectare şi dezvoltare – organizaţia este receptivă la nevoile indivizilor, agenţilor economici şi
comunităţii (factori interesaţi externi), dar şi la diferitele nevoi ale elevilor (factori interesaţi interni).
Organizaţia este preocupată permanent de proiectarea şi dezvoltarea unor programe de studiu care să
răspundă nevoilor factorilor interesaţi, programe ce plasează elevul în centrul lor de interes. Acestea au
un caracter de includere socială, asigurând accesul şi egalitatea şanselor pentru elevi (Teacher’s, 2008).
Bibliografie
1. Irina Coroi - Percepţia calităţii în educaţie, 2017, www.didactic.ro/materiale-didactice/prtceptiacalitatii-in educatie, pag. 1-9
2. Oprescu

Narcis-Doru
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Standarde
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www.oldsite.edu.ro/index.php/articles/11220, pag. 1-5
3. Teacher’s

coner
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Gradul
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Managementul

calitaţii

în

educaţie,

2008,

CADRUL DIDACTIC ŞI EDUCAŢIA DE CALITATE

Prof. Cujbă Nicoleta
Şcoala Gimn.nr.40 „Aurel Vlaicu” Constanţa

“Calitatea educaţiei reprezintă ansamblul caracteristicilor unui furnizor şi ale programului
acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate”. (Dogaru M.,2011,
p.6)
Calitatea educaţiei aratã nivelul de dezvoltare a unei comunitãţi, a unei naţiuni, ceea ce înseamnã
cã are la bazã cultura, tradiţiile şi valorile unei naţiuni, pe care urmãreşte sǎ le promoveze prin politicile
şi strategiile dezvoltǎrii sociale şi economice durabile.
Educaţia este importantǎ atât pentru elevi (beneficiarii direcţi), cât şi pentru comunitate, societate
etc.; elevilor trebuie sǎ li se asigure o educaţie de calitate, într-un învãţãmânt cu instituţii performante,
dotate corespunzãtor cu bazã materialã modernã, adaptatã noilor tendinţe şi cerinţe ale societãţii, cu cadre
didactice bine pregãtite etc. pentru cã elevii de azi vor deveni adulţii responsabili de mâine care vor
dezvolta şi perpetua cultura şi valorile societãţii lor.
Pentru a obţine o educaţie de calitate, toţi factorii principali implicaţi (ministerul educaţiei,
managerii instituţiilor de învãţãmânt, cadrele didactice, elevii, pãrinţii) trebuie sã fie permanent activi, sã
colaboreze, sã se susţinã reciproc. Astfel,
-ministerul educaţiei trebuie sã asigure o reformã de calitate care sã rãspundã exigenţelor societãţii din
toate punctele de vedere;
-managerii instituţiilor de învãţãmânt trebuie sã asigure resursele, baza logisticã, condiţiile pentru o
educaţie de calitate, sã realizeze comunicarea internã şi externã la nivelul şcolii etc.;
-cadrele didactice sã asigure o activitate didacticǎ centratǎ pe elev şi adecvatã noilor cerinţe ale societãţii,
sã se perfecţioneze continuu;
-elevii sã se pregǎteascã continuu, sã se implice activ şi responsabil în propria educaţie, sã participe la
viaţa şcolii, şi nu în ultimul rând,
-pǎrinţii care trebuie sã comunice permanent cu copilul şi cu cadrele didactice, sã implice în viaţa şcolii.
În aceastã lucrare mã voi opri doar asupra unui factor esenţial al educaţiei şi anume, cadrul
didactic/dascãlul/educatorul şi cum acesta poate realiza educaţie de calitate.
“Complexitatea atribuţiilor pe care le îndeplineşte şi rolul de conducere pe care îl exercită în
desfăşurarea activităţilor didactice atribuie profesorului însuşirea de principală resursă umană a activităţii
de instrucţie şi educaţie”(Potolea D., 2008, p. 429).
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Cadrul didactic are în primul rând rolul de a organiza şi conduce activitatea didactică.
Acesta asigurã activitatea centratã pe elev prin documente, prin metode şi mijloace didactice moderne
(brainstormingul, problematizarea, jocul didactic, lucrul pe grupe etc. utilizarea laptopului, internetului,
prezentãri powerpoint, prezi etc), prin lecţii interdisciplinare, transcurriculare care sã îi atragã pe elevi,
sã le stârneascã curiozitatea pentru a descoperi singuri, pentru a le dezvolta creativitatea etc. Elevii fiind
atraşi de materia respectivã, vor deveni pasionaţi, vor dori sã cunoascã mai mult, o parte din ei vor
participa la concursuri, unde vor obţine performanţe.
Pentru a fi în temã cu toate noutãţile şi cerinţele societãţii, cadrele didactice trebuie sã se
perfecţioneze continuu prin obţinerea gradelor didactice, prin participarea la diverse cursuri, prin
realizarea de parteneriate, proiecte, activitãţi extraşcolare etc.
Obţinerea gradelor didactice presupune experienţã în predare, cercetare, pregãtire ştiinţificã şi
pedagogicã de calitate, continuã cu cele mai recente informaţii, metode, mijloace etc. Aceasta în general
este continuatã cu perfecţionarea realizatã prin cursuri. Mai jos câteva exemple de cursuri absolvite,
realizate prin diverse instituţii educaţionale (CCD, Fundaţii, programe Phare, Posdru etc.) şi cum pot
influenţa activitatea didacticã:
- pentru elevii cu cerinţe educative speciale sau din medii dezavantajate recomand cursurile “Curriculum
adaptat şi CES”, ”Tratarea diferenţiatã a elevilor în contextul actual”, „Acces la educaţie pentru grupuri
dezavantajate” etc., cursuri care faciliteazã activitatea cu aceşti elevi, prin înţelegerea dizabilitãţilor lor,
prin cunoaşterea metodelor de abordare, de lucru individualizate, conform cu particularitãţilor elevilor
etc.;
- pentru activitatea de consiliere şi orientare - cursurile: „Consiliere și orientare”, „Implicare,
responsabilitate, parteneriat-sedinţa cu pãrinţii”, „Educaţie mental-emoţională în grupul şcolar” care
înlesnesc gestionarea situaţiilor conflictuale, a clasei la care cadrul didactic este diriginte, a întâlnirilor
cu pãrinţii etc.;
-pentru o promovare cât mai eficientã a şcolii la nivel local, judeţean, naţional şi chiar internaţional prin
parteneriate/proiecte - cursurile: „Cooperare europeană prin parteneriate şi proiecte”, „Promovarea
imaginii unitãţi şcolare in comunitate” (printre altele şi pentru realizarea de reviste, pagina web a şcolii,
popularizarea rezultatelor), , „eTwinning - colaborare internaţională”etc.
De asemenea, un învãţãmânt de calitate presupune ca dascãlul sã realizeze şi încheierea unor
parteneriate/proiecte cu diverse instituţii care sã înlesneascã procesul educativ, fãcându-l mult mai
atractiv prin schimbul de experienţã cu alte şcoli, alte instituţii, prin activitãţile diverse, deosebite, noi,
creative. Mai jos, câteva exemple de parteneri: Palatul Copiilor Constanţa, CJRAE, Centrul cultural
Theodor Burada Constanţa, Casa de Culturã, Societatea de Radiodifuziune, Poliţia, Biserica etc.;
parteneriate cu alte şcoli/instituţii/ONG în vederea realizãrii unor proiecte, de exemplu: „Campania
Globală pentru Educație”, „Tu poţi face diferenţa între o copilãrie furatã şi una salvatã” A.N.I.T.P.7

Centru regional Cta, Proiect comunitar interjudeţean de voluntariat „Ziua Europei”, proiectului “Educaţie
pentru Marea Neagrã” ONG Mare Nostrum etc.
Alte exemple de activitãţi extraşcolare foarte apreciate, foarte atractive pentru elevi realizate de
cadrele didactice sunt: taberele, excursiile, vizitarea muzeelor, vizionarea pieselor de teatru, spectacol,
balet, film (mai nou 4DX), mai nou partiparea la sesiuni de comunicãri etc., activitãţi care îi ajutã sã
dobândească o privire de ansamblu asupra societãţii, sã relaţioneze, sã aplice cunoştinţele în practicã, sã
vorbeascã în public, sã înveţe sã-şi gestioneze emoţiile etc.
În concluzie, un cadru didactic pentru a asigura o educaţie de calitate trebuie să aibă calităţi
pedagogice desãvârşite, o bunã pregătire de specialitate, pentru a-i poate conduce prin diverse metode,
mijloace, parteneriate, proiecte, activitãţi etc., pe elevi pas cu pas, treptat, spre a-i pregăti pentru
sarcinile prezente şi de viitor ale societăţii, fiind astfel mesagerul unor valori sociale, al unui ideal
de viaţă.

Bibliografie:
1.Dogaru, Mariana, Dumitru, Adriana “Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice din mediul urban”. Modulul 6 “Calitate în educaţie”, Bucuresti, 2011
2.Potolea, Dan, “Pregãtirea psihopedagogicã”, Ed. Polirom, Bucureşti, 2008
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DEZVOLTAREA ȘI FORMAREA IMAGINII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Zaharia Mariana-Geanina
Profesor, C.Ş.E.I.”Albatros”, Constanţa

În contextul actual şcoala traversează o perioadă de reformă în sensul descentralizării, asumării
responsabilităţii şcolii ca factor activ în formarea personalităţii ca viitor adult.
Pentru a-şi îndeplini acest obiectiv, şcoala trebuie să câştige încrederea părinţilor şi a elevilor
transformându-i în parteneri ai propriei formări.
Preocuparea şcolii de a-şi promova o imagine credibilă şi realistă este justificată şi de situaţii ivite
ce ilustrează comportamente nedorite (violenţă în şcoală, abuz emoţional şi/sau fizic între colegi de clasă,
sau din partea adulţilor).

La nivelul unităţilor şcolare există responsabilitatea asumată de către un

consilier de imagine, a promovării imaginii şcolii în rândul părinţilor şi la nivelul comunităţii. Totodată
consilierul de imagine are rolul de a stabili relaţii cu instituţiile şi partenerii care ar putea îmbunătăţirii
performanţele şcolii.
În cele ce urmează voi prezenta experimentul pedagogic care a constat în aplicarea unui chestionar
managerilor unităților de învățământ din Constanța (România). La acest chestionar au răspuns 82 subiecți.
După problematica abordată este un experiment psihopedagogic, după numărul variabilelor este unul
multivariat, după scopul cercetării este unul complex, ce include constatarea, formarea și verificarea
rezultatelor obținute.
Obiectivele experimentului de constatare au vizat, în special:
-

Determinarea de către managerii unității de învățământ a componentelor imaginii instituției
școlare pe care o coordonează;

-

Determinarea lacunelor/neajunsurilor în calitate de manager;

-

Determinarea punctelor slabe în formarea imaginii instituției de învățământ

-

Determinarea realizărilor actuale privind imaginea instituției școlare;

-

Determinarea importanței parteneriatului educațional în formarea unei imagini pozitive a unității
școlare.
Pentru atingerea acestor obiective, s-au aplicat metodele: chestionarul de opinii, convorbirea și

observația științifică.
Menționez faptul că observația a avut un caracter științific; acțiunea de observare a fost foarte bine
pregătită dinainte, s-au consemnat datele în ordinea desfășurării fenomenului urmat, managerii au fost
din cadrul tuturor formelor de învățământ încadrându-ne direct în activitățile eșantioanelor investigate.
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Experimentul de constatare a permis să scoatem în evidență următoarele aspecte: 30,4% dintre manageri
sunt din mediul rural și 69,6% dintre manageri sunt din mediul urban.
În ceea ce privește evidențierea componentelor imaginii instituției de învățământ, prin
interpretarea rezultatelor, observăm că imaginea se creează în interior, dar se promovează și se valorifică
în exterior. Imaginea instituţiei de învăţământ este ansamblul reprezentărilor, mai mult sau mai puţin
subiective, sinteza reprezentărilor mentale de natură cognitivă, afectivă, socială şi personală, care îi sunt
asociate şcolii de către parteneri, actori educaţionali şi autoritatea tutelară, cristalizate într-o identitate
specifică.
Componentele care o definesc se pot grupa în: corporale (localizarea şcolii, aspectul interior şi exterior
al clădirii, dotări, aspectul exterior al cadrelor didactice, nedidactice, al elevilor, finalităţile oferite, forme
de organizare a procesului instructiv-educativ); acorporale (numele şcolii, al cadrelor didactice şi elevilor,
serviciile oferite clienţilor, prețul acestora); comunicațiile cu privire la produs (publicitate, acțiuni de
promovare).
Imaginea (reală sau efectivă) reprezintă o sinteză a imaginilor recepţionate. Intensitatea imaginii este un
fel de indicator de dispersie a conţinutului imaginilor recepţionate, ea precizează cât de „centrată” este o
anumită imagine.
În ceea ce privește realizarea imaginii instituției de învățământ, prin interpretarea rezultatelor,
observăm că imaginile despre organizația școlară care se constituie și funcționează în interiorul ei capătă
semnificații deosebite pentru imaginea globală a organizației școlare.
Misiunea instituției de învățământ are ca deziderat principal transformarea școlii într-un furnizor de
servicii educaționale de calitate, adaptate mediului socio-economic, care să satisfacă încrederea
beneficiarilor și să le asigure inserția socio-profesională.
Managerii instituțiilor de învățământ consideră că organizația școlară își creează

propria

identitate în scopul de a modela imaginea publicului despre ea însăși, imagine care este determinată
pentru fiecare persoană în parte de o serie de actori. Imaginea școlii este purtătoarea unui mesaj unic, care
sugerează principala calitate și poziția în universul educațional.
Fiecare școală se deosebește de cealaltă prin ceva, nu există două școli la fel, fiecare are un scop
organizațional propriu. Țintele strategice asumate, prin obiectivele organizației care asigură traducerea
în practică a scopului general, operaționalizarea lui pe domenii de activitate, care fac posibilă atât
asumarea responsabilă de către membrii organizației a scopului general, cât și acțiunea convergentă a
acestora pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv în parte. Personalul organizației – relațiile
oamenilor(interacțiunea umană) și relațiile fiecărui om cu structura de ansamblu a organizației, calitatea
oamenilor. Cultura organizațională cuprinde miturile și credințele; simbolurile, ceremonialurile și
ritualurile; limbajul specific; sistemul de valori și norme care orientează comportamentul. Uniforma
constituie un semn distinctiv și un simbol al imaginii publice, este un element important pentru școală,
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până la un anumit punct, elevii sunt identificați cu școala din care fac parte și reciproc. Uniforma aduce
un plus de prestanță și distincție, care asigură școlii o formă specială de publicitate. Afișajul interior și
exterior în organizația școlară, nu este vorba de panouri și benere scumpe, ci de mici afișe și indicatoare
care sunt plasate într-un loc vizibil, un mic panou sau afiș în față/ intrarea școlii. Prima impresie contează
– Când părinții pășesc în clădire prima dată să fie întâmpinați într-un spațiu confortabil de așteptare, să îi
primească cineva, să li se vorbească politicos. Contează și modul în care este îngrijită grădina din fața
școlii. Clădirea școlii trebuie să arate bine și să devină un punct de atracție civică, unde să se desfășoare
acțiuni culturale ale comunității, întâlniri ale grupurilor locale. Încurajarea sentimentului de mândrie al
profesorilor, al elevilor și al părinților ai căror copii învață în școală. Implicarea în acțiuni, florile plantate
în curte și în clase, rezultatele la concursuri, rezultatele artistice ale elevilor afișate la vedere amintesc
noilor veniți și vizitatorilor, precum și comunității locale, că în acea clădire se desfășoară o activitate
plăcută și se învață, munca voluntară aplicată, curățenia, disciplina au un efect uimitor asupra modului în
care arată școala în interior și exterior.
Prin interpretarea rezultatelor observăm că pentru a ajunge la o comunitate ai cărei membri să
împărtășească valori comune și să se implice activ pentru a se bucura împreună de bunăstare, ni se pare
relevant să inițiem procese de cooperare comunitară în educație pornind de la membrii comunității cu cea
mai mare deschidere de a se implica și cu cel mai bun potențial de a convinge și alți oameni să facă acest
lucru: directorul școlii, primar, consilier local, asistent social, reprezentanții oficiali și neoficiali ai
părinților, reprezentant ONG, agenți economici, și oricare alți actori importanți în promovarea imaginii.
Acțiuni comune precum “porți deschise”, “protecția mediului”, întâlnirile lunare ale părinților la școală
în prezența unui preot, medic, pot fi utilizate ca metode de îmbunătățire a relațiilor cu comunitatea și pot
constitui un prilej de a arăta cum funcționează școala și ce avantaje are aceasta pentru comunitate,
încrederea lor crește ca și capacitatea de a-și susține copiii la școală. Astfel de evenimente se bucură de
o mare popularitate.
După aplicarea chestionarului și analizarea tuturor răspunsurilor, s-au purtat discuții cu managerii
unităților de învățământ pentru a obține date privind desfășurarea procesului educațional ce vizează
imaginea reală a unității de învățământ pe care o conduc. Convorbirile au fost individuale și s-au realizat
pe baza chestionarului aplicat inițial.
Dialogul cu managerii a decurs liber, familial, într-un climat de deplină încredere (în biroul directorului).
În urma discuțiilor am evidențiat următoarele:
- Nu toate răspunsurile din chestionar corespundeau cu părerea exprimată oral de către director. Cauzele
au fost: nesinceritatea sau chestionarul a fost completat de către secretară și acesta doar a semnat fără
a citi cele expuse.
-

Nu am mai găsit la școală același director din anul precedent, iar părerilor actualilor directori nu sunt
aceleași cu a foștilor directori.
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-

Managerii au avut o mai mare lejeritate în a-și exprima părerile despre imaginea școlii prin prisma
relației școală - familie – comunitate.

-

În cele mai multe cazuri numărul parteneriatelor a crescut.

-

Cu trecerea timpului, managerii au descoperit mai multe/variate componente ale imaginii instituției pe
care o coordonează.

-

Prin convorbire, managerii au descoperit unele aspecte care caracterizează doar instituția lor de
învățământ.

Investigația deschide noi perspective de cercetare a impactului relației școală-familie-comunitate asupra
formării conceptului imaginii instituției școlare în condițiile modernizării învățământului.
Referințe bibliografice:
1. BĂRAN- PESCARU ADINA, Parteneriat în educație, familie-școală-comunitate, Editura
Aramis, București, 2004
2. PĂTRAȘCU, D., PĂTRAȘCU, L. et.al. Metodologia cercetării și creativității psihopedagogice.
Chișinău: Editura Știința, 2003
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ELEMENTE ALE CULTURII ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE
Sorina Eftimi
Prof. înv. primar, Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu” Medgidia

Managementul organizației este elementul-cheie în definirea și recunoașterea valorii unei
instituții. Cultura organizațională se naște și evoluează, odată cu organizația. Ȋncepând cu definirea
misiunii, viziunii, strategiilor, proiectele implementate, simbolurile, valori, principii proiectate în vederea
atingerii performanței, până la raportările anuale ale rezultatelor activității, se conturează cultura
organizației școlare, specifică fiecărei instituții de învățământ.
Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu” este un reper pentru învățământul din Medgidia.
Statisticile unității certifică ascendența școlii pe plan local și județean, înregistrată în ultimii patru ani.
Evoluția a fost vizibilă în toate domeniile de funcționare: management institutional, managementul
resurselor umane, dotări, proiecte implementate și, pentru a întregi cumulul de valori, în rezultatele
obținute de elevi la evaluările naționale sau prin participarea la concursuri și olimpiade școlare, la aproape
toate disciplinele. Notabilă este și creșterea populației școlare, înregistrată ( de la 714 elevi în 2013, la
850 elevi, înmatriculați la inceputul anului școlar 2016-2017).
Elemente
Simboluri

Manifestări concrete
Sigla şcolii
Steagul şcolii
Steagul verde
Bustul patronului spiritual, pictorul
Lucian Grigorescu
Galeria succesului
Galeria ,,Lucian Grigorescu”
Performeri pe treptele educaţiei
Cartea de onoare

Modele
comportamentale,
vestimentare,
atitudini fizice
Mituri

- uniforma
- Concursul CAEN 2016 ,,Oameni,
locuri, fapte”
- concurenţa cu alte unități școlare
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Interpretări
- utilizarea siglei în antetul şcolii,
inserat în toate documente oficiale
- arborarea acestor simboluri pe
coridorul principal al şcolii şi în
toate activităţile importante
- amplasarea acestuia la intrarea
principală în școală și în parcul școlii
- prezentarea elevilor de succes ai
şcolii și panoul cu personalul angajat
- expunerea unor reproduceri după
opera pictorului
- evidenţierea şefilor de promoţie,
începând din 1994
- menţiuni ale vizitatorilor
referitoare la activităţile şcolii
- elevii şcolii se evidenţiază prin
uniforma specifică (culoarea roşie)
-promovarea valorilor locale
- existenţa a două şcoli centrale

- Şcoala de fete

Eroi

Ritualuri şi
ceremonii (de
trecere, de
întărire, de
integrare, de
reînnoire)

Norme

Valori

Reprezentări

Credinţe
Înţelesuri

- pictorul postimpresionist Lucian
Grigorescu
-evidenţierea pe coridorul principal al
şcolii a personalităţilor naţionale şi
internaţionale născute în Medgidia
-Ziua Şcolii
- Festivităţile de început şi sfârşit de
anşcolar
-Pensionările și integrarea în colectiv
a colegilor noi
-Ora de dirigenţie, specifică fiecărei
promoții
- Alegerea Consiliului Elevilor
-Serbări, manifestări artistice
-Activităţi de voluntariat ( Crăciun,
Paşti, cazuri umanitare)
ROI / adaptat annual după ROFUIP
-Contractul educaţional cu familia
-Codul deontologic al cadrului
didactic și fişa de evaluare a activităţii
cadrelor didactice
-organigrama instituţiei
- integritate,
-comunicare
-munca în echipă
-dinamism
-respect
-eficienţă ( anexe: valori cheie şi
chestionar cadre didactice)
site-ul şcolii
pagina de facebook
pagina wiki
revista şcolii ,, Labirintul copilăriei”

-existenţa în perimetrul şcolii a
clădirii celei mai vechi şcoli din oraş
( 1904)
- patronul spiritual al şcolii
- portrete şi extrase din bibliografie :
Dan Spătaru Tasin Gemil, Corneliu
Leu, Kemal Karpat, Titus Corlăţean,
I.N.Roman, Corneliu Marinescu
- încurajarea comunicării şi unitatea
colectivului

- adaptarea legislaţiei în vigoare la
specificul unităţii noastre şcolare
- discutate în mod democtratic şi
asumate de Consiliul profesoral,
Consiliul reprezentativ al parinţilor
şi Consiliul elevilor
- reflectarea în comunitate prin
acţiunile şi proiectele şcolii

- popularizarea activităţilor şi
proiectelor şcolii, a legislaţiei în
vigoare, rezultate şcolare, în vederea
informări comunităţii
- începând din 2000, bianuală
Viziunea, misiunea, ţintele strategice ( - expunerea priorităţilor şcolii
anexe)
(bannere, roll-up-uri, )
Obţinerea distinctiei ,,Managerul
- recunoaşterea din partea
anului’2015 şi diplomei de onoare
comunităţii a calităţii şi valorii
procesului educativ derulat în şcoala
noastră.
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Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu” din Medgidia și-a dobândit statutul de ECO-ȘCOALĂ
în anul 2005 și a dezvoltat de-a lungul timpului o colaborare pe cât de frumoasă, pe atât de utilă și
eficientă cu diferite instituții care au ca scop promovarea ecologiei. Numitorul comun al parteneriatelor
constă în educarea copiilor în spiritul dragostei și respectului fată de natură și față de resursele naturale
pe care mediul înconjurător ni le oferă. Programul de activități extrașcolare implementat la nivelul
instituției a inclus și Proiectul ,,Parcul școlii”, care a constat în ecologizarea și valorificarea unei
suprafețe de 120 mp din curtea școlii.
Etapele
proiectului:

Resursele
temporare

umane

materiale

Planificarea

aprile 2016

director
Comitetul
ECO

Promovarea

aprilie 2016

director
Mass-Media
Locală

achiziționarea
materialelor
necesare (
vopsea,
pensule,
răsaduri)
interviuri,
știri, ședințe
cu părinții

Implementarea

mai 2016

Diseminarea

mai-iunie
2016

director
Echipa Ecovoluntarilor
personalul de
întreținere al
școlii
părinți
mass-media
pagina de
facebook a
școlii
site-ul școlii

Rezultate
așteptate

propunerea aprobarea
proiectului
proiectului
către C.A. al
unității

creșterea
numărului
voluntarilor
care doresc
să se
implice
cauciucuri
amenajarea
uzate,răsaduri propriu-zisă
de flori,
vopsea
statuetă din
patromoniul
municipiului
stiri, imagini, mediatizarea
proiectului
filmări,
ECO Parcul
fotografii
Școlii
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Modalități de
evaluare

Formarea
echipei ,,ECOVOLUNTARII”

aprecierile
elevilor,
părinților cu
privire la
eficiența
spațiului
amenajat
minimum 4
activități
extracolare și
școare derulate
săptămânal

Prin activitatea “ECO-voluntarilor”, ajutaţi de o echipã de muncitori, în primăvara acestui an,
spațiul din parcul școlii a fost transformat căpătând noi valențe educaționale.
Noul spaţiu este înconjurat de gard viu și are în centrul său o tablă de şah, care poate servi nu doar
la organizarea unor cursuri opţionale sau concursuri de profil, ci poate fi şi un spațiu de desfasurare a
lecțiilor, asemenea unei săli de clasă sau scena unor activitãţi educative, cultural-artistice în aer liber, mai
ales cã în apropiere a fost amenajatã şi o tribunã pentru publicul spectator.
Ȋn același spațiu a fost amplasată, pe un postament, o statuetă, identificată în apropierea clădirii
fostului Muzeu de Artă. Opera de artă, nevalorificată, care nu a fost identificată în catalogul cu piesele
din patrimonial orașului, de aceea, elevii școlii au fost provocați să o denumească.
Cea mai potrivită propunere a fost ,,ECO INFINIT”, statuia devenind în acest mod un punct de
atracție din curtea instituției, ea fiind asimilată în cutura organizațională a școlii.
Valoarea proiectului a fost recunoscută, prin acordarea următoarelor premii și distincții: Premiul
de Execelență, acordat de C.C.D.G., in cadrul Seminarului Anual ( oct. 2016), Premiul I în cadrul
Concursului ,,Școala mea de nota 10”, organizat de O.N.G. ,,Mare Nostrum” ( noiembrie 2016), Premiul
I, obținut la Festivalul Internațional ,,ECOFEST JUNIOR”( iulie 2016).
Ne-am dorit să demonstrăm că putem realiza povești frumoase în instituția în care ne desfășuram
activitatea, împletind munca, respectul fată de mediu și artă.
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INTERACTIVITATEA MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL CU FAMILIA
Florica Butuc,
Profesor, Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanța
Cristina Brăcăcescu,
Profesor, Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanța

Managementul educațional cuprinde un ansamblu de principii și funcții și metode de conducere
care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ. În prezent, s-a trecut de la conceptul clasic de
„conducere” la cel de „management educațional” și „management pedagogic”.
În centrul relației familie – școală stă, desigur, copilul – elev, ca beneficiar al actului educațional.
Pentru dezvoltarea armonioasă a personalității acestuia, școala și familia trebuie să realizeze un
parteneriat educațional deschis, care constă în a da elevului o cultură activă, a exercita la maximum
capacitățile, a-l ajuta să se maturizeze, să se integreze în societate, să-și asigure autonomia și o comportare
proprie.
Valoarea educației în familie depinde de pregătirea părinților și de înțelegerea corectă a misiunii
lor alături de școală. Aceasta din urmă are un rol însemnat în realizarea coeziunii cu familia apelând la
diverse mijloace și procedee: cursuri, consultații cu părinții, dialoguri pedagogice, vizite la domiciliul
elevilor, cursuri de informare pedagogică pentru tineri și adulți, „școli pentru părinți”, reviste de
specialitate care tratează problemele de educație în familie și rolul lor asupra formării și dezvoltării
armonioase a „adultului” de mâine.
La începutul mileniului al III-lea, schimbările societății la nivel socio-economic determină și
schimbarea relației școală – familie, trecând de la parteneriatul dezvoltat unilateral al „responsabilității
școlii” la împlicarea directă a părinților în activitățile educative inițiate de școală.
La nivelul învățământului gimnazial, conceptul de „partener de educație” se referă la raporturile
dirigintelui cu alți factori educativi, în special cu părinții. Schimbarea mentalității adulților aflați în
preajma elevului – părinți, bunici, frați, alte rude, învățător, diriginte, profesori, consilier școlar, director,
etc. – este absolut necesară.
Un raport asupra relaţiilor dintre şcoală şi familie, bazat pe ancheta de opinie cu chestionare,
prezintă trei motive pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele:
● părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor;
● învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului, o bună parte a educaţiei petrecându-se în
afara şcolii. Concluziile pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale
elevilor, în special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale părinţilor
pot fi favorizate datorită dialogului cu şcoala;
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● grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi cadrele didactice) au dreptul să
influenţeze managementul educațional.
Obstacolele relaţiei şcoală-familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între părinţi, cât
şi la cadrele didactice) sau de ordin material (relaţia şcoală-familie cere un surplus de efort material şi de
timp).
Dr. Gheorghe Bunescu în articolul intitulat „Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor”
consideră, că problema este de atitudine; „este dificil de pretins, atât la părinţi, cât şi la cadre didactice,
ca relaţia de colaborare şcoală-familie să nu fie doar un drept de opţiune".
Reproşurile ce li se fac părinţilor privind colaborarea cu şcoala sunt:
● lipsa de responsabilitate (aşteaptă iniţiativa cadrelor didactice);
● timiditate (lipsa de încredere în sine);
● participare cu ingerinţe (critică cu impertinenţă şcoala);
● preocupări excesive (exclusive) pentru randamentul şcolar (notele copilului);
● contacte limitate cu şcoala (numai în situaţii excepţionale, de criza în comportarea copilului);
● conservatorism (reacţii negative la idei noi).
Reproşurile ce li se fac cadrelor didactice, privind colaborarea cu familiile elevilor sunt similare
dar nu identice, inclusiv privind:
● dificultăţi de a stabili relaţia cu adulţii (tratează părinţii ca pe copii şi nu ca parteneri în educaţia
copilului, decizând autoritar la reuniunile cu părinţii);
● definirea imprecisă a rolului de cadru didactic (oscilează între autonomia tradiţională şi perspectivele
noi ale parteneriatului);
● lipsa pregătirii privind relaţia şcoală-familie.
Date fiind toate aceste probleme şi revenind la necesitatea educaţiei părinţilor în ideea alinierii la
cerinţele şcolii şi cele impuse de idealul socio-educaţional, trebuie remarcate cele trei direcţii de acţiune:
a. sprijinul emoţional (a se da părinţilor ocazia de exprimare a emoţiilor fără critică sau condamnare);
b. sprijinul informaţional ( a li se da părinţilor ocazia de a înţelege propria situaţie şi cea a educaţiei
copilului lor)
c. sprijinul instrumental (ajutor în rezolvarea problemelor care ţin de educaţia copilului).
Îmbunătăţirea relaţiei şcoală – familie implică informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte
şcolaritatea copilului şi presupune, cel puţin, ca fiecare părinte să cunoască:
● obligaţiile legale privind educaţia copilului;
● drepturile de care dispune pentru educaţia copilului;
● importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului;
● metodele de colaborare cu şcoala.
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Instrumentele clasice de colaborare a şcolii cu familia – şi ne referim aici la şedinţele şi lectoratele
cu părinţii, la vizitele la domiciliul elevilor sau la obligativitatea semnării carnetelor de note de către
ambii parteneri în educaţie – sunt departe de a fi suficiente. De aceea am căutat identificarea unor metode
alternative, menite să le completeze pe cele vechi.
Pentru creşterea gradului de încredere şi colaborare a părinţilor cu şcoala pe tot parcursul anului
şcolar, am iniţiat o serie de dialoguri pedagogice.
În continuare, vom prezenta un model de desfăşurare a dialogului pedagogic realizat cu părinţii
clasei a V-a.
Am constatat că părinţii aşteaptă mult acest dialog deoarece vor să înţeleagă „noua şcoală”, viaţa
clasei de elevi, drumul pe care porneşte copilul lor. Dacă părinţii bine informaţi colaborează în munca de
educare, ceilalţi, care sunt mai puţin informaţi, se plâng. Reuşita acestei acţiuni constă în: eliminarea
stresului şi constrângerilor; formularea unei invitaţii scrise (Anexa nr.1); prezentarea unor sugestii
concrete a unor piste de colaborare cu aceştia;
găsirea unor soluţii de colaborare cu părinţii care nu pot fi prezenţi la reuniune; posibilitatea de evaluare
a serviciilor pe care şcoala le oferă părinţilor şi elevilor, de cel puţin de două ori pe an.
Am pregătit şi expediat părinţilor o invitaţie călduroasă, incitantă; am pregătit materialele
necesare şi mediul ambiant în vederea unui climat de încredere şi deschidere faţă de aceştia.
Întâlnirea a debutat într-o ambiantă deosebită, folosind un fond muzical plăcut şi relaxant
(„Anotimpurile” – A. Vivaldi). Am iniţiat o discuţie cu privire la ceea ce aşteaptă părinţii de la şcoală şi
ce aşteaptă şcoala de la părinţi. Am organizat o activitate – tip chestionar – pe grupe de părinţi, pentru o
discuţie de câteva minute pe tema: „Ce înseamnă pentru dumneavoastră un bun diriginte?” (Anexa nr.
2), „Cum un bun părinte poate să colaboreze cu dirigintele?”(Anexa nr. 3). Am abordat tematica
întâlnirii, prezentând demersuri, procedee, strategii care privesc rolul părintelui în ajutorul pe care el
trebuie să îl dea copilului. În încheiere, am solicitat părinţilor să-şi exprime părerea în scris, cu privire la
eficienţa activităţii la care au participat, propunând alte subiecte pentru dialogurile ulterioare.
Am întocmit concluzii privind dialogul pedagogic pe baza comentariilor părinţilor.
Am contactat telefonic, părinţii absenţi la dialogul pedagogic pentru a la face cunoscut programul
desfăşurat cu majoritatea părinţilor şi am fixat întâlniri personale cu anumiţi părinţi, în funcţie de
problemele ridicate de ei sau de copiii lor.
În activitatea cu părinţii am avut în vedere permanent caracteristicile şi necesităţile pe care le au
părinţii:
a) caracteristici: ascultă cu plăcere expunerile teoretice; le este teamă să fie judecaţi pentru ceea ce au
făcut sau nu au făcut faţă de copiii lor; se culpabilizează foarte uşor; sunt neliniştiţi de viitorul copiilor
lor; au puţin timp pe care să-l consacre acestora; sunt interesaţi să stabilească o relaţie foarte apropiată
cu aceştia.
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b) necesităţi: au nevoie de răspunsuri concrete la întrebările puse; au nevoie de un loc aparte pentru
discuţii; au nevoie să li se recunoască competenţele; au nevoie de un climat calm pentru a se exprima; au
nevoie să fie ascultaţi cu respect şi atenţie; au nevoie să fie înţeleşi în ceea ce priveşte îngrijorările şi
lucrurile de valoare dorite de ei.
Unele comportamente ale părinţilor, precum: agresivitatea, culpabilitatea, sustragerea, negarea
constituie o prioritate pentru dialogurile pedagogice pe care le voi aborda în viitor.
Dialogurile pedagogice trebuie realizate eficient şi de un real folos pentru cei doi parteneri
participanţi în desfăşurarea lor. Dirigintele trebuie să privească acest mod de colaborare atât ca o sarcină
profesională, dar şi morală în acelaşi timp. Colaborarea părinţilor alături de profesorul diriginte în
procesul formării copilului în toate planurile personalităţii, presupune cunoaşterea reciprocă şi punerea
de acord în orice demers pedagogic.
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MIJLOACELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: DE LA CELE CLASICE LA MULTIMEDIA

Raluca Grigore,
profesor, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Constanţa

Didactica tradiţională dezvoltă suficient de detaliat categoriile şi rolul diferitelor mijloace de
învăţământ, orice autor încercând să identifice progresele lor, atât ca tehnicitate, cât şi ca utilizare
tehnologică concretă. Orice atitudine extremă faţă de integrarea lor concretă în activităţi poate conduce
la ineficienţa formativă1:
✓ fie abuzul de mijloace, chiar dacă se invocă învăţarea concretă, perceptivă, ceea ce însemnă
dispersarea şi îndepărtarea sintezei, a aplicaţiilor;
✓ fie limitarea la materialul didactic simplu, care dăunează operaţiilor mentale, etapelor învăţării;
chiar utilizarea unui singur exemplu, fie pentru o clasă de obiecte, fie pentru o serie de însuşiri,
duce la trecerea rapidă de la o analiză, o exemplificare la generalizare, ceea ce nu susţine o
prelucrare mai amplă a informaţiilor;
✓ fie introducerea mijloacelor, dar cu menţinerea concepţiei clasice asupra activităţii, învăţarea prin
condiţionare, iar mai puţin prin rezolvarea de probleme, operaţii de prelucrare;
✓ fie în determinarea lor, profesorul ţine cont de obiective, dar nu le alege corespunzător, ca în cazul
strategiilor;
✓ fie folosirea abuzivă a unui mijloc care nu conduce la realizarea obiectivelor, dacă nu solicită
procese variate;
✓ profesorul poate realiza o alegere mai bună dacă, atunci când operaţionalizează obiectivele, se
gândeşte, după resursele existente, la variante de combinare a mijloacelor, urmând apoi selectarea
şi integrarea lor;
✓ fie nu se dozează corect timpul de utilizare, nu se echilibrează folosirea în diferitele faze ale
învăţării, cunoaşterii, fie se limitează numai la antrenarea proceselor cognitive concrete.
Atunci putem contura următoarele criterii de apreciere a utilizării eficiente:

1

Elena Joiţa, Educaţia cognitivă. Fundamente. Metodologie, Iaşi, Polirom, 2002, pp 160-163.
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✓ gradul de participare a elevilor: interesul pentru cunoaşterea desfăşurării unor procese,
evenimente, formularea de întrebări, căutarea de răspunsuri cu sprijinul lor, participarea la
rezolvarea de sarcini/ probleme, în căutarea soluţiilor;
✓ măsura în care au sprijinit operaţiile de cunoaştere prin cercetare independentă sau în grup, prin
analogii, au fost suport pentru analize şi confruntări în interpretare, pentru rezolvarea de situaţii
problematice, singuri sau cu sprijin;
✓ măsura în care au stimulat interesul pentru învăţare, au contribuit la facilitarea înţelegerii,
construirea cunoştinţelor;
✓ măsura în care au sprijinit priceperile, abilităţile cognitive, au creat motivaţii pentru cunoaştere,
au facilitat relaţiile de comunicare, diversitatea procedeelor de prelucrare a informaţiilor.
Cartea şcolară, fişe de muncă independentă au rol în informarea de bază, prin expunere, conversaţie;
în demonstrarea pe scheme, ilustraţii, tabele; în efectuarea de exerciţii variate, noi aplicaţii; în rezolvarea
de probleme, pe enunţuri date; în oferirea unor elemente de sprijin în învăţare; în efectuarea de lucrări
practice, proiecte, studiul documentar independent; în sugerarea unor tehnici de creativitate; în tratarea
diferenţiată, personalizată; în probe de verificare.
Planşe, ilustraţii, scheme, schiţe, tablouri se pot afirma ca auxiliare în conversaţia de înţelegere,
creaţie, explicaţie; în exerciţii de observare, descriere, comparare, recunoaştere, analiză a elementelor,
însuşirilor; în rezolvarea problemelor de analiză, sinteză, aplicare, explicare în expunere, descriere,
modelare; în rezolvarea unor tehnici de creativitate; în expunerea, observarea unor informaţii selectate;
în demonstrarea unor fenomene, situaţii, sisteme; în exerciţii de grupare, selecţionare, completare; în
descoperirea independentă de relaţii, soluţii; în prezentarea de cazuri, modele, proiecte; în probe de
verificare.
Harta şcolară, planuri, diagrame devin anexe ale metodelor în demonstrarea unor afirmaţii din
expunere, explicare; în exerciţii de dobândire, de fixare, de aplicare; în formularea de probleme, în
explicaţii; în susţinerea formelor de conversaţie tematică; în verificarea cunoştinţelor, priceperilor de
orientare în spaţiu.
Portrete, tablouri pot fi folosite în observarea, descrierea, explicarea unor detalii; în exerciţii de
recunoaştere, corelarea cu aspecte biografice; în studiul documentar independent, în studii de caz; în
efectuarea de demonstraţii simple, combinate; în susţinerea de expuneri, conversaţii tematice;
în exerciţii de corelare, de creativitate.
Albume didactice, colecţii tematice pot influenţa exerciţiile de observare, analiză, recunoaştere,
rezolvare, completare, grupare, soluţionare, denumire, sistematizare, de creativitate; demonstrarea unor
soluţii verificate, în susţinerea modelării, a unor lucrări aplicative, proiecte; descoperirea independentă a
relaţiilor, în formularea de întrebări- problemă; probele de verificare.
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Diapozitive, filme, montaje audio-video pot fi adjuvante în demonstraţii prin imagini, în expunere,
descriere, explicaţie, conversaţie, povestire; în observarea independentă, descoperirea unor operaţii,
elemente, structuri, aplicaţii; în exerciţii de recunoaştere, de analiză, de comparare, de creaţie; în rezolvări
de probleme, formulări de soluţii; în susţinerea conversaţiei, dezbaterii, instructajului; în prezentarea,
analiza de cazuri, modele, demonstraţii; în probe de verificare.
Valoarea formativă a mijloacelor de învăţământ şi mai ales a noilor utilităţi tehnice nu au relevanţă
pedagogică, cognitivă, decât dacă sunt utilizate pe lângă metode real-active. Aceasta pentru că ele sunt
relativ valabile, în măsura în care şi elevul este motivat să participe la cunoaştere, să înveţe activ. 2 Atunci
profesorul poate să ofere un larg evantai de resurse, să le antreneze într-un context actual, să mobilizeze
abilităţi şi competenţe înalt cognitive, să permită interacţiuni între elevi, să sprijine acumulări de
cunoştinţe noi, să depăşească simpla achiziţie, să stimuleze curiozitatea epistemică. Unităţile tehnologice
nou introduse sunt benefice numai când vizează activitatea mentală, ating nivelul calităţii şi profunzimii
prelucrării cu informaţiile vehiculate. Chiar dacă elevii manevrează calculatorul, eficienţa lui nu depinde
de faptul că ei ştiu să-l utilizeze, ci de aspectele pedagogice (obiective urmărite, metode active, situaţii
de integrare). De aceea, utilitatea lor trebuie să se raporteze la interactivitatea funcţională şi
interactivitatea relaţională în situaţiile de cunoaştere, învăţare. Metodele active sunt de bază, iar nu simpla
cunoaştere şi manevrare a tehnologiei. Atunci şi utilităţile tehnologice au aceleaşi roluri ca şi metodele
active (ca auxiliare): de informare, de facilitare a interacţiunilor şi de producere de cunoştinţe noi, modele,
concepte, rezolvări de probleme.
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ–FAMILIE- SOLUȚIE A CREȘTERII CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIA OFERITĂ DE ȘCOALĂ
Laura-Viorela Munteanu
Profesor, Școala Gimnazială ,,L. Grigorescu “Medgidia

MOTTO: ,, Ceea ce te face fericit este fericirea copiilor tăi, mai mult ca a a ta.”(H.de Balzac)

1.

Ca localizarea geografică, Şcoala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu” se află situată în centrul

Medgidiei. Datând de peste patru decenii, această unitate şcolară a consacrat dascăli valoroşi, care şi-au
scris cu litere de aur numele pe firmamentul educaţiei a numeroase generaţii de elevi. Clădirea- anexă,
care datează încă din 1906, aminteşte că aici a funcţionat ,,Prima şcoală de fete” din Medgidia.
În

şedinţa Consiliului pedagogic al Şcolii medii mixte se hotărăşte, pe 8 octombrie 1957,ca aceasta

să poarte numele de “Nicolae Bălcescu”, nume pe care l-a păstrat şi cea a cărei construcţie a început în
1960 şi şi-a deschis porţile în 1962, având un efectiv de 1.031 elevi. Liceul ” Nicolae Bălcescu” avea
clase primare, gimnaziale şi liceale. În 1982, liceul s-a separat de Şcoala generală şi s-a mutat într-o altă
clădire. Din acel moment a devenit Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 Medgidia.
29 ianuarie 1994 devine o dată de referinţă pentru şcoala noastră, deoarece din acel moment instituţia
împrumută numele artistului plastic născut în Medgidia, Lucian Grigorescu, iar 2 februarie, ziua de
naştere a ilustrului pictor, devine ziua şcolii.
La începutul anului şcolar 2009¬¬-2010, Şcoala Gimnazială “ Lucian Grigorescu” asimilează, prin
comasare, şi Şcoala ,,Carasu’’Medgidia. Şcoală cu tradiţie în oraş, întemeiată în 1957, aceasta din urmă
a fost onorată de un număr impresionant de elevi, dar, în ultimii ani, a avut

un efectiv în scădere.

Fuziunea s-a produs firesc, astfel că astăzi cele două entităţi au devenit un tot unitar, puternic şi
indestructibil.
2. Consiliul Reprezentativ al Părinților Școlii Gimnaziale ,,Lucian Grigorescu”
Consiliul Reprezentativ al Părinților a înființat, în anul școlar 2002-2003, în februarie, cu ocazia
aniversării a 12 ani de când instituția poartă denumirea de ,,Lucian Grigorescu”, Asociația de Părinți
,,Lucian Grigorescu” Medgidia. De atunci, asociația, care este este non-guvernamentala, non-profit,
independentă și cu beneficiu public, s-a consolidat și dezvoltat.

în scopul susţinerii, modernizării,

creşterii eficacităţii şi calităţii, şi a îmbunătăţirii continue a învăţământului , dar și a susţinerii şi
promovării intereselor copiilor şi părinţilor din învăţământul preuniversitar în relaţiile cu profesorii şi
conducerea şcolii, ISJ și alte instituții partenere în educație. De aceea , asociaţia s-a implicat în proiecte
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din domeniile educaţiei, cooperării naţionale şi internaţionale, societăţii civile şi culturii, demonstrând
colaborare, creativitate, integritate, obiectivitate.
3. Instituția pune mare preț pe parteneriatul cu părinții, Consiliul reprezentativ al acestora fiind un factor
de decizie . De aceea, la fiecare început de an școlar, la primele ședințe cu părinții, d-na director trece și
îi salută, le mulțumește pentru implicare și le ascultă doleanțele, opiniile, sugestiile.
Doi reprezentanți din CRP al școlii fac parte din Consiliul de Administrație al școlii, aceștia sunt invitați
la toate ședințele și participă la și la adunările constituite cu prilejul evaluării anuale a directorului de
către ISJ Constanța. În cadrul CA părinții își exprimă opinia în legătură cu disciplinele opționale care, în
prealabil, sunt propuse de părinții, în Consiliile Parentale ale fiecărui colectiv.
Deși părinții se întrunesc, conform graficului asupra căruia au convenit, ori de câte ori se impune,
Consiliul Director al CRP este consultat de către d-na director.
Organizarea de Consilii Parentale ale claselor: în ședințele cu părinții, un moment îi este dedicat
lectoratelor pregătite de cadrul didactic care coordonează clasa, orgnizarea de întâlniri cu părinții, în
scopul prelucrării metodologiilor examenelor naționale de , Testare Națională-pentru clasele a II-a, a IVa, a VI-a și a VIII-a , sau a Metodologiei de Admitere la liceu sau la SAM, a diseminării rezultatelor
înregistrate de elevi la examenele de Testare Națională (pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a) și a
simulărilor examenului de Testare Națională aplicate elevilor de clasa a VIII-a.
Din dorința de a-i informa permanent și de a obține un feed-back din partea părinților, d-na director a
deschis o pagină de facebook, pe care postează fotografii din activitățile școlii, informații utile, aflânduse în dialog constant cu părințți, de altfel și ei beneficiari ai educației oferite de școala noastră.
4. Familiile elevilor din ciclul primar, mai ales sunt invitate să participe le lecții deschise, la diferite
serbări școlare. De Ziua Școlii s-a derulat o serie de activități, sub genericul : ,,Ziua şcolii este o
sărbătoare în familie”, coordonate de către un părinte, care le-a vorbit elevilor despre meseria pe care o
are (,,Educație pentru sănătate”, părinte Hermeneanu Mădălina, ,, Lecţie de advertising”, părinte
Voinescu Denisia

,,, Bucătărie tradiţională din Republica Moldova”, părinte Dup Marta, ,, Tradiţii

tătăreşti”, părinte Husein Amine, ,,Şcoala românească, între tradiţional şi modern”, părinte –preotul
Crăciun Nicolae, ,,Fashion Style”- părinte ,Toma Alina ,,Cum salvăm o viaţă? ”-Minciună Aura, ,,Biroul
de contabilitate al iepura-şilor”-Sişcu Minica- contabil, ,,Artă culinară”- Dogaru Genovica, ,,Cofetari
pentru o zi”, Bâgu Ana Maria și Lungu Florentina, ,,Design-eri în devenire”- Cîrstea Emilia

,

,,Călătorie la Londra”- Mafteiu Mirela, ,,Truditorii pământului”-Familia Spilcea, ,,Biblioteca şi tainele
ei”- Georgescu Mirela, ,,Sanitarii pricepuţi”-Vlădăreanu Simona, ,,Stop violenţei! ”-Dima Costel și
,,Fotografia- arta de a fura timpului clipe” Dragomir Lăcrămioara). Momentele au urmărit consolidarea
relațiilor dintre școală, familie și comunitate și a antrenat toți factorii implicați în procesul educativ, întrun parteneriat correct și firesc, în beneficiul elevilor.
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Un rol important îl au părinții în colectarea de deșeuri , de către elevii școlii noaste, care derulează o
mulțime de activități cu specific ECO, pentru derularea Programului Mondial ECO-Școala. Anul acesta,
în luna martie, am participat la Olimpiada deșeurilor” , respectând condițiile de înscriere, colectarea a
cel puțin 5 kg de baterii pe clasă. Ulterior acestei etape, s-a solicitat colectarea de electro-casnice, astfel
că părinții au cedat obiecte de uz electrocasnic .
De asemenea, părinților le datorăm și colectarea de maculatură. De exemplu, numai în acest an, în
intervalul aprilie-iunie, s-au adunat 3 tone de maculatură. Cu banii care s-au câștigat în urma valorificării
acesteia, Asociația de Părinți a propus achiziționarea de diplome, la finalul anului școlar, pentru premianți
și absolvenți.
Părinții susțin și activități de voluntariat: de Crăciun, sau în prejma sărbătorilor pascale, elevii donează
pachete cu hăinuțe și alimente copiilor sărmani sau persoanelor din medii nevoiașe, cu sprijinul financiar
al familiei. Atunci când a fost necesar, părinții au asigurat transportul pachetelor, punând la dispoziție
autoturismul personal.
Părinții sunt invitați să participe la serbările școlare de deschidere sau de încheiere a anului școlar, la
activități de tipul ,,Ultima oră de dirigenție”/ ,,La revedere clasa a IV-a” organizate de a absolvenții de
clasa a VIII-a/ a IV-a, la serbări dedicate mamei, zilei naționale, de Crăciun sau de Paște. De nenumărate
ori, părinții contribuie la organizarea acestor activități,

susținându-le financiar, prin asigurarea

vestimentației copiilor sau prin suportarea cheltuielilor cu transportul.
5. Din fondurile Asociației de Părinți ,,Lucian Grigorescu”, școala fost sponsorizată prin:
dotarea sălilor de clasă cu videoproiectoare, premierea elevilor merituoși (cu rezultate la concursuri și
olimpiade școlare, etape superioare) în bani, achiziționarea de diplome și cărți pentru premierea elevilor,
la final de an școlar, - premierea colectivelor de elevi care au obținut Premiul I, al II-lea și al III-lea la
concursul derulat în cadrul programului ,,ECO-Școală”-,,Cea mai frumosă și curată clasă”(Premiul I- o
excursie la Constanța, Premiul al II-lea – pizza și suc, Premiul al III-lea tort și suc), dotarea bibliotecii cu
fond de carte, în două rânduri cu 80 de volume, amenajarea peretelui coridorului de la parter al școlii
cu fotografii care promovează elevii cu rezultate la olimpiade și concursuri școlare și competiții sportive.
6. Conjugată cu o viziune managerială modernă, creativă și entuziastă , susținerea de către părinți a
actului educațional din școală a generat sporirea capitalului de imagine al școlii în comunitate și atragerea
de populație școlară, deoarece, activitatea educativă se desfășoară într-un spațiu modern, agreabil,
atractiv, pocesul-instructiv-educativ este de calitate, având în vedere mijloacele moderne de predareînvățare, se înregistrează performanță școlară, reflectată în numarul mare de premii și mențiuni, obținute
de elevii școlii, iar, anul trecut, școala s-a situat, la nivel de județ, pe un loc fruntaș în ceea ce privește
rezultatul obținut de elevii de clasa a VIII-a, la Testarea Națională.
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REZOLVAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ- REDUCEREA VIOLENŢEI ÎN
ŞCOALĂ

Agafiţei Daniela,
Profesor, Şcoala Gimnazială Nr 3 “Ciprian Porumbescu”, Constanţa
Neacşu Alina Daniela,
Profesor, Colegiul Tehnic de Marina “Al. I. Cuza”, Constanţa

Problema violenţei în şcoală poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi cei implicaţi
în actul educaţional. Cu atât mai mult cu cât şcoala dispune de importante resurse pentru a concepe
programe de prevenire a violenţei şi pentru a rupe cercul vicios al violenţei în mediul şcolar. Pentru a
putea derula un program de prevenţie şi intervenţie este importantă înţelegerea fenomenului de hărţuire
şi violenţă în şcoli şi caracteristicile atât ale agresorilor cât şi ale victimelor.( Agrabian Mircea, Şcoala,
familia, comunitatea ,Editura Universitaria, 2007).
Legătura familie – şcoală – comunitate reprezintă un tot unitar, o relaţie de interedependenţă în
care fiecare dintre elemente consituie o proiecţie pe scară mai mică a celoralalte. (Cezar Caluschi,
Combaterea violenţei în şcoli: o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi copii).
Modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor dintre familie, şcoală, comunitate:
•

O mai mare implicare a fiecăreia dintre părţi – prin asumarea reponsabilităţilor aferente.

•

Sporirea transparenţei, bazându-se în acelaşi timp pe celelalte.

•

Oferirea de modele de implementare a unor astfel de metodologii care au avut succes şi asigurarea
perfecţionării unor specilişti care să ghideze procesul.

•

Realizarea de parteneriate între şcoli, pentru schimburi de experienţă, precum şi de parteneriate între
diferite insituţii şi şcoală.

•

Organizarea de lectorate cu părinţii, pe diferite teme, atât la nivelul comunităţii cât şi la nivelul şcolii.

•

Promovarea schimbărilor vizate prin afişe, realizarea de documentare, spoturi etc.

•

Gândirea schimbărilor în paşi, cu acordarea unui timp de graţie pentru adaptare la noile norme.
•

Asigurarea unei informări solide şi transparente, accesul la informaţie trebuind să fie facil,
deschis ( Iluţ P., Valori, atitudini şi comportamente sociale – Teme actuale de psihosociologie) ,
Editura Universitaria, 2007

Activităţi derulate în cadrul Proiectului “Stop violența!”:
•

“Comportamentul pozitiv intr-o şcoală sigură- fără violenţă!”

•

“Violenţa- drumul către delicvenţă”
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Activitate de informare, formare de competenţe, creaţie, concurs.
Obiective specifice:
•

Sensibilizarea şi responsabilizarea elevilor, părinţilor, personalului didactic privind consecinţele
actelor de violenţă;

•

Cunoaşterea şi prevenirea fenomenului de delicvenţă;

•

Formarea capacităţii de susţinere adecvată a drepturilor proprii;

•

Reducerea actelor de violenţă la nivelul şcolii.

Obiective operaţionale:
Elevii vor fi capabili să:
•

Recunoască formele de manifestare a agresivităţii şi factorilor de risc;

•

Demonstreze comportamente de intervenţie adecvată în cazuri de violenţă, abuz, devianţă;

•

Promoveze asertivitatea ca modalitate de comunicare şi comportament;

•

Recunoască şi să gestioneze situaţiile conflictuale, identificând cele mai optime căi pentru
rezolvarea problemelor.

Metode de lucru:
•

Dezbaterea, procesul tematic, prelegerea, jocul de rol, lucrul în echipă, realizarea de poster,
chestionarul.

Mijloace didactice:
•

Rapoarte IPJ, articole de presă, prezentări PPT, studii, fişe de lucru, postere.

•

Parteneriat cu Poliţia de Proximitate şi prezenţa poliţiştilor de proximitate.

•

“Lanţul atitudinilor pozitive”
Activitate de informare, lucru în echipă, joc.

Obiective specifice:
•

Identificarea etapelor de agravare a comportamentelor agresive;

•

Identificarea comportamentelor violente şi prevenirea fenomenului de delicvenţă;

•

Utilizarea atitudinilor pozitive în relaţiile interumane şi comunicarea asertivă.

Obiective operaţionale:
Elevii vor fi capabili să:
•

Identifice gradual etapele de manifestare a violenţei;

•

Lucreze în echipă pentru rezolvarea problemelor propuse de joc.

•

Găsească soluţii pentru aplanarea conflictelor de grade diferite apărute în viaţa clasei.

•

Aplice comunicarea asertivă şi utilizarea atitudinilor pozitive.

Metode de lucru:
•

Jocul, lucrul în echipă, expunderea, demonstraţia, problematizarea, concurs între echipe.
29

Mijloace didactice:
•

Lanţul atitudinilor pozitive, chestionare, fişe de lucru în echipă.

•

Parteneri: părinţi, educatori, profesori.

•

Să exmatriculăm violenţa!

Activitate de dezbatere, informare, conştientizare a problemelor legate de agresivitatea în şcoală,
soluţii pentru prevenirea şi reducerea violenţei şi despre aplicarea sancţiunilor.
Obiective specifice
•

Sensibilizarea elevilor privind temele ridicate în activitate: Lovirea copiilor NU este o joacă,
TĂCEREA nu reprezintă o soluţie, Problememle NU se rezolvă prin violenţă, Grupul ar trebui să
sprijine, NU să agreseze!

•

Conştientizarea gravităţii unor agresiuni verbale, fizice, psihice;

•

Formarea capacităţii de ajutorare în grup;

•

Conştientizarea efectelor sancţiunilor,

•

Identificarea unor soluţii pentru prevenirea şi reducerea violenţei.

Obiective operaţionale:
Elevii vor fi capabili să:
•

Identifice soluţii pentru reducerea şi prevenirea violenţei.

•

Analizeze gravitatea unor fapte şi importanţa sancţiunilor.

Metode de lucru:
•

Dezbaterea, analiza unor situaţii problemă specifice, vizionări de filme specifice, studii de caz,
reflexia, lucrul în echipă, Turul Galeriei.

Mijloace didactice:
Filme de la Internet, afişe, PC, postere, pliante, fişe de reflexie.
•

Tema de dezbatere: Aplicarea de sancţiuni reprezintă o măsură eficientă de prevenire şi
combatere a violenţei în şcoală?
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ŞCOALA DE VARĂ – INVESTIŢIE ȊN VIITORUL COPIILOR

Elisabeta Custara,
Profesor ȋnvăţămȃnt primar, Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Dr. C-tin Angelescu”, Constanţa
Vacanţa de vară este o perioadă lungă de libertate pentru toţi copiii. Cei mai mulţi dintre ei nu-şi
pot permite să-şi petreacă vacanţa mare altundeva decât acasă. Sondând copiii, vom descoperi că, deşi se
bucură că a venit vacanţa, îşi doresc totuşi să fie împreună cu alţi copii, să aibă un îndrumător adult pentru
jocurile şi activităţile lor, care să vină cu propuneri, chiar şi cu statut de negociator, să le susţină ideile
lor şi să le dea formă activă. De aceea, după o perioadă de libertate totală de la începutul vacanţei, copiii
devin dornici de activităţi organizate. Ideea Şcolii de vară a fost şi este una excepţională în acest sens.
Experienţa şcolii de vară desfăşurate în instituţia noastră în anii trecuți, a avut un foarte mare
impact asupra copiilor participanţi astfel că, povestind cele mai frumoase momente ale vacanţei mari,
aceştia au situat Şcoala de vară pe primul loc şi s-au asigurat de promisiunea noastră că vom repeta
experienţa şi în următoarele vacanţe. Pe de altă parte, ca profesori la clasă şi voluntari în cadrul
proiectului, am constatat vizibil că acei copii care au participat aveau o altă deschidere faţă de implicări
în proiecte, o mai mare siguranţă şi stimă de sine în situaţii în care trebuiau să-şi susţină un punct de
vedere personal şi, mai ales, o mai evidentă capacitate socializare şi organizare.
De asemenea, deoarece în şcoala noastră învaţă un număr destul de mare de elevi cu situaţie
financiară redusă şi elevi de etnie romă, avem în vedere şi activităţi care să le insufle dragostea pentru
şcoală, în paralel cu crearea de situaţii concrete în care aceştia să se simtă valorizaţi prin oferirea unui
spaţiu mai mare de afirmare a capacităţilor şi aptitudinilor lor. Pentru aceşti copii, esenţial este să le
oferim modele de petrecere a timpului liber care să contracareze practicile de copiere a unor atitudini şi
obişnuinţe, manifestări nepotrivite, împrumutate de la cei mai mari.
Şcoala de vară sau Ştrengărel ȋn vacanţă este un proiect care se desfăşoară an de an ȋn instituţia
noastră, ţinând cont de specificul local al comunităţii, care se regăseşte în profilul copilului şcolii noastre,
bazându-ne pe entuziasmul curiozităţii caracteristic vârstei, luând în considerare propunerile şi aşteptările
formulate de copii, am propus, prin acest proiect, activităţi care să-i ţină aproape de şcoală, să le ofere o
alternativă valoroasă în petrecerea plăcută şi instructivă a vacanţei, nu doar pe parcursul timpului petrecut
în cadrul proiectului ci, mai ales, pentru cel petrecut mai apoi acasă, cu grupul de prieteni, colegi, vecini,
rude sau chiar individual.
Dincolo de toate acestea, trebuie să accentuăm esenţa proiectului – socializarea, prin adaptare la
celălalt, prin respectarea regulilor de grup. Copiii învaţă să descopere împreună, să comunice, să se
organizeze, să respecte reguli, să avanseze propuneri, să aibă încredere în sine şi, mai ales, să se bucure
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împreună. Experienţele de grup încheagă prietenii, dărâmă barierele prejudecăţilor, dau naştere la
solidarităţi şi adaptări la situaţii sociale în miniatură.
Acest proiect ne-a oferit ocazia de a constata cu bucurie că, desi nu este uşor pentru dascăli (care
trebuie să muncească mult ȋnainte de a propune o anumită activitate, să se gȃndească la alternative şi
metode de a-i motiva plăcut pe copii, să fie atenţi la impactul celor propuse, la feed-back-ul copiilor sau
al părinţilor acestora), acest tip de educaţie non-formala aduce satisfacţii personale şi profesionale
profunde. La sfȃrşitul unei zile te poţi simţi obosit, uneori nemulţumit, dacă o activitate la care te-ai gȃndit
mult şi ai crezut că "va merge perfect" nu a ieşit chiar aşa cum credeai, dar ȋntotdeauna mulţumit de o
ȋmbrăţişare caldă de copil, de un "wow" sincer, de un telefon emoţionant de la un părinte surprins de "cȃt
de fericit a venit azi fiul meu de la şcoala!".
Totodată, am ȋnvăţat din organizarea şcolii de vară că auto-evaluarea este mai importantă ca
niciodată, dacă vrei să nu te abaţi de la valorile metodei educaţionale ȋn care crezi (cea democrată, nonformală): e necesar pentru adulţi implicaţi ȋn acest proces să aibă o gȃndire critică antrenată, pentru a
observa cele mai mici, ȋnsă esenţiale uneori, detalii. Numai aşa putem identifica acel "spark of a genius"
la un copil care descoperă cu noi şi se ȋndrăgosteşte de lumea teatrului, de exemplu. Numai aşa ne putem
măsura propriile abilităţi de relaţionare cu copiii de toate vȃrstele, provenind din medii diverse, cu abilităţi
cognitive şi emoţionale aflate ȋn diferite stadii de dezvoltare. Acest "examen" permanent pe care ȋl dau
profesorii ȋmpreună cu copiii arată cȃt de puţin relevantă este examinarea clasică, formală. Cȃt de puţine
aspecte importante se pot suprinde ȋntr-un test de şcoală formală şi cȃt de multe detalii cu adevărat
semnificative, din fiecare clipă de pȃnă atunci trec, de multe ori, neobservate.
Am ȋnceput acest drum al non-formalului ȋn educaţie cu speranţa că vom trezi ȋn copii şi ȋn părinţii
lor interesul pentru acel "alt mod" de a descoperi şi ȋnvaţă lucruri ȋn viaţă: de la matematică fără "exerciţii
şi probleme" (ci cu şiruri logice, jocuri cu mulţimi, poveşti cu "situaţii matematice"), la jocuri de rol care
să ne pună ȋn situaţii diverse de viaţă şi să ne ajute să exprimăm şi să identificăm o gamă variată de emoţii,
de la jocuri de echipă ȋn parc, care să ne energizeze la ȋnceput de zi, pȃnă la transmiterea energiei creatoare
şi a emoţiilor pozitive şi negative ȋntr-o marionetă (sau o legumă-personaj) care prinde viaţă, de la muzică
ascultată şi creată de copii, cu instrumente mai puţin cunoscute, pȃna la multitudinea de ateliere de
creativitate manuală: cusut, pictat, ori modelat, ori decorat.
Reacţiile pozitive din partea copiilor şi a parinţilor (sau chiar bunicilor) ne dau ȋncredere că
suntem pe un drum bun, pe care il vom continua.
În concluzie, proiectul Şcolii de vară Ştrengărel ȋn vacanţă, este apreciat atȃt de copii, cȃt şi de
părinți și de bunici datorită activităților inedite și diverse, fapt care s-a concretizat printr-o participare
numeroasă și care presupune reeditarea lui.
Referinţe bibliografice:
Programul Naţional Fiecare copil ȋn şcoală , Asociaţia Ovidiu Rom
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ŞCOALA – FURNIZOR DE CALITATE ÎN EDUCAȚIE

Fatma Gönül Chemal,
Profesor învǎțǎmȃnt primar, Şcoala Gimnazialǎ nr.38 „Dimitrie Cantemir” Constanța
Simona Elena Holubeanu
Profesor învǎțǎmȃnt primar, Şcoala Gimnazialǎ nr.38 „Dimitrie Cantemir” Constanța

Educația înseamnǎ schimbare: schimbare în noi, în mentalitatea noastrǎ; schimbare în relațiile cu
elevii, profesorii și pǎrinții; schimbare în societate, în general.
Dascǎlul, prin rolul extrem de important pe care îl are, acela de a forma noi generații, trebuie sǎ
fie primul deschis la schimbare, pentru a o produce și perpetua la rȃndul lui, dar nu și singurul.
Schimbarea trebuie sǎ porneascǎ din interiorul sistemului și îi implicǎ deopotrivǎ pe profesori, elevi și
pǎrinți. Aceștia din urmǎ trebuie sǎ înțeleagǎ cǎ școala nu este suficientǎ, nu e singura responsabilǎ de
educația și pregǎtirea copiilor. Triunghiul dascǎl-copil-pǎrinte este echilateral, deci responsabilitatea unei
educații de calitate este egal distribuitǎ celor trei factori implicați, la care se adaugǎ și comunitatea.
Sistemul actual de educație, cu un singur mod de a preda și explica, cu același tip de materiale
didactice, este liniar și nepotrivit pentru toți copiii. Ca urmare, trebuie supus unui proces de transformare,
astfel încȃt sǎ devinǎ un instrument util pentru societatea modernǎ în care trǎim.
Perioada copilǎriei este începutul de drum al oricǎrui adult. In aceastǎ primǎ etapǎ a vieții se
stabilesc premisele viitorului. Dezvoltarea armonioasǎ presupune parcurgerea mai multor etape, fiecare
dintre acestea aducȃnd cu sine importante achiziții în sfera intelectualǎ și afectivǎ.
Şcoala este locul în care copilul trebuie sǎ se simtǎ în siguranțǎ și unde se antreneazǎ pentru viațǎ,
unde primește suportul de care are nevoie pentru a se exprima liber și plenar. Intrebarea este: Ce tip de
om dorim sǎ producǎ sistemul educațional actual? Cu siguranțǎ un om conștient și responsabil, grijuliu
și empatic, strategic, logic, critic și creativ, performant, autentic și influent.
Iatǎ doar cȃteva dintre cerințele unei educații de calitate:
-

mediu școlar sigur, armonios;

-

spații de învǎțare echipate adecvat, ce rǎspund nevoilor individuale/ colective;

-

resurse/ metode de predare ce permit accesul/ participarea activǎ a tuturor elevilor;

-

noi modalitǎţi de evaluare, în conformitate cu cerinţele şi exigenţele omului modern;

-

proiectarea și dezvoltarea unor parteneriate/ programe de studiu care sǎ corespundǎ nevoilor
factorilor interesați (abilitǎți, pasiuni), asigurȃnd accesul și egalitatea de șanse tuturor elevilor;

-

profesori care inspirǎ și motiveazǎ, care sprijinǎ activ și se implicǎ în dezvoltarea și asigurarea
calitǎții programelor de învǎțare;
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-

abordarea integratǎ a conținuturilor învǎțǎrii, ce traverseazǎ barierele disciplinelor, aducând
aspecte ale curriculumului în asociaţii semnificative, concentrate pe arii tematice mai largi;

-

încurajarea progresului realizat de fiecare elev în raport cu performanţa sa anterioară, greșeala
fiind doar un semnal necesar pentru corecția de parcurs;

-

promovarea cooperǎrii; copiii trebuie învǎțați cum sǎ lucreze în echipǎ, sǎ socializeze și sǎ
influențeze cu integritate;

-

stimularea motivației elevului pentru învǎțarea individualǎ și responsabilizarea privind propria
evoluție;

-

accent pe înțelegere și comunicare, empatie și relaționare, optimism, energie pozitivǎ și motivare,
abilitǎți de conducere;

-

abordarea învǎțǎrii astfel încȃt sǎ dea sens muncii, pe lȃngǎ culturǎ generalǎ, sǎ ofere educație
practicǎ, sǎ punǎ elevii într-o situaţie autenticǎ de rezolvare a unei sarcini concrete cu o finalitate
realǎ;

-

responsabilizarea pǎrinților și participarea acestora la viața școlii, întrucȃt ei sunt cei care îi educǎ
pe copii mult mai mult timp decȃt orice profesor, dacǎ se implicǎ;

-

abordarea învǎțǎrii din perspectiva teoriei inteligențelor multiple, oferind elevului posibilitatea de
a se manifesta plenar în domeniile în care capacitǎţile sale sunt cele mai evidente;
Sistemul romȃnesc actual de învǎțǎmȃnt testeazǎ doar logica, memoria, perspicacitatea. Astfel,

copiii cu rezultate bune la matematicǎ sunt considerați inteligenți, în vreme ce aceia care picteazǎ
extraordinar sunt considerați doar talentați. Şi aceștia din urmǎ sunt inteligenți, doar cǎ inteligența lor este
diferitǎ.
Prof. Howard Gardner a demonstrat cǎ existǎ mai multe tipuri de inteligențǎ, în funcție de modul
în care creierul proceseazǎ informația: inteligența naturii, inteligența personalǎ, inteligența verballingvisticǎ, inteligența vizual-spațialǎ, inteligența muzicalǎ, inteligența logico-matematicǎ, inteligența
interumanǎ, inteligența corpului. Imperativ este sǎ identificǎm tipul de inteligențǎ dominant al copilului
pentru a-l putea direcționa spre domeniile în care exceleazǎ, dar și a-l încuraja sǎ își dezvolte și celelalte
tipuri de inteligențǎ.
Asigurarea şi menţinerea calitǎţii serviciilor educaţionale este o cerinţǎ imperativǎ cu impact
imediat, dar şi pe termen lung asupra beneficiarilor direcţi - elevii, cât şi asupra beneficiarilor indirecţi –
comunitatea/ societatea din cel puţin patru motive: moral (elevii trebuie sǎ primeascǎ o educaţie de
calitate), contextual (şcolile sunt într-o interacţiune dinamicǎ şi continuǎ cu societatea şi comunitatea
cǎrora le aparţin), supravieţuirea (societatea actualǎ este una concurenţialǎ), responsabilitatea (şcolile
sunt supuse în mod constant aprecierii şi evaluǎrii celor pe care îi serveşte: elevi, pǎrinţi, comunitate,
societate).
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Imbunǎtǎţirea calitǎţii educaţiei presupune evaluare, analizǎ şi acţiune corectivǎ continuǎ din
partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazatǎ pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri,
precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţǎ. Asigurarea calitǎţii educaţiei
este centratǎ preponderent pe rezultatele învǎţǎrii exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, valori
și atitudini.
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ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE – PROGRAMUL ”SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ TRĂIM
ÎMPREUNĂ”

Grozavu Adriana
Profesor ,Școala gimnazială nr 12 ”B.P.Hasdeu” Constanța
Motto
Dacă copiii trăiesc în toleranță,
Ei învaţă să fie răbdători;
Dacă trăiesc în încurajare,
Învaţă să fie încrezători;
Dacă trăiesc în laudă,
Învaţă să preţuiască;

În activitatea educativă , formarea continuă, permanentă este o necesitate. Schimbările epocii
postmoderniste , necesită o permanentă schimbare, adaptabilitate, flexibilitate, înnoire a cunoștințelor și
a deprinderilor pedagogice și didactice. La nivel conceptual formarea continuă ar putea fi definită ca
:”ansamblu de activități și de practici care cer implicarea educatorilor pentru amplificarea cunoștințelor
proprii, perfecționarea deprinderilor analiza și dezvoltarea atitudinilor profesionale 3. Obiectivul principal
al activității de formare permanentă este cel de dezvoltare a competențelor didactice și de specialitate ,
de însușire de noi strategii, metode și mijloace de predare –învățare care să facă demersul educațional
mai eficient, modern, cu un grad ridicat de aplicabilitate practică. Astfel, putem conchide că formarea
continuă reprezintă un cadru de devenire a adultului în plan cognitiv, afectiv, psihosocial, constituind un
prilej de dezvoltare personală care-i permit să își reactualizeze cunoștințele și experințele acumulate și să
le adapteze noilor situații educaționale.
În cadrul sistemului de învățământ modern , de a fi un bun manager al clasei,fapt ce implică un
complex de competențe,deprinderi și atitudini. Conform unei definiții ”managementul pedagogic poate
fi știința și arta de a pregăti resursele umane, de a forma personalități potrivit unei finalități acceptate de
individ și societate”. Profesorul ca și manager al clasei de elevi trebuie să aibă o viziune e ansamblu
asupra învățământului și educației, să elaboreze proiecte educaționale, să organizeze activități didactice
și educaționale, să coordoneze elevii în procesul de învățare, să rezolve situații conflictuale, să consilieze
elevii în diferite probleme.4 Ca urmare , profesorii au nevoie permanentă de formare, atât pentru a deveni
buni manageri, cât și pentru a se dezvolta ca individ în această societate în permanentă schimbare.

3

Istrate I,Jinga I,Manual de pedagogie, Editura ALL,București, 1998, p 67
Stănescu , Viorica, Rolul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice în eficentizarea managementului clasei,Iteach,
Experiențe didactice-revistă pentru educație și educatori, p 3
4
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Ca și manager al clasei, cadrul didactic are un rol definitoriu în realizarea schimbărilor în climatul
și instrucția tuturor copiilor. El trebuie să introducă noi strategii care să încurajeze colaborarea,toleranța,
să sporească încrederea în forțele proprii și să îmbunătățească performanțele școlare ale elevilor. 5
.

În sprijinul cadrelor didactice a apărut programul Învăţând să trăim împreună care este un

program intercultural şi interreligios pentru educaţia etică, menit să contribuie la protejarea dreptului
copilului la o dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială deplină şi la educaţie, aşa cum este
stipulat în Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului (CRC), în articolul 26.1 din
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (UDHR), în Declaraţia Mondială a Educaţiei pentru Toţi şi
în Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. El a fost introdus cu sprijinul Asociației internaționale
ARIGATOU INTERNATIONAL și al Asociației SOLMENTIS din România. Reprezintă o resursă
pentru pedagogi şi tineri lideri.
-Obiectivele programului Învăţând să trăim împreună sunt:
1. Întărirea capacităţii copiilor şi a tinerilor de a lua decizii etice fundamentate, bazându-se
pe valori ce promovează respectul faţă de alte culturi şi credinţe.
2. Încurajarea copiilor şi tinerilor să se implice in dialog – să asculte şi să discute – în sensul dezvoltării
unei mai mari sensibilităţi la diferenţe şi a unei mai bune înţelegeri a
celorlalţi.
3. Dezvoltarea abilităţii copiilor şi a tinerilor de a răspunde la nevoile societăţii din care fac
parte cu o atitudine de reconciliere şi respect pentru diversitate, contribuind astfel la o
cultură a păcii.
Să învăţăm să trăim împreună' are ca scop promovarea transformării şi urmăreşte să-i
facă pe copii şi pe tineri şă vadă şi să înveţe din propria lor experienţă.
Învăţând să trăim împreună cuprinde atât metodologii tradiţionale cat şi moderne. Dintre metodele
sugerate a fi folosite sunt cele care se bazează pe : învățarea bazată pe experiență, învățarea bazată pe
cooperare, învățarea prin probleme, încurajându-i pe tinerii să pună și să răspundă la întrebări,
dezvoltându-le gândirea critică, producând schimbări comportamentale, noi atitudini, bazate pe toleranță
și înțelegerea celuilalt și acceptarea diferențelor. Programul poate fi introdus atât în mediul formal,școlar
ca și curs opțional, sau în orele de consiliere ,dar și în mediul nonformal în cadrul taberelor sau workshopurilor.6 Modulele de învățare propuse sunt:ÎNȚELEGÂNDU-TE PE TINE ȘI PE CEILAȚI, și
TRANSFROMÂND LUMEA ÎMPREUNĂ. Fiecare modul cuprinde alte submodule, numite
chioșcuri,cum ar fi:
•

5
6

Apreciind diversitatea

Joița,E,Managementul școlar,Editura Gh.C .Alexandru, Craiova,1995, p134-136
Arigatou international,Să Învățăm să Trăim Împreună, support curs,p 84-86
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•

Punându-mă în locul celuilalt

•

Cunoscându-mă în relația cu ceilalți

•

Conflicte , violență, nedreptăți,

•

Alternative non violente

•

Pacea începe cu mine

Scopul lor este de a –i ajuta pe elevii să înțeleagă și să accepte diferențele dintre ei, dar și să
renunțe la prejudecăți,și să recunoască nevoia de a înțelege și respecta pe ceilalți, conștientizând că numai
prin înțelegerea nevoilor celuilalt se pot evita violențele și se poate construi o atitudine de reconciliere.
Fiecare submodul utilizează o gamă variată de metode și mijloace de predare, organizate în următoarele
etape: MOTIVARE-EXPLORARE-DIALOG-DESOPERIRE-REFLECTARE-ACȚIUNE.

Asociația

SolMentis a organizat anul trecut un curs de formare ce viza pregătirea cadrelor didactice pentru a
implementa programul în școli. În urma participării la curs,am realizat o serie de activități cu noile metode
însușite.
Într-o primă sesiune am utilizat modulul 1 . Înțelegerea de sine și a celorlalți .Punându-mă în locul
celulilalt.
Obiectivul principal: dezvoltarea responsabilității sociale, implicarea în ajutorarea unor elevi cu o
situație financiară deficitară/precară.
Etape : MOTIVARE – Elevilor li se citește povestea Vecinul. Elevii sunt încurajați să -și exprime
opinia , stimulați de întrebări : din punctual de vedere ce înțeles are povestea?, cum crezi că e să fi bogat,
cum crezi că e să fi sărac?
EXPLORARE-4 grupe care analizează pe baza unor statistici și studii starea de sărăcie din România,
pe diferite zone, propun soluții.Elevii iau cunoștință de situația sărăciei . DIALOG- Se adresează elevilor
întrebări care să stimuleze exprimarea de opinii și argumentarea ideilor prezentate:
Cunoști situații concrete de persoane care au o situație de sărăcie la tine în cartier, oraș, școală?
Ce prejudecăți avem despre sărăcie?faceți o listă de 5
Care sunt atitudinile noastre față de oamenii săraci?
Numiți 4 acțiuni pe care le putem realiza pentru a ai ajuta .
Elevii sunt ajutați să se raporteze la cazuri concrete de sărăcie , să conștienzeze prejudecățile despre acest
fenomen, dar și cum pot ajuta pe cei în situații de sărăcie
DESCOPERIRE - Elevilor li se prezintă o listă de nevoi materiale,emoționale, sociale . Li se solicită să
le ierharhizeze în funcție de categorii și importanță.
REFLECȚIE - Elevii sunt invitați să actualizeze o situație concretă în care au fost puși din lipsa
satisfacerii unor nevoi de bază cum ar fi lipsa hranei sau a vestimentatiei adecvate anotimpului rece. În
urma testului situațional, elevii sunt solicitati să răspundă următoarelor întrebări:
1.Cum a fost pentru tine să fii privat de hrană sau de haine?
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2. Poți da exemplu de trei modalități prin care poți preveni/combate aceste neajusuri?
3.Cum ai fi reacționat tu în locul personajului din povestea prezentată la începutul activității?
Sunt puși în situația de identifica emoțiile legate de situațiile date și să poată analiza critic expimăndu-și
opinia , să își dezvolte atitudini sociale pozitive.
ACȚIUNE - Elevii primesc ca temă pentru următoarele săptâmâni să își construiască o cutiuță în care
vor aduna faptele bune pe care le-au făcut în acest timp,fie acasa, la școală. Notează pe un post-it fapta și
îl vor pune în cutiuță. Pe o latură a cutiuței lipesc o mandală florală și de câte ori pun o faptă bună în cutie
colorează câte o petală.
Pe lângă participarea la etapele activității, elevii completează la fiecare moment un jurnal de învățare, în
care își notează impresiile, emoțiile, cunoștințele, evidențiază modificarea unor atitudini sau
comportamente.
Putem afirma că în urma acestei activități scopul a fost atins și că elevii clasei au ajutat una dintre
eleve să participe la o tabără școlară, plătindu-i ei nu numai călătoria,dar ajutând-o și cu echipamentul de
tabără;haine, adidași, rucsac.
Pe baza observării activităților derulate putem concluziona că avantajele utilizării unor astfel de
metode sunt : creșterea gradului de relaționare personală, a responsabilizării sociale, implicarea activă a
elevilor în rezolvarea problemelor unor colegi. Desigur nu trebuie să uităm achizițiile emoționale, acelea
ale empatiei, acceptării, încrederii în sine și în ceilalți, asumării unor sarcini și a binelui celolrlați.
Cursurile de formare sunt așadar o oportunitate pentru dezvoltarea profesională, dar și personală, un prilej
de schimbare și de promovare a schimbării în mediul educațional. Parteneri activi ai formării tinerilor,
cadrele didactice, formatori, elevi, părinți, purtăm responsabiltatea pregătirii tineri generații pentru
societatea modernă pe care ne-o dorim; tolarantă, resposabilă, multiculturală.
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CREȘTEREA CALITĂȚII FORMĂRII PROFESIONALE A ELEVILOR PRIN
PROIECTE EUROPENE
Georgeta Prică,
Profesor Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu”Medgidia
Lucia Ene ,
Profesor Liceul Tehnologic ,,C.A. Rosetti” Constanţa

La nivelul liceelor tehnologice există o permanentă preocupare pentru realizarea progresului școlar
și a creșterii perfomanțelor absolvenților noștri. În contextul unei mobilități deosebite pe piața muncii,
absolvenții trebuie să aibă deprinderile și abilităţile practice adecvate domeniului de pregătire, astfel încât
să fie capabili să se adapteze la schimbările care au loc în mediul socio-economic actual.
În planul de acțiune al școlii atât la Liceul Tehnologic ,,C.A. Rosetti” Constanţa, cât și la Liceul
Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu”Medgidia, echipele de management au propus realizarea de proiecte
europene, astfel încât formarea să conducă la consilierea elevilor dar și a părinților privind interesul
acordat procesului instructiv-educativ. Totodată este necesară identificarea de noi oportunități în alegerea
carierei, prin accesibilizarea informațiilor referitoare piața forței de muncă din Uniunea Europeană.
Pentru îmbunătățirea formării competențelor profesionale s-a identintificat nevoia de pregătire a
elevilor într-o instituţie de formare profesională, cu perioade de învăţare practică într-o companie,
finanțate prin proiectele LLP-Leonardo da Vinci și în ultimii anii prin cele de tip Erasmus+.
La Liceul Tehnologic ,,C.A. Rosetti” Constanţa s-a realizat formarea profesională a unui grup de
16 elevi din domeniul Turism, prin proiectul LLP-LdV/IVT/2011/RO/276, la Viajes Turing Activa,
C/Tortola, 20-5 G, 18014 Granada, Spania, cu titlul: “Turism romanesc, turism european”. În perioada
24.09.2012-14.10.2012 (flux I) şi 29.10.2012-18.11.2012 (flux II), grupurile de elevi s-au deplasat la
Granada în Spania, și s-au format pentru obţinerea de :
Cunoştinţe despre:
-tehnicile şi strategiile de studiere şi analiză a cererii şi concurenţei de pe piaţa de turism;
-modalităţi de întocmire şi vânzare a ofertelor de transport turistic;
-întocmirea şi gestionarea biletelor de tansport turistic;
-tehnici şi modalităţi de întocmire şi vânzare a serviciilor turistice;
-întocmirea de contracte cu prestatorii de servicii turistice;
Abilităţi de a:
-aplica în practică cunoștintele teoretice
-lucra în echipă
-utiliza programe specifice agențiilor de turism
41

-întocmi oferte şi programe turistice
-realiza oferte de transport şi de servicii turistice;
-edita materiale publicitare şi realiza campanii publicitare;
-culege și prelucra independent informații;
Competenţe privind:
-studierea cererii şi ofertei de pe piaţa de turism;
-vânzarea de bilete pentru transportul turistic;
-vânzarea de servicii turistice;
-colaborarea cu prestatorii de servicii turistice;.
Formarea profesională într-un cadru european performant, oferă elevilor posibilitatea să înțeleagă
modul de funcționare și organizare, prin participarea directă la activități, a proceselor tehnologice ce
conduc la obținerea de produse și servicii de înaltă calitate. Elevii noștri înțeleg astfel că pe piața muncii
europene se vor integra ușor, daca au competențele tehnice, calitățile sociale și morale, ce corespund
cerințelor europene. Ei își formează o imagine globală asupra calificărilor pentru care se pregătesc, astfel
încât prin creșterea gradului de profesionalizare, vor avea un stil de muncă independent ce conduce la
creșterea încrederii în sine dar și a nivelului de viață.
Echipa de proiecte europene de la Liceul Tehnologic”Dragomir Hurmuzescu”Medgidia, a
participat la acțiunile de diseminare realizate de colegii de la Liceul Tehnologic ,,C.A. Rosetti” Constanţa.
În prezentările realizate de colegii din Constanța, echipa din Medgidia, a identificat elementele specifice
realizării unei aplicații de succes.
La apariția noilor tipuri de proiecte, de tip Erasmus+, echipa de proiecte europene a Liceului
Tehnologic”Dragomir Hurmuzescu” Medgidia, a depus de-a lungul mai multor sesiuni, aplicații în
vederea obținerii de granturi pentru mobilitatea de tip VET, prin care elevii noștrii să participe la formare
profesională la parteneri europeni.
În urma depunerii aplicațiilor pentru noile proiecte Erasmus+, am obținut finanțarea în anul 2016,
pentru un proiect cu tema “Creşterea nivelului integrării socio-profesionale în domeniile electronicăautomatizări şi mecanic, prin dobândirea de competențe și abilităţi practice la nivel european” necesară
derulării unei mobilități pentru un grup de 18 elevi, la companii din Salonic – Grecia.
Stagiul de formare contribuie la formarea unităților de competență cheie și unități de competență
profesionale, acestea fiind grupate în unități de competență cheie și specifice.
Scopul proiectului este formarea competențelor tehnice generale și specializate privind circuitele
electronice utilizate în condiții de asigurare a securității și sănătății în muncă în domeniile de pregătire,
în vederea îmbunătățirii calității în educație.
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Obiectivul principal este: Dobândirea și dezvoltarea de competențe practice pentru pregătirea
profesională a participanților astfel ca ei să se adapteze rapid la noile tehnologii şi practicile de muncă,
aflate în permanentă schimbare.
Rezultatele proiectului se materializează prin:
1.18 elevi formați pentru domeniul mecanic și electronică-automatizări cu cunoștințe noi, abilități
și competențe dezvoltate pentru utilizarea echipamentelor mecanice, electronice și de telecomunicații
precum și competențe lingvistice, culturale și sociale îmbunătățite.
2.Creșterea motivației elevilor care se specializează în aceste domenii pentru facilitarea integrării
pe piata muncii.
3.Dobândirea de către elevi a unor cunoștinte, abilități și competențe profesionale care să asigure
lărgirea domeniului ocupațional de calificare.
4.La nivel instituțional proiectul va îmbunătăți capacitatea de management a proiectelor și a
imaginii școlii în comunitatea Medgidiei.
În urma participării la mobilitate elevii primesc certificatul Europass Mobility, document semnat
de școală și instituția parteneră, ce constituie plusvaloare în viitorul profesional al fiecărui elev
participant.
Certificatul Europass Mobility emis de școală este documentul prin care se validează stagiul,
evidențiind toate rezultatele învățării dobândite sub formă de competențe, abilități și cunoștințe evaluate
la nivel internațional.
În activitatea desfășurată la partenerii noștri, pe durata celor trei săptămâni de instruire practică,
elevii vor analiza modul de lucru, tehnologiile moderne aplicate în companii cu experiență în domeniile
lor de formare.
La finalul stagiului de formare elevii vor fi evaluați pe baza standardelor de pregătire profesională
cu ajutorul unor instrumente de evaluare, realizate pe baza tehnicilor moderne și resurselor informatice
existente.
Obiectivitatea evaluării este dată de modul de construire a instrumentelor de evaluare, pornind de
la obiectivele activităţii didactice. Unul din noile modele de evaluare este cea transdisciplinară care oferă
o schimbare de optică în ceea ce priveşte raportul dintre conţinutul învăţării şi elev.
Formarea profesională în cadrul european presupune proiectarea eficientă a demersurilor didactice
pentru realizarea activităților de învățare dar și de evaluare formativă.
Impactul proiectului poate fi evaluat pe termen scurt, mediu și lung din diverse perspective. În
cadrul lucrării am dori să menționăm mai ales impactul asupra elevilor și a familiilor lor.
Impactul asupra acestora se materializează prin:
-lărgirea orizontului profesional;
-o mai bună inserție pe piata muncii;
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-dezvoltarea competențelor sociale și a abilităților de comunicare;
-creșterea motivației pentru învățare;
-facilități pentru tranziția de la școală la viața activă, prin creșterea nivelului formării profesionale;
-crearea unui mod de lucru nou, acordat la standardele și cerintțele pieței muncii la nivel european;
-creșterea capacității personale de a identifica punctele critice și definirea obiectivelor pentru
dezvoltarea personală;
-competențele lingvistice de comunicare în limba engleză vor fi superioare celor inițiale;
-educația de cetățean european activ va fi completată, fiind responsabili față de problemele
societății europene;
-cunoștințele despre geografia, istoria și cultura partenerilor, vor fi lărgite și completate;
-dezvoltarea gradului de toleranță și acceptare reciprocă la nivel de microgrup.
Impactul imediat se observă în formarea competențelor vizate, la modulele de specialitate, iar pe
termen mediu prin rezultatele ce le vor obține la examenul de certificare profesională pentru nivel 4 și pe
termen lung prin inserția și mobilitatea pe piața europeană a muncii.
În concluzie consider că lucrarea noastră prezintă câteva aspecte importante ale dezvoltării
profesionale a elevilor prin proiecte europene, de mobilitate profesională realizate atât prin programul
Leonardo da Vinci dar și prin Erasmus+. la ambele unități școlare din județul Constanța, evidențiind
impactul deosebit asupra elevilor și părinților acestora.
BIBLIOGRAFIE:
* www.tribunainvatamantului.ro/proiectele-erasmus-plus-un-succes
* http://www.llp-ro.ro
* http://www.anpcdefp.ro
* http://www.erasmusplus.ro
* http://www.carosetti.ro/proiecte_leonardo.html
* http://www.dragomirhurmuzescu.ro/
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EDUCAȚIA PENTRU DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ –PROGRES ÎN
GÂNDIREA CRITICĂ A ELEVULUI

Ciornea Lăcrămioara Florentina
Profesor, Școala Gimnazială ”George Enescu”, Nădodari

În urma participării la programul de formare continuă ”Democrație participativă – Proiectul
Cetățeanul” (acreditat prin OMEN Nr. 5031/26.08.2016) în perioada 19 noiembrie 2016 – 21 ianuarie
2017, am aplicat, printr-un proiect educațional în cadrul instituției de învățământ în care îmi desfășor
activitatea, metodele și competențele acumulate în cadrul acestui curs.
Iată proiectul desfășurat și care au fost rezultatele:
ARGUMENT
Democrația participativă constă în consultarea cetățenilor de fiecare dată când este necesară luarea
unei decizi. Cetățenii ar trebui întrebați de problemele cu care se confruntă, și să participe la luarea
deciziilor, nu doar la vot. Fiecare tânăr cetăţean are oportunitatea să contribuie la apărarea valorilor și
principiilor libertății, a drepturilor omului și a statului de drept prin implicare şi practicarea democraţiei
zi de zi şi nu doar o dată la patru ani. Democrația există doar prin implicare. Elevii de gimnaziu pot și
este necesar să învețe ce înseamnă democrația participativă pentru a fi cetățenii activi ai viitorului.
SCOPUL: Să încurajeze elevii de gimnaziu de a acumula cunoștințe,deprinderi și atitudini
necesare pentru a deveni cetățeni de succes, responsabili într-o societate democratică, sporirea înțelegerii
dintre grupurile culturale diferite ale acestora.
GRUP ȚINTĂ: Elevii claselor V- VIII de la Școala Gimnazială “George Enescu” Năvodari (clasa
a VI-a E).
OBIECTIVE:
✓ Să identifice problemele și să ofere soluții;
✓ Să facă schimb de opinii și să-și dezbată drepturile, obligațiile și problemele;
✓ Să comunice autorităților locale problemele și soluțiile găsite;
✓ Să responsabilizeze autoritățile pentru rezolvarea problemelor identificate.
RESURSE UMANE: cadrele didactice; elevii claselor gimnaziale ale Școlii ”George Enescu”
din Năvodari;reprezentanți ai comunității locale și ai autorităților publice locale; părinții elevilor
RESURSE MATERIALE: fotografii, ilustrând activitățile desfășurate în cadrul proiectului;
panouri; portofoliu cu desene, articole, mesaje etc.
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MEDIATIZAREA PROIECTULUI: informarea cadrelor didactice, a Consiliului de
Administrație al școlii, a părinţilor

și a autorităților publice asupra proiectului şi a oportunităţii

desfăşurării lui;
MĂSURI ÎNTREPRINSE: antrenarea partenerilor în programul desfăşurat ; promovarea unei
atitudini deschise față de manifestarea democratică; colaborarea cu alţi factori educativi.
DURATA : an școlar 2016-2017
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR:
1. Identificarea problemelor:
✓ Lipsa unui laborator de biologie în cadrul școlii
✓ Nevoia unei table interactive în clasă
✓ Absența unui cadru medical din cabinetul medical, în intervalul orar 16-19
✓ Nevoia unui chișc alimentar în cadrul corpului de școală
✓ Lipsa iluminatului stradal pentru anumite străzi ale orașului
✓ Prezența câinilor în preajma școlii și a locurilor de joacă
2. Alegerea unei probleme imperios de rezolvat : ABSENȚA UNUI CADRU MEDICAL DIN
CABINETUL MEDICAL ÎN INTERVALUL ORAR 16 – 19
În acest interval de timp elevii nu pot primi ajutor specializat din partea cadrelor medicale din
cadrul cabinetului medical existent în unitatea de învățământ, programul acestuia fiind între orele 7.30 și
15.30. S-a constatat, în urma aplicării unui chestionar, că în aceast interval de timp din orarul elevilor, sau produs numeroase accidente sau incidente, acestea necesitând acordarea primului ajutor de către un
cadru medical de specialitate. Pentru că Centrul de Permanență din oraș își începe programul la ora 19,
profesorii și elevii au fost nevoiți să apeleze la alte servicii: Policlinica Iowemed (suportând costurile
consultației de multe ori), Serviciul de Ambulanță (atunci când cazurile au necesitat acest lucru) sau
Spitalul Județean de Urgență din Constanța.
3. Planul de acțiune – Elevii au numit planul lor de acțiune – 112 Cabinetul medical și au realizat
următoarele acțiuni:
✓ Vizită la cabinetul medical al școlii (Am aflat că medicul deservește atăt instituția noastră, cât și
Liceul ”Lazăr Edeleanu” și că este prezent în școală doar două zile lucrătoare pe săptămână. Asistenta
medicală are un program zilnic de la 7.30 la 15.30. Cabinetele medicale sunt în subordinea Direcției
Generale de Sănătate.)
✓ Vizită la clinica Iowemed și centrul de permanență din Năvodari (Pentru că elevii în intervalul
orar 15.30 – 19 nu pot beneficia de asistență medicală la cabinetul medical al școlii de multe ori
profesori, părinții sau tutorii elevilor au apelat la ajutor specializat din partea unei clinici private care
acordă asistență medicală contra cost. Acest lucru au aflat elevii care au efectuat această vizită. De
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asemenea au aflat că programul Centrului de Permanență începe de la ora 19, fapt ce face imposibilă
folosirea serviciilor medicale oferite de acesta.)
✓ Întâlnire cu reprezentanții Crucii Roșii Române, filiala Năvodari (În urma acestei
întâlniri, elevii au aflat multe informații interesante, în special faptul că Crucea Roșie organizează cursuri
de prim ajutor și de asemenea concursuri pe teme medicale, așa cum este concursul Sanitarii Pricepuți.)
✓ Audiență la directorul Crucii Roșii Constanța, doamna Carmen Lungu (În urma
întâlnirii cu doamna director elevii au fost asigurați de tot sprijinul Crucii Roșii în demersul lor civic.)
✓ Prezentarea proiectului în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație (Pentru
că școala are un Parteneriat încheiat cu organizația Crucii Roșii, membrii Consiliului de Arministrație au
salutat inițiativa elevilor și i-au asigurat de sprijinul lor în rezolvarea soluției propuse.)
✓ Prezentarea proiectului ” 112 - Cabinetul medical!” în cadrul unei activități organizate cu
ocazia Zilei Școlii
4. Propuneri de soluții: trusă de ajutor în fiecare clasă, colaborarea cu Curcea Roșie, cursuri de prim
ajutor pentru elevi și profesori, un cadru medical suplimentar etc.
5. Soluția finală aleasă: Pentru că în școala noastră mulți profesori sunt voluntari ai Crucii Roșii
sau au participat la numeroase acțiuni organizate de școală în colaborare cu Crucea Roșie, elevii au
propus următoarea soluție:organizarea unor cursuri de prim ajutor pentru elevi și profesori și a
unor acțiuni de prevenire a accidentelor
6. Prezentarea proiectului în fața unei autorități publice: Elevii au prezentat proiectul în fața
Consiliului de Administrație al școlii și în fața reprezentanților Crucii Roșii din Județul Constanța.
FINALITĂŢILE PROIECTULUI:
1. Un prim rezultat pozitiv a fost însăși derularea acestui proiect. Elevii au lucrat în echipă timp
de o lună de zile și nu doar la școală în cadrul orelor de dirigenție, ci și acasă sau la școală în afara
programului școlar. Au pregătit materiale împreună, au comunicat în cadrul echipei, observânduse o colaborare între echipe chiar, totul pentru a realiza priectul cât mai bine. Entuziasmul și
empatia au fost motoarele acestei acțiuni.
2. Prezentarea

proiectului

în

fața

colegilor,

a

cadrelor

didactice, a

Consiliului

de

Administrație și a reprezentanților Crucii Roșii a fost un mare progres în educație pentru elevii
implicați în proiect. Au înțeles importanța educației pentru democrație participativă. Au
conștientizat că doar o implicare directă, corectă și deteminată în viața socială poate schimba sau
poate determina progresul societății. Au înțeles că orice cetățean poate să-și exercite drepturile în
cadrul comunității în care trăiește și chiar a societății. Au înțeles cum trebuie să facă acest lucru,
care sunt căile și demersurile civice pe care le pot face, asfel încât să fie cetățeni activi,
participanți.
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3. Prin proiectul lor elevii au determinat formarea unui echipaj de elevi care va participa la
concursul Sanitarii pricepuți organizat de Crucea Roșie în luna mai 2017. De asemenea au fost
exemplu pentru alți elevi din școală care doresc să inițieze și să deruleze și ei un astfel de proiect.
BIBLIOGRAFIE:
1. Almond G, Verba S(1986), Cultura civică, Ed.DU Style, București
2. Bădescu G,(2001),Participare politică și capital social în România, Ed.Accent, Cluj Napoca
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EFICIENTIZAREA DERULĂRII ŞI FINALIZĂRII PROIECTELOR EDUCATIVE
PRIN FORMAREA PROFESIONALĂ A
CADRELOR DIDACTICE

Lascu Viorica - profesor învăţământul preşcolar
Nedelcu Steluţa - profesor învăţământul preşcolar
Grădiniţa cu Program Prelungit "Lucian Grigorescu"
Localitatea Medgidia, Judeţul Constanţa
"Fiecare persoană este valoroasă în sine”
(C. Rogers și A. Maslow)
Pornind de la citatul de mai sus începem prin a susține că omul, prin natura sa, are capacitatea de a se dezvolta, de a-și alege propriul destin, de a-și valida calitățile și caracteristi-cile pozitive
în măsura în care mediul creează condițiile de actualizare a sinelui.
Atât la nivel european, cât și la nivel naţional, se remarcă importanţa din ce în ce mai mare acordată
formării profesionale continue. Aceasta nu este privită numai ca o modalitate de dezvoltare personală a
angajaţilor, ci devine o investiţie superioară în dezvoltarea capitalului uman, cu impact asupra creşterii
calităţii muncii și a vieţii. Strategia de dezvoltare a sistemului de formare iniţială și continuă a
personalului didactic și a managerilor din învăţământul preuniversitar urmăreşte, printre altele,
dezvoltarea unei „pieţe educaţionale a programelor de formare continuă” prin intermediul căreia
cadrele didactice să beneficieze de o gamă variată de programe de formare. Aceste programe trebuie
orientate spre noi roluri și competenţe pe care trebuie să le deţină cadrele didactice și care derivă din
extinderea rolului şcolii în comunitate, precum și din elaborarea noilor standarde pentru profesia
didactică.
În pedagogia modernă formarea presupune integrarea acţiunilor de pregătire profesio-nală iniţială
şi continuă prin modele acţionale specifice educaţiei permanente.
Conceptul de formare a permis astfel realizarea unei mai strânse legături între activită-ţile de
pregătire iniţială efectuate în şcoli cu activităţile de perfecţionare profesională care au loc în cadre de
multe ori extraşcolare. Termenul de formare surprinde procesul de integrare a personalităţii conform unui
model acţional realizat cu scopul adaptabilităţii persoanei. Profesionalizarea înseamnă de fapt formarea
competenţelor profesionale care se impun ca imperative ale fiecărui domeniu profesional. Formarea este
o formă de abilitare care să permită celui format să activeze într-o manieră flexibilă în domeniul pentru
care este format. Această perspectivă defineşte într-o manieră diferită şi cadrul de pregătire profesională
a cadrelor didactice, domeniu în care termenul de formare subliniază necesitatea unei structurări
profesionale capabilă de autoremodelare cu atât mai mult cu cât cadrele didactice reprezintă categoria
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formatorilor consideraţi ca agenţi ai schimbării. Schimbarea prevăzută de acţiunea de formare este
concepută diferit în sisteme educaţionale diferite.
Studiul formării continue a cadrelor didactice realizat în Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că
obiectivele formării continue se pot structura în jurul a trei poli:
a) dezvoltarea personală şi profesională a educatorilor care vizează ameliorarea competenţelor
profesionale prin: - actualizarea competenţelor de bază, a cunoştinţelor didactice şi a celor din domeniul
disciplinei predate; - însuşirea de noi competenţe; - didactica disciplinelor; - iniţiere în utilizarea de noi
metode şi materiale ;
b) ameliorarea calităţii sistemelor de educaţie, a cursurilor oferite, a instituţiilor de învăţământ şi a
practicilor pedagogice ale educatorilor prin: -favorizarea interdisciplinarităţii şi dezvoltarea lucrului în
echipă; - încurajarea inovaţiei; - formarea pentru managementul şcolii şi al clasei şi pentru rezolvarea de
probleme; - dezvoltarea comportamentelor necesare managementului relaţiilor umane.
c) cunoaşterea mediului social şi environmental prin: - favorizarea relaţiilor cu întreprinderile; apropierea sistemelor educativ şi economic; - incitarea la studierea factorilor economici şi sociali care
influenţează comportamenul tinerilor; - adaptarea la schimbarea socială şi culturală.
Obiectivele formării continue a cadrelor didactice vizează aşadar atât ameliorări în domeniul larg al
sistemului educativ interconectat cu sistemele societăţii în care este integrat cât şi schimbări concrete la
nivelul personalităţii cadrului didactic ce se concretizează în dobândirea unor cunoştinţe şi
comportamente specifice. De asemenea, instruirea continuă trebuie să fie susţinută şi să se raporteze la
schimbările rapide din viaţa cotidiană, dar mai ales la schimbările de comportament ale copilului în raport
cu societatea actuală.
Atitudinea şi comportamentul cadrelor didactice privind formarea continuă depind atât de
personalitatea lor, cât şi de instituţiile în care lucrează.
Instruirea permanentă a cadrelor didactice din Grădiniţa cu Program Prelungit "Lucian
Grigorescu"Medgidia
Anticipând cerinţele reformei din învăţământ ce are ca obiective schimbarea mentalităţii şi formării
unor dascăli cu o altă viziune, am parcurs diferite stagii de formare continuă, toate contribuind la bunul
mers al activităţii din grădiniţă, la ridicarea standardelor de calitate în educaţie, la o bună colaborare cu
comunitatea, cu părinţii, cu şcoala dar şi la propria formare. În diferite perioade, am urmat cursuri de
perfecţionare prin CCD Constanţa privind: managementul calităţii în educaţie, curs de mentori, formator
şi metodist, Educaţie timpurie, Educaţie nonformală. În luna martie 2016 am participat la atelierul de
bune practici "Repere în derularea şi finalizarea cu succes a proiectelor educative" privind scrierea de
proiecte educative pentru calendarele judeţene(CAEJ), regionale(CAER), şi naţionale(CAEN).
Activitatea a fost susţinută de d-na inspector profesor Marinela-Natalia Mrejeru şi profesor Ioana Dumitru
iar competenţele profesionale dobândite la acest curs ne-au permis să implementăm, în grădiniţă, trei
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proiecte educaţionale devenind astfel proiecte judeţene: " Ca la noi, la Medgidia!- 3996A/55/31.10.2016;
" Armonie şi culoare- Sărbătoarea anotimpurilor"-3996A/57/31.10.2016 şi "Mândru sunt că sunt român"3996A/56/31.10.2016. Aceste proiecte judeţene promovează, în rândul preşcolarilor: cum să preţuiască
şi să respecte natura, cultura specifică românilor şi minorităţilor din Dobrogea exprimată prin cântece şi
dansuri populare , crearea unei atitudini pozitive faţă de trecutul istoric al poporului român şi cinstirea
eroilor nemului românesc.
Proiectele educaţionale "Armonie şi culoare- Sărbătoarea anotimpurilor" şi "Mândru sunt că sunt
român" le derulam în grădiniţă, la nivel de comunitate fără a avea curajul de a le dezvolta şi la nivel
judeţean. Mediatizarea derulării acestor proiecte am realizat-o atât pe pagina de facebook a grădiniţei,
panouri amenajate în grădiniţă cu fotografii realizate în timpul activităţilor şi premierea participanţilor,
Cercul metodic- Filiala Medgidia cât şi prin articole în presa locală şi emisiuni pe postul de televiziune
locală.
Derularea acestor proiecte a avut un impact pozitiv asupra preşcolarilor, părinţilor dar şi asupra
comunităţii, fiind singura grădiniţă din oraş ce desfăşoară activităţi în colaborare cu alte grădiniţe. Pentru
activitatea desfăşurată şi promovarea unei educaţii de calitate, grădiniţa noastră a fost premiată, prin
managerul acesteia, d-na profesor Nedelcu Steluţa, în luna iunie 2016 de Primăria Municipiului
Medgidia.
Cele trei proiecte educaţionale se vor derula în acest an şcolar 2016-2017 în lunile mai şi iunie unde
vor participa preşcolari şi cadre didactice din instituţiile de învăţământ din oraşul Medgidia cât şi din
judeţul Constanţa.
În urma implementării acestor proiecte educaţionale s-a înregistrat o evidentă schimbare a atitudinii
şi comportamentului unor cadre didactice din grădiniţă, ce nu erau deschise spre formarea profesională,
refuzau , din ignoranţa când o inovaţie nu le era cunoscută sau datorită complexităţii ei, conservatorismul,
baza ştiinţifică nesatisfacătoare, lipsa unor modele.
Considerăm că, prin derularea cursurilor de formare continuă se îmbunătăţeşte calitatea educaţiei
din grădiniţă prin creşterea competenţei profesionale şi a rezultatelor preşcolarilor, a responsabilităţii
tuturor membrilor instituţiei. Totalitatea cerinţelor beneficiarilor, inspectoratului şcolar, partenerilor în
educaţie şi părinţilor sunt avute în vedere.
" Omul nu este ceea ce fac alţii din el, ci şi ceea ce face singur prin efort conştient".
BIBLIOGRAFIE:
1. ARACIP, "Ghidul comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ
preuniversitar", Bucuresti, 2006;
2. Cerghit, I., "Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii", Editura
Aramis, Bucureşti, 2002 ;
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3. Philippe, J., Moussatak, E., Rosette, D., " Curriculum și competente – un cadru operaţional", Editura
ASCR, Cluj-Napoca, Colectia Educatie, 2010 ;
4. Neacsu, I., "Managementul Calităţii Totale şi Resurse Umane" - note de curs- Master, Bucurescti,
2006/2007;
5. Niculescu, R., " Formarea continuă", Editura ALL, Bucuresti, 2005;
6. Olaru, M., "Managementul calităţii" - manual, Editura Economica Preuniversitaria, Bucuresti, 2005;
7. Petty., J., "Profesorul azi", Editura Atelier Didactic, Bucuresti, 2007;
8. Zlate, M., "Tratat de psihologie organizaţional – managerială", vol.I, Editura Polirom, Iaşi, 2002 .
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FORMAREA PROFESIONALĂ DIN PERSPECTIVA PRACTICILOR
INTERNAȚIONALE

Todoruț Gelu,
Profesor, director CCD MM
Iuga Georgeta,
profesor metodist CCD MM

În ultimii ani pe teritoriul României au avut loc o serie de procese de transformare atât la nivelul
societății, cât și la nivel economic sesizate prin tranziția către post industrialism și societatea bazată pe
cunoaștere, iar aceste componente reprezintă tot atâtea provocări pentru sistemul de educație și formare
profesională.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker susține faptul că Uniunea Europeană
trăiește astăzi într-un context socio-economic diferit caracterizat prin rate mari ale șomajului în rândul
tinerilor, printr-o forță de muncă adultă căreia îi lipesesc competențe de bază și de aici rezultă o nevoie
acerbă de dezvoltare a competențelor în situația în care resursele publice și private sunt reduse datorită
proceselor de consolidare bugetară. Raportându-ne la situația din România, studiile comparative scot în
evidență faptul că unul din patru tineri este afectat de șomaj. La fel ca fiecare stat membru și în tara
noastră se caută soluții pentru ameliorarea acestei situații, însă este posibil ca acțiunile la nivel național
sau european să nu fie suficiente de aceea abordările regionale sau sectoriale, adaptate necesităților
specifice unor regiuni sau țări, se pot dovedi mai potrivite pe termen lung.
În contextul actual, luând în considerare rolul major pe care formarea profesională îl are pentru
dezvoltarea economică și socială a României și pentru coeziunea teritorială precum și experiențele
acumulate în perioada anterioară, regândirea formării profesionale trebuie corelată cu Strategia educației
și formării profesionale din România propusă pentru perioada 2016-2020 deoarece aceasta abordează în
mod integrat domeniul formării profesionale inițiale și a formării profesionale continue, care va conduce
la dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil, atractiv, competitiv și relevant pentru
cerințele pieței muncii. Astfel, o provocare importantă în ceea ce privește sistemele de educație și formare
profesională o reprezintă adaptarea rapidă a acestora la evoluțiile tehnologice spectaculoase din ultimul
sfert de secol. Cele mai semnificative, respectiv, automatizarea și tehnologiile informației au schimbat în
mod radical nevoile de competențe de pe piața muncii, evidențiind decalajul enorm care există între oferta
de formare asigurată de instituțiile de profil și cererea de noi competențe adaptate nevoilor generate de
această nouă revoluție tehnologică și industrială.
O scurtă incursiune pe teritoriul literaturii de specialitate demonstrează faptul că, au existat, încă
din trecut, semnale cu privire la acest salt tehnologic, la avantajele și dezavantajele acestuia. În acest sens,
o pleiadă de personalități, din colțuri diferite ale lumii, au prezentat argumente privind modul în care
evoluțiile spectaculoase în domeniul tehnologic revoluționează natura muncii, statutul muncitorului
trăgând un semnal de alarmă cu privire la necesitatea adaptării modului de organizare și funcționare a
instituțiilor publice și private. Un exemplu în acest sens îl constituie cercetătorul Alvin Toffler care în
anul 1970, atragea atenția în celebra sa carte „Șocul viitorului" cu privire la impactul noilor tehnologii
ale informației și comunicației asupra indivizilor și societății în general. Totodată Sir Ken Robinson, în
cartea sa „O lume ieșită din minți – Revoluția creativă a educației" promovează ideea că noile forme de
muncă se caracterizează prin inovație, creativitate și o specializare aprofundată și pe baza acestor
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considerente motivează importanța, rolul instituțiilor guvernamentale a căror obiectiv îl constituie
educația și formarea profesională. Cercetătorul consideră că acțiunile acestora trebuie orientate spre
încurajarea abordărilor bazate pe dezvoltarea de competențe prin valorificarea eficientă a aptitudinilor și
talentului fiecărui individ. Nu poate fi neglijată nici opinia lui Ray Kurzweil, inventator și specialist în
inteligență artificială. Acesta într-una dintre intervențiile sale publice sublinia faptul că „abilitățile
biologice ale minții umane se dezvoltă într-un ritm liniar, pe când abilitățile non-biologice ale tehnologiei
se dezvoltă exponențial". Interpretând mai departe afirmația ținând cont și de previziunile acestuia, se
pare că până în 2029 inteligența artificială va ajunge să aibă abilități similare cu cele ale inteligenței
umane.
Mai aproape de epoca în care trăim, în 2011, un grup de cercetare cu mai mult de 40 de ani de
experiență în anticiparea și identificarea tendințelor emergente și a discontinuităților care transformă
piețele și societatea globală din cadrul Institute for the Future for the University of Phoenix Research
Institute, realiza un studiu interesant prin care intenționau să prezinte schematic principalele provocări în
perspectiva anului 2020. Între acestea amintim:
Speranța de viață din ce în ce mai mare deoarece longevitatea în creștere la nivel
global schimbă natura educației și a traseelor profesionale;
- Lumea datelor motivată de evoluția computerului care azi poate colecta și procesa
date despre orice și în aceste condiții lumea devine un sistem care poate fi controlat;
- Organizații foarte structurate datorită noilor tehnologii sociale care antrenează noi
forme de producție valorizând creativitatea;
- Avântul mașinilor și sistemelor inteligente care vor prelua multe meserii specifice
azi doar ființei umane;
- Ecologia new media care se va impune deoarece noile mijloace de comunicare
impun un nou tip de interpretare de natură critică clară în ceea ce privește informațiile din
domenii diverse de interes.
- Conectarea globală care se explică prin faptul că o lume interconectată înseamnă
necesitatea lucrului în echipe variate și centrate pe diversitate și adaptabilitate.
Între abilitățile cheie necesare pentru locurile de muncă ale viitorului menționăm:
- Decriptarea mesajului din spatele unui text ;
- Atitudine inovativă și de adaptare;
- Comunicare și interacțiune eficientă cu ceilalți;
- Crearea de conținut persuasiv pe baza tipurilor conferite de new media;
- Înțelegerea și utilizarea de concepte din discipline diferite;
- Înțelegerea conceptelor abstracte și a conexiunilor;
- Filtrarea informațiilor în funcție de gradul de importanță;
- Înțelegerea sarcinilor și atingerea obiectivelor dorite;
- Implicarea și colaborarea eficientă într-o echipă virtuală;
- Abilitatea de a lucra în medii culturale diverse.
În următoarea perioadă este necesară centrarea Statele Membre în implementarea unor politici
pentru Educație și Formare, motiv pentru care Comisia Europeană consideră că este necesar să se
stimuleze dialogul public, să se adopte o nouă Agendă privind Educația și Formare Profesională și să se
propună modele alternative de guvernanță locală, națională sau globală. În acest sens au avut loc
întrevederi cu un pronunțat caracter consultativ cu partenerii sociali și principalii operatori de formare
profesională. În urma acestor întâlniri Comisia a stabilit o listă cu competențele cheie care sunt necesare
pentru creșterea capacității de inserție profesionale pe piața muncii. Între acestea se numără: comunicarea
în limba maternă, comunicarea în limbi străine, competențe matematice, competențe de bază în știință și
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tehnologie, competențe digitale, a învăța să înveți, competențe sociale și civice, spiritul de inițiativă și
antreprenoriat, conștiința și expresia culturală etc.
O privire de ansamblu precum și ideile evidențiate mai sus conturează, la nivel global, culturi
diferite de învățare și formare în Europa. Fiecare țară are propria sa cultură, identitate, istorie și practici
privind educația și formarea profesională care se reflectă în arhitectura specifică a sistemelor naționale
de educație și formare profesională. Björnavold a caracterizat aceste culturi de învățare prin intermediul
unui model de grup (cluster) prezentat în
lucrarea „Making Learning
Visible” ( Making learning visible, J.Bjornavold, Cedefop, Thesssaloniki, Iulie 2000). Învățarea reciprocă
este favorizată de proximitatea geografică și de asemănările instituționale în țările din fiecare grup.
Uniunea Europeană este direct interesată de aspectul educației și formării profesionale , iar acest
aspect reiese și din studiu realizat de Comitetul Economic și Social European și publicat în 2015 sub
titlul: O perspectivă a societății civile. Raport privind șase state membre, CESE, 2015, prin care se
confirmă ideea că relația strânsă dintre educație/formare și piața muncii, reprezintă cheia de succes a
sistemelor de învățământ, arătând și motivele pentru care rezultatele diferă atât de mult de la un Stat
Membru la altul. Astfel, fiecare țară din Uniunea Europeană, are propria sa tradiție și arhitectură
instituțională pentru educație și formare profesională, cu performanțe cantitative și calitative ce variază
de la un stat la altul. Raportându-ne la modele din UE cu privire la rezultatele pozitive ale programelor
de formare profesională vom remarca faptul că o experiență de bună practică o reprezintă Austria care
prezintă, ca și particularitate a sistemului educațional, o legătura strânsă stabilită în această țară, între
economie și procesul de instruire. De acest sistem de instruire adaptat practicii profită ucenicii și
absolvenții școlilor superioare de meserii, ai facultăților de profil și ai universităților. În Austria, atât în
cadrul unităților de învățământ, cât ți la nivelul instituțiilor responsabile cu formarea profesională, se
aplică sistemul dual de instruire – o combinație între teorie și practică, iar în ceea ce privește planurile de
învățământ și etapele cheie ale instruirii acestea sunt adaptate necesităților din economie. Fiecare etapă
de formare are o vădită orientare practică, iar rezultatele se transpun în activității de cercetare și
dezvoltare. La nivel european, această combinație între practică, teorie și cercetare este considerată un
bun exemplu și reprezintă un factor cheie pentru succesul economiei austriece. Drept urmare, angajatorii
și investitorii străini apreciază în mod deosebit abilitățile specifice meseriei și cunoștințele solide ale
angajaților austrieci.
Situația Germaniei este de asemenea una favorabilă și exemplară la nivel european. În acest areal
o mare parte a tinerilor care termină școala generală sunt pregătiți prin sistemul dual pentru o ocupație
recunoscută la nivel național. Sistemul dual din Germania presupune existența unor programe de formare
profesională pentru 356 de ocupații, aptitudinile practice și cunoștințele teoretice fiind strict definite prin
intermediul standardelor ocupaționale naționale. Gradul de reușită a dualismului este condiționată inițial
de posibilitatea încheierii în primul rând a unui contract de practică cu un întreprinzător și apoi elevii se
înscriu la o școală profesională pentru a urma cursurile teoretice. În aceste condiții, pregătirea practică
este corelată și condiționată de pregătirea teoretică, iar în cazul în care întreprinzătorul, la care urmează
să se desfășoare stagiul pentru pregătirea practică nu poate asigura parcurgerea tuturor temelor prevăzute
de programa școlară, elevul completează pregătirea practică la un centru de formare profesională. Durata
pregătirii profesionale variază între 3-3,5 ani din care aproximativ 1/4 reprezintă pregătire teoretică și ¾
pregătire practică.
Experiența celor două țări diferă însă de situația identificată în România în ceea ce privește
formarea profesională. În spațiul național etapa formării practice, cunoscută și sub denumirea de ucenicie
ține mai mult de istorie. Analiza pe baza surselor existențe relevă faptul că, primele atestări privind
această practică corespund perioadei evului mediu. Breslele profesionale, au promovat uceniciile mai ales
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în zona târgurilor comerciale, iar meseriile în care se pregăteau ucenicii variau în funcție de necesitățile
comunitare, de dezvoltarea economică zonală și de tipul de comerț practicat. Situația se schimbă după al
2-lea Război Mondial, iar în perioada comunistă, formarea duală în România cunoaște progrese
semnificative și trebuie apreciate sistemele de cooptare în formarea profesională a tinerilor, care au
funcționat cu rezultate bune în acea perioadă. Școlile tehnice, școlile profesionale, învățământul seral, au
creat oportunități pentru un larg segment al populației de a urma o formă de învățământ bazat pe educația
la locul de muncă și pe transferul de competențe. În zilele noastre se cere experiență chiar dacă tânărul
participă la primul său interviu, pentru obținerea unui loc de muncă. Cu toate acestea nu sunt interesați
sau motivați să participe la programe de formare profesională din motive diverse precum:
- consideră prea lung procesul de formare profesională până la obținerea unei
certificări a competențelor;
- au așteptări și nevoi mult mai mari, în ceea ce privește beneficiile financiare;
- o parte a tinerilor nu au asumată cultura responsabilității sociale, a muncii efective;
- spațiul rural constituie un areal major al abandonului școlar și al lipsei
infrastructurilor economice.
În concluzie, educația și formarea profesională reprezintă unul dintre factorii esențiali în ceea ce
privește creșterea capacității de inserție profesională a tinerilor pe piața muncii, dar la fel ca și în cazul
educației superioare, este importantă calitatea și relevanța calificărilor în raport cu solicitările
angajatorilor. Aceasta este una dintre problemele din România, ce determină o implicare scăzută și
neîncrederea în sistemul de educație și formarea profesională, având drept consecință creșterea
abandonului școlar timpuriu. Totodată investițiile scăzute în sistemul public de educație și formare
profesională au un impact negativ asupra calității serviciilor oferite indivizilor. Oamenii sunt tentați să
abandoneze studiile nu numai datorită problemelor de ordin social, dar și atunci când calitatea
formatorilor sau a programelor de formare nu se ridică la nivelul așteptărilor sale și a pieței muncii.
Îmbunătățirea calității sistemului de educație și formare profesională se poate realiza prin adoptarea unui
plan de învățământ, care printr-o abordare pedagogică inovatoare, pune în centrul preocupărilor
competențele. Finanțarea corespunzătoare atât în ceea ce privește investițiile în infrastructura de educație
și formare profesională, cât și în resursele umane care pot să determine creșterea calității, relevanței și
atractivității programelor de formare. De asemenea, calitatea formării profesionale poate fi cu mult
îmbunătățită prin valorificarea constructivă a unor oportunități create de relaționarea directă cu unele
dintre cele mai prestigioase organizații de profil din Uniunea Europeană.
În economia mondială interesul este orientat spre crearea resurselor umane care să fie capabile să
genereze o valoare ascendentă în rândul activităților economice. Acest lucru necesită atât în cadrul
societăților comerciale, cât și la nivelul economiei naționale, o revoluție a culturii economice, care să
genereze la nivelul individului o serie de schimbări privind concepțiile, mentalitatea permițându-i o
angajare la efort impusă de concurența internațională specifică începutului mileniului al III-lea.
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FORMAREA PROFESIONALĂ – PREMISĂ A CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE
Rodica Șargu,
Profesor, Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu”, Mangalia

În calitate de actori principali al procesului instructiv - educativ, cadrele didactice se confruntă
continuu cu o serie de provocări cărora trebuie să le răspundă cu profesionalism şi tact pedagogic.
Perfecţionarea unui profesor nu se încheie odată cu absolvirea facultăţii, ci continuă pe tot parcursul
procesului didactic, deoarece scopul final al educaţiei este pregătirea

pentru viaţă a elevului,

responsabilitate care revine cu precădere cadrului didactic.
Proiectarea lecției, comportamentul concret la clasă, relația socio-afectivă cu elevii, utilizarea
concretă a timpului destinat formal învățării, evaluarea de tip docimologic sunt determinate în cea mai
mare măsură de stilul didactic al profesorului. Acest comportament profesional, marcat de trăsăturile de
personalitate, contribuie la eficacitatea procesului de învățare. (Gherguț, 2007)
Procesul de acordare a gradelor didactice marchează evoluția în carieră a personalului didactic în
conformitate cu noile tendințe privind dezvoltarea resurselor umane și asigurarea calității în educație.
Astfel, acordarea gradului didactic II semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui plus de
profesionalizare, confirmat de rezultatele obținute la probe special concepute pentru a pune în evidenţă
valoarea adaugată achiziţionată în intervalul parcurs de la obţinerea definitivării. Acordarea gradului
didactic I semnifică dobândirea unui nivel înalt de maturitate profesională şi expertiză, care îl recomandă
ca pe un generator de bune practici în mediul educaţional şcolar.
Activitatea Comisiei de formare profesională la nivelul școlii s-a structurat și s-a diversificat în
ultimii ani ca o consecință directă a bunei colaborări cu echipa managerială și CEAC. S-a realizat o
comunicare permanentă cu colegii pentru a oferi și primi informaţii, sprijin, consiliere, pentru realizarea
temeinică a demersurilor de autoevaluare. Asistenţele şi interasistenţele responsabililor de catedră, fişa
de observaţie, rapoartele de inspecție pentru acordarea gradelor didactice sunt folosite ca puncte de
plecare în proiectarea/organizarea activităţii de formare continuă.
Responsabilul Comisiei de formare a elaborat și aplicat instrumente de diagnoză a necesarului de
formare și a propus echipei manageriale şi colectivului didactic programe/ activităţi de dezvoltare
profesională în concordanţă cu concluziile obținute.
Două dintre aspectele identificate au fost: adaptarea curriculumului școlar pentru o mai bună
integrare a elevilor cu CES, respectiv aplicarea instrumentelor specifice asigurării calității. Raportând
performanțele şcolii la standardele de calitate, s-a constatat necesitatea unor activități de îmbunătățire în
privința indicatorului Ca)2.2-Dezvoltarea profesională a personalului. În acest scop, au fost proiectate în
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colaborare cu echipa CEAC și incluse în Planul de îmbunătățire din RAEI activități privind formarea
personalului didactic.
Pentru anul școlar 2014-2015 ne-am concentrat asupra creșterii calității activității cu elevii cu
CES, dat fiind numărul în creștere al elevilor cu Certificat de Orientare Școlară și Profesională școlarizați
în liceul nostru.
Nr.

Numele

Tip

crt

activității

activitate

1.

Formarea

1, 4

Obiective

Dată

început

sfârșit

▪ Formarea a 30% dintre cadrele 23.11.2014 14.06.2015

cadrelor

didactice în vederea asigurării de

didactice pentru

servicii educaționale de calitate

realizarea

pentru elevii cu CES

și

Dată

implementarea

▪ Optimizarea activității de sprijin

PIP pentru elevii

prin utilizarea unor

cu CES

resurse adaptate (fișe de lucru, fișe
de evaluare)

Responsabilități:
- Directorii și responsabilul Comisiei de formare profesională – realizare
- Psiholog școlar – sprijin în realizarea și implementarea PIP și în comunicarea cu familia
Indicatori de realizare: - Realizarea PIP
- Curriculum adaptat pentru minim 3 discipline
Detalii: - Formarea cadrelor didactice în vederea adaptării activității pentru elevi cu CES
- Adaptarea curriculum-ului la necesitățile elevilor cu CES
- Elaborarea de către psihologul școlar planurilor de intervenție personalizate (PIP)
1=Activități la nivel de curriculum și metodologie didactică
4=Activități la nivelul managementului unității școlare
RAEI 2014 menționează ca realizată în procent de 80% această activitate.
23 de cadre didactice ale școlii au urmat stagiul de formare ”Curriculum adaptat și CES” organizat
de CCD Constanța, s-au realizat activități de consiliere individuală și colectivă, întâlniri ale Consiliilor
clasei pentru facilitarea schimbului de informații, sprijinirea parcursului școlar prin adaptare curriculară
la discipline precum: matematică, fizică, limba română, discipline tehnice.
În anul școlar 2015-2016 am urmărit formarea cadrelor didactice în domeniul calității.
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Numele activității

Nr.
crt

Tip

Obiective

activitate

1.

Dată

Dată

început

sfârșit

Formarea membrilor CEAC și a 4, 6

Creșterea 19.10.2015 25.03.2016

altor cadre didactice în probleme

eficienței

specifice activității de asigurare/

CEAC

evaluare a calității
Responsabilități:
-

Responsabilul Comisiei de formare profesională face publică oferta furnizorilor

-

Membrii CEAC și alte cadre didactice se înscriu la cursuri de formare specifice

Indicatori de realizare: - cel puțin 2 membri ai CEAC și cel puțin 1 alt cadru didactic urmează
stagii de pregătire în domeniul asigurării calității
Detalii: - analiza ofertei furnizorilor privind stagii de pregătire în domeniul asigurării
calității; formarea cadrelor didactice în acest domeniu.
4=Activități la nivelul managementului unității școlare
6= Activități privind resursa umană
În RAEI 2015 se apreciază că activitatea a fost realizată 100%. Coordonatorul CEAC și directorul
școlii au participat la workshopul ”Evaluarea internă pe baza noilor standarde de calitate propuse de
ARACIP”, 3 cadre didactice au urmat stagiile ”Asigurarea Calității în Educație, respectiv „E_Autocalitate
în unităţile şcolare din regiunile S–E şi Muntenia-Sud”.
Diseminarea informațiilor și exersarea competențelor astfel dobândite s-au reflectat în activitatea
de asigurare/autoevaluare a calității educației pe care au desfășurat-o ulterior aceste cadre didactice.
Gestionarea mai eficientă a instrumentelor de lucru specifice, sprijinul acordat în revizuirea unor
proceduri, implicarea în colectarea mai eficientă și completarea datelor pe platforma online
https://calitate.aracip.eu sunt beneficii ale întregii școli din aceste programe de formare.
BIBLIOGRAFIE:
1. Gherguț, Alois – ”Management general și strategic în educație”, Editura Polirom, Iași, 2007
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GRAMATICĂ CONTEXTUALIZATĂ
Marina Giurcă
Profesor, Școala Gimnazială nr. 14 Constanța

În cadrul proiectului EVRO, derulat în perioada 2014-2015 la Universitatea

Babeș-Bolyai

din Cluj-Napoca au fost prezentate mai multe materiale audio-video. Obiectivul esențial al acestui proiect
l-a constituit perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar
în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor. Scopul a fost acela de a concepe materiale și
instrumente didactice care să contribuie la creșterea gradului de obiectivitate în procesul de evaluare și la
standardizarea acestuia, în vederea limitării perspectivei global-intuitive și a subiectivismului în evaluare.
Proiectul EVRO a oferit cursanților modele de exerciții specifice pentru formarea/dezvoltarea /evaluarea
competenței de înțelegere după ascultare, dar și pentru dezvoltarea/evaluarea competenței de producere
a mesajului scris.
Dar cum se poate realiza o exploatare corectă și eficientă a resurselor audio-video, în așa fel încât
utilizarea lor să nu constituie doar un moment de relaxare în lecția de limba română, un punct mort din
punct de vedere didactic? Căci, pentru a fi cu adevărat productivă, vizionarea în scop didactic nu trebuie
să fie niciodată exclusiv relaxantă și liniștită, ci extrem de activă, având întotdeauna fixat un obiectiv, o
miză. Pentru a-i menține conectați și concentrați pe elevii noștri, au fost elaborate fișe de lucru riguros
gândite pentru fiecare document în parte, unele înregistrări beneficiind chiar de două sau trei fișe,
demonstrând, astfel, posibilitatea de a exploata în moduri cât mai diferite unul și același input. Aceste
fișe constituie adevărate scenarii ce indică fiecare pas pe care trebuie să-l urmeze profesorul atunci când
decide să folosească înregistrările video. În general, în organizarea fișelor s-au respectat cele trei etape –
cronologice și logice – care modelează, în general, derularea oricărui exercițiu de receptare orală sau
scrisă.
Iată câteva exemple de activități propuse de organizatorii cursului pentru fiecare dintre cei trei
pași ai parcursului didactic axat pe aceste resurse video.
Astfel, în etapa de previzionare, s-au propus activități de pregătire a înțelegerii/receptării
mesajului audiat, de exemplu, exerciții de tip brainstorming, menite să asigure introducerea în temă, sau
diverse exerciții lexicale ce vizează orientarea terminologică a elevului în timpul vizionării. Alteori s-au
propus binecunoscutele exerciții de „lectură” predictivă, în care, pornind doar de la titlu, de la un stopcadru sau de la vizionarea fără sonor a unei secvențe minimale, elevul este invitat să formuleze ipoteze
despre subiectul documentului. În alte situații, s-a apelat la povestirea subiectului de către o parte dintre
copiii care au vizionat deja documentul pentru restul grupei care încă n-a făcut acest lucru etc.
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Indiferent de formula aleasă, rostul exercițiilor din această etapă, numită și etapă-filtru, a fost acela de a
facilita procesul de înțelegere a mesajului și de a evita apariția blocajelor de orice fel.
Pentru etapa din timpul vizionării, s-a optat pentru varianta cu sau fără sonor. Când s-a propus
vizionarea fără utilizarea sunetului, s-au conceput tabele sub forma unor interviuri de tip jurnalistic, ce
trebuie completate cu informații de tipul: cine, ce, unde, cu ce mijloace? etc. În acest mod, prima
vizionare o modelează pe cea de-a doua, unde se vor putea solicita informații mai subtile, în care elevii
vor fi obligați să facă diferențieri mult mai fine. Altădată s-au solicitat reflecții pe marginea acțiunii
personajelor sau formularea de ipoteze referitoare la replicile acestora. În egală măsură au fost
exploatate și elementele nonverbale, recurgându-se la identificarea expresiilor, gesturilor și a
atitudinilor marcante ale personajelor, precum și la asocierea lor cu replici transcrise și distribuite
elevilor înainte de vizionare. Utilizarea imaginii cu sunet a implicat confirmarea ipotezelor formulate în
timpul vizionării fără sonor, precum și exercițiile clasice de verificare a înțelegerii mesajului audiat, de
tipul adevărat/fals, completare de spații libere, alegere multiplă, ordonare de idei/imagini etc.,
urmărindu-se atât verificarea înțelegerii globale, cât și a celei de detaliu.
În ultima etapă, cea a post-vizionării, documentul video a fost exploatat ca pretext pentru
activități de producere a mesajului oral sau scris, dar au fost propuse și mici pastile de gramatică,
conținând scheme, tabele sau explicații ale unor structuri gramaticale apărute în documentul vizionat,
urmate de exerciții de gramatică contextualizată pentru fixarea structurilor vizate. În acest fel, a fost
creat un tablou complet al diverselor modalități de exploatare a filmelor didactice, inclusiv în scopul
dezvoltării competenței lingvistice (gramatică și vocabular).
Pornind de la materialele prezentate în cadrul cursului am creat fișe de lucru personale pe care
le-am utilizat în cadrul orelor. Lucrând sistematic cu asemenea materiale, sper să îi pregătesc pe elevi
nu doar în vederea obținerii unor rezultate excelente la evaluările finale, ci, mai ales, pentru a face față
situațiilor reale în care vor avea de înțeles diverse informații primite pe cale audio-vizuală.

FIȘĂ DE LUCRU (MODUL CONDIȚIONAL-OPTATIV, TIMPUL PREZENT)
Orașul de la malul Mării Negre
1, Priviți imaginile și spuneți ce locuri din Constanța cunoașteți deja. Folosiți și cuvintele din casetă!
populat/popular
interesat/interesant
frecvent/frecventat
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2. Completați spațiile libere cu unul dintre cuvintele din caseta de la exercițiul 1.
a) Piața Ovidiu este..................................... de mulți turiști, iar Muzeul de Istorie și Arheologie este
un obiectiv turistic foarte.............................................
b) Deși sunt ........................................... de costume populare, nu cunosc multe lucruri
........................................... despre ele.
c) Merg ....................................... în parc, dar acest loc nu este ........................... noaptea.
3. Citiți și completați lista cu încă două idei.
Știi sigur că ești la Constanța dacă...
...te întâlnești cu prietenii la Cazinou.
...admiri Casa cu lei.
...vizitezi Moscheea Carol I.
...te plimbi prin Parcul Tăbăcărie.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Vizionați documentarul Orașul de la malul Mării Negre și completați casetele de mai jos:
Locuri din Constanța
Locul I:..............................................................
Îmi place: ................................................................................................................................. Aș
schimba: .............................................................................................................................
Locul al II-lea:...........................................................
Îmi place :...............................................................................................................................
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Aș schimba: ...........................................................................................................................
Locul al III-lea:...........................................................
Îmi place:. ..............................................................................................................................
Aș schimba:............................................................................................................................
5. Imaginați-vă că sunteți primarul orașului în care locuiți. Ce măsuri ați lua ca să...
... atrageți mai mulți turiști?
...îmbunătățiți calitatea vieții localnicilor?
...organizați mai multe activități culturale?
MODEL: Dacă aș fi primarul Constanței și aș dori să atrag mai mulți turiști, aș
construi....................................................................................................................................
Modul condițional-optativ, timpul prezent

(Structură: verbul auxiliar a avea + infinitivul verbului de

conjugat)
Formă afirmativă: aș citi, ai citi.......

Formă negativă: nu aș citi/n-aș citi.....

6. Cum ar trebui să fie orașul ideal?
.....................................................................................................................................................
7. Vizionați din nou documentarul Orașul de la malul Mării Negre și completați spațiile liber folosind
verbe la modul condițional-optativ, timpul prezent!
Locuri/lucruri despre care aș vrea să aflu mai multe:.................................... ............................
................................................................................
Locuri sau lucruri pe care aș vrea să le experimentez: ................................................................. ...... ...
.......................................................................
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IMPORTANȚA CURSURILOR DE FORMARE ÎN MANAGEMENTUL
CLASELOR PENTRU COPIII CU CES

Camelia Costea,
Profesor doctor, Liceul Teoretic Carmen Sylva, Eforie Sud
Legea educației este categorică și nediscriminatorie vis-a-vis de copii cu CES, prin două articole:
Art. 2 (4) Statul asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele
de învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nici o
discriminare.
Art. 12 (6) Statul garantează dreptul la educație al tuturor persoanelor cu cerințe educaționale
speciale.
Rolul și importanța unui curs de formare profesională pentru cadrul didactic al zilelor noastre este
covârșitoare, având în vedere această nediscriminare a elevilor cu CES și integrarea lor, de curând, în
învățământul de masă, în cadrul școlilor integratoare, așa cum este cazul Liceului Teoretic Carmen Sylva
din Eforie Sud.
Atât în calitate de mamă a unui copil cu boală gastrointestinală cronică(boala Crohn), care va fi
încadrat în curând între copiii cu CES, cât și în calitate de profesor de geografie sau profesor diriginte al
claselor în care există copii cu CES, am conștientizat necesitatea formării mele permanente pentru a reuși
să adaptez lecțiile, cerințelor diferite ale multitudinii de dizabilități întâlnite, pentru a realiza un
curriculum adaptat fiecărui copil cu CES.
,,Pentru educator, cunoașterea și stăpânirea artei manageriale este esențială, managementul fiind
considerat un proces extrem de complex, managerii neasigurând imediat succesul unei acțiuni.” 7
Pentru a desăvârși această artă managerială, foarte mulți dintre profesorii liceului nostru au
participat la cursul de formare Curriculum adaptat și CES, în perioada ianuarie – februarie 2016,
desfășurat chiar în cadrul liceului nostru. Suportul de curs a fost în format electronic, transmis
participanților și prezentat sub forma slide-urilor. Stilul de învățare folosit a fost atât vizual, auditiv, cât
și practic. Obiectivele cursului au atins subiecte precum: informarea cadrelor didactice privind trăsăturile
de specificitate ale elevilor cu C.E.S., observarea comportamentelor elevilor cu C.E.S., identificarea
modalităților optime de intervenție spontană asupra comportamentelor indezirabile ale elevilor cu C.E.S.
(exemple de reacții imediate, în scopul intervenției amelorative pe termen mediu și lung), utilizarea
metodelor individualizate și adaptarea curriculară în predarea diverselor discipline.
S-a discutat foarte mult despre metodologia privind evaluarea, asistența psiho-educațională,
orientarea școlară și profesională a copiilor, elevilor și tinerilor cu CES.
Evident, întrebările adresate doamnelor formatoare au fost nenumărate, lămuritoare, dar și
stimulatoare de o sete din ce în ce mai mare de cunoaștere. Toți profesorii au conștientizat că „ CES

7

Constanța Grama, Arta managerială a clasei pentru copiii cu CES, Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale, a se vedea

http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/caPPS/10%20-%20Constanta%20GRAMA%20.pdf
64

constituie o formă relevantă în plan psihopedagogic, deoarece vizează cu claritate necesitatea individualizării
evaluării și demersului educațional, analiza plurifactorială și dinamică a cauzelor eșecului școlar. Cu alte cuvinte,
se pune problema evaluării din perspectiva educațională și nu medicală ca până acum. O asemenea manieră de
înțelegere este mai aproape de idealul școlii viitorului care își dorește să ofere servicii varietății de cereri
educative exprimate de copii diferiți, fără a mai deveni un mediu exclusivist.”8

Un profesor actual, permanent format, este un profesor informat. Formarea continuă a
profesorilor trebuie axată pe diversitatea elevilor, deziderat actual, aproape fiecare clasă de elevi având
în prezent în componența sa copii cu CES. Această diversitate trebuie privită ca resursă locală importantă
în dezvoltarea viitoare a orizontului local.
Nu mai este o noutate ca în calitate de cadru didactic să aprofundezi noțiuni din alte domenii, cu
precădere din medicină, exemplu fiind boala crohn (care are numeroase efecte secundare, printre care
oboseală cronică sau hepatita autoimună care are speranță de viață 10 ani), dar scopul unui manager școlar
este acela de a ridica nivelul intelectual al fiecărui elev și al procesului instructiv - educativ în totalitatea
sa. Acest lucru nu se poate finaliza fără o minimă documentare științifică în prealabil, fie individuală, fie
cu ajutorul psihologului școlar, a asistentei medicale școlare sau chiar a părinților. Cadrele didactice
implicate evident au nevoie de sprijin pentru a gestiona managementul conținuturilor, managementul
problemelor disciplinare și al relațiilor interpersonale, de la caz la caz fiind implicați sau nu membrii
consiliului managerial. Schimbul de experiență dintre cadrele didactice reprezintă o sursă de învățare
continuă mai ales pentru debutanți. Este cunoscut însă minimalismul resurselor umane (consilieri școlari,
psihologi școlari, profesori de sprijin) și materiale (exemplu: lipsa unei truse de prim ajutor în caz de șoc
anafilactic, o toaletă individuală pentru copii cu rcuh – rectocolită ulcero hemoragică, când sunt în puseu
și au nevoie foarte des etc.) necesare implementării diverselor programe naționale de sprijin, mai ales în
mediul rural.
Clasele de elevi au nevoie de manageri foarte buni care să reușească să promoveze rezultate și
comportamente școlare pozitive, adaptând noțiunile științifice necesare predării, în funcție de capacitatea
fiecărui copil de a le percepe și înțelege, să gestioneze corect managementul timpului în cadrul claselor
de elevi cu CES, să dețină un spirit de observație psihopedagogică foarte fin vis-a-vis de
participarea/neparticiparea, antrenarea/neantrenarea, stimularea sau nu a elevilor cu CES, neperturbând
actul didactic în sine.
„Orice copil are o serie de particularități, caracteristici care se referă la modul, stilul, ritmul și
specificul învățării sale. În același timp o serie de copii au particularități ce îndreptățesc un sprijin
suplimentar ...... ; este vorba de cerințe speciale, diferite de ale majorității copiilor și care determină
măsuri specifice. Cerințe speciale poate avea orice om/copil în anumite perioade, pentru că ele acoperă o
realitate extrem de variată ....
•
•
•
•
•
•

Dificultăți/ dizabilități de învățare;
Întârziere/deficiență mintală;
Tulburări de limbaj;
Deficiențe fizice/motorii;
Deficiențe vizuale;
Deficiențe auditive;

Organizația pentru cooperare economică și dezvoltare, Politici în educație pentru elevii în situație de risc și pentru cei cu
dizabilități din Europa de Sud – Est, România, pag. 14, a se vedea https://www.oecd.org/edu/school/38614298.pdf
8
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• Tulburări emoționale și de comportament;
• Delicvențe;
• Copiii străzii;
• Grupuri etnice și religioase minoritare;
• Copiii bolnavi de boli cronice sau SIDA;
• Copii exploatați, maltratați sau abuzați.”9
De aceste particularități trebuie să ținem cont și în cadrul organizării evaluărilor naționale sau a
celor de bacalaureat. Încă există la nivel legislativ în România, foarte puține precizări în procedură, de
exemplu, referitoare la modalitățile în care un profesor însoțitor poate sau nu ajuta copilul cu CES, venit
și din altă țară, atât psihic, emoțional, cât și explicativ în cadrul acestor examene.
Așa cum ne acceptăm diversitatea lingvistică, religioasă, etnică etc. este impetuos necesar să ne
acceptăm și diversitatea nevoilor/cerințelor speciale ale fiecărui copil.
În Europa Occidentală deja această diversitate de nevoi a fost acceptată, încât nu o mai putem
numi diversitate, ci normalitate. Toți copiii cu cerințe speciale sau nu, merg împreună la grădiniță și la
școală și implicit la toate activitățile derulate de fiecare unitate de învățământ. În Viena, mergând la
analize cu fata cea mare, am trecut pe lângă numeroase grupe de copii de grădiniță, școlari ieșiți cu
doamnele în parcuri, la plimbare, și mi-a atras privirea un copil cu deficiențe motrice destul de severe,
având picioarele în forma literei X, care râdea, vorbea, gesticula fericit, alergând efectiv să poată ține
ritmul cu ceilalți, fără a cere o atenție specială, dar vigilent urmărit de către cadrul didactic. În Germania,
intrarea într-un parc era verificată de către un bărbat fără o mână, care chiar se chinuia fizic să ne ajute
să intrăm, dar și intelectual să ne explice în engleză cum trebuie să procedăm, fără a fi jenat sau stresat
de handicapul său fizic. Aceasta, da, este normalitatea pe care o dorim și în rândurile copiilor noștri de
școală.
Și, de asemenea, managementul clasei cu copiii cu CES presupune și orientarea școlară a acestora,
îndrumarea lor către posibile viitoare locuri de muncă, de preferat în orizontul geografic local. De aceea,
este importantă relația de parteneriat dintre unitatea de învățământ și comunitatea locală.
Cunoașterea multitudinii de resurse geografice durabile, pe care le oferă litoralul românesc,
trebuie valorificată mult mai mult în scopul înmulțirii locurilor de muncă permanente și descurajării
șomajului.
Pentru a putea fi responsabili și motivați, copiii zilelor noastre au nevoie de modele de urmat în
carieră, iar acestea se descoperă fie în sânul familiei, fie la orele de dirigenție, de geografie, fie prin
percepția unei comunități locale dezvoltate durabil, care îi poate ghida în alegerea unui loc de muncă
permanent, poate mai puțin bine plătit, ca un loc de muncă estival, extenuant, care poate fi cauză a
numeroase îmbolnăviri.
Rolul părinților, al relațiilor acestora cu școala, dar și al profesorilor, trebuie înțeles foarte mult
prin prisma a ceea ce poate face generația actuală, pentru ca generația viitoare să evolueze și să valorifice
resursele de care dispunem într-un mod viabil și durabil.
„Relațiile dintre părinți și instituția de învățământ pe care o frecventează copilul au o pondere
importantă în progresul educațional al acestuia. Pentru a sprijini eforturile cadrelor didactice, părinții
au nevoie de informații și de sfaturi din partea acestora cu privire la obiectivele învățării și dezvoltării.
... Este recunoscută nevoia ca familia și școala să lucreze împreună .... Cel mai mult se simte lipsa
9

http://www.cjraemm.ro/download/2014-2015/2015-02-19-inlcuziune-copii-ces-diferentiere-strategiiactiune.doc
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programelor de informare și consiliere a părinților în toate școlile. Un rol deosebit de important în
această direcție o au organizațiile nonguvernamentale care se implică și implică părinții în diverse
programe de acest tip.”10
Deoarece numărul acestor copii este în creștere, România trebuie să își schimbe mentalitățile către
adaptabilitate, diversitate, acceptare!
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IMPORTANȚA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ASUPRA CARIEREI
DIDACTICE

Cornea Elena,
Prof.înv.primar, Școala Gimnazială nr.8 ,Constanța
Roibu Constantina,
Prof.înv.primar, Școala Gimnazială nr.8 ,Constanța

Pornind de la ideea ca un bun pedagog, pe lângă stăpânirea conţinutului disciplinei pe care o
predă şi a tehnicilor de lucru specifice profesiei didactice are nevoie şi de o cultură generală bogată, care
să-i ofere posibilităţi de intervenţie educativă adecvată în situaţii diverse, vom dezbate în continuare
importanta formării și perfecționării competențelor didactice. În domeniul educaţiei moderne din ultimul
deceniu o axă de importanţă majoră este cea a formării continue a adulţilor, care trebuie să fie în relaţie
directă cu validarea în serviciu.
Motivaţia participării la cursurile de perfecționare a fost determinată de aspecte multiple, cum ar
fi,faptul că eram debutante și ne doream să aflăm cât mai multe lucruri, și din dorința de a ne limpezi
unele nelămuriri o dată cu introducerea clasei pregătitoare în ciclul primar, nevoia obţinerii celor 90 de
credite profesionale , nevoia de a răspunde mai bine cerinţelor de consililiere ale elevilor.
Cursurile au fost organizate de diferite instituții şi au avut ca principal obiectiv familiarizarea
profesorilor cu folosirea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiei , s-a pus accent în mod deosebit pe
aspectul colaborativ al învăţării şi predării, modul în care T.I.C. poate fi exploatată pentru implementarea
învăţării bazate pe proiect, predarea cu ajutorul TIC, aplicarea metodelor activ-participative, realizarea
unei reviste școlare, etc.
Cursurile de formare au răspuns întrutotul nevoilor noastre profesionale curente, întrucât ne-au
oferit posibilitatea să descoperim softuri noi dintre cele cu relevanţă educaţională şi ne-a dezvoltat
competenţele de utilizare a unor softuri / platforme colaborative cu care mai lucrasem şi anterior (funcţii
avansate ale PowerPoint - pentru realizare de teste; e-Twinning, blog).
În cadrul acestor cursuri de perfecționare am fost încurajate să dăm frâu liber creativității la clasă
în munca cu elevii, să abordăm în cadrul activităților pe lângă metodele tradiționale și metode activparticipative pentru a trezi interesul elevilor și a încuraja gândirea critică, ne-a plăcut că noțiunile teoretice
erau întotdeauna însoțite de exerciții practice,urmate de discuții. Nu am acumulând numai cunoștințe, ci
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și experiența lucrului în echipă, în care fiecare membru își promova valorile: țara, istoria locală, cultura
și specificul școlii, elevii, familia. Acțiunea le va oferi participanților flexibilitate, deschidere spre nou,
spre comunicarea cu alte sisteme educaționale, colaborare și transfer de informațieO astfel de experiență
ne-a determinat să avem aceste trăiri și să spunem că aceste cursuri sunt importante și că un prim obiectiv
este tocmai această autodescoperire, dar și de apreciere, de toleranță, de respect față de semenii noștri .
Participarea la activitatea de formare a avut un impact asupra dezvoltării nostre profesionale în
următoarele domenii:
-Ne-a

împrospătat

interesul

pentru

disciplina/disciplinele

pe

care

le

predăm;

-Ne-a încurajat să adoptăm o abordare mai reflexivă asupra modului în care predăm/ în care ne îndeplinim
îndatoririle/ predării/metodelor de lucru folosite în şcoală;
-Ne-a încurajat să citem mai mult despre ultimele cercetări în domeniul predării/în disciplina pe care o
predăm;
-Ne-a actualizat cunoştinţele referitoare la alte ţări/culturi/sisteme educaţionale;
-Ne-a încurajat să participăm la alte cursuri POSDRU;
-Ne-a motivat să ne dezvoltăm continuu competenţele profesionale în viitor;
Participarea la activiățile de formare au avut impact asupra elevilor și colegilor noștri, astfel:
-Ne-a ajutat să motivăm mai bine elevii;
-A încurajat pe colegii mei să participe la cursuri de perfecționare similare;
-A incurajat pe colegii mei să participe la programe educaţionale europene;
Participarea la activiățile de formare a avut impact asupra instituţiei în care ne desfăşurăm activitatea
şi asupra comunităţii locale, astfel:
-Favorizarea relaţiilor şcolii cu diferiţi agenţi sociali: economici, comunitari, culturali, politici etc.și
omologi europeni îin vederea derulării unor proiecte în care să fie implicați atât profesorii cât și elevii;
- Încurajararea

participării

colegilor la

programul

de

învățare

pe

tot

parcursul

vieții;

-Extinderea posibilităților de perfecționare profesională;
- Creșterea interesului pentru tehnicile moderne de comunicare, utilizarea noilor tehnologii permite o
învățare mai performantă datorită următoarelor caracteristici : stimularea multisenzorială în prezentarea
informației, activități de explorare/ cautare individuală a informației, schimbul de informații, varietatea
surselor de informații etc.
- Sensibilizarea cunoașterii diverselor culturi și creșterea interesului pentru activități extracurriculare;
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- Utilizarea mai bună a resurselor din şcoală,în special sala de calculatoare;
- Efectul cursurilor de formare –a condus la consolidarea echipei școlare, cursurile care s-au desfășurat
în școală au dus la o mai bună cunoaştere a colegilor, spirit de colaborare şi colegialitate”; „Am putut să
ne cunoaştem mai bine colegii”.
Observarea unor profesori nativi la orele de curs a fost o experienţã foarte utilã , deoarece am descoperit
unele aspecte ale predãrii care nu erau suficient exploatate. Cursurile de formare la care am participat au
fost o experienţã utilã atât pentru activitatea noastră ca profesor, cât şi datoritã perspectivei diferite pe
care am cãpãtat-o asupra acestei cariere.
BIBLIOGRAFIE:
1. Călin Marin, “Procesul instructiv-educativ” Instruirea şcolară (analiza multireferenţială),
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.
2. Maciuc Irina, “Formarea formatorilor. Modele alternative şi programe liniare” Editura Didactică
şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1998.
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JOCUL MATEMATIC – FACTOR DECISIV ȊN CREŞTEREA CALITĂŢII
EDUCAŢIEI
Aneta Nicoleta Dogaru
Prof. înv.primar, Liceul Teoretic “Ioan Cotovu” Hârşova

Vorbind despre jocurile didactice, Ursula Şchiopu preciza că ele „educă atenţia, capacităţile
fizice, intelectuale, perseverenţa, promptitudinea, spiritul de echipă, de ordine, dârzenie, modelează
dimensiunile etice ale conduitei.”
Şcolarul trebuie să fie mai mult decât un copil şi mai puţin decât un adult. Munca şcolară trebuie să
fie mai mult decât joc şi mai puţin decât muncă.” (Revista „Învăţământ primar nr.1-3\2006, p.172)
Activităţile interdisciplinare sunt „activităţi care abordează o temă generală din perspectiva mai
multor arii curriculare, construind o imagine cât mai completă a temei respective. Este tipul de activitate
unde cunoştiinţele şi capacităţile sunt transferate de la o arie curriculară la alta. Prin intermediul acestor
activităţi se urmăreşte atingerea obiectivelor tuturor ariilor curriculare într-un context integrat. Termenul
poate fi asociat cu cel de activitate tematică Diferenţa dintre unitatea de învăţare şi activitatea tematică
este aceea că o unitate de învăţare urmăreşte atingerea obiectivelor de referinţă ale unei discipline, pe
când activitatea tematică combină obiectivele de referinţă ale mai multor arii curriculare .
Abordarea interdisciplinară permite adâncirea reală între discipline. Activităţile interdisciplinare
au pronunţate valenţe formative. Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în care se îmbină sarcini
didactice din domenii de cunoaştere diverse, de obicei 2-3 discipline, într-o structură unitară, axată pe
învăţare, în condiţii agreabile, relaxante. Pornind de la principiul căruia copiii nu fac bine decât ceea ce
le place, se pot organiza cu succes jocuri didactice, la toate disciplinele şcolare, în orice moment al lecţiei,
ca activitate de sine-stătătoare. Prin jocuri interdisciplinare li se oferă eleviilor o mai puternică motivaţie,
sunt solicitaţi în timpul orelor fără ca ei să simtă învăţarea ca pe o povară, li se trezeşte dorinţa şi bucuria
de a participa la joc.

„Jocurile interdisciplinare asigură transferul cunoştiinţelor

asimilate la situaţii nou-create, apropiate de realitatea vieţii, consolidează deprinderi motrice, facilitează
efortul intelectual, pregătesc şcolarii pentru activităţi practice, le stimulează creativitatea.”( Revista „
Învăţământul primar” , nr 2-4 , 2002, p. 34)
Având pe bancă figuri plane, decupate din hârtie (de forme, mărimi şi culori diferite) elevii pot
realiza diferite lucrări destul de interesante, grupând după diferite criterii, dând dovadă de spontaneitate
, iniţiativă : un copil, un robot, omul de zăpadă.
Interesant este şi „Puzzle-ul matematic”.
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Potrivit codurilor plasate pe fiecare filă, se colorează cu grijă fiecare secvenţă, după ce
s-au efectuat corect calculele, apoi se decupează şi se aşază în ordine secvenţele, încercând să se
reconstituie modelele.
Pentru ca elevii să poată realiza abordări interdisciplinare, este necesar apelul la modalităţi de
lucru care conduc la exersarea principalelor procese de gândire, a capacităţilor operatorii ale gândirii, fără
de care nu este posibilă înţelegerea multiplelor şi variatelor interdependenţe dintre fenomenele lumii
reale.
Potrivit teoriei lui Gardner, înţelegerea profundă a conceptelor fundamentale din diferite
discipline este posibilă acordând elevilor posibilitatea de a le explora printr-o gamă largă de inteligenţe.
Se poate organiza şi desfăşura, în acest sens, o şezătoare matematică.
Pentru a realiza o astfel de lecţie se stabilesc în planificare unităţile de învăţare la care
conţinuturile se pot aborda interdisciplinar (în general, se pretează lecţiile de consolidare, recapitulare şi
sistematizare a cunoştiinţelor).
Este necesar să se aleagă acele strategii didactice care solicită transferul de cunoştinţe de alte
discipline.
Se selectează conţinuturile în funcţie de clasa la care se desfăşoară activitatea şi de capacităţile
intelectuale ale elevilor.
Se îmbină formele de lucru: activitatea frontală cu cea individuală şi pe grupe, utilizându-se
mijloacele didactice adecvate.
Pentru ca activitatea să fie mai atractivă, conţinutul problemelor ce se vor rezolva este scris
pe bileţele care se introduc în „ Traista cu surprize”, de unde vor fi extrase pe rând de către elevi.
•

Traista poate fi punct de pornire în discuţii despre obiceiurile poporului român.

•

Se explică termenul de şezătoare (adunare restrânsă la sate, în serile de iarnă, la care
participanţii lucrează şi totodată petrec, spunând poveşti, glume, ghicitori , cântece).

•

Conversaţia se desfăşoară frontal, se bazează pe valorificarea experienţei de viaţa
elevilor, pe cunoştinţe însuşite pe căi extradidactice şi este axată pe aspecte ce
constituie un transfer către domeniul etno-cultural românesc.

•

Urmează extragerea unui bilet de către elevul care citeşte cerinţa.
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Exemple :
Doi purcei şi două curci
Stau în curtea cu lăptuci.
Dacă şi-ar dori papuci
Câţi ar trebui s-aduci?
Problema se rezolvă frontal, iar modul atractiv de prezentare a cerinţei elimină inerţia
intelectuală, asigură optimismul elevului care lucrează fără a fi suprasolicitat, aplicând cunoştinţele
însuşite în situaţii noi.
•

Un alt elev citeşte cerinţa care se rezolvă prin muncă pe grupe (constituite în funcţie de
aptitudinile elevilor).

„Notaţi titlurile şi autorii unor poezii, basme, cărţi care conţin numere.”
Învăţătorul le comunică elevilor că au posibilitatea să rezolve sarcina de lucru prin cuvinte,
desen, mişcare sau combinarea acestor mijloace.
Titluri posibile de exemplificat: „Capra cu trei iezi”, „Punguţa cu doi bani”, „Soacra cu trei
nurori”, „Cinci pâni”—Ion Creangă; “Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici”—Fraţii Grimm; „Doi feţi cu stea
în frunte”—Ioan Slavici; „ Căpitan la 15 ani”—Jules Verne; „Cei trei muşchetari”—Al. Dumas.
În rezolvarea sarcinii au fost implicate diferite inteligenţe şi s-a realizat un transfer către limba
română.
•

Interpretaţi un cântec care conţine numere. Posibilităţi; „Un elefant”, „Numărătoarea”,
„Luaţi bine seama”—cântec cu mişcare. Cunoscând imperioasa nevoie de mişcare a
şcolaruluimic, acesta se relaxează prin cântec şi mişcare, apelând la cunoştinţe din
domeniul muzical şi din sport.

•

Un fag are 20 crengi, cu câte 3 ramuri fiecare, iar pe fiecare ramură are 5 ghinde. Câte
ghinde produce copacul?

Sarcina se realizează prin muncă individuală. Elevii sunt tentaţi să efectueze calcule matematice,
fără să analizeze cu atenţie conţinutul problemei. Analizând frontal rezultatele problemei, se
concluzionează că operaţiile matematice au fost inutile, pentru că stejarul produce ghinde, nu fagul.
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Rezolvarea problemei apelează la conexiuni cu o altă disciplină, şi anume „cunoaşterea
mediului”.
Exemplele pot continua. Densitatea lecţiei se stabileşte în funcţie de ritmul de lucru al elevilor,
de perioada în care se desfăşoară activitatea, ţinând seama că la final de semestru randamentul elevilor
scade.
Chiar dacă printr-o astfel de activitate se realizează interferenţe cu alte discipline, nu se neglijează
formarea şi dezvoltarea, la elevi, a capacităţilor de a opera cu numere, de a rezolva probleme, de a utiliza
limbajul matematic, toate conducând la stimularea gândirii logico-matematice.
Varietatea sarcinilor de lucru, a mijloacelor şi modalităţilor didactice folosite în activităţile
interdisciplinare, pun elevii în situaţia de a aplica cunoştinţele asimilate în situaţii noi. Ei examinează,
meditează, formulează idei, exprimă puncte de vedere diferite, cooperează cu colegii, participând activ la
învăţare.
Promovarea interdisciplinarităţii în instruire valorifică informaţia dobândită de elevi şi pe alte
filiere decât cea şcolară, asigurând înţelegerea, selectarea şi prelucrarea ei, în vederea integrării acesteia
în structuri cognitive şi achiziţionarea noilor capacităţi.
În multe situaţii, mijloacele extraşcolare lărgesc orizontul de cunoaştere al elevilor, iar cunoştinţele,
astfel acumulate, pot constitui temeinice suporturi pentru însuşirea unor noi elemente de conţinut.

BIBLIOGRAFIE
1. Berechet, D., Berechet, F., Învăţământul primar nr.1-2, Editura Miniped, Bucureşti, 2005;
2. Căprioară, D.-D., ,,Epistemologic şi didactic în studiul obstacolelor şi al erorilor”, Constanţa,
2012;
3. Cerghit, I.,” Metode de învăţământ”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980;
4. Cristea, S., „Pedagogie generală, managementul educaţiei”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1996;
5. Cucoş, C., „Pedagogie”” - Ediţia a-II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2006;
6. Dragu, A., Cristea, S., 2003, Psihologie şi pedagogie şcolară”, Editura Ovidius University Press,
Constanţa, 2003;
7. Magdaş, I.,” Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar- actualitate şi
perspective”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010;
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MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
Fulea Mihaela
Profesor, Școala Gimnazială Nr. 1, Tuzla

Cadrul didactic poate gestiona schimbări în folosul copilului/ elevului şi/ sau al clasei. Abilitatea
de gândi clar o problemă şi de a găsi o soluţie raţională poate ajuta foarte mult individul în efortul său de
a se simţi bine. Înlocuirea atitudinilor negative despre sine cu “discuţii pozitive despre sine” este
importantă pentru a avea un sentiment bun în legătură cu propria persoană. Sentimentele persistă mult şi
în profunzime, mai ales cele legate de noi înşine. Conceptul de sine este construit foarte devreme, din
experienţele avute acasă, iar înlocuirea imaginii de sine negativă cu una pozitivă nu se poate face peste
noapte, prin câteva discuţii pozitive. O persoană ar putea simţi nevoia să aibă mai multe experienţe
concrete pozitive, să se simtă preţuită şi iubită, înainte să se preţuiască pe sine.
Planificarea pe stagii/module tematice – timp alocat
Nr.crt Tema

Nr ore

1

Tehnici de investigare a trebuințelor elevilor

6

2

Posibilități de abordare a stresului

7

3

Managementul schimbării

7

4

Proiectarea unei schimbări

7

5

Evaluare

3

SCOP: Soluționarea situațiilor de criză prin comunicare și dezvoltarea relațiilor personale.
OBIECTIVE:
1. Să planifice și să proiecteze demersul didactic;
2. Să dezvolte managementul procesului de predare-învățare specific clasei;
3. Să comunice și să relaționeze cu elevii;
ACTIVITĂȚI:
1. Tehnici de investigare a trebuințelor elevilor
2. Posibilități de abordare a stresului
3. Managementul schimbării
4. Proiectarea unei schimbări
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5. Evaluare
COMPETENȚE GENERALE DOBÂNDITE:
1. Să-şi dezvolte capacitatea de a accepta argumente în favoarea unor opinii diferite de cele proprii
2. Să-şi dezvolte competenţele de negociere pentru a atinge consensul într-un grup
METODE :
1. Exersare practică
2. Conversația
3. Dezbatere
Modalități de evaluare a cursanților
1. Portofoliul
2. Chestionarul
PLANIFICAREA UNEI SECVENȚE DE FORMARE
Titlul: Metode de investigare a trebuințelor elevilor

Timp: 6 ore
Obiectiv: Să reflecteze asupra propriei persoane, din punct de vedere al modului în care reacţionează şi
se simt în diferite situaţii
Grupul țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar

CONȚINUT

ACTIVITATE

CINE

TIMP

Se distribuie fişa de Formatorul 2 ore
lucru. Se explică faptul
TEHNICA DE că aceasta este poza a Formabilii
INVESTIGARE două
persoane
de
”EU”
aceeaşi vârstă cu ei.
Se formează grupe de 4
– 6 persoane şi dă
fiecărei grupe câte o
problemă dintre cele
notate cu sarcina de
lucru de a scrie o scurtă
scrisoare cu sfaturi.
Din fiecare grup se va
citi scrisoarea. Discuţie
cu tot grupul :
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METODE

MIJLOACE

Exersare practică

Fișa de lucru
”EU”.

Conversația
Dezbatere

foi mari de
hârtie, carioci
groase

-cum s-au simţit după ce
au completat fişa şi de
ce ?
-cât de greu le-a fost să
ofere o soluţie ?
-la ce le-a
activitatea ?

TEHNICA DE
INVESTIGARE
“EU SUNT *
EU AŞ DORI
SĂ FIU”

folosit

Se
oferă
fiecărui Formatorul 2 ore
participant o fişă de
lucru şi sunt rugaţi să Formabilii
treacă un X în prima
coloană, în dreptul
fiecărui cuvânt care
consideră că numeşte o
caracteristică/ trăsătură
a lor ; după care,
acoperind
prima
coloană, vor trece un 0
în cea de-a doua
coloană, în dreptul
fiecărui cuvânt care
numeşte
o
caracteristică/ trăsătură
ce şi-ar dori să o aibă.
Discuţie cu tot grupul:

Exersare practică
Conversația
Dezbatere

fişa de lucru –
“EU SUNT *
EU AŞ DORI
SĂ FIU”
foi mari de
hârtie, carioci
groase

-ce simt în legătură cu
ceea ce au obţinut ?
-cred că există trăsături
negative şi pozitive ?
-ce
cred
despre
trăsăturile pe care şi lear dori şi nu le au ? sunt
înnăscute,
se
pot
dezvolta ?
Se
oferă
fiecărui Formatorul 2 ore
participant o fişă de
TEHNICA DE lucru şi sunt invitaţi să Formabilii
INVESTIGARE completeze propoziţiile
“BULELE DE din bulele de dialog.
DIALOG”
Se formează perechi şi
se dă ca sarcină de lucru
să discute şi să vadă
dacă sunt situaţii în care
reacţionează în mod
asemănător.
Discuţie cu tot grupul :
-li s-a părut dificil să
discute despre ei înşişi/
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Exersare practică
Conversația
Dezbatere

fişa de lucru –
“BULELE DE
DIALOG”,
foi mari de
hârtie, carioci
groase.

modul lor de a fi, cu
altcineva ?
-ce părere au de
repetarea
completării
fişei la un interval de
timp, fără a o vedea pe
cea deja completată ?
-la ce le poate fi de folos
activitatea ?

Bibliografie:
1. DAVIDO, Roseline. Descoperiţi-vă copilul prin desen, Editura Image, 1999
2. DINU, Mihai. Comunicarea: Repere fundamentale, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1999
3. ELIAS, Maurice J., TOBIAS, Steven E., FRIEDLANDER, Brian S. Inteligenţa emoţională în
educaţia copiilor, Bucureşti, Ed.Curtea Veche, 2002
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MATEMATICA ALTFEL
Nicoleta Popescu,
Profesor, Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”, Hîrșova

În vacanța intersemestrială, am

participat la cursul de formare “Metodologia învățării

experiențiale” oferit de Fundația Noi Orizonturi și susținut de doamna profesor Daniela Țepeș. Ca
finalitate voi exemplifica un model de lecție la disciplina pe care o predau, lecție pe care am susținut-o și
la clasă unde elevii au fost mult mai receptivi față de acest nou mod de lucru.
Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic Ioan Cotovu Hîrșova
Profesor: Nicoleta Popescu
Unitatea de învăţare: Funcţia de gradul I
Titlul lecţiei, nivel clasă: Definiţia funcţiei f: R  R, f(x) = ax+b, a,bR, reprezentarea grafică a
funcţiei, intersecţia graficului cu axele de coordonate,

clasa a IX-a A

Scopul lecţiei: Utilizarea unor metode algebrice sau grafice pentru rezolvarea ecuaţiilor
Competenţe specifice derivate
C1: Să repezite grafic funcții de gradul I
C2: Să determine intersecțiile funcției cu axele de coordonate
Indicatori de performanță
nota 5-6 recunoaște funcția de gradul I,

reprezintă graficul asociat prin puncte

nota 7-8 determină intersecțiile cu axele ale funcției
nota 9-10 rezolvă probleme complexe in care intervine reprezentarea grafică a funcției de gradul I

Valori
➢ Respect față de sine și ceilalți
➢ Dezvoltarea interesului pentru adevărul științific
➢ Curiozitate științifică

Concepte cheie
➢ Funcție liniară
➢ Graficul funcției
➢ Intersecție cu axele
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Intrebarea declanșatoare
De ce funcția de gradul I ar fi utilă pentru tine?

Resurse
1. Georgeta Burtea, Marius Burtea, Manual de matematică pentru clasa a IX-a, Editura Carminis, Pitești
2015, pp 134-139
2. Georgeta Burtea, Marius Burtea, Culegere de matematică pentru clasa a IX-a, Editura Carminis, Pitești
2004
3. http://www.povesticutalc.ro/povesti-Patania-magarului-batran.html

Structura orei
Pauză
10’

A1 15’

A1
A2

A3 20’

A3
Pauză

A2 15’

Descrierea activităților
Activitatea 1
Sensul: Pregătirea elevilor pentru lecţie, stârnirea curiozității, dezvoltarea proceselor metacognitive.
Timpul: 15 minute
Obiectivele pe care le atinge: Pregătirea pentru lecţie, stimularea elevilor pentru acţiune
Pregătirea prealabilă pentru activitate: Elevii stau în bănci
Facilitarea activităţii:
Elevilor li se citeşte povestea măgarului bătrân.
Intr-o bună zi, măgarul unui țăran căzu intr-o fântană. Nefericitul animal se puse pe zbierat, ore întregi,
în timp ce țăranul căuta să vadă ce e de făcut. Până la urmă, țăranul hotarî că magarul era oricum bătran,
iar că fântana, fiind secată, tot trebuia să fie acoperită odata și-odata. Astfel a ajuns la concluzia ca nu
mai

merita

osteneala

de

a-l

scoate

pe

măgar

din

adăncul

fântânei.

Așa că țăranul iși chemă vecinii, ca să-i dea o mână de ajutor. Fiecare dintre ei apucă câte o lopată și
începu să arunce de zor pământ înăuntrul fântânei. Măgarul pricepu de îndată ce i se pregatea și se puse
și mai tare pe zbierat. Dar, spre mirarea tuturor, dupa cîteva lopeți bune de pământ, măgarul se potoli și
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tăcu.

Țăranul

privi

în

adîncul

fântânei

și

rămase

uluit

de

ce

văzu.

Cu fiecare lopată de pământ, măgarul cel bătrân făcea ceva neașteptat: se scutura de pământ și pășea
deasupra lui. In curând, toată lumea fu martoră cu surprindere cum măgarul, ajuns până la gura fântânei,
sări

peste

ghizduri

și

ieși

fremătând...

Întrebări de reflecţie/ procesare:
Cum v-ați simțit în perioada povestirii?
Ce s-a întamplat cu măgarul?
Ce a decis stăpânul?
Ce a făcut măgarul?
V-ați aflat vreodată în situația măgarului? Ce ați făcut?
Ce lecție luăm de aici?
Ce angajament vă luați pentru viitor?

Activitatea 2
Sensul: Atingerea obiectivelor lecției, identificarea nevoilor de învățare, dezvoltarea proceselor
metacognitive
Timpul: 15 minute
Obiectivele pe care le atinge: Să reprezinte grafic funcții și să determine punctele de intersecție cu axele
Pregătirea prealabilă pentru activitate: Elevii deschid manualele la pagina 134 şi caietele de
notiţe.
Facilitarea activităţii: Elevii citesc noţiunile de intersecţie a graficului de gradul I cu axele de
coordonate şi reprezentarea grafică a funcţiei afine. În timpul lecturii, va trebui să faceţi câteva lucruri.
Pe măsură ce citiţi, faceţi niste semne pe marginea articolului. Semnele vor fi precum urmează:
“√” Puneţi un "√" pe margine dacă ceva din ce aţi citit confirmă ceea ce ştiaţi sau credeaţi că ştiţi.
"-" Puneţi un "-" dacă o anumită informaţie pe care aţi citit-o contrazice sau diferă de ceea ce ştiaţi sau
credeaţi că ştiţi.
"+" Puneţi un "+" pe margine dacă o informaţie pe care aţi întâlnit-o este nouă pentru dvs.
"?" Puneţi un "?" pe margine dacă găsiţi informaţii care vi se par confuze sau dacă doriţi să ştiţi mai
mult despre un anumit lucru.
Întrebări de reflecţie/ procesare:
Ce aţi simţit pe parcursul sarcinii?
Ați mai întâlnit aceste noțiuni?
Ce neclarități au apărut pe parcursul citirii textului?
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Activitatea 3
Sensul: Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii
cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice
Timpul: 20 minute
Obiectivele pe care le atinge: Aplicarea în exemple practice a noţiunilor reamintite
Pregătirea prealabilă pentru activitate: Elevii deschid manualul la pagina 139 și caietele de clasă.
Facilitarea activităţii: Profesorul explică sarcina de lucru. În perechi, împreună cu colegul de bancă,
rezolvă exercițiile E4 (punctul b) și E6 (punctul b).
Întrebări de reflecţie/ procesare:
Cum v-ați simțit pe parcursul sarcinii?
A fost dificil să aplicați ceea ce ați învățat?
Puteați rezolva sarcina singuri?
Ce reținem din aceste exemple?
Ce ne propunem pentru viitor?

BIBLIOGRAFIE
1.Georgeta Burtea, Marius Burtea, Manual de matematică pentru clasa a IX-a, Editura Carminis, Pitești
2015
2. Georgeta Burtea, Marius Burtea, Culegere de matematică pentru clasa a IX-a, Editura Carminis, Pitești
2004
3. http://www.povesticutalc.ro/povesti-Patania-magarului-batran.html
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ORIENTAREA ÎN CARIERĂ ŞI EDUCAŢIA PENTRU CARIERĂ
Ana-Maria Turda
Profesor, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Constanța

“Educația este cea mai puternică arma pe care o poți folosi pentru a schimba lumea”
Nelson Mandela
Schimbările structurale semnificative ale pieţei muncii datorate globalizării şi evoluţiilor
tehnologice, au dus la transformarea modului în care înţelegem dezvoltarea unei cariere. Nu mai există
certitudinea unui loc de muncă „pe viaţă”, stabil şi cu atribuţii clar definite, care nu se modifică în timp.
Nu mai există certitudinea unor trasee ducaţionale/profesionale prestabilite.
Uniunea Europeană se confrunta în prezent cu numeroase provocari, interdependente și complexe.
Consecinţele sociale ale crizei financiare și economice globale se fac simţite în toate statele membre.
Strategia Romaniei până în anul 2020 are ca țintă creșterea ratei de ocupare a forței de muncă tânară, a
absolvenților de studii preuniversitare care nu sunt înscriși în forme superioare de învățământ. În acest
context, sistemele de educaţie şi formare trebuie să-şi modifice priorităţile astfel încât să se asigure că
toţi cetăţenii europeni au cunoştinţele, abilităţile și competenţele necesare pentru a face faţă provocărilor
şi cerinţelor locurilor de muncă şi ale vieţii moderne.
Orientarea în carieră are scopul de a-i ajuta pe tineri să îşi folosească cunoştinţele şi abilităţile pe
care le dobândesc din educaţia pentru carieră atunci când iau decizii. Punctul de plecare pentru orientarea
în carieră este autocunoaşterea.
Fiecare tânăr trebuie să descopere, printr-o analiză proprie, ce fel de persoană este. Cadrele
didactice sprijină în şcoală acest proces în fiecare zi. Scopul educaţiei pentru carieră în şcoli este să îi
ajute pe tineri să-şi înţeleagă aptitudinile şi să analizeze gama de profesii care implicăf olosirea
disciplinelor de studiu pe care le aleg. De exemplu, un elev căruia îi place o anumită materie poate
întrevedea doar o opţiune profesională, iar un program de educaţie şi orientare în carieră îi poate extinde
percepţia asupra pieţei muncii explorând şi alte cariere care pot oferi mai multe oportunităţi prin care săşi folosească aptitudinile şi expertiza dobânditela şcoală.
Dezvoltarea cunoaşterii de sine la tineri este un proces continuu; ei încep să ia decizii la o vârstă
fragedă, pe baza înţelegerii limitate a sinelui şi a lumii înconjurătoare. Pe măsură ce cresc, deciziile devin
mai rafinate şi logice şi vor începe să înţeleagă consecinţele acţiunilor lor, dacă o decizie nu a reuşit să ia
în considerare toţi factorii relevanţi. Adesea, tinerii petrec mai mult timp analizând ce este pro şi contra
unor opţiuni privind activităţile sociale decât să abordeze opţiunile de orientare în carieră, în special dacă
sunt interesaţi de o carieră care nu este uşor de urmat. Mulţi sunt influenţaţi de circumstanţele
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înconjurătoare, de părinţi şi colegi şi îşi suprimă uneori înclinaţiile naturale, deoarece acestea nu sunt
conforme cu normele societăţii lor.
Când elevii reflectează asupra motivelor pentru care le place o anumită materie, ei încep să îşi
îmbunătăţească abilităţile de luare a deciziilor, care trebuie să aibă la bază autocunoaşterea. Pot
apăreaprobleme dacă, de exemplu, un elev a ales o materie pe baza faptului că i-a plăcut profesorul, dar
a ignorat faptul că materia i s-a părut neinteresantă sau are abilităţi limitate de a o studia la un nivel
superior în viitor. Elevul are nevoie de sprijin în acest proces pentru a ajunge la propriile concluzii, fără
să fie direcţionat de către alte persoane
Prin urmare, se pune accentul asupra nevoii ca elevii să îşi dezvolte responsabilitatea şi să îşi
asume răspunderea pentru propriile decizii, prin procese utilizate în cadrul orientării pentru carieră.
Educaţia pentru carieră şi sprijinul primit din partea cadrelor didactice pot să extindă acest proces şi
activităţile pentru înţelegerea pieţei muncii. Profesorii au o relaţie continuă cu elevii şi sunt cei mai în
măsură să susţină implementarea planurilor de acţiune legate de orientarea în carieră.
Comunitatea locală lărgită, incluzând părinţi, angajatorii locali şi grupuri de colegi, pot susţine
procesul prin furnizarea de informaţii despre locuri de muncă şi progresul în carieră, împărtăşind elevilor
propriile experienţe şi interese.
Integrarea orientarii şi educaţiei pentru carieră în curriculum şi pregătirea elevilor pentru a-şi alege
o carieră sunt considerate o parte importantă a vieţii şcolare, ceea ce cu siguranţă va facilita motivarea
elevilor. În contextul schimbărilor de pe piaţa muncii, luarea unor decizii realiste şi bine informate devine
extreme de importantă şi şcolile trebuie să se asigure că elevii sunt pregătiţi eficient pentru a-şi planifica
în mod optim carierele profesionale viitoare.
Procesul de luare a deciziilor trebuie să fie mult mai dezvoltat şi este indicat să se lucreze cu elevii
de-a lungul unei perioade mai lungi de timp, pentru a avea certitudinea că aceştia pot să facă singuri
alegeri. Cadrele didactice joacă un rol important şi, dacă înţeleg ce presupun serviciile de dezvoltare a
carierei, ei pot sprijini procesul pentru a se asigura că tinerii iau decizii profesionale realiste şi îşi pot
implementa planurile de acţiune privind cariera. Astfel, profesorii contribuie la asigurarea unei tranziţii
uşoare a elevilor de laşcoală către muncă, formare profesională sau educaţie suplimentară. Este esenţial
ca şcolile să furnizeze informaţii privind orientarea în carieră, dacă dorim ca elevii să îşi asume
responsabilitatea pentru explorarea autonomă a pieţei locurilor de muncă şi pentru a descoperi singuri
lumea muncii. În procesul de orientare, elevii trebuie să fie încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru
investigarea opţiunilor de orientare în carieră care sunt disponibile şi accesibile. Mare parte a informării
trebuie să fie realizată individual dacă elevii pot avea acces la informaţii într-o bibliotecă şcolară de
orientare în carieră. Informaţiile pot fi prezentate în diferite moduri: pe suport de hârtie, pe Internet sau
prin mijloace audio-vizuale, iar şcolile trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru furnizarea accesului
la această informaţie.
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Pentru a-i ajuta să facă acest lucru, ei vor trece printr-un procesîn care îşi vor corela propriile
preocupări şi abilităţi cu oportunităţile care apar pentru ei. Este de dorit ca elevii să îşi exploreze propriile
idei şi să descopere singuri dacă oportunităţile sunt realiste, în loc să se bazeze adesea pe opiniile
binevoitoare ale altor persoane. Fiecare tânăr este o persoană cu speranţe şi aspiraţii.
Educaţia pentru carieră în şcoli poate fi furnizată fie ca parte a unui curs, fie integrată în
curriculum, ambele abordări având merite specifice. Pe lângă activităţile la clasă, metodologia de
furnizare a educaţiei pentru carieră în şcoli poate fi diferită, iar gama de activităţi proiectate pentru a-i
ajuta pe elevi să înţeleagă universul carierelor profesionale şi să contribuie la procesul de luare a deciziilor
poate include:
✓ practica la agenții economici;
✓ experienţe de muncă;
✓ proiecte de afaceri pentru tineri;
✓ simulare unor interviuri de angajare;
✓ completarea CV-ului şi şedinţe de căutare de locuri de muncă;
✓ exerciţii scrise de facilitare a explorării educaţionale şi ocupaţionale .

Cadrele didactice pot facilita activităţi de grup la clasă pentru a le oferi elevilor posibilitatea de a
împărtăşi experienţele şi cunoştinţele generale referitoare la câmpul muncii şi pentru a-şi dezvolta
abilităţile cheie: comunicarea, rezolvarea problemelor, lucrul în echipă.
Cu cât elevii primesc mai mult sprijin, printr-un program de educaţie pentru carieră, pentru a
recunoaşte nevoia de planificare a unei cariere şi cu cât sunt mai bine pregătiţi pentru a lua decizii, cu
atât este mai probabil ca ei să aibă o tranziţie uşoară de la şcoală către piaţa muncii.

BIBLIOGRAFIE:
1. NICOLA I., Tratat de pedagogie şcolara, E.D.P., Bucureşti, 1996.
2. PURŢUC D., Modele de instruire formativa specifice disciplinelor tehnice, Editura Editura
Spiru Haret, 1996
3. RADU I., Teorie si practica în evaluarea eficienţei învăţământului, E.D.P., Bucureşti,1981.
4. www.anofm.ro
5. www.ascr.ro
6. www.capp.ise.ro
7. www.cedu.ro
8. www.centrul-expert.ro

85

PERFECȚIONAREA ÎN METODELE NON-FORMALE

Nastasia Savin
Profesor, Școala Gimnazială Nr. 1 Rîmnicu de Jos, Cogealac
Mirela Savin
Profesor, Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, Mihail Kogălniceanu

Introducerea metodelor non-formale în actul educațional nu reprezintă o idee nouă sau
revoluţionară în domeniul educaţiei. De-a lungul timpului, practicile au evoluat, totuşi, spre o strategie
de predare-învățare-evaluare mai puțin formalizată. Metodele non-formale şi-au câştigat, treptat, un loc
tot mai sigur în actul educațional odată cu apariția unor lucrări de specialitate 11, experții în demersul
pedagogic demonstrând faptul că elevul contemporan devine mult mai implicat în procesul educațional
atunci când are posibilitatea de a (se) analiza, de a cerceta probleme complexe, provocatoare, uneori
neplăcute, care se aseamănă cu cele din viaţa reală, probleme la care se poate raporta etc.
Perfecționarea în metodele non-formale poate fi văzută drept un proiect care merge dincolo de
trezirea interesului elevilor, având rolul imediat de a încuraja investigaţia activă, pe de o parte şi
dezvoltarea capacităţilor cognitive de nivel superior, pe de altă parte. Astfel, chiar dacă oficial, în
lucrările de specialitate educația non-formală este văzută ca înglobând acele activităţi educative
organizate de alte instituţii decât şcoala, cum ar fi muzeele, bibliotecile, voluntariatul prin diferite ONGuri, cluburile elevilor etc., dar şi că se întemeiază pe recunoaşterea faptului că un număr mare din
experienţele de învăţare ale oamenilor au avut loc în afara celor patru pereți ai școlii, deci în afara
sistemului de educaţie formală, adică la locul de muncă, în familie, în diferite organizaţii şi biblioteci,
neoficial educația non-formală a ajuns și în spațiul școlii, de la pauzele în care elevii au propriul radio,
până la Școala Altfel12.
În literatura de specialitate diferența dintre educaţia nonformală şi educaţia formală, este clar
explicată de conţinut, organizat pe arii de interes, dar și de formele de realizare, diverse ca durată,
modalitate de organizare și/sau predare. Mai mult decât atât, se reduce la minimum funcţiile de predare
în avantajul învăţării (pe baza experiențelor raportate la viața reală, pe baza învățării prin descoperire etc.)

11

http://educationnorthwest.org/webfm_send/460 sau
http://web.archive.org/web/20110607215810/http://www.k12reform.org:80/.
12
Pentru mai multe detalii, a se parcurge
http://www.imparte.ro/Ajutor/Reintegrare-sociala/Educatia-non-formala-si-avantajele-sale-406.html,
http://www.intel.com/content/dam/www/program/education/us/en/documents/project-design/projectdesign/benefits-ofprojectbased-learning.pdf șiaccesate pe 19.04.2017, în intervalul 09:54-11:04.
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precum şi caracterul mai puţin rigid, în condiţiile obţinerii unor rezultate cel puțin la fel de bune ca în
educaţia formală, dacă nu, în anumite situații, chiar mai bune, după cum se explică în studiul Starea
Tineretului şi Aşteptările sale - Diagnoza 200713, ,,şcoala nu mai constituie un reper absolut sau un centru
privilegiat al procesului de educaţie. În opinia a cca. 80% dintre tineri, şcoala reprezintă cel mult o bază
necesară a fixării cunoştinţelor şi competenţelor cu caracter general, pe câtă vreme, două treimi dintre
tineri (67%) o mai apreciază ca fiind un reper în pregătirea indivizilor pentru viaţă. În ceea ce priveşte
metodele de predare/evaluare, doar 21% dintre tineri apreciază că şcoala angajează în mare măsură elevii
în procesul de învăţare, 17% că şcoala, în mare măsură, evaluează corect cunoştinţele elevilor/studenţilor,
respectiv 16% că aceasta organizează în mare măsură activităţi extraşcolare interesante. În aceeaşi
parametri se situează şi opinia tinerilor că şcoala răspunde în mare măsură cerinţelor pieţei muncii
(16%).”. În plus, acuzată tot mai mult, de inflexibilitate, paradoxal, în spațiul românesc, educaţia formală
tinde să devină mai adaptată nevoilor şi motivaţiilor specifice elevilor, în timp ce educaţia non-formală
tinde să devină tot mai formală.
Prin intermediul educației non-formale, abilităţile elevilor de a înţelege lucruri noi sunt mai mari
atunci când sunt „legate de activităţi semnificative de rezolvare a problemelor, iar elevii sunt ajutaţi să
înţeleagă de ce, când şi cum devin aceste fapte şi competenţe relevante14” (Bransford, Brown, & Conking,
2000, p. 23).
Metodele non-formale, din punctul nostru de vedere, este un model de instruire care îi implică pe
elevi în activităţi de investigare a unor probleme obligatorii şi au drept rezultat obţinerea unor produse
autentice. Utilizarea acestor metode se poate realiza inclusiv la orele de specialitate, cum ar fi, de
exemplu, în cadrul orelor de literatură, comunicare, uneori și limbă, dar mai ales în cadrul orelor de
Consiliere și Orientare, fiind destinate să sporească oportunităţile de învăţare ale elevilor.
Printre metodele non-formale aplicate la clasă, atât la gimnaziu, cât și la liceu, vom prezenta patru
dintre ele, cu valoare în dinamizarea procesul instructiv-educativ, în cadrul orelor de limbă, literatură și
comunicare română:
✓

STORYTELLING sau arta povestirii, metodă care folosește o poveste ca un vehicul pentru a

transmite audienței un mesaj, o valoare sau un principiu. Odată înţeles textul și asimilată ideea de bază,
mesajul poate fi explorat şi, apoi, adaptat, în manieră personală, de către fiecare ascultător în parte.
Storytelling face apel la puterea noastră de a asculta activ şi de a vorbi pentru a crea imagini artistice și
ne ajută să transmitem mult mai ușor un mesaj sau o idee. Pentru o bună realizare este nevoie de trei
elemente: povestea propriu-zisă, povestitorul/naratorul şi publicul/colegii. Pe baza corelațiilor dintre cele

Starea Tineretului şi Aşteptările sale - Diagnoza 2007, ANT, 2007,
http://www.edrc.ro/resources_details.jsp?resource_id=17, accesat pe data de 20.04.2017, 19:15.
14
Cartea se poate găsi la următoarea adresă: http://www.colorado.edu/MCDB/LearningBiology/readings/How-peoplelearn.pdf.
13
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trei elemente, această metodă capătă valențe informative, educaţionale, cât şi terapeutice deoarece se
apelează la emoţiile noastre, ilustrând valori, experienţe individuale şi de grup. De exemplu, noi am
aplicat această metodă, cu ușurință, la clasa a V-a, în cadrul orelor de literatură română, atunci când elevii
descoperă lumea basmelor, lupta dintre bine și rău, adevăr și minciună respectând următoarele etape:
pregătirea elevilor pentru poveste (introducerea în temă); povestea în sine (incluzând elemente legate de
voce, tonalitate, obiecte de recuzită utilizate) și ieşirea din poveste (invitația la reflecţie și apel la
acțiune). Punctele centrale au fost povestea, basmul actualizat prin experiențe personale, traseul narativ
urmat de personajul principal, povestitorul și colegii care devin public activ. S-a apelat la imaginație în
realizarea decorului.

✓

TEATRUL DE UMBRE este o metodă ce are un impact atât la nivelul celor care o

experimentează, cât și asupra persoanelor din comunitate. Elevii învață să își exprime sentimentele și
emoțiile, învață să și le recunoască și își exprimă corporalitatea, lucru care conduce la o cunoaștere mai
bună de sine deoarece, pe lângă dezvoltarea creativității, se dezvoltă și memoria, atenția, dar și capacitatea
de concentrare, dexteritatea și motricitatea fină. Acesta poate să fie atât mut, sub formă de mimă, cât și
cu cuvinte, ca într-o piesă de teatru clasic. În combinația umbre și creație de povești, teatru de umbre
devine o metodă puternicăa prin impactul sau asupra celui care îl practică. Elevii învață să fie parte dintro echipă, își dezvoltă limbajul și capacitatea de exprimare orală și au ocazia de a inventa, prin tehnici
propuse sau prin propiile tehnici, diferite scenarii/povești. Se poate utiliza atât scenariul planificat, cât și
improvizația.
✓

BRAINSTORMING INVERS este o metodă non-formală în care se caută idei privind

înrăutățirea situației pentru a se găsi o rezolvare la situația-inițială. Există persoane cărora le este mai
ușor să formuleze aspectele care nu sunt bune, decât pe cele pozitive. Astfel, în loc de Cum să rezolv sau
să previn această problemă?, ne întrebăm Cum pot să cauzez această problemă?. Etapele sunt simple.
Plecăm de la identificarea problemei, se pune o întrebare, se generează soluții opuse, nu se refuză nicio
ideea, apoi soluțiile se inversează pentru a răspunde problemei inițiale.
✓

SCAMPER este o metodă non-formală ce constă dintr-o listă de întrebări care stârnesc idei.

Această metodă substituie, combină, adaptează, modifică, permite reutilizarea, eliminarea și alt scop.
Astfel, se pun întrebări de tipul Ce poate fi substituit? Pot fi regulile schimbate? Alt ingredient/ material/
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proces/ procedură/ loc? Altă abordare? etc. (dacă avem în vedere ceva ce poate fi substituit), Ce idei pot
fi combinate? Putem combina scopurile/un sortiment/un amestec/un aliaj? Ce alt element poate fi
combinat cu acesta? Ce poate fi combinat pentru a multiplica posibilele utilizări? etc. (dacă avem în
vedere ceva ce poate fi combinat cu altceva), Trecutul oferă o paralelă? Ce aş putea copia? Ce idee aş
putea încorpora? Ce idei din afara domeniului meu pot încorpora? etc. (dacă avem în vedere ceva ce
poate fi adaptat la un anume context), Ce poate fi modificat? Cum se pot modifica sensul/ culoarea/ forma/
mirosul? Ce altă formă ar putea lua acest lucru? Ce al ambalaj? Ambalajul poate fi combinat cu forma?
Ce poate fi mărit/ lărgit/ extins/ exagerat/ încărcat? Ce poate fi duplicat? Cum aş putea ajunge la o extremă
dramatică? etc. (dacă avem în vedere ceva ce se poate modifica, mări etc.), La ce altceva poate fi folosit
acest lucru? Există alte utilizări ale acestui lucru dacă este modificat? Alte extensii/pieţe? Ce altceva poate
fi făcut din acest lucru? etc. (dacă avem în vedere punerea în alt scop), Ce ar trebui să omit? Să-l împat
pe jumătate? Subţiază? Miniaturizează? Scade? Şterge? Compactează? Ce nu este necesar? etc. (dacă
avem în vedere ceva ce poate fi eliminat), Pot schimba componentele între ele? Alt model? Pot inversa
cauza şi efectul? Pot schimba ritmul/ programul? Pot înlocui negativul cu pozitivul? Să mă gândesc la el
pe dos? Să inversez rolurile? Să îl rotesc în sus în loc de jos? etc. (dacă avem în vedere ceva ce poate fi
revalorizat etc.).
În concluzie, metodele non-formale utilizate în cadrul educaţiei formale, cu accent non-formal,
sunt diverse, diferite, cu valori bine stabilite având rolul de a dinamiza procesul de învăţare, cu un scop
şi obiective clare; centrate pe cel care învaţă; centrate pe găsirea de soluţii apelând la o varietate de
metode, având în vedere și existența unui echilibru între învăţarea individuală şi în grup; timpul necesar
pentru învăţare; evaluarea progresul şi dificultăţile apărute; autoevaluarea şi evaluarea de grup.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
http://educationnorthwest.org/webfm_send/460
http://web.archive.org/web/20110607215810/http://www.k12reform.org:80/
http://www.imparte.ro/Ajutor/Reintegrare-sociala/Educatia-non-formala-si-avantajele-sale-406.html
http://www.intel.com/content/dam/www/program/education/us/en/documents/projectdesign/projectdesign/benefits-of-projectbased-learning.pdf
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http://www.colorado.edu/MCDB/LearningBiology/readings/How-people-learn.pdf.
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PROFESIONALIZAREA CONTINUĂ A CADRULUI DIDACTIC, CA ÎMPLINIRE
PRIN DĂRUIRE

Lenuţa Popa, Prof. dr. în Filosofie
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Năvodari
INTRODUCERE Într-o carieră didactică de aproape 35 de ani, am parcurs numeroase forme şi stadii
de dezvoltare, perfecţionare profesională, fiecare dintre acestea având repercusiuni în planul imediatşcolar şi, pe cât posibil, în plan comunitar, social. Am întâlnit, astfel, pe diversele trasee ale propriei
profesionalizări continue, oameni ai învăţământului şi oameni ai învăţământului, nu puţini fiind aceia
care urmau un stagiu/ un` program etc. de formare profesională pe un iluzoriu temei pedagogic. Se înscriu,
aici: colecţionarii de adeverinţe/ certificate/ atestate care nu învaţă mai nimic; oportuniştii care, plasând
vreun atare document unde şi când trebuie, obţin o formală şi efemeră recunoaştere; cei cărora aceste
cursuri de formare le rămân cu precădere în propriul sistem închis, fără diseminare... Cum e firesc, în
multe situaţii au existat combinaţii ale acestor categorii, cadrele didactice respective, astfel „formate/
dezvoltate profesional”, neavând un impact aşteptat la nivel instituţional. Şi, de fapt, cum l-ar putea avea?
Oricum, eu nu-mi propun să abordez acest plan al pseudoperfecţionării cadrelor didactice cel
puţin din următoarele considerente:
- atitudinile respective proliferează fiindcă este posibil, permis;
- incapabile de a produce efecte pedagogice benefice (la nivel instituţional, comunitar)- din
autosuficienţă, oportunism, egoism- astfel de „formări/ dezvoltări profesionale” nu mă preocupă;
- într-un astfel de context, am decis că merită a fi evidenţiate unele dintre bunele practici pedagogice
generate de propria selecţie recentă în materie de accesare a ofertei cursurilor de formare/ dezvoltare
profesională.
CONTINUITATEA PROFESIONALIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI DĂRUIREA; EXEMPLE
Îmi propun, aşadar, să exemplific modalităţile principale prin care s-au dovedit fructuoase şi pentru alţii
cursurile de perfecţionare profesională pe care le-am selectat şi urmat în ultimii ani, conformându-mă
reglementărilor avansate de către organizatori. Astfel, pe temeiurile corelative că:
1. – a fi om al învăţământului înseamnă a-ţi plăcea să înveţi mereu, din surse variate;
2. – într-un astfel de domeniu social, în timpurile noastre, supracalificarea nu se instalează;
3. – într-o societate ca a noastră e nevoie de mai multă dăruire (inclusiv în învăţământ), voi prezenta
succint, selectiv, valenţe ale impactului propriei dezvoltări profesionale în plan instituţional, comunitar,
în ultimii ani. Acestea, nu înainte de a preciza faptul că, în 2006, am obţinut doctoratul în Filosofie
(Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca) şi, benevol, la scurtă vreme (2007-2009), am urmat
Masteratul on-line Management educaţional şi comunicare instituţională (S.N.S.P.A.- Bucureşti).
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Aparent, în aceste condiţii, participările la simpozioane, colocvii şi publicaţiile numeroase ar fi
putut părea de-ajuns pentru întreţinerea unui ethos profesional elevat, cu dedicare socială, dar nu este aşa.
Astfel, în perioada 2012-2016, am parcurs numeroase cursuri/ stagii de formare despre: expert în
învăţământ; copiii cu dizabilităţi; formator; combaterea discriminării LGBT în liceele din România;
manager de proiect; management şi leadership strategic în sistemul educaţional european;
complementaritatea muncii pedagogice şi a muncii relaţionale; gestionarea stresului; protecţia
consumatorului; motivarea personalităţii educabilului. Fiecare dintre acestea a beneficiat de consistente
diseminări (inclusiv în mass-media), integrări în lecţiile desfăşurate, în cercurile şcolare pe care le
organizez (Cercul de Filosofie şi Cercul de Pedagogie) etc. Selecţia pe care o operez, însă, în această
lucrare, vizează impactul instituţional şi comunitar al cursurilor pe care eu le-am urmat în domeniul
problematicii persoanelor LGBT. Optez să mă axez pe ilustrarea modului în care am valorificat
instituţional, comunitar universul tematic al celor două cursuri, desfăşurate sub egida Accept România
(2013- Sinaia; 2016- Bucureşti), din următoarele motive:
- persoanele LGBT suportă cea mai gravă discriminare;
- problematica persoanelor LGBT face obiectul unor dezbateri actuale serioase şi în ţara noastră.
Astfel, urmare a Seminarului „Abordarea situaţiilor de intimidare a elevilor LGBT” (septembrie
2013- Sinaia), am iniţiat şi desfăşurat următoarele activităţi:
1.

4 oct. 2013- Proiectul educaţional extracurricular ,, EDUCAŢIA PENTRU DIVERSITATE

SOCIALĂ’’, prilejuit de ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI.
2. ZILELE EDUCAŢIEI NONFORMALE ( ZEN): 11-13 Oct. 2013; dezbatere despre ,, BULLYING’’
, prin Cercul şcolar ,, Pregătirea adolescenţilor pentru viaţă’’, realizată în excursia tematică la Buşteni şi
Sinaia. La ZEN au participat 8 persoane ( 5 elevi + 2 foşti elevi ai liceului, actualmente studenţi+
profesorul coordonator) , iar în prealabil, la două clase de profil umanist ( XI U şi XII U) s-a prezentat
problematica BULLYING-ului.
3. 14 oct. 2013 –LECTORATUL CU PĂRINŢII, CADRELE DIDACTICE ŞI DIRECTORII
INSTITUŢIEI. Tema: „Bullying-ul şcolar şi extraşcolar”.
4. în Şcoala Altfel (2014)- includerea unei activităţi despre BULLYING şi LGBT, cu participarea
membrilor Consiliului Elevilor.
5. în vara anului 2014- acordarea unui interviu pentru un masterand al Facultăţii de Ştiinţe Economice a
Universităţii „Ovidius”, Constanţa în legătură cu implicarea unui partener bancar al Accept România în
desfăşurarea optimă a seminarului cu profesori, de la Sinaia (septembrie 2013). Interviul a fost inclus în
teza de dizertaţie a masterandului. Aceste activităţi au implicat expunerea părerilor celor prezenţi,
dezbateri

certificate instituţional, analizarea şi deturnarea unor clişee discriminative, informaţii noi

dobândite, empatia.
91

Cât priveşte Programul de instruire „Combaterea discriminării LGBT în liceele din România”,
la care am participat (9 aprilie 2006- Bucureşti), prilej de lansare a cursului opţional cu acelaşi titlu: el a
fost urmat de iniţierea şi derularea Proiectului „Combaterea discriminării LGBT în liceul nostru”, al cărui
conţinut a vizat atât activităţi şcolare, cât şi extraşcolare (ex. în Şcoala Altfel: activităţi la Marea Neagră;
participarea la secţiunea Proiecte civice a Proiectului CAER 2016- poziţia 641- „Credinţa, lumina
sufletelor noastre”), obţinerea Premiului „Fără bullying LGBT în liceele din România” (la Concursul „E
timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România”- organizat de Asociaţia
nonguvernamentală Accept). Detaliat, conţinutul acestui proiect dedicat combaterii discriminării LGBT
în instituţia noastră a fost prezentat în publicaţia şcolară „Academia liceală”.
Accesarea cursurilor de formare profesională a cadrelor didactice din România

CONCLUZII

evidenţiază diverse categorii de atitudini, dintre care unele nu au legătură cu beneficiarii învăţământului:
educabilii.
În cariera mea- de aproape 35 de ani- apreciez că profesionalizarea continuă a cadrului didactic
este împlinire prin dăruire. În acest sens, dintre numeroasele cursuri/ stagii de dezvoltare profesională pe
care le-am accesat în ultimii ani, le-am selectat- întemeiat- pe acelea axate pe problematica
antidiscriminării persoanelor LGBT în România şi le-am evidenţiat valenţe ale dăruirii în educaţie: pentru
elevi, părinţi, alţi profesori, studenţi,masteranzi, opinia publică.
Termeni- cheie: profesionalizarea continuă; cursuri/ stagii; cariera mea didactică; bune
practici pedagogice; împlinire prin dăruire; bullying; antidiscriminare LGBT.
ANEXĂ(Extras din Proiectul Educaţia pentru diversitate socială):

DIFERIŢI, DAR ÎMPREUNĂ!
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E

Pe VERTICALA COLOR, avem o trăsătură definitorie a societăţilor democratice , care desemnează
multitudinea, varietatea socială şi de opţiuni.
Pe ORIZONTALA COLOR, avem termenul care numeşte acţiunea de excludere sau limitare a participării
cuiva în societate doar fiindcă este diferit de o majoritate.
1. Problema de sănătate care îi face diferiţi pe unii semeni de-ai noştri. ( sg. , art.)
2. Orientarea ......, alt criteriu al diversităţii oamenilor, care ţine de intimitatea lor.
3. Termen preluat din limba engleză pentru a desemna intimidarea, hărţuirea, şicanarea cuiva perceput
ca diferit.
4. Acest criteriu îi face diferiţi pe oamenii care au credinţe variate în forţe divine. ( sg., art.)
5. Pentru minorităţile sexuale numite: ,, lesbiene’’ , ,, gay’’, ,,bisexuali’’ , ,, transgender’’ , folosim
prescurtarea.........
6. Românii, tătarii, macedonenii, lipovenii ş.a.m.d., aceşti oameni diferă prin ..... ( fem., sg.)
7. Albii, negrii, pieile galbene etc. dau o altă dimensiune a varietăţii noastre omeneşti.
8. Diferiţi, dar împreună, trăim în această comunitate mondială numită........( fem., sg. )

Bibliografie
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Academia liceală (publicaţia Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Năvodari)- anul XI, nr. 21,
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cadrul Fondului ONG în România.
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ROLUL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE A CADRULUI DIDACTIC ÎN
EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI CLASEI

Lăcrămioara Florentina Grădinariu
Profesor, Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” Constanța
Cristina Onea
Profesor, Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” Constanța

Jinga (1998) consideră că managementul pedagogic (educaţional) poate fi definit ca știinţa şi arta de
a pregăti resursele umane, de a forma personalităţi potrivit unor finalităţi acceptate de individ şi de
societate. Joiţa (2000) consideră managementul educaţiei ca fiind teoria şi practica, ştiinţa şi arta
proiectării, organizării, coordonării, evaluării, reglării, elementelor activităţii educative, ca activitate de
dezvoltare liberă, integrală, armonioasă a individualităţii umane, în mod permanent pentru afirmarea
autonomă şi creativă a personalităţii sale, conform idealului stabilit la nivelul politicii educaționale.
Evertson şi Weinstein (2006) au definit managementul clasei ca “acţiunile profesorilor pentru a crea
un mediu care sprijină şi facilitează învăţarea, atât academică cât şi social-emoţională.” Aceştia propun
patru domenii de interes în care se poate acţiona pentru a modela mediul de învăţare:
➢ disciplină şi control;
➢ sala de clasă şi implicarea educatorului în designul său pentru a încerca să creeze un mediul de
învăţare;
➢ proiectarea curriculară, ca un instrument de organizare, care să permită atât o planificare atentă
cât şi improvizaţie;
➢ realizarea curriculum-ului ca o componentă de dezvoltare socială şi morală atât la instructori cât
şi la elevi.
Landsheere (1992) defineşte managementul educaţiei sau pedagogic ca o disciplină pedagogică,
interdisciplinară care studiază „evenimentele ce intervin în decizia organizării unei activităţi pedagogice
determinate şi în gestiunea programelor educative”.
Jinga (1998) consideră că managementul pedagogic (educaţional) poate fi definit ca știința şi arta de
a pregăti resursele umane, de a forma personalităţi potrivit unor finalităţi acceptate de individ şi de
societate.
Deoarece profesorul elaborează proiecte educaţionale, organizează activităţi didactice şi
educaţionale, îndrumă elevii în procesul de învăţare, rezolvă situaţii conflictuale, consiliază elevii cu
probleme, el reprezintă managerul clasei de elevi și trebuie să aibă o viziune de ansamblu asupra
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învăţământului şi educaţiei, Astfel, profesorul are nevoie de o formare continuă atât pentru a deveni un
bun manager, cât şi pentru a se adapta el însuşi ca individ la societatea modernă.
Prevederile legale în vigoare acordă o importanţă deosebită formării continue a cadrului didactic
pentru a eficientiza managementul clasei ceea ce va determina o creştere a calităţii actului educaţional.
Astfel, formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul
preuniversitar se bazează pe sistemul competenţelor profesionale, conform art. 244, Legea educaţiei
naţionale (L.E.N.) nr. 1/2011
Profesia didactică presupune permanenta formare şi dezvoltare a cadrului didactic astfel încât
acesta să îi poată oferi celui pe care îl învaţă o perspectivă asupra domeniului pe care îl predă. Cadrul
didactic din orice specializare este angrenat într-un proces de formare care îi va dezvolta cariera periodic
până la finalul acesteia.
Dezvoltarea profesională prin participarea la cursurile de perfecţionare este necesară pentru ca
profesorul să poată oferi o imagine asupra lumii ştiinţifice contemporane şi să îşi însuşească abilitați de
interacţiune eficientă cu elevii.
Pe parcursul carierei didactice unul din cele mai importante aspecte este menţinerea motivaţiei
pentru dezvoltarea profesională în cadrul carieri didactice deoarece tot mai mulţi profesori aleg să se
reorienteze profesional. Menţinerea motivaţiei pentru cariera didactică a devenit o problemă în rândul
cadrelor didactice din România.. Cadrele didactice rămân în sistemul educaţional atâta timp cât sunt
motivaţi pentru a alege acest domeniu profesional.
Dobândirea unui sentiment de control asupra traiectoriei dezvoltării personale se poate asocia cu
o diminuare a stresului legat de maniera de abordare a evenimentelor, o mai bună evaluare a mediului
extern şi o mai mare încredere în forţele proprii şi în capacitatea personală de a acţiona în propria viaţă.
Menţinerea motivaţiei cadrelor didactice pentru profesie a devenit un deziderat din ce în ce mai dificil
datorită diversificării problemelor cu care aceştia se confruntă mai ales în relaţionarea cu elevii dar şi cu
sistemul

educaţional.

Dezvoltarea profesională este un proces de lungă durată și învățare permanent care are două funcții, și
anume
➢ perfecționarea și înnoirea practicilor profesionale prin actualizarea cunoștințelor însușite în cadrul
formării inițiale:
➢ completarea formării inițiale realizate prin, reorientare profesională, cursuri, seminarii, mese
rotunde, stagii de perfecționare, recalificare, cursuri la distanță, masterate, stagii de practică:
Formarea continuă are ca scop
➢ pregătirea resurselor umane capabile să conducă la o creștere a competitivității pe piața muncii și
dezvoltarea societății:
➢ facilitarea integrării pe piața muncii conform aspirațiilor proprii dar și a cerințelor acesteia:
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➢ crearea unor condiții pentru dezvoltarea potențialului propriu:
➢ crearea unor abilități necesare reintegrării sociale:
Un bun pedagog
➢ are o imagine bine definită a obiectivelor de instruire:
➢ este bine informat asupra conținutului și strategiilor de predare:
➢ își cunoaște bine elevii și adaptează metodele de predare conform nivelurilor acestora:
➢ comunică elevilor ce așteaptă de la ei și de ce:
➢ aplică metode centrate pe elev și anticipează greșelile acestora:
➢ monitorizează nivelul de înțelegere prin feedback pe care trebuie să îl aplice continuu:
➢ analizează critic și permanent rezultatele obținute și ține cont de acestea:
➢ dezvoltă spiritul de echipă, de comunicare eficientă, mediu de înțelegere și respect reciproc:
➢ implicarea comunității și a părinților în luarea unor decizii care privesc elevii și școala:
➢ cooperează cu psihologul școlii pentru rezolvarea situațiilor – problemă:
Astfel se poate spune că profesorul își poate îmbunătății și se poate eficientiza managementul clasei de
elevi.
Bibliografie

1.Jinga, I., E. Istrate, Manual de pedagogie, Ed. AII, Bucureşti, 1998.
2.Joita E., Management educațional, Editura Polirom, Iași, 2000.
3.Landsheere, G. de, L ‘education et la formation, PUF, Paris, 1992.
4. Radu, I. (coord), (1994) Psihologie socială, Cluj Napoca: Editura Exe SRL
5.Toma Roxana, (2009). Dezvoltare personală şi motivaţie pentru formare în cariera didactică apărut
în Revista de Cercetare în Ştiinţele Educaţiei. Timișoara
6.www.iteach.ro/experientedidactice/eficientizarea-managementului-clasei

96

STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE

prof. Laurenţiu Roşu
Școala Gimnazială nr.12 „B.P.Hasdeu” Constanța

În urma acumulării de experiență profesională de 10-15 ani sau 20 de ani în învățământ (dar și în
alte domenii situația e similară) orice bun profesionist are la un moment dat tendința să acționeze într-un
nou an pe baza experienței din anii anteriori, să-și desfășoare activitatea după modelul (reușit) în trecut.
Am zis orice profesionist! Dar în schimb, orice bun profesionist, din societatea modernă înțelege că la un
moment dat acest lucru nu mai e suficient, deși activitatea „merge” bine. Fiindcă societatea modernă
impulsionată de evoluția tehnologică dar și de mulți alți factori, este într-o schimbare permanentă, foarte
rapidă, uneori chiar mai rapidă decât capacitatea multora dintre noi de adaptare. De aceea, bunele practici
pe care le-am avut în anii anteriori și care ne-au adus succesul și prestigiul, nu ne mai pot servi la infinit,
și e necesar să perfecționăm în continuare metodele de lucru și materialele educaționale folosite, adaptând
tot ce ține de activitatea noastră la schimbările tehnologice si sociale. Importanța perfecționării continue
este din ce în ce mai mare (e adevărat că implică efort, timp, inspirație…și transpirație) dar acest efort de
perfecționare continuă e foarte important pentru a ține pasul cu schimbările tehnologice+sociale și a aduce
acel plus de calitate cu care „facem diferența”.
În învățământul modern, modalitățile de organizare a activităților de învățare bazate în special pe
tablă și cretă, și textul unor manuale (alături de culegerile de probleme aferente) nu mai sunt totdeauna
suficient de eficiente și atractive pentru copiii de azi(obișnuiți cu aparatura tehnologică, gadgeturi foarte
recente, dar și expuși unei mari presiuni mediatice). Nu mai are rost să folosim vechile clișee de genul
„Nu mai sunt copiii de altădată”, sau „S-au schimbat prea mult generațiile”, ori „Nu mai învață copiii de
azi ca cei de altădată” mai degrabă trebuie să ne adaptăm la realitățile de azi. Cum să-i facem să mai
învețe (când mass-media le spune ca școala nu îi pregătește pentru viață, sau că se învață materii care nu
folosesc la nimic și astfel îi demotivează)? Răspunsul nu este simplu dar trebuie început prin a le recâștiga
interesul și mai ales plăcerea de a afla ceva nou și de a aplica practic noile cunoștințe. Dar acest răspuns
naște o altă întrebare fiindcă știm bine că dacă pe facem pe tablă cea mai bună schiță sau schema nu
reușim să trezim în mintea lor un ecou (decât foarte slab, și doar la unii copii). Și astfel înțelegem cât de
important este să folosim tehnologiile moderne mai ales că în ultimii ani s-au schimbat atât de multe și
în școlile noastre: în aproape toate clasele sunt instalate proiectoare, aproape toate școlile au laptop-uri
si proiectoare mobile care pot fi deplasate în orice clasă, ca să nu mai spun că orice profesor are azi un
telefon pe care îl poate conecta direct la un proiector astfel încât să le prezinte copiilor o lecție modernă
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susținută de suportul informatic ce conține și imaginile necesare înțelegerii (care spun cât o mie de
cuvinte daca sunt bine alese), animațiile, filmările legate de fenomenele studiate (mai ales la fizică,
chimie, biologie, științe și tehnologii), si de asemenea

experimente didactice filmate(reale) sau

experimente virtuale simulate pe computer la fenomenele fizice imposibil de realizat practic(exemplu
fenomene atomice sau nucleare). Elevii vor deveni mult mai interesați când lecția are un aspect mai
practic și e susținută de tehnologia cu care sunt obișnuiți. În felul acesta le putem trezi interesul pentru
disciplina pe care o predăm – arătându-le conexiunile dintre disciplina respectivă(de exemplu fizica, sau
știința) si viaţa de zi cu zi, tehnică, practică, inginerie, inventică.
O modalitate de organizare a activităților de învățare trebuie să permită elevului să vizualizeze
fenomenul fizic studiat, să atragă atenția elevului, să asigure interactivitatea- elevul să participe activ la
lecție, să fie „antrenat” în activitățile desfășurate, și ,în același timp demersul științific să fie cât mai
riguros, dar și apropiat de viața de zi cu zi și de practică, pentru ca elevii să înțeleagă că fizica, și
disciplinele predate în școală, au o mare aplicabilitate în viață și în tehnică, și că nu reprezintă doar un
domeniu teoretic. O astfel de modalitate de organizare a activităților de învățare propune îmbinarea
metodelor bazate pe utilizarea aparaturii de laborator, a unui calculator cu proiector dar și a tablei și
cretei(markerului) – toate în același laborator sau clasă.
Un element esențial al acestei modalități de organizare a activităților de învățare este constituit de
utilizarea unui nou sistem de lecții cu suport informatic (un fel de manual electronic creat de profesor),
din care derulăm pe planșa proiectorului (sau pe monitoarele elevilor dacă există) acele momente de lecție
ce sunt mult îmbunătățite prin aceste tehnologii. Dar foarte important, aceste lecții cu suport informatic
nu mai pot fi doar ca cele din vechea serie AEL din anul 2005, acestea necesitând serioase adaptări si
completări(care sunt posibile, sistemul a fost conceput deschis si perfectibil), fiindcă nu conțineau (în
2005) experimente reale, ci doar simulari.

Azi, avem posibilitatea să filmăm cu telefonul fiecare

experiment efectuat în clasă sau laborator(mai ales în științe , fizică, chimie, etc) iar filmul îl putem insera
in lecția pe suport informatic(parte din manualul electronic propriu). Utilitatea integrării în lecție este
mult mai mare decât s-ar putea crede la prima vedere, și tocmai acest aspect a lipsit lecțiilor AEL din
2005 iată pe scurt de ce- seturile de aparatură experimentală(foarte scumpe pentru bugetul școlilor) sunt
foarte puține prin laboratoare, de multe ori avem un singur set de dispozitive pentru o lecție din programa
școlară, deci trebuie să efectuăm experimentul frontal pentru toată clasa, iar în aceste condiții ne e foarte
util dacă în paralel cu experimentul real putem proiecta pe uriașul ecran de proiecție filmul cu
experimentul clar, mărit mult, efectuată in condiții ideale(cum nu avem mereu), remarcându-se foarte
bine detaliile dispozitivelor care altfel pot fi extrem de mici(asa este datorita costurilor de productie). De
asemenea le putem prezenta experimente filmate legate de lecția din programa dar care nu pot fi realizate
în clasă ci în aer liber(seismologie, meteo, etc).
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În scopul îmbunățirii activităților didactice și pentru creearea acestui nou sistem de lecții cu suport
informatic, am iniţiat și desfășurat proiectul: „Cartea Virtuală de Fizică / manual electronic” constând în
crearea unor lecţii cu experimente reale filmate, cu aspecte practice, conținând în plus si animaţii simulări
computerizate(acolo unde nu se poate experimenta real) concepute pentru a mări interesul elevilor pentru
şcoală, aceste lecţii fiind și instructive și atractive pentru elevi, facilitând înţelegerea științelor. De
asemenea, astfel de lecții si modalități complexe de predare interactivă îmbină utilul cu plăcutul.
Aceste lecții noi sunt publicate pe situl educațional www.didactic.ro , astfel încât să poată
beneficia de ele și elevii din alte școli , sau din alte orașe(dupa cum s-a și întâmplat , lecțiile fiind utilizate
în numeroase școli și licee din țară, după cum o dovedesc sute de aprecieri și mesajele de la profesori și
elevi din țară, publicate pe www.didactic.ro . Lecțiile pot fi utilizate, sau chiar importate în AEL-ul de
care am spus că e imperfect dar perfectibil. Orice profesor care dorește să le utilizeze poate copia gratuit
lecțiile pe care le-am pus la dispoziție pe site-ul didactic național (secțiunea Resurse/Invatamant
gimnazial(sau liceal)/Fizică/Lecții/ sau pagina

mea

de

autor http://www.didactic.ro/pagina-

mea/laurentziu_roshu/materiale), apoi pot fi utilizate în școală cu posibilitatea de a adapta procesul
educațional pentru nivelul clasei.
Închei cu un citat (tradus și adaptat din engleză) din filosoful David Hume – „Ceea ce ieri ți-a folosit
cu succes, este posibil ca într-o zi, într-un <<mâine viitor>>, să nu-ți mai poată folosi”. Tot David Hume
spunea „ Din faptul că pâinea a hrănit omenirea secole de-a rândul nu rezultă neapărat că va mai hrăni
omenirea și într-un secol viitor”.

BIBLIOGRAFIE :
David Hume - The Philosophical Works of David Hume. Edinburgh, (reeditat) 1994
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ȘCOALA – ORGANIZAȚIE CARE ÎNVAȚĂ
Eugenia Cristina Ionescu
Profesor, Școala Gimnazială ”Emil Gârleanu”Bărăganu/Constanța

Motto:
”Calitatea cea mai importantă a unui educator este că trebuie să fie el însuși o persoană care
învață; dacă și-a pierdut capacitatea sa de a învăța, nu mai are ce căuta în tovărășia celor care și-au
păstrat-o pe a lor.”
(H.Overstreet)
În ultimele două decenii, evoluțiile sociale, rapide și imprevizibile, au impus o reconsiderare a
rolului și funcțiilor profesorului. În acest sens dascălii, de la nivel preșcolar până la cel postuniversitar,
ar trebui să îndeplinească o serie de standarde în contextul creat de reformele educaționale ce se
desfășoară în multe țări ale lumii, în același context larg al globalizării și integrării regionale / mondiale.
Astfel, în societatea contemporană ”profesorii competenți” trebuie să atingă o serie de standarde,
precum:
Accesibilitatea cunoștințele pe care le predau elevilor pornind de la diferențele individuale dintre
aceștia și ajustarea activității având drept punct de plecare interesele, abilitățile, deprinderile și
cunoștințele educabililor, luând în considerare situația familială și relațiile de prietenie dintre elevi. Astfel
profesorul va încuraja stima de sine, motivarea, caracterul, responsabilitatea și respectul elevilor pentru
diferențele individuale, culturale, religioase și rasiale.
Cunoașterea în profunzime a disciplinei pe care o predau și corelarea noțiunilor specifice
disciplinei proprii cu noțiunile specifice altor discipline, precum și modul în care pot fi aplicate în
contexte reale cât mai variate. Elevii vor fi stimulați să formuleze și să rezolve propriile probleme,
specifice.
Utilizarea unui repertoriu vast de tehnici și metode de predare alese în funcție de conținutul
predat, într-un spațiu educațional adecvat organizat, care motivează elevii și le mențin interesul pentru
învățare chiar și în situații de eșec temporar. Astfel poate fi evaluat progresul individual al fiecărui elev
cât și progresul clasei ca întreg. Profesorul se implică responsabil în managementul și monitorizarea
modului în care elevii învață putând măsura prin diverse metode performanța acestora, informație
comunicată ulterior părinților în calitate de beneficiari indirecți ai actului educațional.
Oferirea de modele pentru elevi în devenirea intelectuală a acestora, în contextul în care profesorul
își examinează critic activitatea proprie, caută să-și aprofundeze cunoașterea, să-și dezvolte repertoriul
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de metode și tehnici, să-și adapteze predarea la noile descoperiri, idei, teorii. Profesorul este angajat întro învățare continuă și își încurajează elevii să aibă o perspectivă asemănătoare.
Creșterea eficacității și eficienței școlii prin implicarea în activități de cooperare cu alți
profesioniști în politici educaționale, activități de dezvoltare curriculară și dezvoltare personală a
angajaților precum și antrenarea părinților colaborativ și creativ în acțiuni care favorizează dezvoltarea
școlii, promovarea imaginii acesteia, precum și deschiderea școlii către comunitate.
Cadrele didactice sunt ”creatoare” de bunuri materiale şi spirituale. De aceea, munca cadrului
didactic este mai responsabilă, mai dificilă şi mai implicată pe termen lung în arta supravieţuirii şi a
progresului uman si social. Orice dascăl trebuie să fie pregătit schimbărilor, nevoilor vieţii sociale,
nevoilor noilor generaţii, să se pregătească singur pe sine, să se autoperfecţioneze, să se adapteze unui
univers informaţional şi organizaţional care joacă după reguli stabilite în actualul context socio-cultural
european/internațional.
Imaginea acestei tipologii de dascăl este un rezultat așteptat al proceselor de schimbare și
transformare inițiate în sistemul de învățământ. Se impune așadar o nouă perspectivă asupra formarii
inițiale și mai ales continue a cadrelor didactice care să răspundă nevoilor reale ale sistemului educațional
și cerințelor sociale ale pieței muncii.
Locul de muncă, așa cum evidențiază Lansing H. Davis (1992), este o sursă majoră de învățare
pentru adulți. O comunitate școlară în care angajații renunță la atitudinea competitivă pentru a-și împărtăși
experiențele, demersurile care i-au condus la succes, respectiv situațiile-problemă și modul lor de
soluționare, reprezintă un mediu de învățare activă, centrată pe nevoile indivizilor, este o comunitate care
învață. Membrii unei astfel de organizații participă activ la învățare nu pentru că le impune autoritatea ci
pentru că doresc să exploreze situațiile care fac agenda grupului. Organizațiile care învață se focalizează
pe capacitatea participanților de a înțelege și rezolva situațiile problemă cu care se confruntă, de a recepta
informații utile și relevante, de a dezvolta deprinderi a căror finalitate va fi instruirea contextualizată.
Două concepte guvernează în prezent devenirea profesională continuă a cadrului didactic: cel mai
cunoscut este cel de "life-long learning", tradus în limba română prin "educație pe tot parcursul vieții", al
doilea, mai puțin utilizat ”life-wide learning” tradus prin ”educația globală” trimite la diversitatea de
oportunități de educație și formare cu care fiecare dascăl se întâlnește pe parcursul vieții. Dacă termenul
de educație pe tot parcursul vieții trimite mai mult la orizontul ocupațional și la demersurile de educație
și formare realizate în acest sens, cel de educație "globală" trimite la dobândirea de cunoștințe și
competențe care nu au o relație directă cu instituția școlară și piața muncii.
Cei mai mulți profesori sunt interesați de instruirea contextualizată care oferă oportunități pentru
a-și lărgi cunoștințele proprii, pentru a deveni mai eficienți, pentru a facilita și amplifica dezvoltarea
gândirii elevilor lor.
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Profesorii nu mai trebuie văzuți ca indivizi distincți și izolați de activitatea lor ci ca membri ai
unei comunități profesionale în care aceștia lucrează și interacționează. Profesorul competent nu mai este
persoana care face totul și știe totul izolat, ci, este un individ care poate lucra eficient într-un sistem de
largă expertiză.
Bibliografie
1. Carol Căpiță, Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul
urban, Stiluri de predare – Stiluri de învățare (2), 2011, MECTS-UMPFE, București.
2. Câmpean Aurelia,Chicinaș Luminița,Dragomir Mariana,Pleșa Adriana, Management educațional
pentru instituțiile de învățământ, 2001, Editura TipoGrup Press, București.
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TEHNICI NLP PENTRU PROFESORI
Crina Martinescu,
Profesor, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța
Fiecare ne punem întrebări asupra propriului mod de gândire, ne observăm emoțiile, ne analizăm
acțiunile și comunicăm cu noi și cu cei din jurul nostru. Ca profesori, avem privilegiul de a lucra cu
suflete și minți, dar, în același timp, o misiune foarte importantă, căci putem schimba comportamente.
Dincolo de informațiile științifice comunicate, suntem, pentru elevii noștri, cineva cu autoritate care le
poate genera identitități și pentru care are valoare ceea ce transmitem. Consider că NLP ne ajută în
formarea noastră profesională.
Dar ce este NLP? NLP- Neuro Linguistic Programming (Programare Neuro-Lingvistică) este un
concept relativ recent care operează cu modele de gândire. Bazele au fost puse de Richard Bandler si
John Grinder și facilitează schimbarea personală. NLP pornește de la câteva premise:
Harta nu este teritoriul.
1. Oamenii răspund în conformitate cu hărțile lor.
2. Nu putem să nu comunicăm.
3. Corpul și mintea noastră se influențează reciproc.
4. Persoana nu este același lucru cu comportamentul.
5. Persoana cea mai flexibilă exercită cea mai mare influență asupra sistemului.
6. Rezistența înseamnă lipsa raportului.
7. Valoarea unei comunicări este dată de răspunsul primit.
8. Nu există eșec, există numai feedback.
9. Dacă ceva nu merge, fă altceva.
10. Întotdeauna facem cea mai bună alegere.
11. Orice acțiune are la bază o intenție pozitivă.
12. Avem toate resursele care ne sunt necesare sau le putem crea.
Harta mentală reprezintă modul nostru de gândire, iar ceea ce se întâmplă în mintea nostră în legatură
cu un eveniment, include doar percepția noastră despre acel eveniment și nu include evenimentul. Ceea
ce noi gândim nu este 100% realitatea. Fiecare om trăiește conform cu harta lui mentală pe care la început
au configurat-o părinții, apoi profesorii și toți cei care au avut autoritate asupra noastră. O hartă ne arată
drumul spre destinație, dar dacă am primit o hartă greșită, nu vom reuși să ajungem unde ne-am propus.
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Mintea face ca hărțile să fie o copie inexactă a realității. In relația cu ceilalți, toți avem dreptate, căci
fiecare răspunde în funcție de propria hartă mentală. Adevărul tău este diferit de adevărul meu.
Comunicarea este o componentă importantă a actului didactic. Când comunicăm cu o altă persoană îi
percepem răspunsul și reacționăm cu propriile noastre gânduri și sentimente. Comunicăm prin cuvinte,
tonul vocii, postură, gesturi, expresii. Nu putem să nu comunicăm, o facem măcar nonverbal. Relațiile le
creăm prin ceea ce facem și felul în care gândim. Pentru a putea exersa o oarecare influență în orice relație
trebuie să ne raportăm la celălalt. Conștientizând acest aspect, cu siguranță vom reuși un raport cu elevii.
Raportul presupune influență reciprocă și respect. Cum inițiem acest raport ? Interesându-ne sincer de
acea persoană, fiind curioși în legătură cu cine este de fapt sau cum gândește, dorind să vedem lumea din
punctul ei de vedere( din „papucii” ei). Abilitățile de raportare vor facilita comunicarea și vor contribui
la eliminarea conflictelor. Pacingul și leadingul sunt chei de a construi relații. Pacingul este procesul de
a urma, de a egala respirația, postura, mișcarea, tonul vocii și tempoul unei persoane pentru a dezvolta un
raport. Este ca un dans în care fiecare partener răspunde la mișcările celuilalt prin propriile mișcări.
Leadingul se realizează în momentul în care și celălalt adoptă gesturile făcute de noi. Totodată înseamnă
preluarea de idei și de convingeri de la celălalt.
Ne confruntăm cu numeroase probleme create de elevi pe care îi definim în funcție de comportament.
În realitate nu știm tot despre o persoană, dar punem cu ușurință etichete. Omul are o infinitate de
comportamente, deci persoana nu este același lucru cu comortamentul. A nu judeca un comportament nu
înseamnă a accepta comportamentul. Putem să luăm atitudine transmițând emoția pe care ne-a produs-o
acel comportament. ( Acest comportament al tău mă face să mă simt …) Emoția este combustibilul
comportamentelor noastre, iar prin NLP putem face schimbări. Rezolvarea problemelor generează
schimbare. Dacă am căuta însă darurile și nu problemele, ne-am privi altfel elevii. În spatele oricărui
comportament există o intenție pozitivă. Așadar nu există om rău. Dacă reușim să analizăm intenția și
nu acțiunea, realizăm o abordare obiectivă. De multe ori, transmitem formulări negative și nu înțelegem
de ce nu obținem un efect pozitiv. Aceste formulări au impact asupra încrederii de sine. Nu mai vorbi !
Nu te întoarce la bancă ! Nu te mai juca pe telefon ! Transformându-le în enunțuri pozitive se
îmbunătățește mult comunicarea.
Există un set de modele lingvistice în NLP ce ajută în comunicare pentru a elimina tiparele de limbajștergerile, generalizările și deformările. Prin întrebări se clarifică sensul informației, se identifică limitele
și se elimină. De ce prin întrebări ? Pentru că nu putem să nu răspundem la o întrebare.
▪

Ștergerile : -Nu pot! – ce anume nu poți ? Nu mă lasă în pace !- cine, mai exact, nu te lasă în
pace ? Nimănui nu îi pasă. –cui nu îi pasă ? M-am gândit.- la ce anume te-ai gândit ? Asta e
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prea dificilă. – prea dificilă comparativ cu ce anume ? Este greșit să plângi. – când e greșit să
plângi ? Evident că nu voi reuși.- Mie nu îmi este evident. Ce te face să crezi că nu vei reuși.
▪

Generalizările : Toți râd de mine. –chiar toți ? Nu există nimeni care să nu râdă ?, Băieții sunt
agresivi.- Toți băieții ? Nu ai cunoscut pe nimeni care să nu fie agresiv ? Nu pot să le spun
părinților. De ce îți e teamă ? e anume te împiedică ? cum ar fi dacă ai putea să le spui ?
Trebuie să plec acum.- ce te obligă să pleci ? Nu trebuie să fac greșeli. Presupunând că ai
putea să faci, ce s-ar întâmpla ?

▪

Deformările : Îmi este teamă. –ce anume te sperie ? Se ia de mine tot timpul . –ce te face să
crezi asta ? Mereu nu își face temele, ( așadar) nu îi pasă.- chiar crezi că dacă nu își face
temele înseamnă că nu îi pasă ? Faptul că nu își face temele ar putea însemna și altceva ? Sunt
supărat din cauza ta. –ce anume ai făcut să te superi din cauza mea ? Cum aș putea eu forța să
te superi ? Este obligatoriu să te simți supărat ? De ce trebuie să îți repet ca să înțelegi? –chiar
trebuie să îmi repeți ca să înțeleg? Chiar crezi că niciodată nu înțeleg ? ce anume ar trebui să
înțeleg ?

Dacă înțelegem aceste principii, realizăm cât de mare influență putem avea în formarea elevilor noștri.
Schimbarea presupune cunoașterea structurii de gândire a celor cu care comunicăm. Persoana cea mai
flexibilă exercită cea mai mare influență asupra sistemului, așadar să fim noi schimbarea pe care o dorim
în sistemul educațional. Ne putem învăța elevii că respectul de sine, încrederea, motivația, creativitatea
sunt însușiri pe care le pot deprinde în școală. Elevii dispun de toate resursele de care au nevoie pentru ași îmbogăți hărțile mentale și pentru a descoperi diferența dintre eșec și succes. NLP este un mod de viață
al oamenilor de succes prin care dobândim independent inteligența emotională și prin care comunicăm
persuasiv.
BIBLIOGRAFIE
Cărți:
Steve Andreas, Charles Falkner, NLP și succesul, Editura Curtea Veche, București, 2008.
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VIZITĂ DE STUDIU ” EMBEDDING ENVIRONMENTAL EDUCATION INTO
CURRICULUM”

Verman Nicoleta
Profesor, Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, localitatea Mihail Kogălniceanu

În cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții, am participat la o vizita de studiu,
destinată specialiștilor în educație și formare profesională, cu tema „Embedding environmental education
into curriculum”, organizată de Școala națională de formare agronomică (ENFA) din Toulouse, Franța.
Această școală participă, la pregătirea managerilor din agricultură, folosind practici și elemente ale
educației ecologice durabile.Producția locală susține economia locală, în mod durabil și sunt foarte
importante legăturile între inițiativele educaționale și cele comerciale.Experiența practică și teoretică
acumulată de către studenți, se află la baza modelelor manageriale viitoare în context local, în beneficiul
societății.
Cu această ocazie am aflat despre: politicile Educației de mediu în Europa, prin schimburi de
experiență și observarea bunelor practici din Pirineii mijlocii, modul de implementare a Educației
ecologice în curriculum în diferite țări, relația dintre sistemul de învățământ, autorități și organizațiile
implicate în realizarea educației ecologice.
Din prezentarea participanților, am aflat că Educația ecologică se regăsește în Curriculumul
obligatoriu în Franța, Germania, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Polonia și Turcia.
În România și Bulgaria, Educația ecologică se regăsește în curriculum ca disciplina opțională.
Am facut o vizită la Colegiul Val Cerou, unde directorul școlii, a prezentat principalele direcții în
domeniul educației și în special în domeniul educației ecologice, proiectele, în care sunt implicați elevii,
cum ar fi : „O zi fără sateliți|”, „Viața în Cosmos”, „Eco-Școala”( elevii au redactat un Eco-cod, pe care
încearcau sa-l respecte), proiect regăsit si în alte țări, inclusiv în România.
Am vizitat Școala primară din Corde sur Ciel, o școală bioclimatică, bine integrată în peisajul
local, care prezenta un acoperiș verde cu plante suculente, cum ar fi Sedum sp., infrastructură din lemn,
panouri solare voltaice, izolare termică și fonică, iluminare naturală.Școala era dotată și cu mijloace
multimedia, cum ar fi table interactive. De remarcat, a fost strategia municipalității de a păstra cultura și
patrimoniul istoric, de a proteja mediul, de a menține populația, implicând toți actorii sociali.
Am vizitat Colegiul agricol Castelnaudary, care cuprindea școala vocațională, un centru pentru
adulți și o fermă. Școala era implicată în numeroase proiecte, cum ar fi: un proiect pentru elevii din ciclul
primar( care primeau un lot de teren, unde plantau semințe și ingrijeau plantele), un proiect, pentru
persoanele cu nevoi speciale (obezitate, diabet, persoane cu dificultăți financiare), care veneau o dată pe
săptămână și găteau sănătos, la cantina liceului, un proiect pentru școlile vocaționale, pentru viitorii
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bucătari, care învățau cum se cultivă plantele,cum se cresc animalele, iar viitorii fermieri învățau cum să
realizeze o agricultură organică.
Directorul liceului a prezentat, o conferință cu titlul“Dezvoltarea durabilă a alimentației”.
Strategia ținutului și dinamismul parteneriatului, în ceea ce privește o alimentație de calitate, constă în
coptarea de profesioniști (fermieri, muncitori în alimentație), servicii guvernamentale și asociații.
Importanța și varietatea strategiilor, pun accent pe domenii cum ar fi: dezvoltarea producției și a
consumului de alimente organice, sprijinirea consumului de produse locale, convingerea tinerilor de a
avea o alimentație echilibrată, îmbunătățirea ofertei de alimente în cantine (școli, spitale), îmbunătățirea
ofertei de alimente, pentru persoanele cu nevoi speciale, informarea consumatorilor și promovarea
patrimoniului alimentar.
Am vizitat Observatorul montan Orlu, un loc unic, în Munții Pirinei, unde copiii descoperă
diferitele ecosisteme, unde recunosc animale ocrotite, cum ar fi Desmanul de Pirinei sau Șobolanul de
mosc. Strategiile eficiente, foloseau instrumente deductive, aducând elevii, în contact direct cu mediul
înconjurător.
Am vizitat ONG-ul “Grădinarii din Tournefeuille”, o organizație care promova o horticultură
durabilă, încerca să conștientizeze problemele de mediu și avea o strânsă legătură cu comunitatea, cu
nevoile sociale ale acesteia.
Proiectele ecologice au fost identificate în toate țările, cu reprezentanți la acest eveniment, ”În
armonie cu marea”|,”Poluarea apelor freatice”, Italia, “Să ne păstrăm școala curată” , Bulgaria,”Proiectul
frunzelor verzi, în orașul Aksaray”, Turcia, au fost variații în abordare.S-a considerat că proiectele
ecologice, din școli ar trebui sprijinite, cu fonduri europene, pentru toate țările.
S-a realizat o colaborare productivă între parteneri, fiecare învățând, din experiența celorlați.
Fiecare dintre noi, am plecat cu dorința de a pune în aplicare în școlile noastre și de a disemina
cunoștințele și experiențele acumulate.
Formarea profesională este foarte importantă, atât din punct de vedere al dezvoltării individuale
dar și la nivelul instituției în ceea ce privește calitatea învățământului oferit elevilor.
După aceeastă experiență, eu mi-am continuat activitatea, conlucrând cu succes, cu autoritățile locale și
ONG-uri pentru realizarea obiectivelor propuse.

BIBLIOGRAFIE
1.Raportul de grup al vizitei de studiu no.211, „Embedding environmental education into
curriculum”, Lifelong Learning Programme.
2.Verman N.-Lucrare pentru obținerea gradului didactic I-Relația școlii cu autoritățile locale și
organizațiile non-guvernamentale în realizarea educației ecologice, 2014
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PROIECTE EUROPENE ÎN
SPRIJINUL CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE
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BUNE PRACTICI ÎN ASIGURAREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII
PROFESIONALE, PRIN PROIECTE EUROPENE

Alina Iftime - profesor limba franceză,
Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Medgidia
Georgeta Prică - profesor discipline tehnice,
Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Medgidia

Proiectul cu titlul „Dezvoltarea competențelor de utilizare a TIC şi metodelor de învățare online
pentru îmbunătățirea calității și a inovării în procesul de formare a elevilor din domeniile electric şi
mecanic”, proiect de mobilitate VETPRO din cadrul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții
(LLP), a fost realizat în scopul formării profesorilor care predau discipline tehnologice în domeniul
electric și mecanic.
Promotorul proiectului a fost Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu“ Medgidia cu partenerii:
organizația gazdă I.E.S. Virgen de las Nieves și organizația intermediară Mobility European Projects
Granada. Mobilitatea a avut loc în perioada 07-13 aprilie 2014, în Granada, Spania.
Scopul principal al proiectului a fost dezvoltarea profesională a cadrelor didactice de specialitate,
mărirea competitivității acestora, prin creșterea gradului de profesionalizare dobândit.
Obiectivul general al proiectului a condus la creşterea nivelului competenţelor profesorilor din
domeniul electric și mecanic pentru dezvoltarea dimensiunii europene a conţinutului formării
profesionale, a încurajării transferului de competenţe între industrie şi sistemul educaţional.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1. să îmbunătăţească competenţele profesionale şi de formatori, într-un mediu şcolar european, a
cadrelor didactice din domeniile electric și mecanic, care se reflectă direct în creşterea calităţii procesului
instructiv-educativ, având implicit efecte pozitive asupra dezvoltării competenţelor specifice la elevii din
clasele de profil tehnic.
2. să contribuie la diversificarea modalităților de evaluare a performanței didactice, astfel încât să
se obțină transferul și diversificarea strategiilor didactice inovatoare, prin stagiul de formare realizat cu
organizația gazdă Mobility European Projects Granada.
3. să conducă la creșterea calității prestației didactice, astfel încât cadrele didactice să fie capabile
să realizeze independent suporturi de curs, curriculum-uri în dezvoltare locală, specifice domeniilor
electric și mecanic pentru clasele a IX-a, a X-a și școala profesională, și instrumente de evaluare eficiente.

109

4. să motiveze profesorii pentru însușirea și aplicarea noilor metode de instruire și evaluare prin
creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor informaționale și de comunicație.
5. creșterea capacității cadrelor didactice de participare și dezvoltare a parteneriatului în domeniul
formării profesionale dintre organizația gazdă și școală, pentru identificarea unor noi posibilități de
realizare a unor alte proiecte.
6. să contribuie la perfecționarea nivelului de comunicare în limba engleză, dar și la facilitarea
accesului la o serie de materiale de specialitate pentru domeniile electric și mecanic.
Cei șapte participanți, responsabili cu formarea profesională a elevilor din Liceul Tehnologic
”Dragomir Hurmuzescu“ Medgidia au fost selectați în baza unui concurs și au participat la un stagiu de
formare care își propunea să conducă la dezvoltarea și perfecționarea competențelor, metodelor și
practicilor inovatoare din domeniul formării profesionale.
Proiectul s-a desfășurat pe parcursul unui an cuprinzând următoarele etape :
- informarea și selecția participanților,
- pregătirea pedagogică,
- pregătirea lingvistică și culturală a acestora,
- mobilitatea participanților,
- monitorizarea si evaluarea participanților,
- diseminarea și valorizarea rezultatelor proiectului,
- realizarea rapoartelor finale ale participanților și al beneficiarului.
Conținutul pregătirii participanților la stagiul de formare a fost stabilit conform nevoilor
identificate la profesori și maiștrii instructori din domeniile electric și mecanic. Știind că la multe din
modulele pentru clasele a XI-a și a XII-a nu există manuale sau alte materiale didactice, profesorii au
nevoie de sprijin în realizarea unor materiale proprii dedicate desfășurării activității didactice la clasă.
Pentru corelarea conținuturilor cu realitățile tehnice din diferite domenii industriale, cadrele didactice au
identificat, cu sprijinul specialiștilor spanioli, abordări eficiente ale temelor din curriculum care să
conducă la o adaptare la noi provocări, ce reclamă noi competențe și atitudini.
Proiectul a condus la realizarea unui stagiu de formare pentru profesorii de discipline tehnice, în
vederea dezvoltării pe baza TIC și a metodelor de învățare online a conținuturilor, dar și a noilor metode
pedagogice și practici inovatoare pentru creșterea calității activităților instructiv – educative în domeniul
electric și mecanic. Pentru ca elevii să beneficieze de o instruire adaptată standardelor europene realizată
prin folosirea mijloacelor tehnologice moderne, dar și a unor metode eficiente care să îi motiveze, este
necesar ca profesorii să fie pregătiți tot mai mult și să fie capabili să se adapteze noilor cerințe
tehnologice din domeniul electric și mecanic. Prin creșterea nivelului de informatizare a societății
moderne, se impune și acumularea unei cantități mari de informații, dar și formarea de deprinderi și
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abilități tehnice care să conducă la utilizarea eficientă a acestora, în scopul obținerii progresului pentru
ca elevii să fie capabili să identifice locuri de muncă în domeniile în care ei se pregătesc.
Schimbul de bune practici, care s-a realizat în urma acestui proiect, a condus la utilizarea optimă
a mijloacelor didactice moderne. De asemenea, pentru creșterea calității nivelului de pregătire în
domeniul electric și mecanic, au fost utilizate rezultatele și produsele obținute de profesori în urma
participării la acest curs, astfel că utilizarea optimă a rezultatelor, produselor și proceselor inovatoare
dobândite, a condus la creșterea performanțelor cadrelor didactice pentru discipline tehnologice.
Formarea cadrelor didactice din domeniul electric și mecanic a fost certificată prin eliberarea, de
către organizaţiile implicate în proiect, pentru fiecare participant, a documentelor:
- Certificat de participare la stagiu
- Adeverinţă de competențe lingvistice care să le ateste nivelul de cunoaștere al limbii engleze, conform
grilei de evaluare europeană.
- Certificat Europasss Mobility – în care sunt menţionate competenţele dezvoltate pe perioada stagiului
de formare profesională, în concordanţă cu rezultatele aşteptate. Certificatul Europass Mobility reprezintă
dovada competențelor dezvoltate sau îmbunătăţite, a dezvoltării profesionale şi personale a participanţilor
şi a experienţei didactice dobândite ca urmare a participării în proiect şi care au fost valorizate în
activităţile profesionale curente.
În realizarea programului de formare al participanților s-a ținut seama de resursele umane
disponibile ale partenerului și de cultură organizațională a acestuia. Ținând cont că profilul organizației
de primire corespunde domeniului de formare al participanților, programul de formare a venit ca o
colaborare benefică pentru cele două instituții implicate.
Stabilirea programului de formare a fost realizată pe baza următoarelor considerente: tema
proiectului, scopul, obiectivele generale și specifice, competențele dobândite, numărul de participanți,
perioada mobilității, numărul de ore aferente fiecărei activități, conținutul temelor de pregătire, baza
materială necesară activităților stabilite, personalul calificat pentru activitățile de pregătire lingvistică,
resursele umane necesare acțiunilor de monitorizare și evaluare, etc.
Activitatea de formare din străinătate oferă nu numai dezvoltarea competențelor privind
calificările din domeniile electric și mecanic, ci și exploatarea asemănărilor şi diferențelor culturale,
dezvoltând o înţelegere între persoane de diferite culturi, religii, grupuri etnice, promovând dialogul
intercultural. Participarea la formare promovează dezvoltarea trans-europeană a transferului de
competenţe, a creşterii gradului de complementaritate între pregătirea teoretică şi practică, asigurând în
acest mod o dimensiune europeană școlii în care își desfășoară activitatea. De asemenea, identificarea
bunelor practici din alte țări privind utilizarea tehnologiilor informatice și a metodelor online pentru
domeniile electric și mecanic, contribuie la creșterea calității actului educațional, dar și la lărgirea
orizontului intelectual și produce în timp schimbări de mentalitate. Relevanța activității de formare pentru
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grupul țintă este evidențiată de schimbările rapide din toate domeniile, ceea ce determină nevoia formării
continue, și aplicarea în activitatea curentă a noilor abilități și deprinderi.
Experiența specialiștilor spanioli a ajutat cadrele didactice să acceadă la o formare modernă, care
să îi motiveze să participe din ce în ce mai mult la diverse activități formative, pentru un stil de predare
atractiv, ce va îmbunătăți evident relația profesor-elev/elev-profesor. De asemenea, le va permite să
aplice, să transfere și să combine abilități și deprinderi în contexte educative diverse ce permit realizarea
de către elevi a unor activități corespunzătoare standardului ocupațional.
Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Medgidia, a reuşit, prin implementarea proiectului,
să extindă domeniul colaborării europene, să utilizeze experiențele de bună practică,

astfel că

dimensiunea europeană a fost consolidată prin creșterea atingerii nivelului indicatorilor din standardele
de calitate. Totodată, este important de remarcat că proiectul contribuie la dezvoltarea diversității
lingvistice și culturale.
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CONCURSULUI NAŢIONAL „MADE FOR EUROPE”
-UN EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ

Zaharia Mariana-Geanina
Profesor, C.Ş.E.I.”Albatros”, Constanţa

Faza județeană a concursului „Made for Europe” s-a desfășurat în județul Constanța în data de
24 martie 2017. În concurs au fost înscrise15 produsele finale din 10 proiecte derulate în 10 unități
școlare din județul Constanţa.
Concursul naţional „Made for Europe” este organizat anual, în vederea valorizării şi promovării
experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor
finanţate prin programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Ediția din 2017 are
o încărcătură simbolică aparte, întrucât se împlinesc 30 de ani de la lansarea programelor europene din
domeniul educației și formării profesionale și 20 de ani de când unităţile de învățământ din România
participă la aceste programe europene. La concurs s-au putut înscrie unitățile școlare care au produse
finale rezultate din proiecte finanțate prin programe europene și încheiate în 2016.
Etapa județeană a competiției presupune organizarea unei expoziții cu produsele finale ale
proiectelor derulate de unitățile școlare înscrise în concurs. La nivelul județului Constanța, această
expoziție va fi organizată vineri, 24 martie 2017, la Biblioteca Județeană „I.N.Roman” Constanța. În
cadrul concursului vor fi jurizate 15 produse din zece unități de învățământ: Colegiul Tehnic Tomis
Constanța, Școala Gimnazială nr 1 Ciocârlia, Școala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu” Valu lui
Traian, Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” Constanța, Grădinița „Cip și Dale” Constanța,
Colegiul Național de Artă „Regina Maria” Constanța, Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza”
Constanța, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța, Școala Gimnazială nr. 30
„Gheorghe Țițeica” Constanța, Grădinița cu orar prelungit „Perluțele Mării” Constanța. În cadrul
concursului se desfășoară următoarele activități: prezentarea produselor finale, în sesiune publică, de
către elevi – reprezentanți ai unităților de învățământ înscrise în concurs, evaluarea produselor finale de
către comisia județeană de concurs, afișarea rezultatelor și festivitatea de premiere.
Rezultatele etapei județene a concursului „Made for Europe” vor fi transmise săptămâna viitoare
la comisia națională a concursului, iar între 3 și 14 aprilie vor fi expediate produsele finale promovate
pentru faza națională, la IȘJ Dolj. Expoziția națională va fi organizată între 15 și 24 aprilie, urmând în
perioada 25 – 29 aprilie să aibă loc la Craiova vizitarea expoziției naționale, prezentarea produselor finale,
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evaluarea produselor finale de către comisia națională de concurs, afișarea rezultatelor și festivitatea de
premiere.
Expoziția a fost organizată în holul principal al Bibliotecii Județene ”Ioan N. Roman” Constanța.
S-au amenajat standuri pentru fiecare set de produse finale prezente în concurs, televizor, laptop cu
videoproiector și ecran pentru prezentarea fiecărui proiect realizat în PowerPoint. De asemenea au fost
expuse panouri cu fotografii, afișe şi alte produse de promovare a proiectelor.
Au fost prezentate produse finale:cataloage de echipamente si instalații inteligente ale
automobilului mecatronic, afișe pentru facilitarea însușirii SSM la instruirea practică, manual de
pedagogie, ghid auxiliar de bune practici, tendințe actuale în servicii hoteliere, Teatru de păpuși,
Fragmente din spectacole muzical-coregrafice, Fragmente din emisiuni de televiziune, poezii despre
invadatori, curriculum pentru educația bilingvă în învățământul preșcolar CLIL, ziare, Tablă de joc, set
opţional limba engleză, albume cu fotografii, pliante, afișe, broșuri, postere, cărți, ghiduri de bune
practică.
Elevii care au vizitat expoziția au desemnat, pe baza buletinelor de vot, proiectul care a câștigat
Premiul de popularitate, respectiv proiectul “ Servicii hoteliere la standarde europene”, produsul final
“Ghid auxiliar de bune practici. Tendințe actuale în servicii hoteliere”.
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DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PRIN CURSURILE ERASMUS+
“TEACHING CREATIVITY IN SCHOOLS INSPIRED
BY EDWARD DE BONO”

Iuliana Neacşu,
Director, Şcoala Gimnazială nr. 1, Eforie Nord
Nela Gani,
Prof. înv. primar, Şcoala Gimnazială nr.1, Eforie Nord

În perioada 16 – 22 octombrie 2016 s-a desfăşurat cea de-a treia mobilitate din cadrul Proiectului
Erasmus+:“Teaching creativity in schools inspired by Edward de Bono” al cărei beneficiar este Şcoala
Gimnazială nr.1 Eforie Nord.
La mobilitate au participat doamnele profesoare Neacşu Iuliana (prof. Limba şi literatura română,
directorul instituţiei) şi Gani Nela (prof. învăţământ primar). In perioada premergătoare deplasării,
pregătirea pentru curs a implicat cursuri de pregătire lingvistică – limba engleză -, precum şi completarea
formularelor pentru Europass Mobility, atât cu datele şcolii, cât şi cu cele ale instituţiei gazdă. De
asemenea, profesorii participanţi au parcurs paşii de familiarizare cu tematica cursului şi cu furnizorul
de formare. Furnizorul de formare a fost organizaţia Skupina Primera Ltd, din Ljubliana. Cursul s-a
desfăşurat pe parcursul a şapte zile într-un climat de intensă colaborare. La curs au participat profesori
din diverse ţări europene: Irlanda, Finlanda, Cehia, Letonia, Spania, Turcia şi România. La întâlnirea
premergătoare începerii cursului, fiecare cursant a expus motivaţia participării la curs. Parafrazând ideile
exprimate de aceştia se pot reliefa aspecte ce interesează şcoala de astăzi, din oricare stat european.
Viaţa modernă, marcată de schimbările socioeconomice care se succed cu o rapiditate ameţitoare,
impune dezvoltarea creativităţii şi impunerea ei in slujba progresului uman şi bunăstării spirituale şi
materiale a omenirii. Şcoala reprezintă principalul mijloc de depistare şi stimulare a creativităţii. Astfel,
şcoala contemporană, pentru a fi eficientă, trebuie să fie centrată pe elev, oferindu-i posibilitatea de
dezvoltare la maximum a capacităţilor şi aptitudinilor creatoare prin procesul învăţării. Profesorului din
şcoala actuală îi revine sarcina de a oferi elevului posibilitatea dobândirii unei experienţe sociale şi
constructive noi, bazată pe cooperare şi colaborare în rezolvarea problemelor vieţii, pentru ca să-şi poată
asigura convieţuirea într-o lume paşnică.
Se poate spune despre creativitate faptul că se referă la găsirea de soluţii, idei, probleme, metode
care nu sunt noi pentru societate, dar la care s-a ajuns pe o cale independentă. Produsul este nou numai
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pentru copil. De exemplu, rezolvarea unei probleme la Matematică şi explorarea mediului se poate
considera că este creatoare dacă se realizează pe o cale independentă, chiar dacă modul de rezolvare nu
este nou pentru ştiinţă.
Problematica creativităţii suscită interesul specialiştilor din diverse domenii de activitate. Această
problematică este subiectul multor manifestări in cadrul cărora se dezbat şi se caută noi căi de abordare a
educaţiei actuale.
“Teaching creativity in schools by Edward de Bono” s-a înscris în seria acestor manifestări. La
acest curs s-a abordat tema învăţării creative în şcoli prin utilizarea metodelor conceptualizate de Edward
de Bono. Ideea centrală a cursului a fost legată de necesitatea schimbării abordării problemelor cotidiene
actuale prin modalităţi tradiţionale. Edwad de Bono este de părere că gândirea tradiţională se referă la
analiză, judecată şi argument, iar acest lucru era suficient într-o lume stabilă, deoarece era suficient să se
identifice situaţiile standard şi să se aplice soluţii standard. Intr-o lume în schimbare, unde soluţiile
standard nu mai sunt valabile, acest lucru nu mai poate fi posibil. Este foarte important să luăm in
considerare orice variantă şi s-o supunem unei analize riguroase: ideea “salvatoare” poate fi găsită acolo
unde ne gândim cel mai puţin. Edward de Bono propune parcurgerea unor etape pentru finalizarea unui
proces creativ. Activităţile desfăşurate la curs au fost preponderent practice, s-au desfăşurat prin variate
forme de organizare (spaţiale, temporale, metodologice) şi au vizat abilitarea cu competenţe adecvate
pentru iniţierea unor demersuri prioritar creative în sala de clasă.
Etapele procesului creativ:
1. Ce ne gandim sa facem? FOCUS
2. In ce scop? (AGO – Aims, Goals, Objectives)
3. Cine intră in discuţie? (CAF – Consider All Factors + OPV – Other People`s Wiew)
4. La ce alternative ne putem gândi? (APC – Alternatives, Possibilities, Choices) + CoRT 4 (Lateral
Thinking Tools)
5. Care sunt priorităţile importante? (FIP – First Important Priorities)
6. Evaluarea ideilor (PMI- Plus, Minus, Interesting), C&S
7. Actioneaza!
“Cele şase pălării gânditoare” (Six Thinking Hats) reprezintă o tehnică de invăţare, comunicare şi
stimulare a creativităţii. Conceptul provine de la părintele conceptului de “gândire laterală” (rezolvarea
problemelor şi a conflictelor prin abordarea din unghiuri diferite), Edward de Bono, personalitate inclusă
intr-un top al celor 100 de oameni care au schimbat istoria lumii. Teoriile şi conceptele lui au fost preluate
şi aplicate in sistemele de educaţie din mai multe ţări. De asemenea, sunt folosite cu mare succes şi în
cadrul unor companii importante de pe toate continentele lumii.
De Bono a observat că oamenii de astăzi sunt “victime” ale informaţiei, ale vitezei, cu care se
confruntă zilnic, pe toate canalele. Atunci, oamenii aleg 1-2-3 comportamente din cele 6 posibile, această
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alegere viciind rezultatul. Tehnica celor 6 pălării ajută la dezvoltarea tuturor comportamentelor, atât in
sensul folosirii lor, cât şi în vederea identificării acestora la persoanele cu care intrăm in contact. Metoda
se bazează pe interpretarea de roluri (individual şi in grup) şi se desfăşoară sub forma unui joc in care
copiii işi exprimă liber gândirea, dar in acord cu semnificaţia pălăriuţelor pe care le poartă. Este o metodă
modernă, ce presupune rezolvarea de probleme prin “gândirea in paralel”. Drept material didactic se
folosesc 6 pălării, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, negru, albastru. Culoarea pălăriei
este cea care defineşte rolul.
Pălăria albă (povestitorul) – prezintă informaţiile brute, corecte, expunându-le fără interpretări şi
fără opinii personale. Gândeşte obiectiv, disciplinat, este neutră şi nepărtinitoare.
Pălăria roşie (psihologul) – solicită luarea in considerare a emoţiilor şi intuiţiei. Este impulsivă,
descătuşează stările afective simple şi complexe, stimulează, investighează şi mobilizează resursele
emoţionale ale celorlalţi.
Pălăria neagră (criticul) – oferă o perspectivă critică, obiectivă şi logică asupra situaţiei,
evidenţiază erorile, obstacolele, riscurile, ameninţările prezente sau posibile.
Pălăria galbenă (creatorul) – oferă o perspectivă pozitivă, constructivă şi productivă asupra
situaţiei. Este gândirea optimistă, care cuprinde evaluări pozitive şi caută beneficii, oportunităţi şi valori.
Pălăria verde (gânditorul) – stimulează gândirea creativă, formulează soluţii posibile, inedite,
creative, inovatoare, caută alternative, provocări, antrenând gândirea laterală pentru soluţionarea
problemelor.
Pălăria albastră (moderatorul) – are rolul de a monitoriza, conduce, supraveghea bunul mers al
activităţii, de a rezolva conflictele, de a asigura disciplina şi respectarea regulilor jocului, de a formula
concluzia finală.
In ceea ce priveşte aplicabilitatea metodei, aceasta este largă. Poate fi folosită în cadrul multor
activităţi, în cadrul multor momente ale lecţiei. Dacă se doreşte utilizarea ei intr-un mod constant, regulat,
acest lucru se poate realiza în cadrul unui cerc de studiu desfăşurat in afara orelor de curs, dacă există
disponibilitate din partea cadrului didactic. Beneficiile, pe termen lung, pentru elevi sunt multiple.
Concluzii:
Profesorul este subiect al educaţiei. Elevul este atât obiect, cât şi subiect al educaţiei. Este
important ca şi profesorul şi elevul să ajungă să perceapă fiecare activitate de învăţare în sensul învăţării
creative, care are la bază câteva reguli de respectat:
1. Fiecare idee este valoroasă.
2. Toate ideile ar trebui luate in considerare.
3. Cu cât mai multe idei, cu atât mai bine.
4. Construieşte pe ideile celorlalţi.
5. Este mult mai uşor să “imblânzeşti” o idee “sălbatică” decât să faci o idee plictisitoare interesantă.
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EUROPA, ,,UNITĂ ȊN DIVERSITATE”

Neviser Geafar,
Profesor de limba engleză, Şcoala gimnazială nr.1, Poarta Albă

Spaţiul european reprezintă un mozaic de diversitate naţională, culturală, lingvistică şi religioasă,
în care se promovează ideea de unitate şi diversitate la toate nivelurile structurilor administrative şi
educaţionale ale Uniunii Europene. Această diversitate culturală a fost promovată şi susţinută încă din
anul 2000, când a fost stabilit motto-ul Uniunii Europene, ,, unită în diversitate” şi a fost menţionat în
mod oficial în Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, în anul 2004 .
Constituirea unui fundament solid pe care să se continue o dezvoltare permanentă a sistemului
educaţional românesc şi, implicit, a formării continue a cadrelor didactice şi a elevilor, reprezintă un
deziderat fundamental al societăţii prezente prin idealul educaţional actual, iar crearea unei culturi
organizaţionale cu o coeziune de grup puternică la nivel de credinţe, valori, reprezentări, va determina
modul în care valorile europene ale diversităţii vor fi propagate în mod optim în interiorul şi în afara
organizaţiilor respective.
Ideea de unitate în spaţiul european are la bază concepte fundamentale precum diversitatea,
pluralismul şi democraţia. Realitatea prezentă face imperios necesară conştientizarea de către elevi a
necesităţii dezvoltării unor aptitudini şi atitudini corespunzătoare într-o societate pluralistă, fundamentată
pe democraţie. Pluralismul este trăsătura esenţială a societăţilor democratice, cetăţenii săi dispunând de
drepturi şi libertăţi, iar prin educaţie, se poate asigura dezvoltarea înţelegerii dintre oameni de culture
diferite.
Astfel, şcoala, ca şi instituţie de învăţământ, reprezintă spaţiul în care elevii şi profesorii din ţara
noastră, pot face schimburi de bune practici cu elevi şi profesori din alte ţări prin intermediul proiectelor
europene, se promovează inovaţia şi creativitatea, principiul egalităţii de şanse, devin conştienţi de
necesitatea învăţării pe tot parcursul vieţii, cooperează în mod direct, stabilindu-se un dialog intercultural
cu ceilalţi membrii ai proiectelor.
Cultura naţională, ca şi ansamblu al cunoştinţelor de care dispune societatea la un moment dat,
expresie a civilizaţiei materiale şi spirituale ale unui popor, înglobează cultura organizaţională, atât cu
partea sa vizibilă (simboluri, sloganuri, ritualuri, ceremonii, modele comportamentale, etc.), cât şi cu
partea sa invizibilă (norme, valori, reprezentări, credinţe, înţelesuri, etc.). Organizaţia şcolară are rolul de
a transforma componentele intrate în sistem (elevii, profesorii, cunoaşterea şi valorile culturale, resursele
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material, etc.), în componente dezirabile (oameni educaţi, noi informaţii şi cunoştinţe, noi valori, produse,
etc.). Şcoala, cu istoricul său organizaţional, misiunea şi obiectivele sale, are posibilitatea să facă cunoscut
la nivel internaţional cultura noastră naţională, să ofere vizibilitate instituţiei, dar în acelaşi timp, se
promovează şi cultura naţională în acest spaţiu internaţional.
Proiectele internaţionale ce pot fi desfăşurate pe platformele Erasmus+ şi Etwinning reprezintă
piloni ai iniţiativelor europene privind calitatea în educaţie.
Platforma Erasmus+ oferă posibilitatea scrierii de propuneri de finanţare în cadrul celor trei
acţiuni ale programului Erasmus+: proiecte de mobilitate (KA1), proiecte de parteneriat strategic (KA2)
şi dialog structurat (KA3), iar vizibilitatea şi creşterea calităţii proiectelor se face în cazul proiectelor de
parteneriat strategic şi de dialog structurat prin diseminarea şi exploatarea rezultatelor, cursuri tematice
în conformitate cu priorităţile europene sau cele identificate de Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din ţara noastră în vederea îmbinării valorilor
româneşti cu cele europene.
Platforma Etwinning pune la dispoziţia elevilor şi profesorilor noi tehnologii ce pot fi integrate în
procesul de învăţare, o mai bună cunoaştere a celorlalte ţări participante, activităţi comune de învăţare,
un mediu atractiv de învăţare, recunoaştere oficială, certificate naţionale şi europene de calitate pentru
cele mai bune proiecte. Ca urmare a desfăşurării proiectului internaţional Etwinning denumit ,,Diversity
is our wealth” (,,Diversitatea reprezintă bogăţia noastră”) în anul şcolar 2015-2016, Şcoala gimnazială
nr.1 Poarta Albă a obţinut recunoaşterea naţională şi internaţională pentru schimbul optim de bune
practice şi activităţile derulate în proiect.

Participarea elevilor şi a cadrelor didactice la activităţi educaţionale în context european în cadrul
proiectelor, cu implicarea familiilor elevilor, a comunităţilor locale, a mass media, instituţiilor publice,
organizaţiilor nonguvernamentale, etc., va determina o dezvoltare a parteneriatelor intra şi
interinstituţionale, creşterea ratei de succes şcolar, se va crea un mediu educaţional motivant,
corespunzător intereselor elevilor în urma contactului acestora cu diverse culturi.
Aşadar, calitatea în educaţie reprezintă un element esenţial în programul strategic al oricărei
instituţii de învăţământ, imprimând acel pragmatism specific societăţii cunoaşterii, în care realitatea
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diversităţii culturale europene poate fi înţeleasă şi asimilată, devenind parte a însăşi existenţei naţionale,
la nivelul instituţiilor de învăţământ, proiectele europene prin exemplele de bune practici putând susţine
această calitate în educaţie.
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FORMARE PROFESIONALĂ PRIN PROIECTE ERASMUS+
E-LEARNING 2.0 AND SOCIAL MEDIA

Florina Şerbu,
Profesor, Şcoala gimnazială nr.1, Eforie Nord
Stela Vârgoliu,
Profesor inv. Primar, Şcoala gimnazială nr.1, Eforie Nord

În perioada 11-16 aprilie 2016 s-a desfăşurat cea de-a doua mobilitate în cadrul Proiectului
Erasmus+ Viaţa şcolii în dimensiune virtuală. Comunicare creativă pe platforme digitale.
La mobilitate au participat doamnele profesoare Vârgoliu Stela, învăţământ primar, şi Şerbu Florina,
istorie.Furnizorul de formare a fost organizaţia Acrosslimits, din Hamrun, Malta. Acrosslimits se
defineşte ca fiind „o organizaţie tehnologică cu inimă”. Cu o tradiţie de peste 15 ani, Acrosslimits este
structurată în trei divizii: Tehnologie, Proiecte europene şi Educaţie. Aceasta din urmă operează sub
denumirea Training Malta.Formatorii oferă consultanţă, mentorat, perfecţionări în domeniul elearning,
scriere şi management de proiecte europene. Deviza organizaţiei este Inovaţie pentru a face faţă
provocărilor viitorului.
Acrosslimits are reprezentanţe şi instituţii partenere în Italia, Spania, Belgia, Marea Britanie şi
Suedia.Cursul s-a desfăşurat într-un climat prietenos şi de intensă
colaborare. În perioada premergătoare deplasării, pregătirea pentru curs a
implicat completarea formularelor pentru Europass Mobility, atât cu
datele şcolii cât şi cu cele ale instituţiei gazdă. Sub îndrumarea
formatorilor externi profesorii participanţi la mobilitate au parcurs paşii
de familiarizare cu site-ul instituţiei gazdă, care cuprinde şi suportul de
curs (http://www.acrosslimits.com/). În paralel aceştia s-au familiairizat
cu geografia, istoria bogată şi zbuciumată a insulelor malteze şi cultura locală, folosind surse de pe
internet.
Obiectivul principal al cursului a fost cel de a-i familiariza pe cursanţi cu învăţarea electronică,
inserarea în activitatea didactică a uneltelor electronice şi a reţelelor sociale, folosite în scopuri
educaţionale. Cursul şi-a propus să dezvolte încrederea participanţilor în lumea dinamică a tehnologiei
informaţiilor, venind în acelaşi timp în întâmpinarea nevoilor de instruire ale elevilor.
Participanţii la curs au fost instruiţi în folosirea şi implementarea uneltelor WEB 2.0 în direcţia
învăţării electronice, îmbinarea eLearning cu reţelele sociale şi deschiderea domeniului către persoanele
fără abilităţi tehnice, folosirea uneltelor comerciale sau opens-source în activitatea didactică.
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Prima parte a cursului s-a referit la învăţarea electronică, eLearning, definită ca fiind totalitatea
formularelor electronice de predare şi învăţare. Statisticile anului 2015 au scos în evidenţă dinamica
intensă a aplicaţiilor şi apariţiei/folosirii instrumentelor electronice, corelată cu mai lenta pătrundere a
utilizării acestora în domeniul şcolar. Statisticile au evidenţiat dublarea softurilor educaţionale în ultimii
cinci ani în timp ce 74% dintre utilizatorii de dispozitive mobile le folosesc şi pentru eLearning. Aceste
statistici impun adaptarea educatorilor la modalităţile noi de învăţare, cu atât mai mult cu cât 3/5 dintre
organizaţii nu pot implementa noile metode datorită lipsei de deprinderi în domeniu, şi doar 49% dintre
organizaţii au angajaţi care au cunoştinţe de design instituţional.15 În această etapă pot fi definite trei
tipuri de învăţare electronică: învăţarea tradiţională, cea mixtă şi cea mobilă, fiecare dintre ele fiind
impusă de obiectivele predării, disciplina predată şi nivelul elevilor.
Învăţarea electronică tradiţională poate fi sincronă-elevii şi
profesorul se conectează în timp real la calculator sau alt dispozitiv.
Lansată în anii ’90, acest tip de învăţare se poate realiza prin chat,
videoconferinţe, mesaje instant sau, mai nou, webinare.
Al doilea tip de învăţare electronică tradiţională este cel
asincron, mai bine adaptat ritmului de învăţare al formabilului, care
poate accesa cursurile online sau webinare după nevoile personale.
Metoda de eLearning mixtă presupune învăţarea asistată de tehnologie, învăţarea hibridă sau
“clasaoglindită”, în cadrul căreia elevii accesează online prezentări, filme sau podcasturi ce oferă
informaţii parţiale care vor fi completate pe parcursul predării la clasă.
Învăţarea mobilă (m-learning), care face posibilă învăţarea “oriunde şi oricând”a apărut datorită
evoluţiei dinamice a dispozitivelor mobile: smartphone, tablete, notebook, laptop precum şi a reţelelor
wifi sau mobile data. Este cel mai bine adaptată la ritmul şi nevoile de învăţare ale formabililor, precum
şi la entuziasmul generat de folosirea dispozitivelor de ultimă generaţie. Accesul la site-uri educaţionale
moderne contribuie la creşterea eficienţei acestui tip de învăţare.
Un rol important în succesul demersului educaţional revine şi identificării de către profesor a
tipului de elev-vizual, auditiv sau cinetic şi adaptării la tipologia respectivă. Acest lucru este însă extrem
de dificil în sistemul educaţional clasic, unde operăm cu clase de elevi în care cele trei tipuri sunt
amestecate. eLearning permite însă o abordare diferenţiată a elevilor, în funcţie de tipologia în care se
încadrează.
În domeniul educaţiei, UNESCO a dezvoltat un proiect care vizează noile pedagogii pentru
învăţarea profundă prin care profesorii îi învaţă pe elevi cum să devină creativi pe termen lung, să rezolve
probleme prin colaborare, să devină indivizi fericiţi şi sănatoşi care să contribuie la binele comun în lumea
15
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contemporană interconectată. Proiectul se sprijină pe cinci piloni: educarea caracterului, cetăţenie,
comunicare, gândirea critică şi rezolvarea problemelor, colaborare, creativitate şi imaginaţie. 16 Învăţarea
profundă este analizată comparativ cu cea superficială, iar beneficiile sale sunt evidente, sub raport
instructiv educativ.
A doua temă abordată a fost cea referitoare la conceptul WEB 2.0. WEB 2.0 reprezintă noul sens
pentru eLearning. Faptul că este gratuit, uşor accesibil de oriunde, cuprinde text, imagine, sunet şi film
face să fie extrem de atractiv pentru adepţii învăţării electronice. Există numeroase definiţii ale WEB 2.0,
concept introdus în 2003. Ceea ce face diferenţa între WEB 1.0 şi WEB 2.0 este nivelul de contribuţie al
utilizatorului. WEB 1.0 era rezultatul muncii creatorului de site-uri care le livra către client. WEB 2.0
permite intervenăia activă şi creatoare a utilizatorului, oricine putându-şi face propriul site care să
cuprindă toate informaţiile dorite, în formatul dorit. Cuvintele cheie care definesc WEB 2.0 sunt
comunicarea bi-direcţională, interacţiune, reţele sociale, tehnologii noi şi o mare varietate a
conţinuturilor.17 Serviciile oferite de WEB 2.0, wiki, blog, tag, lumi virtuale, hărţi, reţele sociale, etc.,
acoperă toată gama de necesităţi ale utilizatorului de internet şi explică astfel popularitatea de care se
bucură.A treia parte a cursului a analizat beneficiile educaţionale ale blogurilor şi ale Wikispace, ambele
concepute ca spaţii de comunicare de informaţii şi evaluare a cunoştinţelor. Prezentarea a fost urmată de
exerciţii practice pentru configurarea unui blog şi a unui grup în spaţiul wiki.
Reţelele sociale au ocupat un loc important în economia cursului, cu atât mai mult cu cât sunt
extrem de populare în rândul tinerilor. Contul de Facebook, Twitter, Foursquare sau alte reţele reprezintă
un demers obligatoriu pentru o bună comunicare în lumea de azi. Dincolo de varietatea informaţiilor care
circulă pe aceste reţele, comunicarea este mai facilă şi mai eficientă, 18mai ales cu elevii timizi, care nu
îndrăznesc să ia cuvântul în clasă.
Foarte valoroase au fost informaţiile pe care le-am primit legate de cele mai bune unelte web în
domeniul educaţiei: Google Docs, Google Forms, Word Press, EduBlogs, Ted ş.a. Exerciţiile practice sau concentrat, la solicitarea noastră, pe configurare Word Press, întrucât este aplicaţia pe care dorim să o
folosim la realizarea noului site al şcolii, ca parte a proiectului Erasmus+.
Amuzante şi extrem de eficiente sub raport instructiv educativ ni s-au părut site-ul de învăţare a
limbilor străine, Duolingo19, si de testare a cunoştinţelor, Educaplay20. Ambele sunt open source şi pot
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http://courses.acrosslimits.com/mod/page/view.php?id=79
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http://www.edudemic.com/best-web-tools/
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https://www.duolingo.com/

20

http://en.educaplay.com/
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fi utilizate de profesor şi elevi, după crearea unui cont. Ne-am propus să le folosim la clasă cu elevii noştri
şi mizăm pe entuziasmul lor în abordarea noilor tehnologii.
Cursul s-a încheiat cu prezentarea oportunităţilor europene în domeniul eLearning- documente în
format european, site-uri educaţionale europene, programe de finanţare europene în domeniul educaţiei:
Horizon 2020, Eureka, Erasmus+, EYE, COST. Ca beneficiari
ai unei finanţări europene în cadrul programului Erasmus+, nu
am fost greu de convins asupra avantajelor educaţionale pe care
le reprezintă aceste tipuri de finanţare. La încheierea cursului
am primit Diplome de participare şi Europass Mobility.
Au fost cinci zile care ne-au lărgit semnificativ
orizontul de cunoaştere în acest domeniu, vast şi dinamic.
Referinţe Aplicaţia Erasmus+ 2015
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MICROPROIECT EDUCAȚIONAL ”VREAU SĂ CRESC SĂNĂTOS!”

Angheluță Elena
Profesor învățământ preșcolar
Grădinița cu Program Normal ”Pinocchio” Costinești

Propunându-şi să dezvolte în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil, educaţia este o
dimensiune constitutivă a fiinţei umane: “Omul nu poate deveni om decât prin educaţie”(Kant). Astfel,
”tot ceea ce constituie umanitate: limbajul şi gândirea, sentimentele, arta, morala, nimic nu trece în
organismul noului născut”(O. Reboul –“La philosophie de l’education”).
Investigaţiile întreprinse pe plan mondial cu privire la impactul educaţiei asupra dezvoltării
sociale vin să ne arate că este esenţial ca ideea de formare a omului să se inspire dintr-o filosofie
a pregătirii acestuia pentru o viaţă completă, în raport cu exigenţele convieţuirii moderne sau să
constate că altfel se plasează în afara realităţii. Atât prospectiva educaţiei cât şi permanenţa ei se
conturează ca idei ce vin de pe poziţia lor de proiect şi cerinţă, să întemeieze obligaţia pedagogiei de a
dezvolta o teorie proprie cerută de o educaţie menită să formeze omul pe toată dimensiunea vieţii lui şi
în conformitate cu cerinţele societății contemporane, aflat într-o măsură mult mai mare sub imperativele
ştiinţei şi tehnicii, concepute într-o unitate indisolubilă.
Calitatea educației este dată de o transformare inovatoare, căutându-se în permanență o
diversificare a funcțiilor școlii, în scopul dezvoltării acesteia ca centru de resurse pentru elevi și părinți,
dar și pentru ceilalți membri ai comunității. Ritmul și dinamismul dezvoltării poate izvorî din educație,
aceasta având mijloacele și forța de a instrui și educa generații mobile și active, bine înzestrate din punct
de vedere intelectual, capabile să depășească inerția unui mediu social refractar, în care se resimt încă
note accentuate de prejudecată și discriminare.
Dimensiunea europeană a educației este reflectarea unei realități care exercită presiuni,
determinându-ne să întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe tineri să găsească modalități de răspuns la
provocările lumii contemporane. Un mare accent se pune astăzi pe integrarea ”noilor educații” în
activitatea didactică zilnică, una dintre traiectoriile importante fiind educația pentru sănătate.
În contextul în care vârsta preșcolară este o perioadă de asimilări masive, de formare de deprinderi
și atitudini, care se vor transforma în instrumente pentru tot restul vieții, se impune o stimulare
corespunzătoare a posibilităților de dezvoltare fizică armonioasă și de manifestare ale copiilor cât mai de
timpuriu, precum și o informare corectă și dezvoltare de abilități necesare unei creșteri armonioase și
unei vieți sănătoase, cu atât mai mult cu cât în societatea contemporană, unde părinții sunt foarte ocupați
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cu serviciul, există o explozie de produse care ademenesc organele de simț (fie vizuale, fie gustative), iar
copilul este lăsat să-si aleagă și să se hrănească fără să cunoască consecințele consumului de produse.
Grădinița cu Program Normal ”Pinocchio” Costinești a aplicat pentru un proiect în domeniul
educației pentru sănătate, cu titlul ”VREAU SĂ CRESC SĂNĂTOS!” integrat în Proiectul finanţat din
fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin intermediul Programului Norvegian de Cooperare
pentru creştere economică şi dezvoltare sustenabilă în România, având ca scop

adoptarea unui

comportament sănătos privind mișcarea zilnică susținută (60 de minute, zilnic) / consumul zilnic crescut
de apă / consumul de fructe și legume de cinci ori pe zi, zilnic / micul dejun zilnic în rândul copiilor (cu
vârste între 6 și 8 ani ) din unitatea noastră școlară; educarea părinților și bunicilor în ceea ce privește
principiile alimentației sănătoase în familie.
Ca parteneri în cadrul proiectului au fost :
✓ DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA - BIROUL DE
PROGRAME DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ȘI EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
✓ INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
✓ DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI
✓ BIBLIOTECA COMUNALĂ
✓ PRIMĂRIA COSTINEȘTI
✓ COMITETUL DE PĂRINȚI AL GRĂDINIȚEI
✓ DISPENSAR MEDICAL LOCAL
✓ SECȚIA DE POLIȚIE COSTINEȘTI
Obiectivele proiectului:
1. Creşterea numărului de copii care fac mişcare 60 de minute/zi, de 5 ori/ săptămână cu 60%;
2. Creșterea numărului de copii care consumă fructe si legume de cinci ori pe zi, zilnic, cu 50%;
3. Creșterea numărului de copii care consumă apă, in fiecare zi, cu 90 %;
4. Creșterea numărului de copii care consumă micul dejun zilnic cu 70% ;
5. Creșterea a numărului părinților care adoptă principiile alimentației sănătoase în familie cu 20%.
Grup țintă: 100 preșcolari și familiile acestora.
Activităţile propuse au fost :
Activităţi zilnice ”Vitamine şi mişcare, un izvor de sănătate”- acestea se desfăşoară în timpul programului
şcolar. După servirea mesei copiii vor consuma un fruct (ales de comun acord cu
părinții lor), iar între activitățile obligatorii,preșcolarii vor participa la diferite jocuri în aer liber sau în
sala de grupă, în funcție de condițiile meteorologice.
Activități periodice – sunt stabilite în faza incipientă a proiectului, alături de partenerii implicați și, mai
ales, alături de părinții și bunicii copiilor.
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În cadrul activităţilor s-au acordat diplome, premii, iar fiecare copil a plecat acasă cu obiectele
realizate în cadrul activităţii. Participanţi au fost copiii preşcolari de la Grădiniţa P.N. ”Pinocchio”
Costineşti alături de părinţi şi alţi parteneri.
Raportând rezultatele finale la obiectivele propuse, se apreciază ca scopul principal a fost atins în
mare proporție, deoarece se observă pregnant că cei mai mulți copii participă cu mare plăcere la
activitățile desfășurate în program, că și preșcolarii, dar și familiile lor reacționează prompt pentru
sprijinirea activităților propuse – materiale necesare, spațiu, decor, inclusiv că părinții participă alături de
copii la curse sportive (”Cross în familie”, ”Cursa zmeelor”).
Nr.
Crt.

Comportament vizat

C1.

Desfășurarea de activități sportive și mișcare zilnic

C2.
C3.
C4.
C5.
C6.
C7.

Nr. Copii/ familii
2011

2013

17

32

Timp petrecut la calculator/ televizor mai mult de 1 oră/ zilnic
37
13
Consum pâine albă
38
15
Consum dulciuri / sucuri carbogazoase zilnic
34
18
Consum de cel puțin 3 ori/zi fructe și legume
18
36
Consum apă zilnic
30
40
Implicarea familiilor în proiect și programele de educație fizică
10
34
Succesul obținut de acest proiect s-a datorat într-o măsură semnificativă și acțiunilor de

conștientizare publică, diseminarea activităților fiind popularizate cu sprijinul mijloacelor de comunicare
locală, națională și internațională, publicând articole și imagini ilustrative referitoare la proiect. Acțiunea
de propagare a continuat și pe alte căi, fiind complexă și constantă, prezentându-se informări și cu ocazia
unor întâlniri cu părinții elevilor, în consiliile profesorale, la întrunirile comisiilor metodice, a cercurilor
pedagogice și cu ocazia participării la competiții și concursuri școlare. În anii următori s-a derulat un
proiect cu același nume și aceleași obiective, la nivel local, în cadrul căruia s-u reînnoit parteneriatele
funcționale și s-au încheiat protocoale de parteneriat cu alte unități școlare.

BIBLIOGRAFIE
Băran- Pescaru, Adina, Parteneriat în educație, editura Aramis Print, București, 2004
Ionescu, Mihaela, Managementul clasei. Un pas mai departe. Învatarea bazata pe proiect. Editura
Humanitas Educational, 2003
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PARTENERIATELE STRATEGICE ERASMUS+

Petroșan Daniela,
Profesor, Școala Gimnazială Viceamiral Ioan Murgescu,
Valu Lui Traian

Programul Erasmus+ și-a propus să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa
2020 pentru creșterea economică, a locuri de muncă, a echității sociale și a incluziunii, precum și a
cadrului strategic ET2020 pentru educație și formare.
În domeniul educației școlare, Erasmus + acordă prioritate dobândirii de competențe și aptitudini,
de exemplu, prin: abordarea problemei rezultatelor slabe la matematică, științe, scris și citit prin metode
de predare eficiente și inovatoare; stimularea abilităților de gândire critică în special prin predarea științei
în context cultural și/sau de mediu; adoptarea unei abordări holistice referitoare la predarea și învățarea
limbilor străine în baza diversității întâlnite în clasele din ce în ce mai multilingve.
De asemenea. sprijina școlile în vederea combaterii abandonului școlar pentru a asigura o educație
de calitate, pentru ca toți elevii să se bucure de reușite,, promovează cooperarea în rețea a școlilor,
promovează abordările colaborative și holistice în materie de predare și învățare; îmbunătățirea evaluării
și asigurării calității.
Elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială “ Viceamiral Ioan Murgescu” din comuna Valu
lui Traian au desfășurat în perioada 1septembrie 2014- 31 august 2016 proiectul
“ Through old letter to new friendship”, din cadrul Programul Erasmus+, Acțiunea-cheie 2: Parteneriate
strategice între școli, în parteneriat cu școlile Osnovna skola Manus-Split –Croatia, Agrupamento de
Escolas Gil Eanes-Lagos,Portugalia, Karșiyaka Ortaokulu-Turcia și Gimnazjum nr 3 w Grodzisku
Mazowieckim -Grodzisk Mazowiecki-Polonia .
Scopul acestui proiect a fost extinderea dialogului intercultural și interreligios , studierea vechilor
alfabete, precum și dezvoltarea creativității și a muncii în echipă.
Prin acest proiect ne-am dorit ca elevii noștri au devenit mai conștienți de problemele de
importanță națională, cum ar fi educația, dar, de asemenea și cetățeni responsabili și activi, care să
respecte diferențele culturale și valorile comune cu cele ale altor naționalități.
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De asemenea, a fost stimulat interesul elevilor pentru istoria națională, motivația pentru
consolidarea abilităților de învățare independentă și a fost încurajată cercetarea și creativitatea, utilizarea
TIC și a limbii engleze.
Prin tema proiectului, am creat posibilitatea inovatoare de a studia istoria, în colaborare cu alți
profesori și elevi din țări din Europa. Fiecare partener a prezentat inscripții vechi din zona lui sau din
apropiere. Acesta este modul prin care a fost explorată istoria și diversele religii și s-a încurajat
deschiderea către alte culturi. Prin crearea unui astfel de mediu interactiv în care elevii explorează teme
istorice comune, s-a dorit eliminarea prejudecăților și stereotipiile, punând în evidență doar aspectele
pozitive ale țarilor. O altă inovarea este, de asemenea, a corelarea temele tuturor activităților și
cooperarea dintre profesori de diverse specialități, cum ar fi profesorii de istorie, de limba engleză ,
limba

română,geografie,

educație

plastică,

educație tehnologică , educație muzicală etc.
Activitățile care au fost organizate în
cadrul proiectului (cu exceptia mobilităților ) au
încurajat creativitatea, colaborarea și socializare
la nivel internațional prin organizarea unor
variate spații de colaborare virtuală ,cum ar fi
ateliere virtuale și video-conferințe pe Skype.

Ateliere de lucru pe tema de script-uri vechi, au îmbinat diverse tehnici, cum ar fi lut, colaj,
creioane colorate. Activitățile au fost diseminate în presă, televiziune, radio, în revistele școlare, în
expoziții pentru a fi vizitate de comunitate .
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Prin punerea în aplicare a acestor activități, scopul nostru a fost de a găsi cea mai bună metodologiei
pedagogică pentru predarea temelor istorice prin cooperare international și utilizarea intensă a TIC-ului.
Toate activitățile implementate au servit ca bază pentru realizarea unui
pedagogică prin cooperare international.

Bibliografie
Formular de aplicație ,cod 7BCDE24FEEF037F4
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_ro
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manual de metodologie

PARTICIPAREA ELEVILOR ÎN PROIECTE ETWINNING.
WWI: LET`S WORK WISELY AS ONE

Profesor Cristina Iulia GÎLĂ
Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu Constanța
eTwinning este o iniţiativă a Comisiei Europene, lansată în 2005, sub coordonarea Centrului
European de Sprijin (Central Support Service) aflat în subordonarea European Schoolnet, cu scopul iniţial
de a facilita parteneriatele între instituţii de învăţământ preuniversitar din Europa. Ulterior, scopurile
acţiunii s-au consolidat, platforma etwinning.net devenind o comunitate a şcolilor din Europa. Începând
din octombrie 2007, acţiunea eTwinning a fost implementată şi în România.În fiecare țară există un centru
național (National Support Services) care coordonează activitatea eTwinning la nivel de țară. Din 2014,
eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și
Sport. În România, acțiunea este coordonată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
eTwinning oferă multiple beneficii privind abordarea predării- învățării oricărei discipline într-o
manieră plăcută și atractivă.
La nivelul activității didactice, eTwinning oferă posibilitatea captării interesului elevului și
diversificarea modului de a învăța. La nivelul profesorului, eTwinning oferă colaborare între colegi din
școli europene, activitate didactică inovativă, iar la nivelul elevilor platforma oferă posibilitatea
dezvoltării unor cunoștințe, atudini și valori prin activitățile din proiect.
Introducerea proiectelor în activitatea didactică este o modalitate de a stimula potențialul creativ
al elevilor. S-a observat că elevii devin mai interesați de actul didactic, sunt mai implicați în procesul de
învățare dacă au posibilitatea de a analiza, de a gândi critic, de a pune întrebări și de a cerceta probleme
complexe.
Învățarea bazată pe proiecte îi implică pe elevi în procesul de studiere a unor probleme reale sau inspirate
din viață și au ca rezultat obținerea unor produse finale.
Proiectele dezvoltate pe platforma eTwinning parcurg următorii pași : inițiere, planificare,
desfășurarea activităților și evaluare.Elevii pot fi implicați încă de la început, în toate aceste etape.
În etapa de iniţiere elevii pot fi consultaţi asupra temei pe care ar dori să o dezvolte în cadrul unui
proiect. În etapa de planificare, elevii îşi pot aduce contribuţia la stabilirea calendarului activităților, a
instrumentelor folosite, a echipelor ce vor fi alcătuite . În etapa de evaluare îşi pot exprima părerile asupra
modului de lucru, asupra rezultatelor obținute.
Proiectele eTwinning se realizează pe platforma digitală și oferă posibilitatea utilizării diferitelor
instrumente Web2.0 de către elevi și profesori. Proiectele se desfășoară între școli din minimum două țări
diferite, iar tematica abordată este diversă.Ele contribuie la dezvoltarea competențelor necesare unui
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cetățean activ al secolului al XXI-lea :îmbunătățirea competențelor de utilizare a limbilor străine,
competențe TIC, competențe civice,etc.
Efectele eTwinning asupra activităților de predare –învățare sunt : diversificarea activităților de
învățare, stimularea interesului elevilor, captarea atenției, activități noi, mai puțin rigide, prin lucru în
echipe și printr-o bună comunicare profesor-elev, copii găsesc plăcerea și bucuria învățării. Proiectele
eTwinning pot fi o sursă de teme care pot fi valorificate în cadrul curriculumului școlar. Învățarea are loc
în timp ce elevii lucrează la proiect. Cooperarea trebuie să înceapă din stadiul de planificare a proiectului,
cu găsirea unor activități relevante și care să stimuleze interacțiunea elevilor, să continue până la evaluare
și diseminarea rezultatelor.
Copiii se formează în școală, iar lecția tradițională, bazată pe prelegere sau doar rezolvare de
probleme duc la pasivitate, iar lecțiile bazate pe proiecte eTwinning pot aduce creșterea performanței.
Proiectul WWI: let`s work wisely as one a urmărit rescrierea istoriei comune a prmei mari
conflagrații mondiale, prezentarea biografiei unor soldați din diferite țări, precum și studierea modului în
care războiul a afectat viața oamenilor.
Școlile implicate în proiect au fost din Codroipo, Italia, Merzig, Germania, Tekkekoy, Turcia,
Cordemais, Franța, Glasgow, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Constanța,
România.Proiectul eTwinning s-a desfășurat în anul școlar 2015-2016. La proiect au participat elevi cu
vârsta cuprinsă între 13-15 ani.Obiectivele proiectului nostru au fost :să identificăm principalele momente
ale Primului Război Mondial ;să aplicăm cunoștințele pentru a rescrie istoria comună a conflictului și a
statelor implicate ;să stabilim legături între elevii din diferite țări;să aplicăm

cunoștințele de limba

engleză (scris, ascultat și vorbit);să utilizăm instrumente TIC.
Activitățile proiectului desfășurate în Twinspace-ul proiectului au fost: elevii se cunosc între ei
și realizează prezentări MP3; aplicarea de chestionare cu privire la Primul Război Mondial,la începutul
și sfârșitul proiectului pentru a urmări progresul; prezentarea soldaților locali, poze comemorative din
Primul Război Mondial; țara natală în Primul Război Mondial; prezentarea afișului de propagandă online,
monumente comemorative, crearea logo-ului și votarea logo-ului preferat, evaluarea proiectului, produsul
final(revistă).
Diseminarea proiectului s-a realizat prin publicarea celor mai bune materiale în jurnalul
proiectului, crearea unei expoziții cu activitățile și produsele realizate în proiect, în școală, prezentarea
proiectului cu ocazia Zilei Colegiului -21 mai 2016, comunității locale, părinților, elevilor, profesorilor,
crearea unei publicații online cu materialele elevilor.
În proiectul WWI: let`s work wisely as one am implicat elevii de la începutul proiectului din
etapa de proiectare. I -am consultat în legatura cu aspectele pe care doresc să le abordeze cu privire la
primul război mondial. Am creat echipe mixte cu partenerii din proiect ( român, francez, englez, italian,
etc). Fiecare echipă a avut o temă comună dar privită din perspectivă personală, națională, istorie locală.
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Elevii au folosit Forumul, au răspuns la chestionare, au votat logo-ul favorit, dar au colaborat în realizarea
produsului final un PPT comun. De asemenea, am organizat 2 videoconferințe, utilizând Skype, cu
partenerii francezi si italieni.
Link-urile proiectului :
https://live.etwinning.net/projects/project/111976
https://twinspace.etwinning.net/5504/home
În concluzie, elevii au participat cu plăcere la proiectul IWW : let`s work wisely as one. Învățarea
s-a realizat cu ușurință, elevii au aflat mai multe despre diverse ţări europene şi culturile lor, au devenit
mai toleranți și au acceptat opiniile celorlalţi, au devenit mai sociabili și s-au împrietenit cu copiii din
proiect, continuând schimbul de mesaje și după finalizarea proiectului.Munca în echipă învățată în cadrul
proiectului, utilizarea limbii engleze și susținerea unor idei în public i-au determinat pe copii să își
dorească continuarea implicării într-un proiect similar.

Bibliografie:
Olimpius Istrate( coord.)- Învățarea prin proiecte eTwinning.Compendiu de practici didactice
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Universitară,București,2013;
Valorificarea pedagogică a parteneriatelor școlare eTwinning. Ghid pentru cadre didactice,
Institutul de Științe ale Educației, București,2015, p.45-48.
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PROIECTELE ETWINNING ÎN SPRIJINUL CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE
Ghiuler Murtaza,
Prof. înv.preșcolar, GPP "AMICII", Constanța
“Şcolile să fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze
toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine.” Jan Amos Comenius
Platforma europeană eTwinning www.etwinning.net oferă posibilitatea cadrelor didactice de a
crea parteneriate de colaborare interşcolară între preșcolari. Pe această platformă, cadrele didactice pot
implementa proiecte educaţionale în parteneriat cu colegi din ţări europene, proiecte care vizează
obiective de formare şi de dezvoltare a competenţelor preșcolarilor în diverse domenii. Prin intermediul
platformei, eTwinnerii au acces la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin
colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/
schimburi de experienţă. Cadrele didactice au acces la un cadru activ de învăţare, la instrumente
pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul didactic.
Platforma etwinning.net oferă: instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în
procesul de învăţare; cunoaşterea ţărilor participante; posibilitatea implicării în activităţi curriculare
comune; participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin
colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/
schimburi de experienţă; un cadru atractiv de învăţare pentru profesori; recunoaşterea oficială şi o mai
mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi european; premii anuale şi certificate
naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte.
În cadrul Grădiniței P.P. ”AMICII” din Constanța, unde profesez, am participat la proiecte pe
platforma eTwinning, alături de parteneri europeni. Anul acesta am trei proiecte în derulare și anume:
"Winter, winter go away" , "Hello, Spring!", "Let s cook together"- cooking end exchange recipes from
different countries. Partenerii din aceste proiecte au fost din Polonia, Croaţia, România, Lituania, Turcia,
Serbia, Grecia, Ucraina, Marea Britanie, Italia, Malta, Cehia. Au participat peste 100 profesori. Profesorii
implicaţi au colaborat pe blog-ul proiectului şi prin email.
Scopul acestor proiecte a fost dezvoltarea interesului pentru limba engleză şi pentru cunoaşterea
altor ţări prin schimburi de experiențe. În cadrul proiectului "Let s cook together"- cooking end exchange
recipes from different countries copiii cunosc feluri de mâncare specifice țării respective și modurile de
preparare a acestora. Pe parcursul proiectului, copiii vor găti, de asemenea, un fel de mâncare tradițional.
Domeniile implicate au fost: învățământ primar și preșcolar, educație pentru sănătate, limbi străine,
învățământ special, informatică/ TIC.
Obiectivele proiectului au fost: dezvoltarea unor competenţe, abilităţi de comunicare în limba
engleză, colectarea și relaționarea unor informații, împărtășirea unor cunoștințe cu alții, crearea surselor
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de informații în format electronic și dezvoltarea unor competențe și abilități de utilizare a calculatorului
și a unor aplicații TIC.
Acest proiect le-a oferit copiilor posibilitatea de a lucra în echipă, de a colabora între ei şi cu
partenerii din celelalte ţări prin intermediul meu. Copiii şi-au folosit creativitatea, cunoştinţele minime
de limba engleză dobândite în cadrul opționalului de limba engleză, şi chiar cunoştinţele de cultură
generală pentru participarea la acest proiect.
Pentru realizarea activităţilor acestui proiect, au fost utilizate: e-mail, Forum, MP3, MP4, alte
aplicaţii (Powerpoint, video, fotografii, desene), Twinspace. Toate produsele utilizării acestora sunt
disponibile în TwinSpace-ul proiectului.
În cadrul acestui proiect, copiii au prezentat rețeta și etapele pregătirii turtei lui Moș Nicolae prin
prezentări power-point, imagini. Toate aceste informaţii copiii le-au împărtăşit între ei prin intemediul
conexiunii la internet. La sfârşitul proiectului fiecare ţară a pregătit o rețetă tradițională și am făcut schimb
de rețete.
Copiilor le-a plăcut foarte mult participarea la acest proiect, în primul rând că au făcut cunoştinţă
cu alţi copii din alte ţări ceea ce i-a încântat foarte mult, au avut ocazia de a vedea cum arată alte şcoli
din alte ţări.
Participarea la acest proiect le-a permis copiilor de a participa la alt gen de activitate, diferit de
cel tradiţional, care le-a solicitat implicare, cercetare, colaborare între ei şi comunicare într-o altă limbă.
În urma derulării acestui proiect am constatat o îmbunătăţire a relaţiilor educator- preșcolari-preșcolari,
cât şi o creştere a procesului de învăţare al copiilor, prin realizarea mai multor activităţi extraşcolare cu
ei cu rol colaborativ.
Participarea la acest tip de proiecte mi-a schimbat viziunea tradiţională a învăţământului românesc
spre un învăţământ modern contribuind la îmbunătăţirea perspectivei pedagogice asupra procesului
educaţional, predarea devenind un demers educativ în cadrul căruia sunt mobilizate resursele clasei de
copii, aceasta fiind motivată permanent să parcurgă procesul instructiv. Proiectele eTwinning permit
creşterea calităţii activităţilor de învăţare desfăşurate cu preșcolarii, activitatea în echipă desfăşurată de
copii devine, astfel, concludentă. Învăţarea prin descoperire asigură preșcolarilor o dobândire conştientă
a conţinutului curricular, acesta fiind uşor de reactualizat, o dată trecut prin filtrul propriu.
Şcoala trebuie să încurajeze formarea unui spirit critic, a unor atitudini pozitive şi a studiului individual
al cadrelor didactice, antrenând preșcolarii în activităţi diverse şi diversificate. Toate aceste oportunităţi
le oferă participarea cu preșcolarii la proiectele educaţionale de pe platforma eTwinning.
BIBLIOGRAFIE:
[1] ISTRATE, O. et al. (2013) Rolul proiectelor educaționale realizate prin parteneriate școlare
internationale. Raport preliminar eTwinning RO12. București: TEHNE- Centrul pentru Inovare în
Educație.
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ROLUL PROIECTELOR EUROPENE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI
PROFESIONALĂ
Neguţu Veronica
Profesor psihopedagog CŞEI „Albatros” Constanţa
Regep Nida Nermin
Profesor Psihopedagog CŞEI „Maria Montessori” Constanţa
Salto Youth este, aşa cum îi spune şi numele, un portal care îşi asumă rolul de facilitator între
oportunităţi

şi

cei

pe

care

i-ar

putea

interesa

acceste

oportunităţi.

SALTO înseamnă suport, tehnici avansate de învăţare şi oportunităţi de training în interiorul programului
european Tineret în Acţiune.
Practic, SALTO YOUTH oferă tinerilor informaţii despre traininguri şi organizează activităţi
ce au ca scop susţinerea organizaţiilor în cadrul programului european Tia şi chiar mai mult. Acest portal
a luat naştere în 2000 şi este acum parte din Comisia Europeană De Strategii Pentru Training, fiind, aşa
cum am spus, parte din programul TiA şi lucrează cu ceilalţi parteneri din domeniu pentru atingerea
scopurilor.www.salto-youth.net este un site unde se pot găsi multe informaţii preţioase.
Informațiile și faptele despre sexualitate și corpul uman sunt esențiale pentru tineri și pot juca
un rol important în procesul de învățare al sexualității. Cu toate acestea, informațiile nu sunt suficiente.
Întrebările şi problemele legate de sexualitate și relații intime sunt, în esență, o chestiune de identitate.
Cursul de formare a dorit să extindă subiectul sexualității dincolo de informații, conectând sexualitatea
la identitate, descoperind valori și norme înlegătura cu sexualitatea la nivel social, european, național și
personal.
Seminarul „Navigați în interiorul dvs. cu ajutorul busolei” este la ediția a 3-a a cursului de
instruire. Este o călătorie pentru a explora legătura dintre sexualitate și identitate. Participanții

s-au

întâlni în Kokkola, Finlanda.
Scopul general al seminarului este de a spori gradul de conștientizare în rândul lucrătorilor de
tineret de a sprijini tinerii să exploreze procesul intern de învățare al sexualității şi a propriei identităţi,
dintr-o abordare holistică (corp, minte, inimă și mediul înconjurător) .
Obiectivele seminarului au fost:
✓ Modul în care societatea influenţează percepţia tinerilor asupra sexualităţii şi identităţii personale;
✓ Creşterea gradului de conștientizare a propriei identității, a propriului corp, cât și a resurselor;
✓ Cum se exprimă sexualitatea în cuvinte / comunicare și atitudine;
✓ Cum este percepută sexualitatea în diferitele culturi europene;

137

✓ Împărtășiți cunoștințele și experiența din cadrul grupului cu privire la metodele și instrumentele
de lucru;
✓ Educație pentru tineri;
✓ Multiplicarea rezultatelor învățării.

Proiectul “Implică-te! E şi lumea ta!!!!!!!”

Scopul educativ al proiectului:
 Integrarea socială a unui număr de 20 de copii/tineri cu nevoi educaţionale speciale din centrele
şcolare pentru educaţie incluzivă din Constanţa, pe durata anului şcolar.

Obiectivele proiectului
O.1. Dezvoltarea abilităţilor de interelaţionare
 O.1.1 Să definească conceptul de comunicare şi de relaţionare.
 O.1.2 Să utilizeze reguli de bune maniere în anumite contexte.
 O.1.3 Să enumere elemente de identitate culturală şi sexuală.
 O.1.4 Să–şi susţina punctul de vedere în diferite circumstanţe.
 O.1.5 Să iniţieze activităţi în care să fie implicaţi şi copii/tineri cu dezvoltare normală.
O.2. Creşterea gradului de acceptare a realităţii de către membrii familiilor copiilor / tinerilor cu
CES.
 O.2.1. Să participe activ la atelierele de lucru.
 O.2.2. Să manifeste interes pentru a se informa despre manifestările afecţiunilor copiilor lor.
 O.2.3. Să participe împreună cu copilul său la activităţile cotidiene.

BENEFICIARI:
 Grup țintă: 20 de copii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale
 Beneficiari: direcţi-20 de copii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale
indirecţi – părinţi, şcoala, profesori,
comunitatea
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REZULTATELE PROIECTULUI:
Fiecare activitate va avea ca rezultate calitative şi cantitative, lucrările copiilor pentru expoziţiile de
pictură, diplomele de participare. La sfărşitul fiecărei activităţi se va încheia un proces verbal, se vor face
fotografii, se va completa liste de prezenţă. Întreg proiectul urmăreşte dezvoltarea şi punerea în lumină
a personalităţii a fiecărui participant la activităţile proiectului, dezvoltarea imaginii de sine a fiecărui
participant şi implicarea lor în viitoare proiecte şi activităţi educative sau/şi sociale

SUSTENABILITATE
Se doreşte ca proiectul să obţină impact şi să se desfăşoare pe viitor, să se extindă la nivel regional,
naţional şi internaţional. Să se desfăşoare cu un număr mai mare de beneficiari. Va fi cunoscut prin
diseminarea proiectului la nivelul şcolilor de masă prin atragerea unui număr cât mai mare de voluntari.
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