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ARGUMENT

Impactul formării continue în scoală

Motto: Scopul educaţiei ar trebui să fie  pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să 

gândească independent şi care, în acelaşi timp,să vadă în slujirea comunităţii 

realizarea supremă a vieţii lor. (Albert Einstein)

Formarea continuă a cadrelor didactice se referă la dezvoltarea lor profesională şi la 

evoluţia lor în carieră,în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; evoluţia în cariera didactică se realizează prin dobândirea gradelor 

didactice şi prin alte examene de certificare a diferitelor niveluri de competenţă didactică. 

Principalele modalităţi de realizare a formării continue sunt:

• programe şi activităţi de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice şi psihopedagogice şi 

didactice;

• programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării învăţământului;

• cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice II şi I;

• programe de conversie profesională;

• studii corespunzătoare unei alte specializări în domeniul licenţei.

Dorinţa de actualizare a cunoştinţelor, de îmbunătăţire a stilului de predare, de 

autoperfecţionare, de creaţie şi inovare didactică, ne-a determinat pe fiecare dintre noi să 

participăm la diverse programe şi activităţi de perfecţionare, de-a lungul carierei noastre 

didactice...

Ne-a interesat tema unui curs, ne-a plăcut formatorul, am dorit socializare şi acumularea 

de credite? Indiferent de răspuns, participarea la un curs este un pas înainte în formarea noastră 

profesională, o experienţă de învăţare. Indiferent de tipul de program de formare, de tematica 

abordată, de exigenţa formatorului, cursurile urmate au contribuit la progresul nostru în carieră.

Dincolo de partea teoretică, poate uneori mai rigidă, a acestor cursuri, partea lor practică 

a fost şi va fi întotdeauna cea mai apreciată. Ea facilitează transpunerea în realitatea de la clasă 

a celor învăţate de-a lungul formării noastre continue...

Ajunse la a XXVIII-a ediţie, COLOCVIILE DIDACTICE din acest an îşi propun să 

valorizeze tocmai partea aplicativă exersată în timpul programelor de formare, ulterior adaptată 

şi implementată/ testată la clasă. O metodă, un joc, o aplicaţie, un manual, un tutorial etc., tot 

ce a adus plus-valoare în activitatea de la clasă merită să fie promovat în cadrul generoasei teme 

a Colocviilor din acest an: „Impactul formării continue în şcoală”.



BARIERE ÎN FORMAREA RESURSELOR UMANE ÎN
EDUCAŢIE

Bîrsan Daniela,

Profesor învăţământ primar, Şcoala Gimnazială nr. 2 „ Poet Ovidiu”, Ovidiu

La nivel mondial, problemele cu care se confruntă sistemele de educaţie au impus 

necesitatea modificării paradigmenlor educaţionale. Astfel, se vorbeşte tot mai des despre 

investiţiile în educaţie şi formarea profesională pentru a permite şi a facilita învăţarea de-a 

lungul întregii vieţi.

Toffler vorbeşte despre caracteristicile organizaţiei viitorului, pe care o numeşte 

“adhocraţie” o organizaţie care primeşte foarte multe informaţii, ceea ce implică necesitatea 

unei adaptări rapide. Indivizii unei astfel de societăţi trebuie să fie persoane creative, cu o 

mobilitate crescută, foarte adaptabili, astfel încât să poată ţine pasul cu schimbările rapide 

caracteristice societăţii postmoderniste. ( Toffler, 1990)

Calitatea actului educaţional este condiţionată într-o mare măsură de profesionalismul 

cadrelor didactice. Profesorii joacă diferite roluri într-o sală de clasă, însă unul dintre cele mai 

importante este acela de manager al clasei. într-o sală de clasă prost gestionată, predarea şi 

învăţarea eficientă nu se pot realiza. Pe de altă parte, profesorii eficienţi vor realiza progrese cu 

toţi elevii, indiferent de nivelul de eterogenitate din clasele lor.

Profesorul manager al clasei trebuie să aibă o viziune de ansamblu asupra 

învăţământului şi educaţiei de la noi din ţară şi nu numai, să elaboreze proiecte educaţionale, 

să organizeze activităţi didactice şi educaţionale, să coordoneze elevii în procesul de învăţare, 

să rezolve situaţii conflictuale, să consilieze elevii cu probleme etc. Ca urmare, profesorul are 

mare nevoie de o formare continuă atât pentru a deveni un bun manager cât şi pentru a se adapta 

el însuşi ca individ la societatea postmodernistă. Ba mai mult, din anul 2007, Comisia 

Europeană a integrat diversele sale iniţiative privind educaţia şi formarea în “ Programul de 

învăţare pe tot parcursul vieţii” program ce permite persoanelor fizice în toate etapele vieţii lor 

de a urmări oportunităţile de învăţare pe teritoriul Europei. Ca urmare, orice cetăţean european 

beneficiază de oportunităţi de formare continuă şi are acces la burse europene pentru mobilitate 

prin intermediul Agenţiei Naţionale care, în România, se ocupă cu gestionarea şi alocarea 

fondurilor europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale a tineretului. în  acest 

context, cadrele didactice europene pot beneficia de burse pentru formare şi dezvoltare 

profesională în alte ţări din Europa.



De-a lungul anilor petrecuţi în sala de clasă, citind şi studiind diverse articole de 

specialitate, am identificat multe bariere în ceea ce priveşte formarea continuă, coerentă şi 

eficientă a cadrelor didactice din România. Printre acestea, aş putea enumera:

Formarea iniţială de scurtă durată cu accent scăzut pus pe componenta didactică

Programele de formare iniţială a cadrelor didactice sunt de scurtă durată cu o pondere 

scăzută a componentei pedagogice în comparaţie cu cea de specialitate şi puţină practică în 

clasa de elevi. Acest lucru îi pune într-o situaţie dificilă pe profesorii debutanţi, ei neavând 

resursele necesare din punct de vedere al metodicii didactice pentru transmiterea cunoştinţelor 

de specialitate (deşi sunt specialişti pe un anumit domeniu, nu ştiu cum să realizeze transferul 

de cunoaştere către elevi).

Formarea insuficientă pe componenta psiho-socială a elevilor

în raportul O.E.C.D. 2017 se arată că viitorii profesori fac mai puţină practică 

pedagogică (80-120 de ore) decât în toate celelalte ţări europene cum ar fi de exemplu Regatul 

Unit, unde cadrele didactice au până la 1065 de ore de practică. Modulele sunt preponderent 

teoretice, oferă o pregătire limitată în tehnici moderne de predare şi evaluare şi nu acoperă teme 

importante, cum ar fi lucrul cu elevii în situaţii de risc sau integrarea copiilor rromi şi a celor 

cu cerinţe educaţionale speciale, fapt ce se poate observa şi în rata abandonului şcolar.

însuşirea de aptitudini noi nu este recompensată

Rolul de formator sau de consilier nu aduce niciun fel de stimul suplimentar cadrelor 

didactice (în modul de încadrare, salarizare) ceea ce limitează şi dorinţa cadrelor didactice de a 

participa la aceste programe. Dacă un candidat după intrarea în sistem doreşte să câştige mai 

mulţi bani, şi drept urmare îşi asumă noi roluri sau responsabilităţi, acest fapt va duce doar la o 

creştere a volumului de muncă nu şi cel al remuneraţiei.

Meseria de profesor, privită ca un job de tranziţie

Modulele psihopedagogice din cadrul facultăţilor, concepute pentru a pregăti orice 

specialist pentru eventualitatea de a preda în şcoli ulterior, sunt privite ca un plan B de către 

studenţii care consider că, dacă nu reuşesc să obţină un post în domeniu, pot oricând să dea un 

examen pentru a deveni profesor, cel puţin temporar. Acest aspect coroborat cu faptul că 

profesorii au salarii mici, pe de o parte înseamnă că standardele de admitere în sistemul 

educaţional sunt relative scăzute, deci este uşor de intrat în sistem, şi educaţia devine o opţiune 

de “ rezervă” a candidatului până când găseşte ceva mai bine remunerat.

Sistemul actual nu încurajează performanţa. Salarizarea are puţin de a face cu 

implicarea cadrului didactic

Sistemul actual de învăţământ nu încurajează performanţa, nu reflectă diversitatea 

contextelor locale din şcoli, este axat pe senioritate (vechime în muncă) şi este foarte



birocratizat. Ar trebui regândite parcursurile profesionale ale cadrelor didactice şi evaluarea în 

scopul evoluţiei în carieră astfel încât încurajeze cadrele didactice să îşi îmbunătăţească 

permanent practicile didactice, dar să şi recunoască şi să recompenseze nivelul ridicat de 

competenţă al profesorilor. Un profesor este recompensat dacă pregăteşte elevii care obţin 

rezultate la olimpiadele naţionale, dar nu este recompensat dacă reuşeşte să ridice o clasă de 

elevi unde media la materia respectivă era de 5 la media 7. Asta face ca profesorii să fie mult 

mai preocupaţi de obţinerea gradelor didactice (care mai degrabă reflectă cunoştinţele teoretice 

decât competenţele la clasă) pentru că este una dintre puţinele metode prin care pot atinge o 

creştere salarială.

Salarizarea cadrelor didactice se stabileşte exclusiv în baza unor criterii stabilite naţional 

(atât din punct de vedere al salariului de bază cât şi al sporurilor salariale) fără ca unitatea de 

învăţământ sau autorităţile administraţiei publice locale să aibă un cuvânt de spus (cu excepţia 

gradaţiei de merit).

Statutul duplicitar al formării continue (drept şi obligaţie)

Legea defineşte formarea continuă şi ca un drept dar şi ca o obligaţie, în care cadrul 

didactic are obligaţia de a acumula în perioade de câte 5 ani de la data promovării examenului 

de definitivare, 90 de credite transferabile. Legea lasă însă mult loc de interpretare la cum exact 

ar trebui să se desfăşoare formarea continuă şi toată responsabilitatea este pusă pe umerii 

cadrelor didactice. în lipsa unei îndrumări sau coduri de bună parctică, formarea continuă se 

face după preferinţele personale ale cadrului didactic, fapt ce vizează de multe ori reducerea 

efortului obţinerii acestor credite şi nu creşterea competenţelor didactice (cursuri pe hârtie, 

terminate în două ore în loc de opt). Obligaţia acumulării creditelor nu este susţinută de 

stimulente dar nici de sancţiuni şi nu există de asemenea planuri concrete pentru urmarea de 

cursuri care să le asigure o formare coerentă.

în concluzie, participarea cadrelor didactice la programele de formare continuă, este 

adeseori o alegere personală şi se bazează în mare măsură pe nevoia acumulării de credite şi 

mai puţin pe îmbunătăţirea procesului educativ şi ceea ce este mult mai rău sunt plătite de către 

profesorii participanţi.

Gestionarea precară a fondurilor dedicate pentru formarea continuă a cadrelor 

didactice

Fondurile necesare participării cadrelor didactice la programele de formare continuă 

sunt prevăzute în finanţarea de bază, dar împreună şi ne-distincte faţă de alte categorii de bunuri 

şi servicii (cum ar fi necesarul de material din laboratoare, întreţinere, etc.) ceea ce de multe ori 

duce la realocarea acestor fonduri pentru alte întrebuinţări. Majoritatea costurilor sunt suportate



de către cadrele didactice, fără ca acestea să fie rambursate de către şcoală. Nu în ultimul rând 

am vrea să aducem în atenţie lipsa resurselor şi a instrumentelor digitale gratuite pe care cadrele 

să le poată folosi la clasă.
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CURAJ CIVIC

Cristina Brăcăcescu

Profesor, Şcoala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanţa

Florica Butuc

Profesor, Şcoala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanţa

“Profesorul bun este cel care identifică si construieşte cea mai potrivită strategie de 

trezire şi înnobilare a unei persoane concrete, particulare, unice.”

Constantin Cucoş

Ce înseamnă să fii profesor?

Profesorul nu lucrează doar cu tablă, hârtie şi cretă. El lucrează cu suflete. Asemenea 

unui sculptor care dă suflet şi valoare unei bucăţi de lemn, profesorul modelează suflete, se 

dedică celor pe care îi educă, nutreşte sentimente pozitive faţă de ei, le oferă respectul său, este 

pe deplin conştient că le influenţează viaţa şi este răspunzător pentru asta în faţa lor, a părinţilor 

lor şi a societăţii.

A fi profesor înseamnă mult mai mult decât actul în sine de predare sau de stăpânire a 

materiei. Relaţia cu elevii şi respectul faţă de aceştia, ne ajută pe noi, profesorii, să sădim în 

sufletele lor sentimente care să-i motiveze să abordeze învăţarea cu mai multă deschidere.

Încrederea în sine pe care un profesor are datoria de a o insufla elevilor săi este 

sentimentul care poate conduce elevul spre a avea succes în a învăţa şi pentru a reuşi. Un 

profesor trebuie să fie capabil să privească mai departe de propria sa persoana, să se cunoască 

pe sine mai întâi de toate şi să pătrundă adânc în mintea şi sufletul elevilor.

Dar cum?

În primul rând, trebuie să fii înzestrat şi să iubeşti să lucrezi cu cei mai tineri. Un alt 

factor important care contribuie major la a putea pătrunde în minţile şi sufletele lor, sunt 

cursurile de perfecţionare şi ceea ce transmitem noi, dascălii, mai departe, elevilor după 

încheierea cursului. Nicolae Iorga spunea „ Un secol de trăieşti, un secol învaţă, dar nu mereu 

în aceeaşi clasă.”

Competenţa profesională a unui profesor nu este însă relevantă doar prin cursurile de 

perfecţionare pe care le urmează, ci prin ce face practic la clasă în urma cursului, ce aduce cu 

sine nou în faţa elevilor.

Un subiect de actualitate este violenţa atât fizică, cât şi verbală, prezentă în rândurile 

copiilor. Există mai mulţi factori care generează violenţa: factori de ordin familial, factori



interni -  psihologici şi, nu în ultimul rând, factori ce ţin de şcoală, precum calitatea îndoielnică 

a cursurilor, amenajarea sălii de curs etc.

Cursul „Curaj Civic” la care am participat activ, dar şi în calitate de translator, m-a 

învăţat să privesc cu alţi ochi evenimentele ce au legătura cu violenţa între elevi. În cadrul 

cursului sunt prezentate mai multe tipuri de exerciţii împărţite în trei etape. În acest articol mă 

voi referi doar la prima etapă, ce are drept scop dezvoltarea sentimentului de încredere prin 

experienţe emoţionale comune, prin experienţe fizice şi psihice în situaţii limită, prin preluarea 

de responsabilităţi, prin pierderea autocontrolului pentru scurte perioade de timp.

Această primă etapă ce are ca scop redarea încrederii în sine şi conţine o serie de trei 

exerciţii:

Primul exerciţiu, cel de încălzire, este numit „Menţinereapropriei păreri/ opinii ”.

Participanţii stau pe scaune aşezate în formă de cerc, iar moderatorul spune o propoziţie 

scurtă, de exemplu: „îmi place să mă duc în vacanţă”. Prin ridicarea concomitentă sau prin 

rămânere pe scaune, participanţii îşi exprimă punctul de vedere referitor la această afirmaţie. 

Se va continua astfel, participanţii spunând rând pe rând o propoziţie. În caz de acord, şi ceilalţi 

se vor ridica în picioare, în caz de respingere a afirmaţiei rămân aşezaţi. Regula de bază este 

aceea ca nimeni să nu vorbească sau să comenteze propoziţiile. Totul se desfăşoară în linişte 

deplină.

A l doilea exerciţiu, numit „Nodul” are drept obiectiv principal comunicarea, 

interacţionarea, lucrul în echipă. Un număr de participant formează un cerc stând umăr lângă 

umăr. Fiecare apucă cu mâna dreaptă, mâna dreaptă a celui poziţionat vis-a-vis de el. Acelaşi 

lucru se repetă şi cu mâna stângă. Fără a da drumul la mâini, perechile trebuie să se elibereze 

din nodul format.

„Aisberg” este cel de-al treilea exerciţiu din această primă etapă a exerciţiilor de redare 

a încrederii. Toţi participanţii sunt rugaţi să-şi pună scaunele în mijlocul încăperii (cu spătarul 

către centru) şi apoi să se urce pe propriul scaun. Rând pe rând, sunt scoase scaune din joc. 

Participanţii trebuie să se strângă pe cât mai puţine scaune. Celelalte vor fi date la o parte de 

către moderator. Jocul se încheie de îndată ce unul dintre participanţi a atins fără să vrea 

podeaua.



Toate trei exerciţiile au drept obiective facilitarea comunicării, încurajarea 

sentimentului de apartenenţă la o comunitate, o mai bună cunoaştere a celuilalt şi descoperirea 

de laturi comune, conştientizarea faptului că pentru a acţiona este nevoie de comunicare, 

preluarea responsabilităţii unuia pentru altul.

Prin urmare, pentru o oră reuşită nu este importantă doar stăpânirea cunoştinţelor 

materiei respective, ci şi metodele de lucru şi predare modern, o abordare unică a prezentării şi 

introducerii noilor cunoştinţe, precum şi vocabularul, cuvintele folosite de către profesor.

Un alt rol important îl joacă tehnologia, şi cu ajutorul ei orele pot fi transportate în 

realitate, părăsind pentru 50 de minute sala de curs.

Toţi aceşti factori enumeraţi mai sus, au menirea de a deschide apetitul elevilor pentru 

studiu, de a-i ajuta să descopere ei înşişi lucruri noi, precum şi de a-i sensibiliza şi conştientiza 

cu privire la faptul că tot ce acumulează la şcoală contribuie la formarea unei societăţi mai bune 

şi mai sănătoase, cu viziuni largi şi cu indivizi ce se pot bucura de o libertate de exprimare 

neîngrădită, originală şi în folosul tuturor.
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APLICAŢIA HOTPOTATOES, O ALTERNATIVA MODERNA
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DE EVALUARE ÎNÎNVĂŢAREA LIMBILOR STRĂINE
9

Irina Constantinescu,

Profesor, Liceul Economic „Virgil Madgearu”, Constanţa

Elena Claudia Vlas, 

Profesor, Liceul Economic „Virgil Madgearu”, Constanţa

Integrarea tehnologiilor informatice şi de comunicare în procesul de predare -învăţare 

-  evaluare a devenit o necesitate a zilelor noastre. Ultimii ani au adus o adevărată revoluţie 

conceptuală în educaţie, noile tehnologii didactice ale informaţiei şi comunicării devenind un 

mediu pentru învăţare în general, pentru toate disciplinele din curriculum-ul şcolar.

Adaptarea la cerinţele societăţii bazată pe cunoaştere solicită profesorilor să 

regândească parcursul educaţional al tinerilor de azi, permiţându-le acestora să exploreze noul, 

să rezolve probleme prin intermediul propriilor activităţi de cercetare/investigare, să relaţioneze 

cu ceilalţi în diferite medii culturale şi sociale, să exprime opinii argumentate.

Tehnologiile de informare şi comunicare sunt acum o parte integrantă a procesului de 

socializare, Acestea evoluează în permanenţă pentru a pune la dispoziţie o funcţionalitate 

sporită, în timp ce aplicaţiile software devin din ce în ce mai inteligente şi mai receptive pentru 

cel care le utilizează.

Introducerea noilor tehnologii în şcoală, în procesele educaţionale în ansamblul lor, 

contribuie într-o măsură foarte mare la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. În primul rând, 

datorită faptului că TIC se adaptează nevoilor de învăţare ale elevilor şi nevoilor de predare ale 

profesorilor, dar şi datorită faptului că utilizarea TIC în şcoală creează o nouă abordare, 

inovativă, a activităţilor de predare -  învăţare -  evaluare.

În ceea ce priveşte învăţarea limbilor moderne, studii realizate în mai multe ţări 

europene au relevat faptul că acestea se regăsesc printre disciplinele avantajate de folosirea TIC 

(cu o eficienţă de aprox. 57%). În studiul limbilor moderne se folosesc oportunităţile de 

vizualizare, comunicare, de organizare grafică, de reprezentare oferite de noile tehnologii.

Prin utilizarea TIC profesorul dispune de numeroase posibilităţi în vederea evaluării 

activităţii elevilor săi. De altfel, ameliorarea activităţilor evaluative ar trebui să reprezinte o 

constantă în cazul fiecărui cadru didactic. În acest sens, este bine să avem în vedere atât 

utilizarea tuturor formelor de evaluare în activitatea de instruire-învăţare (orice proces 

instructiv-educativ debutează printr-o evaluare iniţială, continuă printr-o evaluare formativă şi 

se încheie cu o evaluare sumativă), cât şi a tuturor metodelor de examinare (orale, scrise,



practice), ţinând cont de faptul că fiecare tip posedă atât avantaje cât şi limite, ceea ce înseamnă 

că nicio categorie nu trebuie favorizată în detrimentul celeilalte.

Modalităţile alternative de evaluare (proiecte, portofolii, autoevaluare) ar trebui 

promovate din ce în ce mai mult în cazul limbilor moderne cu scopul de a face evaluarea mai 

agreabilă şi mai adaptată subiecţilor care fac obiectul acesteia, fără ca prin aceste modalităţi 

alternative moderne să fie eliminate evaluările de tip tradiţional.

Numeroase metode alternative de evaluare sunt posibile prin utilizarea noilor tehnologii 

didactice. Există nenumărate software-uri dedicate care pot face acest 

lucru, având avantajul unui feed-back imediat. În cele ce urmează, ne 

vom opri asupra aplicaţiei Hot Potatoes cu ajutorul căreia se pot 

realiza teste de evaluare de profesori sau chiar de către elevi.

Am descoperit pentru prima dată această aplicaţie în cadrul unui stagiu intitulat 

Utilisation des logiciels libres, organizat de Centrul regional francofon pentru Europa centrală 

şi orientală (CREFECO) aparţinând de Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF) la Sofia 

(Bulgaria), formator - prof. Nikolay Nikolov. Tema acestui stagiu, care a reunit profesori de 

FLE din Albania, Armenia, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova şi România, a fost 

integrarea resurselor informatice şi utilizarea calculatorului în ora de limbă străină. Cunoaşterea 

şi utilizarea programelor libere (logiciels libres), precum şi crearea unor resurse Internet au fost 

principalele obiective atinse. În cadrul unui atelier de diseminare, am împărtăşit colegilor mei 

informaţiile şi materialele primite, urmând ca fiecare să reflecteze asupra modului în care poate 

folosi resursele multimedia la clasă, adaptându-le la publicul căruia i se adresează.

Un adevăr incontestabil este că elevii acestui secol al tehnologiei înţeleg şi asimilează 

mult mai uşor informaţia prezentată cu ajutorul aplicaţiilor media. Iată de ce aplicaţia Hot 

Potatoes s-a bucurat de un real succes în rândul elevilor. Au fost foarte încântaţi de faptul că 

pot exersa din faţa unui calculator diverse tipuri de exerciţii (de completare a spaţiilor libere, 

exerciţii bazate pe întrebări, incluzând răspunsuri cu mai multe variante şi răspunsuri scurte, 

cuvinte încrucişate, exerciţii de împerechere sau ordonare, de rearanjare a cuvintelor în 

propoziţie, etc.) şi au constatat că prin colaborare este favorizat schimbul de idei, ceea ce 

contribuie la educarea spiritului de comunicare. Activităţile în grup, colaborative i -au încurajat 

pe elevi să-şi cunoască opiniile, să-şi dezvolte gândirea critică, să-şi fixeze obiectivele de 

învăţare.

Aplicaţia Hot Potatoes, un produs al firmei Half-Baked Software, disponibilă gratuit la 

adresa https://hotpot.uvic.ca/, permite atât generarea propriu-zisă a exerciţiilor, cât şi 

configurarea acestora sub forma unor pagini web, foarte uşor de accesat cu ajutorul unui 

browser, fiind foarte util în procesul de evaluare, la toate clasele, indiferent de nivelul lor.

https://hotpot.uvic.ca/


Aplicaţia conţine un set de şase instrumente de bază : JQuiz, JMatch, JMix, JCross, JCloze şi 

JMasher, care le înglobează pe toate celelalte.

>  JQuiz -  permite crearea de teste grilă de mai multe tipuri : multiple choice, întrebări cu 

mai multe variante de răspuns, dintre care una singură este corectă; short answer, întrebări cu 

răspuns scurt; multi select, întrebări cu mai multe variante de răspuns, dintre care o parte sunt 

corecte; hybrid, întrebări la care răspunsul trebuie să aibă unul din formatele predefinite.

>  JM atch -  permite crearea unor itemi de asociere (de tip pereche), de stabilire a 

legăturilor dintre două coloane: dintre cuvintele cheie (termeni) şi descrierea acestora. 

Programul poate fi folosit pentru a împerechea cuvinte cu definiţii, imagini, traduceri sau pentru 

a ordona propoziţii ca să formeze o secvenţă sau un dialog.

>  JM ix -  permite generarea de exerciţii de aşezare în ordine a cuvintelor unei fraze sau a 

literelor unui cuvânt.

>  JCross -  este folosit la crearea de exerciţii de tip cuvinte încrucişate (integrame sau 

rebusuri); trebuie completate liniile rebusului pe orizontală şi pe verticală.

>  JCloze -  este utilizat pentru crearea de exerciţii de completare a spaţiilor libere. 

Utilizatorul lucrează cu un text din care lipsesc anumite cuvinte şi trebuie să găsească termenii 

potriviţi pentru a rezolva exerciţiul.

>  JM asher -  permite îmbinarea exerciţiilor de diferite tipuri, oferă un aspect uniform, 

creează hiper-legături pentru navigare şi o pagină de index.

Testele de tip Hot Potatoes pot fi salvate în diferite formate: *zip, *htm. Formatul *htm. 

permite parcurgerea testului pe un calculator şi afişarea rezultatului fără a fi necesară conectarea 

la Internet. Punctajul obţinut este vizualizat pentru câteva minute, până la închiderea aplicaţiei. 

Tendinţa procesului educaţional este realizarea instruirii oriunde, oricând, adaptabilă la 

necesităţile elevilor. Metoda computerizată aplicată procesului de predare -  învăţare - evaluare 

facilitează cadrului didactic vizualizarea obiectivelor pe care acesta şi le programează pen tru o 

anumită secvenţă de instruire stocând rezultatele obţinute de fiecare subiect într -o bază de date. 

Astfel, profesorul îşi poate organiza permanent o bază de date cu întrebări, construirea unui test 

fiindu-i astfel foarte uşoară, iar notarea automată de către calculator îi economiseşte timpul 

alocat corectării lucrărilor.
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CONSTRUIREA UNUI CURS DE SUCCES 
„ABORDĂRI ACTUALE ALE CURRICULUMULUI 

PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE”
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Tania -Ileana Dumitrescu,

Profesor, Grădiniţa cu Program Prelungit „Amicii”, Constanţa

Luminiţa Cosmeanu, 

Profesor, Gradiniţa cu Program Prelungit 53, Constanţa

„Calitatea educaţiei nu va f i  niciodată mai bună decât calitatea profesorilor si a 

predării”

Vom porni în această lucrare, de la alocuţiunea dlui. Andreas Schleicher, Directorul 

Directoratului pentru Educaţie al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica 

(OECD), la Cotroceni, într-o conferinţă susţinută în cadrul proiectului prezidenţial “România 

educată”, in care maispune:

„Sistemele noastre de educaţie au fost foarte bune în a educa roboţi de mâna a doua. 

Trebuie să devenim mai buni, trebuie să educăm oameni de primă mână. Cum aliniem 

resursele cu nevoile? Pentru că ceea ce se întâmplă mai târziu în viaţa adultului va amplifica, 

nicidecum nu va modera, ceea ce s-a întâmplat în copilărie.

Iar prin asta ajungem la cea de-a doua provocare şi asta înseamnă a pune bazele 

Educaţiei mai devreme. Când ne gândim la educaţia timpurie şi îngrijirea copiilor, privim asta 

simplist, prin faptul că cineva trebuie să stea cu copilul, să aibă grijă de el în timp ce părinţii lui 

lucrează. Astăzi trebuie să mutăm accentul de la acces spre calitate.

Din această cauză îngrijirea unui copil necesită personal foarte bine pregătit şi 

talentat pentru aşa ceva. Aici, în România, trataţi profesorii de liceu mult mai bine decât 

pe educatori şi chiar decât pe învăţători........ ”

Aceste observaţii asupra educaţiei timpurii în Romania, vin să îndrepte, sperăm, atenţia 

Ministerului Educaţiei, spre imaginea completă şi unitară a educaţiei, care porneşte de la nivelul 

preşcolar. Iar atunci când vorbim de noua generaţie, de tinerii de la care ne luăm speranţa pentru 

construirea unei lumi mai bune, să nu uităm că devenirea lor începe de la vârsta de 2-3 ani, 

odată cu educaţia timpurie.

Aşadar, nu doar profesorii de gimnaziu şi de liceu oferă educaţie, nu doar calitatea 

muncii lor trebuie valorizată şi nu doar rezultatele de la nivel gimnazial şi liceal trebuie



cunoscute şi recunoscute. Înainte de a calcula sau de a scrie eseuri, orice copil învaţă 

sărecunoască cifrele, să pronunţe sunete, să despartă în silabe şi să înţeleagă cum se realizează 

comunicarea. Elevii nu ar şti să lucreze în echipe, să socializeze, să empatizeze şi să îşi 

valorifice pozitiv emoţiile, dacă nu ar invăţa ABC - ul descoperirii lumii interioare şi exterioare 

în perioada preşcolară...

O pledoarie pentru recunoaşterea calităţii unui sector de învăţământ prea puţin socotit 

ca fiind „de învăţământ” şi nu „de îngrijire”, o poate susţine doar un profesor pentru învăţământ 

preşcolar, care, devenit şi formator, încearcă să demonstreze valoarea educaţiei la vârsta 

antepreşcolară şi preşcolară.

Aşa am pornit să susţinem cursul, desfăşurat prin Casa Corpului Didactic 

Constanţa"Abordarea N oului Curriculum pentru Educaţie Timpurie 2019” cu peste 30 de 

grupe, şi peste 700 de cursante în doar semestrul I al acestui an şcolar. Încercăm să prezentăm, 

prin această lucrare, pe omul capabil să se adapteze rapid la schimbările impuse de progresul 

impresionant al ştiinţei, interesul absolut spectaculos pentru perfecţionare şi evoluţie în carieră. 

Aceasta este Educatoarea!. Dar şi pe omul pregătit pentru o şcoală modernă, care ştie să asigure 

formarea şi dezvoltarea unei atitudini receptive, mobile, flexibile, complexă faţă de schimbări, 

pentru ca orice formabil să accepte schimbarea, s-o inţeleagă şi să participe la producerea ei. 

Acesta este Formatorul! De unde acest interes?

Deoarece profesia didactică evoluează pe fondul nevoii de schimbare. Ca agent al 

schimbării, cadrul didactic devine un mediator în procesul cunoaşterii. Profesionalizarea sa 

evoluează între standardizare şi creativitate. Standardizarea priveşte, în cazul acesta, valorile 

aflate la baza curriculumului Creativitatea rezultă din necesitatea adaptării permanente a 

discursului didactic. Exigenţele faţă de profesia didactică se corelează strâns cu cele pe care 

societatea le manifestă, în dinamica dezvoltării ei, faţă de educaţie. Oricum am privi lucrurile, 

rămân excelenţi acei profesori care ştiu cum să le capteze atenţia preşcolarilor şi să le-o menţină 

pe tot parcursul activităţilor, să formuleze cu claritate obiectivele fiecărei activităţi didactice, 

să reactualizeze cunoştinţele anterioare necesare învăţării care urmează, să predea accesibil şi 

convingător noile conţinuturi, să creeze situaţii de învăţare adecvate, să evalueze prin metode 

variate şi să extrapoleze, adică să facă bine toate acele lucruri semnalate de pedagogia 

postmodernă.

Concluzii la activitatea de formare derulată:

Vom prezenta mai jos concluziile noastre, ale formatorilor, cât si feedback-ul 

formabililor, date preluate şi analizate atât din chestionarele de impact şi pentru evaluare de 

proces şi analiza nevoilor de formare continuă, cât şi din răspunsurile de folowup. Răspunsurile



au fost contorizate, analizând 22 de grupe din cele aproximativ 33 formate/ 600 cursante, din 

cele aproximativ 900 de cursante formate până la acest moment.

Au fost formate în primul semestru al anului şcolar 2019-2020;

S  30 de grupe, atât din mediul urban, câtşimediul rural;

S  840 cursanţi, profesori învăţământ preşcolar, educatoare calificate şi 

necalificate, titulare şi suplinitoare, debutante şi cu gradele didactice Definitiv, II şi I.

S  98% din toate cadrele didactice din învăţământul preşcolar din judeţul şi 

municipiul Constanţa au fost formate în primul semestru.

1. Ce ne-a dat satisfacţie pe  parcursul sesiunilor de formare:

Cursul “Abordari actuale ale Curriculumului Pentru Educatie Timpurie” a fost 

aşteptat şi primit cu real interes. Participarea a fost 100% iar metodele interactive folosite, au 

încurajat cursanţii să participle activ, să folosească experienţa proprie în găsirea de soluţii, 

răspunsuri la întrebari şi folosirea informaţiei în contexte noi.

Acest stagiu de formare a venit în întâmpinarea cadrelor didactice debutante din ciclul 

preprimar pentru a-şi clarifica paşii pentru intocmirea proiectării didactice, ţinând cont de 

mediul, de capacităţile intelectuale, de vârsta copiilor.

Au fost lămurite aspecte legate de modalitatea de desfăşurare a activităţilor pe parcursul 

zilei, şi anume reperele orare în acord cu nivelul de vârstă.

Un rol important în desfăşurarea cursului şi în transmiterea conţinuturilor proiectate l-a 

avut îmbinarea dintre partea teoretică şi partea practică. Alternanţa aceasta a făcut să 

consolideze şi să explice mai bine cursanţilor modalităţile optime prin care îşi pot planifica 

activităţi proprii, adaptate atât Curriculumului pentru învăţământ preşcolar, cât şi 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor grupei.

Măsura cea mai bună a gradului de atingere al obiectivelor cursului au fost feedback - 

urile secvenţiale ale cursanţilor cât şi reflexiile personale ale acestora de la finalul cursul ui. 

Astfel, s-a înţeles care este diferenţa dintre o activitate integrată şi activitate interdisciplinară, 

care este numărul de activităţi pe sectoare şi alternarea activităţilor din Domeniul estetic şi 

creativ în planificarea săptămânală la nivelul I. S-a înţeles care este rolul metodei proiecului la 

vârste timpurii. S-a reuşit clarificarea în ceea ce priveşte rutinele, tranziţiile, modalitatea 

optimă de organizare a mediului de învăţare, rolul centrelor, cum trebuie amenajat fiecare 

centru şi materialele necesare.



La finalul cursului, participanţii au apreciat materialul pe care l-au primit, au înţeles 

cum să aplice ceea ce a adus nou Curriculumul 2019, în urma activităţilor practice şi de grup 

la care au participat

2. Ce a scos în evidenţă prezentarea temelor pregătite de participanţi:

Au existat păreri pro şi contra în ceea ce priveşte abordarea primei şedinţe cu părinţii, 

dar au fost discuţii constructive în urma cărora toată lumea a avut de învăţat: au fost împărtăşite 

experienţe, întâmplări şi exemple de bună practică.

Prezentarea temelor pregătite de participanţi au subliniat, şi totodată, întărit convingerea 

formabililor că o colaborare reală, asumată şi susţinută cu multă responsabilitate, răspundere şi 

profesionalism, generează un parteneriat de succes cu părinţii.

Dintr-o altă perspectivă de analiză, de un secol şi jumătate, copilăria nu mai este privită 

ca o perioadă de acceptare, pe care copilul o are de traversat înainte de a fi adult. Copilăria este 

recunoscută şi valorizată ca o perioadă unică, distinctă de alte perioade de dezvoltare. Mai mult, 

copilăria este perioada cea mai bogată în experienţe de învăţare, pe care se clădeşte ulterioara 

evoluţie ca adult. Teoriile psihanalitice pun accent pe caracterul distinct al copilăriei,ca stadiu 

de dezvoltare şi pe importanţa acestei perioade în înţelegerea flintei biologice, sociale, 

emoţionale şi raţionale.

La finalul cursului, din chestionarele completate, reiese în mod evident că este nevoie 

de activitate de formare, de infomaţie actualizată şi de strategii adaptate nivelului la care se 

desfăşoară educaţia acestor vremuri, acestui tip nou de inteligenţă al copiilor antepreşcolari şi 

preşcolari, îndeosebi, iar lucrul în grup dezvoltă abilităţi, generează idei novatoare şi 

încurajează cadrele didactice să-şi folosească în mod mai creativ talentul şi valenţele de 

pedagog.

Formabilii au apreciat faptul, că noul curriculum ne atrage atenţia, printre alte aspecte, 

reglementări, că există şi modalităţi diverse de colaborare şi comunicare cu părinţii, care sparg 

barierele unor şedinţe de ordin formal.

Elementele de teorie prezentate au fost în mare parte familiare, cursantelor, cursul 

părând facil la prima vedere. Aplicaţiile practice au demonstrat că e nevoie de evoluţie pe un 

alt nivel, pentru schimbare şi adaptarea la noul Curriculum.

Datorită participării la curs, procesul de predare în conformitate cu noul Curriculum şi 

cerinţele acestuia, se va realiza corect, coerent şi va sprijini cadre didactice, preşcolari şi părinţi, 

în aceeaşi măsură.



Relaţia cadrelor didactice cu părinţii poate cunoaşte o îmbunătăţire, la fel şi rezolvarea 

situaţiilor critice, implicarea părinţilor în viaţa scolii, dar şi consilierea părinţilor prin metode 

noi, eficiente, deci voi puncta acest domeniu, evident, solicitând viziuni noi ale cursantelor.

Cursanţii au completat chestionare din care am primit feed back pe care îl vom valoriza 

în următoarele cursuri pe care le vom desfăşura, ca urmare a participării impresionante de cadre 

didactice pentru invăţământul preşcolar.

3. Cele mai importante idei pe  care cursanţii au declarant că le-au preluat, sunt

1) Educaţia timpurie nu este pentru toţi copiii ci pentru fiecare copil în parte -  89,8%

2) Mai mult timp pentru joc -  99,87%

3) Trebuie să alocăm mai mult timp pentru ADE si ADP -  77%

4) În orice sală de grupă, la sectoare, trebuie să avem: zona tematică, depozitare şi permanentă 

-  43,20%

5) Importanţa metodelor interactive şi abordarea activităţii integrate -  85,5%

6) Timpul afectat comunicării cadrului didactic- 30 %,

7) Timpul afectat comunicării elevi -70 %

8) Scenariul zilei- povestea activităţii -  33%

9) Elaborarea proiectului integrat/monodisciplinar- 64%

10) Tipurile de integrare în funcţie de durata şi elemente de conţinut- 30%

11) Toată informaţia teoretică şi practică primită la curs- 99%

12) Operaţionalizarea obiectivelor- 44%

13) Completarea caietului de observaţii psiho-pedagogice- 89%

14) Tipuri variate de jocuri de mişcare -  98%

15) Concepte noi, comportamente vechi -  60%
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4. Din ceea ce au învăţat la curs, form abilii ar dori să mai folosească şi:



1. Metodele interactive -  80%

2. Metode şi tehnici folosite privind ameliorarea comportamentelor specifice -  65%

3. Jocurile senzoriale, musicale prezentate - 99%

4. Tipurile de integrarea activităţilor- 85%

5. Toate informaţiile primite -  90%

6. Jocurile interdisciplinare -  95%

7. Strategii didactice variate şi individualizate -  83%

8. Jocurile, tranzitele, rutinele -  89%
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La solicitarea:

Motivaţi participarea la curs, marcând cu X  cel m ult 3 dintre afirmaţiile date mai jos, 

formabilii au răspuns:

1.95 % - pentru informaţia teoretică implicată de tema cursului

2.87 % - pentru instrumente de lucru pe care le voi folosi în activitatea mea

3.2 % - pentru a găsi răspunsuri la unele dificultăţi profesionale

4.37 % - pentru schimbul de experienţe profesionale

5.7% - pentru că mi s-a recomandat să mă formez

6.9% - pentru punctajul asociat cursului



Iar după activitatea de folowup, la întrebarea:

5. Ce ţi-ar plăcea să foloseşti în activitatea ta, din tot ce s-a lucrat?

Formabilii au dat următoarele răspunsuri:

1. Modul de întocmire a observaţiilor în fişa de progress: factual si descriptiv -

73%

2. Formele de colaborare cu părinţii -  70%

3. Evaluarea în educaţia timpurie -  55%

4. Amenajarea spaţiului educaţional cu cele 3 zone la fiecare centru -  87%

5. Să dezvolt abilităţi de organizare a programului zilnic, de organizare a mediului 

educaţional, de utilizare a strategiilor de învăţare, în conformitate cu principiile şi obiectivele 

curriculumului -  64%

6. Modalitatea de individualizare a conţinuturilor -  45%

7. Jocurile desfăşurate în cadrul cursului -  98%
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Aşadar, prin acest curs, sperăm ca am venit în sprijinul tuturor celor care îngrjiesc, cresc 

şi educă copiii de până la 7 ani, atât cadre didactice cât şi părinţi, în scopul construirii unei



viziuni comune asupra modului în care ei se dezvoltă şi învaţă, punând astfel bazele unei 

abordări coerente a perioadei copilăriei şi ale unei premise puternice pentru politici publice 

integrate, destinate copiilor preşcolari si antepreşcolari.
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FORMAREA CONTINUĂ O PRIORITATE A PROFESORILOR
DE DISCIPLINE TEHNICE
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Profesor, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”, Medgidia

Centrarea educaţiei pe formarea de competenţe este în concordanţă cu aşteptările şi 

solicitările crescânde şi diversificate pe care societatea le are în raport cu şcoala având în vedere 

că ele vizează asigurarea transferabilităţii şi, implicit, al unei mai bune şi uşoare integrări socio - 

economice a absolvenţilor. A intrat în termonologia curentă din educaţie şi formare profesională 

competenţa, competenţe transversale, competenţe profesionale, competenţe generale şi 

specifice şi, în încercarea de realizare a unor coordonate privind cadrul naţional al curricumului 

în contextul naţional, competenţe generice.

Formarea competenţei profesionale a unui absolvent este asigurată prin instruirea sa 

competentă şi progresivă, pornind de la problemele generale ale profilului spre cele specifice 

unui grup de meserii. Astfel, studiul diferitelor discipline de specialitate şi efectuarea 

activităţilor practice complementare se vor baza pe fondul de cunoştinţe şi deprinderi 

intelectuale formate prin studierea disciplinelor de cultură generală. Se stabilesc astfel 

interacţiuni complexe în cadrul cărora fiecare componentă poate condiţiona întregul, astfel că 

disciplinele de specialitate trebuie privite ca părţi ale aceluiaşi întreg, care este procesul de 

învăţământ. Ele nu pot fi privite unilateral, ca o parte teoretică pe care se construiesc abilităţile 

practice ale viitorului specialist, ci în unitate cu ele, ceea ce le diferenţiază este conţinutul 

finalităţilor pedagogice pe care urmează a le realiza elevii. Înţelegerea fenomenelor tehnice, 

însuşirea termenilor de specialitate caracteristici anumitor domenii de activitate, însuşirea 

procedeelor întrebuinţate în practicarea unei meserii sunt obiective de bază ale studierii 

disciplinelor tehnice în învăţământul preuniversitar. În procesul de predare -învăţare a oricărei 

discipline tehnice se urmăreşte ca elevii să-şi însuşească un sistem de cunoştinţe, să-şi formeze 

deprinderi priceperi atitudini şi capacităţi corespunzător conţinutului de idei al disciplinei.

Trebuie acordată o atenţie specială asigurării bazei materiale, a mijloacelor de instruire, 

ca suport pentru curriculum (şi curriculum-ul la decizia şcolii), dar şi formării cadrelor 

didactice prin care să se faciliteze trecerea de la un învăţământ centrat pe profesor la un 

învăţământ centrat pe elev.



În cadrul disciplinelor tehnice, realitatea tehnică este constituită din unelte, dispozit ive, 

aparate, maşini, instalaţii, utilaje, procese, operaţii, materiale, toate acestea sunt folosite în 

cadrul unei acţiuni definite, ce se desfăşoară într-un mediu uman, economic şi ambiant 

determinat, şi presupun cunoaşterea tuturor procedeelor, a metodelor folosite şi a principiilor 

ce fundamentează şi organizează realitatea tehnică. Prin procesele tehnologice, gândirea 

exprimă în modul cel mai evident trecerea de la ştiinţa faptelor la tehnica efectelor, de la relaţii 

de cauzalitate la relaţii de consecinţe şi reglare.

În procesul de învăţământ li se comunică elevilor mai ales cerinţele pe care o profesiune 

sau o activitate le pune în faţa omului. Acest aspect este pozitiv. Dar când ne referim la motivele 

profesionale trebuie să avem în vedere şi cerinţele pe care elevul le poate formula faţă de 

profesiune. Este necesar să fie cunoscute condiţiile pe care le oferă profesiunea, ce interese 

poate ea satisface, ce mulţumiri poate avea cel care o practică, ce satisfacţii poate oferi pentru 

elev în viitor. De aceea şi cadrele didactice se formează în mod continuu dar mai ales pentru a 

identifica uşor, cele mai noi echipamente şi instalaţii specifice domeniului, în concordanţă cu 

nivelul progresului tehnic de actualitate.

În contextul creşterii nivelului de pregătire al profesorilor de discipline tehnice am 

participat la cursuri de formare pentru îmbunătăţirea compeţentelor profesionale dar şi pentru 

perfecţionarea strategiilor şi mijloacelor didactice utilizate. În condiţiile utilizării programelor 

informatice specializate, noi am conştientizat necesitatea formării continue şi am participat la 

cursuri la nivel naţional şi internaţional precum: “Formarea cadrelor didactice în domeniul 

evaluării competenţelor profesionale”, ”Parteneriat transnaţional pentru dezvoltarea 

învăţământului preuniversitar tehnic prin aplicarea sistemului german de proiecte pentru lucrări 

practice în atelierele şcolare din România”, Program european Life Long Learning -  mobilitate 

Grundtvig -  EDIPED - Portofoliu digital - Agros Cipru, Program european Life Long Learning- 

proiect Leonardo da Vinci, „Management performant şi calitate în educaţie”, „Asigurarea 

calităţii în educaţie”, „Formarea de abilitaţi şi competenţe în societatea cunoaşterii” .

Toate aceste cursuri de formare au condus la obţinerea plusvalorii în formarea de 

competenţe necesare realizării unui proces instructiv -  educativ de înalt nivel profesional. În 

cadrul şcolilor noastre am realizat numeroase materiale didactice, că urmare a formării continue 

obţinute prin participarea la o gamă diversă de cursuri, seminarii, workshop-uri dar şi în calitate 

de formatori pentru colegii din şcoală.

În sistemul educaţional, într-o societate viitoare, orice proces de evaluare presupune 

stimularea creativităţii şi acest lucru este posibil numai prin promovarea transdisciplinarităţii.

Transdisciplinaritatea reprezintă „punerea în act” a unei axiomatici comune pentru 

ansamblu de discipline. Prin gradul său de complexitate, abordarea transdisciplinară le



înglobează pe cele anterioare, propunând un demers bazat pe dinamica şi interacţiunea a patru 

niveluri de intervenţie educativă: disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar şi

transdisciplinar. Trebuie subliniat faptul că recunoaşterea caracterului distinct al abordărilor 

menţionate nu implică ignorarea caracterului lor profund complementar.

În contextul îmbunătăţirii accesului la resurse educaţionale cât mai eficiente noi am 

abordat evaluarea transdisciplinară şi am realizat o probă de evaluare pentru modulul Aparate 

electrice, de la profilul Tehnic, calificarea: Tehnician în instalaţii electrice, clasa a X-a. În anexa 

1 sunt prezentaţi 3 itemi pentru o probă de evaluare transdisciplinară, utilizată frecvent la clasele 

la care avem acest modul de specialitate în şcolile în care lucrăm.
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O ALTĂ ABORDARE A UNEI TEME DE ACTUALITATE:
BULLYINGUL

Doina Gheorghiţă

profesor, Şcoala Gimnazială nr.10 „Mihail

Koiciu”, Constanţa

Probabil că cea mai mare provocare pentru un 

cadru didactic conştient de misiunea sa este aceea de a 

„ţine pasul cu vremurile”, de a fi în permanenţă la curent 

cu„trendul” în educaţie, de a fi mereu conectat la tot ceea ce este inovativ şi mai ales de a nu 

„rătăci” calea spre „educabil”, astfel încât activitatea din clasă să nu fie doar o experienţă 

plictisitoare şi fără substanţă pentru ambii actori: profesorul şi elevul.

În încercările mele de a identifica diferite metode moderne care să mă apropie de elevi, 

am descoperit şi urmat cu plăcere MOOC-urile de pe portalul School Education Gateway 

(Europe's online platform for school education) oferite gratuit de Teacher Academy tuturor 

profesorilor europeni şi nu numai. Toate cursurile de pe această platformă sunt cofinanţate prin 

programul Erasmus + al Uniunii Europene şi se desfăşoară în ritmul propriu cursantului dar la 

modul serios: cu teme, termene limită, teste şi multă interacţiune nu numai cu facilitatorii ci şi 

cu ceilalţi cursanţi.

Unul dintre cursurile pe care le-am urmat, a fost ”Bullying- NOT in my class! Creating 

safe learning enviroments for students” şi a abordat o temă de actualitate, un fenomen care este 

în creştere în şcolile din întreaga lume: Bullyingul.

În ciuda faptului că în anul 2010 Consiliul Europei a adoptat ”Carta privind educaţia 

pentru cetăţenia democratică şi educaţia pentru drepturile omului” prin care li se recomandă 

ţărilor membre să combată toate formele de discriminare şi violenţă, mai ales bullyingul şi 

hărţuirea în şcoli, acesta rămâne un fenomen pe care ONU îl recunoaşte ca fiind un factor 

negativ în dezvoltarea fizică şi mentală a elevilor, conducând la părăsirea timpurie a şcolii şi 

chiar la acte de suicid.

Un alt fenomen la fel de alarmant este o formă nouă de bullying, prin intermediul social 

media, cyber-bullyingul. Date fiind aceste fenomene prezente în şcoli, este imperios necesar ca



educatorii să găsească modalităţi de combatere dar mai ales de 

prevenire a acestor forme de violenţă.

În buna tradiţie a cursurilor MOOC (Massive Open 

Online Courses), s-a constituit şi grupul pe Facebook, spre o mai 

bună colaborare între cursanţii din diferite ţări. De acolo am 

preluat ideea activităţii pe care o voi prezenta în cele ce 

urmează. Nu îmi aparţine şi sper să-mi fie iertat păcatul de a nu 

putea cita sursa. Mi s-a părut interesantă şi mi-am propus să o transform într-un proiect 

educaţional pe care să-l aplic la clasă. A rămas însă doar o intenţie până când, la un alt curs, de 

data aceasta organizat de CCD Constanţa, am folosit-o pentru o activitate într-o propunere de 

proiect: ’’VIOLENŢA NU ESTE O OPŢIUNE! Don’t Be a Bully, Be a Buddy !” . Atât de mult 

le-a plăcut colegelor de la curs, încât am prezentat-o de două ori. Încurajată de entuziasmul lor, 

am desfăşurat activitatea cu elevii clasei a opta.

Activitatea are ca obiective conştientizarea cauzelor şi efectelor fenomenului de 

bullying, dezvoltarea gândirii critice şi a empatiei. Iniţial era destinată elevilor din ciclul primar 

dar, după opinia mea, impactul emoţional puternic nu o recomandă pentru această categorie de 

vârstă.

Resurse de timp: 180 -  240 de minute în funcţie de gradul de implicare al elevilor.

Resurse materiale: flipchart, markere, culori, silueta unui copil decupată din hârtie albă 

de dimensiunea unei coli de flipchart (număr egal cu numărul de grupe).

Resurse umane: o clasă de elevi şi 2 facilitatori.

Descrierea activităţii

a. Elevii sunt împărţiţi în 4-5 grupe de câte 4-6 şi fiecare grupă primeşte câte o 

siluetă din hârtie împreună cu sarcina de a-i da acesteia un chip, un nume, o identitate.

b. Fiecare grupă îşi prezintă personajul în faţa clasei lasând silueta prinsă pe 

flichart, tablă sau perete.

c. Câte un elev din fiecare grupă spune un lucru pozitiv despre personajul său într- 

un enunţ de tipul ”Îmi place de tine pentru că...” (complimentele pot fi notate pe tablă )

d. Pe rând, fiecare elev din fiecare grupă spune un lucru negativ despre personajul 

său, într-un enunţ de tipul ”Nu-mi place de tine pentru că...” . De fiecare dată, facilitatorul rupe 

câte o bucată din silueta de hârtie.

e. Elevii sunt solicitaţi să spună lucruri negative despre celelalte personaje. De 

fiecare dată profesorul rupe din siluete.

f. Grupele îşi primesc personajele înapoi cu sarcina de a le repara.



g. Siluetele ’’reparate” sunt expuse iar; unele nu vor mai putea fi refăcute, altora le 

vor lipsi bucăţi, altele vor fi lipite bine.

h. Facilitatorul îi întreabă pe elevi care siluetă arată mai bine şi apoi o întoarce pe 

verso, cu lipiturile la vedere.

i. Facilitatorul îi solicită pe copii să răspundă la câteva întrebări:

1. Cum v-aţi simţit când v-aţi prezentat creaţia în faţa clasei?

2. Ce aţi simţit când aţi spus lucruri negative despre propriul personaj?

3. Dar despre personajele altor grupe?

4. Ce credeţi că reprezintă rupturile şi lipiturile hârtiei?

5. Care ar fi povestea copilului de hârtie dacă ar fi un copil real ?

Impactul a fost surprinzător. Pentru punctul a. al activităţii am solicitat şi primit ajutorul 

mai tinerei mele colege care predă Educaţie plastică. Pregătirea siluetelor de hârtie a durat 2 

ore, pentru că elevii s-au implicat total, dorind ca lucrarea echipei lor să fie perfectă.

Un factor important pentru reuşita activităţii a fost elementul-surpriză, deoarece elevii 

au fost informaţi doar despre faptul că materialele realizate sunt necesare la ora de dirigenţie. 

Au avut libertate totală în alegerea numelui, sexului, vestimentaţiei, calităţilor şi defectelor 

personajului lor care trebuia să fie, totuşi, un posibil coleg.

Au intuit tema activităţii abia la final şi au participat la discuţii declanşând o adevărată 

dezbatere .

Activitatea şi-a dovedit eficienţa sub mai multe aspecte: în prima parte a activităţii, la 

crearea personajului, elevii au demonstrat nu numai creativitate ci şi abilităţi de comunicare, de 

colaborare, de negociere şi chiar de leadership.

Succesul acestei abordări este dat de faptul că elevii au experimentat emoţii similare 

unei situaţii de bullying fie ca victimă, fie ca agresor. Interesant pentru facilitatori a fost să 

observe comportamentul elevilor atunci când au fost puşi în situaţia de a ”agresa verbal” 

personajele celorlalte grupe. Niciunul nu a refuzat să fie în situaţia de agresor, deşi toţi au 

’ suferit” pentru propriul personaj.

Elevii au înţeles că orice formă de abuz are o influenţă negativă asupra evoluţiei lor 

ulterioare, că este mai uşor să previi decât să combaţi, ba chiar au adus în discuţie modul în care 

sunt afectaţi părinţii unui copil victimă a bullyingului.

Au vorbit despre frustrarea simţită în momentul când personajul creat de ei a fost distrus, 

cu atât mai mult cu cât credeau că va fi mai degrabă o activitate de tipul ”Cel mai frumos desen”. 

Surpriza a fost totală şi efectul, pe măsură.



Personal, consider că activitatea mi-a dat posibilitatea să înţeleg mai bine fenomenul şi 

să îmi cunosc mai bine elevii observându-i într-un context care nu ţine de performanţa şcolară 

ci mai curând de inteligenţa emoţională şi de abilităţile sociale.

Experienţa trăită de elevi în timpul 

activităţii şi-a demonstrat eficienţa prin 

modificarea comportamentului faţă de colegi: 

agresivitatea verbală şi cea fizică s-au redus 

considerabil.

Poate că ar fi bine să renunţăm la a 

teoretiza în favoarea punerii elevilor în 

situaţia de a experimenta, mai ales emoţii.

O ultimă observaţie este aceea că 

dincolo de comportamentul elevilor avem de 

schimbat o mentalitate fixată cu înţelepciune de poporul român într-o zicală care spune ”să 

moară şi capra vecinului” . Aşa se explică uralele pe care le-am auzit când rupeam bietul 

personaj de hârtie.

Empatia sau luarea de atitudine pentru evitarea unei situaţii de abuz verbal nu s - 

au manifestat nicicum şi cred că analfabetism emoţional e chiar mai înfricoşător decât 

analfabetismul funcţional.
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FEEDBACK AL FORMĂRII CONTINUE: 
GESTIONAREA RELAŢIILOR INTERPERSONALE 

ÎN CLASA DE ELEVI

Mariana Gherghina

Profesor, Şcoala Gimnazială Nr.22 „IC . Brătianu”, Constanţa

Pornind de la vocaţie, prin formare continuă şi gestionându-şi cu măsură resursele 

personale, profesorul - un om al timpurilor, dă contur societăţii şi normelor ei. 

Responsabilizarea, contribuţia, cultivarea sentimentului comunitar dau plus valoare activităţii 

didactice, cu atât mai mult cu cât se pare că schimbarea a devenit singura constantă.

Profesorul ,,trebuie să se adapteze omeneşte tuturor şi fiecăruia dintre cei care i-au fost 

încredinţaţi. Şi aceasta nu este posibil decât cu condiţia ca să renunţe la învăţătura şi practica 

celor care sunt considerate până acum ca meseria sa, pentru ca să înveţe să trăiască împreună 

cu cop«/” (Dottrens,1971).

Orice intervenţie educativă a profesorului trebuie să aibă un scop clar.

Conştient de îndatoririle lui şi de faptul că poate fi un model pentru elevii săi, profesorul 

are un comportament de rol în mare măsură autocontrolat, rutinat care trebuie adaptat la 

cerinţele actuale ale societăţii democratice.

Asta înseamnă formare profesională şi practicarea meseriei, astfel încât prin acţiune să 

contribui la formarea personalităţii elevilor tăi în contextul colectivului la a cărui formare 

contribui în mod strategic, aşa cum afirma şi I.Nicola (1996) care a repus în drepturi, pe baze 

noi, principiul „educaţiei în şi prin colectiv’’al lui A.S. Makarenko.

Relaţiile interpersonale din grupul de elevi sunt o resursă importantă pentru un demers 

formativ eficient, motiv pentru care în programele de formare, gestionarea acestora este o temă 

frecvent abordată.

Întrebări ale profesorilor

1. Ce tip de relaţii interpersonale po t f i  identificate în clasa de elevi ?

R: În funcţie de nevoile psihologice ale celor implicaţi în interacţiune relaţiile 

interpersonale pot fi: de comunicare, simpatetice/ preferenţiale şi cognitive / perceptive. După 

procesualitatea lor, relaţiile pot fi de cooperare, competitive, conflictuale, de acomodare, de 

asimilare, de stratificare, de alienare.



2. Cum poţi cunoaşte particularităţile grupului real cu care lucrezi?

R: Informaţiile despre grupul de elevi pot fi obţinute folosind observaţia organizată şi 

orientată bazată pe un plan de acţiune, testul sociometric, chestionarul, metoda 

autobiografiei grupului (Zlate,1982). Utilă şi eficientă este şi metoda aprecierii obiective a

personalităţii (Zapan,1957) pentru că ea stimulează interesul elevilor pentru cunoaşterea 

colegilor şi pentru autocunoaştere, dezvoltarea spiritului de apreciere şi autoapreciere.

Metoda aprecierii obiective a personalităţii este şi un important instrument de 

cunoaştere a sintalităţii colectivului de elevi.

3. Exemplu de utilizare a metodei aprecierii obiective a personalităţii a lui Zapan. 

Premisă: o capacitate se dezvoltă prin exerciţiu

Ipoteză de lucru: prin folosirea repetată a autonotării lucrărilor scrise putem creşte 

concordanţa dintre nota propusă de elev şi cea acordată de către profesor, ca urmare a 

autoaprecierii obiective a elevului.

***De reţinut!

>  capacitatea de autoapreciere a elevului se structurează ca urmare a interiorizării 

de către acesta a criteriilor de apreciere pe care profesorul le foloseşte;

>  corectarea de către elev a greşelilor comise şi completarea cunoştinţelor în 

funcţie de rezultatele obţinute la verificare;

>  verificare-autoevaluare-evaluare-confruntare nota obţinută şi cea propusă de 

către elev-motivare de către profesor a notei acordate elevului, acţiuni desfăşurate de 

minimum 4 ori;

>  timpul trecut de la verificare până la aflarea rezultatelor influenţează invers 

proporţional valoarea stimulativă a cunoaşterii de către elev a notei obţinute.

Mod de lucru

1. Alegem clasa şi disciplinele la care vom urmări notele obţinute de către elevi la 4

teste.

2. După fiecare test, elevilor le cerem să-şi acorde nota pe care presupun că o vor primi.

3. Profesorul, la restituirea lucrărilor, motivează fiecare diferenţă existentă între nota 

propusă de către elev şi cea acordată de profesor.

4. Centralizarea datelor conform fişei de lucru (Tabel 1, Tabel 2).

5. Interpretarea rezultatelor. Concluzii

În cazul clasei alese, a VIIIa, ipoteza de lucru a fost confirmată, prin exerciţiu de 

autonotare, concordanţa dintre nota propusă de către elev (NP) şi nota acordată de către profesor 

(NA), a crescut (Figura 1).



Concluzii

> indicele de concordanţă este mai ridicat în cazul lucrărilor la matematică şi

fizică;

>  la română şi biologie, indicele este mai ridicat atunci când este vorba despre 

reproducerea unor cunoştinţe;

>  relaţia NP<NA este mai frecventă la elevii buni la învăţătură comparativ cu cei 

mediocrii/slabi. O posibilă explicaţie ar putea fi o anume exigenţă a acestor copii faţă de ei 

înşişi, sau o dovadă modestie, de ce nu. Ne putem gândi şi la o tendinţă a profesorului de a 

nu se raporta în notare nu doar la cerinţele iniţiale ci şi la raportarea notelor unele faţă de 

altele;

>  pentru că au fost implicaţi în acest experiment, elevii au manifestat un interes 

aparte pentru disciplinele evaluate - dovadă progresul şcolar reflectat prin notele obţinute la 

aceste discipline.

Fişă de lucru: Metoda aprecierii obiective a personalităţii (Zapan)

Data:

Clasa:

Nr. elevi:

TEST DISCIPLINA

R O M ÂNĂ M ATEM ATICĂ FIZICĂ BIOLOGIE

I

NP=NA 5 4 6 8

NP>NA 8 9 6 6

NP<NA 8 6 8 8

FNP 2 3 3 1

TOTAL 23 22 23 23

II NP=NA 4 5 8 7

NP>NA 9 8 6 8

NP<NA 7 8 7 7

FNP 3 2 1 1

TOTAL 23 23 22 23

III NP=NA 6 8 9 10

NP>NA 8 6 7 5

NP<NA 9 8 5 6

FNP 1 1 2 2

TOTAL 23 23 23 23

IV NP=NA 9 9 10 12



NP>NA 7 5 6 4

NP<NA 6 7 6 5

FNP 1 2 1 1

TOTAL 23 23 23 22

Tabel 1. Dinamica raportului dintre notare şi autonotare (cls.a VIIIa)

Tabel 2. Indicele de concordanţă între nota propusă şi notă acordată (NP=NA) (%)
DISCIPLINĂ TEST I TEST II TEST III TEST IV

R O M ÂNĂ 21.73 17.39 26.08 39.13

M ATEM ATICĂ 18.18 21.73 34.78 39.13

FIZICĂ 26.08 36.36 39.13 43.47

BIOLOGIE 34.78 30.43 43.47 52.17

NP = nota propusă 

NA = nota acordată 

FNF = fără notă propusă

Figura 1. Indicele de concordanţă între 

nota propusă şi notă acordată (NP=NA) (%)
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4. De ce este important să cunoşti profilul psihosocial al grupului de elevi?

R: Cunoscând mediul social al grupului poţi influenţa indirect elevii. Astfel pot fi găsite 

explicaţii privind o anumită situaţie de criză prezentă în grupul respectiv, dar pot fi la fel de 

bine identificate şi elementele pozitive pe care să poţi construi următoarele influenţe educative. 

Profesorul va acţiona astfel în paralel atât asupra elevului, bazându-se pe resursele acestuia 

privind propria dezvoltare, dar şi asupra colectivului, folosindu-i resursele educaţionale pentru 

influenţarea membrilor săi.

5. Când se impune intervenţia în relaţiile interpersonale din clasă?

R: Intervenim pentru că în clasă pot exista subgrupuri care trebuie integrate sau atunci 

când apar probleme specifice legate de învestirea elevilor cu roluri.

6. Cum poţi proceda atunci când te confrunţi în clasă cu rolul nociv al unui grup 

informal închis cu tendinţe deviante?

R: Folosind de exemplu metoda observaţiei sistematice a grupurilor pe baza categoriilor 

informaţionale a lui Zlate (1982), identificăm particularităţile psihologice şi psihosociale ale 

grupului, trăsăturile dominante ale clasei. Apoi putem acţionăm pe două direcţii clare:



> sustragerea de sub influenţa grupului a celor mai „vulnerabili” membri şi a celor 

care au o oarecare deschidere preferenţială către exterior;

>  încurajarea şi susţinerea preocupărilor extraşcolare ale elevilor prin acţiuni 

colective, mai ales atunci când ele au fost identificate ca fiind trăsături dominante ale 

personalităţii clasei.

Nu uitaţi ce spunea Jim Rohn, ,,pentru fiecare efort susţinut există o răsplată înzecită.’’

În concluzie, în iniţierea şi desfăşurarea oricărei intervenţii ameliorative asupra elevilor 

sau clasei, pornim şi ne bazăm pe cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi individuale ale 

elevilor şi a sintalităţii colectivului de elevi în fiecare moment dat.

Prin repetiţie, prin exerciţiu, elevii pot fi ajutaţi în procesul formării conştiinţei de sine, 

a capacităţii de autocunoaştere şi autoapreciere.

Profesorul este ghid, îndrumător. Prin formarea sa continuă, aplicând şi reflectând se 

reinventează la nesfârşit. Are nevoie de foarte multă flexibilitate mentală şi de rezerve 

însemnate de echilibru emoţional.

Întâlnirea pregătirii cu oportunitatea generează acel vlăstar pe care îl numim noroc! 

Aşadar în profesia noastră putem prin acţiuni susţinute, strategii articulate şi emoţii pozitive să 

creionăm stări productive care contureze drumuri deschise, destine împlinite!
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CÂRDURILE METAFORICE
M arina G iurcă

Profesor, Şcoala Gimnazială nr. 7 “Remus Opreanu” Constanţa

Formarea continuă asigură dezvoltarea profesională a personalului didactic asigurând 

actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic. Toate cursurile se bazează pe 

dezvoltarea cumulativă a nivelului de competenţă a personalului didactic, având un impact 

nemijlocit asupra procesului de învăţământ desfăşurat în şcoală.

În acest an şcolar, 2019-2020, am participat la cursul „Mindfulness prin joc de rol”, 

organizat de C.C.D. Constanţa şi susţinut de doamna profesor Corina Cuşa. Stagiul şi-a propus 

să prezinte o practică integratoare ce ne permite să fim atenţi la ceea ce se întâmplă în noi şi în 

jurul nostru. În timpul cursului au fost prezentate şi experimentate: tehnici de încălzire, tehnici 

de intercunoaştere şi intracunoaştere.

Din multitudinea de tehnici experimentate am ales să o prezint pe cea care presupune 

valorificarea creativă a cardurilor metaforice.

Aceste cardurile metaforice de asociere pot fi folosite pentru a facilita exprimarea, 

pentru a îmbunătăţi comunicarea şi explorarea - se folosesc ca instrumente în dezvoltarea 

personală, socio-emoţională, consiliere şi psihoterapie. Imaginile imprimate pe aceste cartonaşe 

sunt create în acest scop de diferiţi artişti în colaborare cu psihologi şi specialişti în dezvoltare 

şi explorare personală. Cardurile sunt picturi imprimate pe suport de hârtie de mărimea unei 

cărţi de joc ce încap în palmă - fiind potrivite pentru combinaţii nenumărate. Ele îi permit 

elevului să fie co-creator de povestiri, ce reflectă lumile sale interioare (emoţii, gânduri, 

experienţe, dorinţe, frici). Procesul de ocolire a minţii raţionale permite accesul către adâncuri le 

psihicului uman. Ia doar câteva secunde pentru a aduce în mintea conştientă asocieri spontane 

ce relevă puterea reprezentărilor interioare, aducând în atenţie prezenţa arhetipurilor umane. Cu 

ajutorul cardurilor metaforice se alcătuieşte un spaţiu sigur şi jucăuş de explorare şi dezvoltare a 

creativităţii, a abilităţii de exprimare a emoţiilor -  aducându-ne în contact cu esenţa sinelui, un 

proces transformaţional ce ne amplifică umanitatea.

Această tehnică am aplicat-o la clasa a VI-a, în cadrul orei de limba şi literatura română. 

Elevilor, grupaţi câte patru, li s-au împărţit carduri ce reprezentau diverse imagini şi li s-a cerut 

să scrie câteva enunţuri care să interpreteze imaginea. Important era ca fiecare copil în parte să 

interpreteze cardul metaforic primit ţinând cont de propoziţiile anterioare, astfel încât enunţurile 

să aibă continuitate. Ceea ce se obţine în final este un text ce seamănă cu o povestire inedită.



Reacţia elevilor a fost pozitivă şi a avut drept rezultat o îmbunătăţire a capacităţi i elevilor de 

interpretare a unui mesaj, reglarea emoţiilor, a atenţiei, a gândirii şi a comportamentului. De 

asemenea, consider că a ajutat la dezvoltarea lucrului în echipă şi i -a convins pe elevi să dea 

dovadă de respect şi interes faţă de cei din jur. Scopul nu este să se creeze competiţie între 

echipe şi nici să se emită judecăţi de valoare.

Aceste carduri metaforice facilitează dezvoltarea vocabularului, a comunicării şi a 

imaginaţiei copiilor, exprimarea emoţională şi conectarea socială. În calea spre cunoaştere, 

aceste carduri reprezintă un instrument minunat prin care putem să explorăm sinele, dar şi o 

cale ce presupune deschidere şi receptivitate faţă de gândurile şi emoţiile celorlalţi, precum şi 

acceptarea lor. Regulile jocului sunt simple şi pot fi adaptate la un context specific.
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ŞCOALA ÎN SCHIMBARE. GHID DE BUNE PRACTICI
y

A driana Grozavu

Profesor Şcoala Gimnazială nr 12 ”B.P.HAŞDEU”Constanţa

În activitatea educativă, formarea continuă, permanentă este o necesitate. Schimbăr ile 

epocii postmoderniste necesită o permanentă schimbare, adaptabilitate, flexibilitate, înnoire a 

cunoştinţelor şi a deprinderilor pedagogice şi didactice. La nivel conceptual formarea continuă 

ar putea fi definită ca: ”ansamblu de activităţi si de practici care cer implicarea educatorilor 

pentru amplificarea cunoştinţelor proprii, perfecţionarea deprinderilor analiza si dezvoltarea 

atitudinilor profesionale1. Obiectivul principal al activităţii de formare permanentă este cel de 

dezvoltare a competenţelor didactice şi de specialitate, de însuşire de noi strategii, metode şi 

mijloace de predare-învăţare care să facă demersul educaţional 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 îşi reactualizeze cunoştinţele şi experienţele acumulate şi 

să le adapteze noilor situaţii educaţionale.

Astfel şcoala devine locul unde înveţi mai mult decât cunoştinţe, îţi dezvolţis s s s 5 s s

personalitatea şi stima de sine, îi ajuţi pe elevi să-şi activeze resursele psihologice, să comunice 

asertiv, să-şi formeze o gândire critică, centrată pe soluţii, pe rezolvare paşnică de conflicte, pe 

leadership.

Acesta ar fi portretul ŞCOLII ÎN SCHIMBARE, este locul unde înveţi mai mult decât 

cunoştinţe, îţi dezvolţi personalitatea şi stima de sine, îi ajuţi pe elevi să-şi activeze resursele 

psihologice, să comunice asertiv, să-şi formeze o gândire critică. Învăţarea permanentă este 

aşadar modul în care cadrele didactice îşi pot construi un mediu educativ oportun pentru 

satisfacerea nevoii de DEZVOLTARE PERSONALĂ a lor şi a elevilor.

În vederea atingerii acestui obiectiv, participarea la cursurile de formare profesională şi 

personală oferite de către instituţiile abilitate oferă acele mijloace şi tehnici moderne care să 

facă din profesor şi elev, parteneri reali şi implicaţi în procesul educativ de învăţare.

Lucrarea îşi propune să aducă câteva argumente practice care să vină în sprijinul celor 

afirmate, să demonstreze că învăţarea permanentă şi aplicarea la clasă a acelor metode, tehnici, 

resurse, transformă actul educaţional într-o manieră modernă, activă şi motivantă de învăţare.

1 Istrate I, Jinga I, Manual de pedagogie, Editura ALL, Bucureşti, 1998, p 67.



Dintre cursurile la care am participat în ultimii ani voi alege doar pe acelea care m -au ajutat să 

ofer o alternativă la metodele tradiţionale şi să produc o schimbare în relaţia cu elevii, între 

elevi , în atitudinea lor faţă de şcoală şi învăţare.

Astfel mă opresc la exemplul cursului cu tema MOTIVAREA ELEVULUI-VALIZA 

CU RESURSE, desfăşurat pe perioada 5-24-02 2018 şi care a fost susţinut de către dna prof 

Ramona Elena Dună şi sub patronajul CCD Constanţa şi-a propus să aducă în atenţie un mod 

model de dezvoltare a motivaţie şi anume, MODELUL ARCS. Model creat de către psihologul 

american John Keller în 1979 şi a apărut ca reacţie la modelele behaviorist şi cognitiv care 

puneau prea mult accentul pe stimuli externi. Modelul punea accentul pe 4 elemente: atenţi e, 

relevanţa, încredere, satisfacţie.

1. ATENŢIE-Aceasta se poate obţine prin 2 căi: a) utilizarea surprizei sau 

incertitudinii; b) prin stimularea curiozităţii prin întrebări provocatoare sau probleme ce trebuie 

să fie rezolvate. Mijloace de realizare de exemplu; metoda-maşina de spălat. Scopul propus a 

fost: cunoaştere interpersonală, cunoaştere şi relaţionare, introducere într-o atmosferă 

motivatoare, dar şi crearea unui moment de relaxare pe parcursul orei de curs, refacerea 

nivelului de concentrare şi atenţie. Descriere activitate: Elevii stau pe 2 şiruri, unii în fa ţa  

celorlalţi, reprezentând apa şi detergentul. Elevii trec pe rând printre colegii astfel poziţionaţi. 

Regula cea mai importantă este ca cel ce pune mâna pe umărul celui care trece să-i spună o 

calitate, o caracteristică pozitivă sau o urare. Mesajul trebuie să fie  pozitiv. Jocul este oprit 

dacă cineva spune ceva negativ. Sunt stimulaţi să treacă mai ales elevii mai tăcuţi sau mai 

timizi. Primind aprecierile colegilor ei îşi po t ridica nivelul stimei de sine şi po t realiza o mai 

bună învăţare. Rezultate: ”Mi-a plăcut jocul maşina de spălat pentru că am aflat părerile 

colegilor despre mine, pentru că am dat şi am primit complimente. Am învăţat că sentimentele 

celorlalţi sunt importante, am învăţat să fac complimente fiecăruia, să spun un lucru bun pentru 

a-mi face prieteni, să ne exersam mintea reţinând în scurt timp date despre ceilalţi.

2. RELEVANŢA: Ii ajută pe elevi să înţeleagă că au o oportunitate să îşi 

folosească cunoştinţele anterioare şi chiar să le înmulţească şi cât de importante sunt 

informaţiile asimilate în procesul de învăţare. Metode: cei 5 de ce, ghiciţi imaginea. Pentru a 

capta atenţia elevilor şi a pregătii momentul introducerii în noul subiect, profesorul propune 

exerciţiul ”celor 5 de ce ” . Grupe de câte 5 elevi primesc o fişă de lucru. Sarcina constă în a 

pleca de la o afirmaţie, de exemplu ”Europa domina lumea la începutul secolului XX”, fiecare 

membru al grupei trebuie să pună o întrebare sau să dea un răspuns la întrebarea colegului său. 

La sfârşit se consemnează cele 5 întrebări şi răspunsuri. Am folosit metoda la lecţia ”Primul 

război mondial”, ca moment de pregătire pentru a deduce cauzele războiului. Întrebările şi



răspunsurile au fost scrise pe tablă ca model de exerciţiu. Plecând de la răspunsurile lor, elevi 

s-au implicat mai uşor în descoperirea şi ordonarea schemei lecţiei. Rezultate: Elevii au 

considerat că acest exerciţiu a făcut lecţia mai interesantă şi dacă a fost corelată şi cu exerciţiul 

”ghiciţi imaginea” i-a motivat şi ambiţionat să concureze între ei. Răspunsul la întrebarea ”cum 

v-aţi simţit punând şi răspunzând la acele întrebări” a fost: ”ne-am simţit mai inteligenţi, am 

realizat că ştim deja”.

Conceptul de MINDFULLNESS prezentat în cadrul cursului MINDFULLNESS 

PRIN JOC DE ROL desfăşurat în perioada 02.11-23.11 2019, de către prof Corina Cuşa prin 

CCD Constanţa, a fost un bun prilej de lărgire a orizontului de cunoaştere, de realizare a unui 

echilibru între emoţii şi gândire, între sentimente şi raţiune, în vederea obţinerii unei armonii 

interioare. A fost întâlnirea cu un concept nou folosit în procesul de predare-învăţare util atât 

profesorului cât şi elevului care constă în ”cultivarea conştientizării de ceea ce se întâmplă în 

noi şi în juru l nostru, asupra experienţei care ne permite să fim  deplin prezenţi în viaţă”, în 

transmiterea, receptarea şi însuşirea informaţiilor2. Am învăţat tehnici de inter şi intra- 

cunoaştere, tehnici de încălzire şi prin împărtăşirea experienţelor personale. Ele ajută la 

formarea de abilităţi de autocunoaştere şi exprimare a emoţiilor, deprinderi de a ne conecta cu 

noi înşine, cu trecutul dar şi de a ne proiecta în viitor. Pentru a exersa utilizarea metodelor şi a 

vedea dacă ele ajută la îmbunătăţirea realţiilor cu elevii am ales să utilizez la diferite clase o 

serie de tehnici sau metode învăţate şi anume: Tehnica respiraţiei la Clasa a 5 , elevi de 11 

ani, agitaţi, care se concentrează greu în vederea desfăşurării activităţilo r de predare -învăţare. 

Exerciţiile aplicate: a concentrării pe numirea unor obiecte din clasă care încep cu litera 

prenumelui lor, tehnica ”cine în afară de mine” utilizată şi ca moment de încălzire şi captare 

a atenţiei dar şi ca mijloc de recapitulare a informaţiilor predate. Fac un pas înainte şi precizează 

o informaţie studiată deja. Dintre rezultatele obţinute am remarcat că -  s-au calmat mai repede 

şi starea de calm a durat de-a lungul orei de curs, că au fost mai receptivi la realizarea de sarcini 

pe parcursul orei, iar cel mai mult s-au implicat în share-ingul în perechi după ce s-au mişcat 

prin spaţiul scenic. La etapa de reflectare au precizat că: ”a fo s t mai uşor să reţină informaţia

2 Patricia A, Jennings, Mindfulness pentru profesori, Editura Herald, Bucureşti, 2017, p. 9-10



prezentată de către colegi ”, că au avut emoţii să transmită corect informaţia, că s-au simţit 

importanţi „că au putut să se exprime ” Tehnica transpunerea scenică/joc de rol la clasa a 

8 a, elevi de 14 ani, cu interes scăzut pentru studiu şi însuşire a informaţiilor -  a fost pus în 

scenă întâlnirea dintre Domnitor, Sfatul Domnesc şi Adunarea Ţării pentru a discuta legi 

importante. Scopul a fost exersarea noţiunilor învăţate dar şi exprimarea argumentată a unei 

opinii, dezvoltarea unor competenţe de înţelegere critică a informaţiilor. Elevii şi au ales 

personajele în prima etapă şi au discuta în cadrul grupelor de personaje propuneri de lege. În 

următoarea oră au simulat desfăşurarea unei astfel de întâlniri în care membri Sfatului Domnesc 

cu funcţii de vistiernic, vornic, postelnic sau logofăt au propus spre discuţie legi de tipul: o taxă 

pentru construirea unor centre de ajutor a foştilor ostaşi răniţi sau care nu au familie şi nu are 

cine să-i îngrijească la bătrâneţe, orgnizarea unui bal de Crăciun unde să se negocieze cu solii 

Imperiului Otoman un tratat de alianţă favorabil românilor. Discuţiile din etapa de reflecţie 

despre cum s-au implicat şi simţit au scos în evidenţă că elevii s-au simţit mai relaxaţi să fie 

ascultaţi în acest mod de joc, au fost motivaţi să se concentreze şi să fie atenţi, s-au simţit ”mai 

inteligenţi, sau că s-au simţit importanţi pentru ca opinia lor a fost ascultată” .

Educaţia care este dezvoltare si învăţare permanentă, este un proces care nu 

încetează niciodată si care cu fiecare experienţă si informaţie, ne ajută să realizăm o 

adaptare eficientă procesului mereu schimbător al vieţii însăşi.
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FORMAREA CONTINUĂ -  DE LA IDEE LA FAPTĂ

Iftime Alina,

Profesor, Liceul Economic „Virgil Madgearu”Constanţa

Ciobotă Monica Tanta
5

Profesor psiholog, C.J.R.A.E. - Liceul Economic „Virgil Madgearu”Constanţa

Formarea continuă, în accepţia sa modernă, este concepută „ca un proces de lungă 

durată şi de învăţare permanentă”, care presupune două funcţii generale:

a. Perfecţionarea şi învăţarea practicilor profesionale prin actualizarea cunoştinţelor 

însuşite în timpul formării iniţiale;

b. Completarea formării iniţiale, inclusiv prin schimbarea orientării profesionale, cu 

noi competenţe.

La nivelul sistemului de educaţie, formarea continuă ar putea fi definită drept ansamblu 

de activităţi şi de practici care cer implicarea educatorilor pentru amplificarea cunoştinţelor 

proprii, perfecţionarea deprinderilor, analiza şi dezvoltarea atitudinilor profesionale. (S. 

Cristea, „Didactica Pro” nr. 3, 2001)

Perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi 

sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizarea activităţilor specifice procesului de 

învăţare (lecţii, cursuri, seminarii, activităţi extraşcolare, activităţi metodice etc.)

Formarea continuă, prin diferite forme şi programe, constituie un drept al personalului 

didactic si didactic auxiliar. Această importantă activitate este coordonată de Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi se realizează în unităţi de învăţământ, în centre de examen pentru 

acordarea definitivării în învăţământ sau a gradelor didactice şi prin furnizorii de formare 

(inspectorate şcolare, case ale corpului didactic, instituţii de învăţământ superior şi alte instituţii 

abilitate pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic).

Activitatea de formare continuă trebuie să fie centrată pe obiective specifice dezvoltării 

competenţelor psihopedagogice şi metodice în specialitate şi psihorelaţionale, teoretico- 

metodologice, practic-acţionale şi constructiv - creatoare.

Formele de realizare a formării continue sunt următoarele:

-perfecţionarea curentă prin activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice realizate 

la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi, în catedre şi/sau comisii metodice şi în 

activităţi ale cercului pedagogic;



-perfecţionare curentă prin participare la: simpozioane, sesiuni de comunicări, stagii 

periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei, forme de 

perfecţionare prin corespondenţă, cursuri fără frecventa organizate de instituţii de învăţământ 

superior sau cursuri organizate de societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale 

personalului didactic;

-perfecţionarea prin definitivare în învăţământ şi acordarea gradelor didactice;

-perfecţionarea periodică (organizată o data la cinci ani );

-perfecţionarea prin burse şi stagii în ţară şi / sau străinătate, prin cursuri 

postuniversitare şi doctorate;

-programe de conversie profesională.

Perfecţionarea cadrelor didactice are în vedere atât pregătirea culturală, cât şi pregătirea 

de specialitate metodică, pregătirea psiho-pedagogică. În societatea actuală, tot mai complexă 

şi mai exigentă, se impune formarea permanentă a profesorilor pentru a putea realiza conexiuni 

interdisciplinare, pentru a trezi interesul elevilor şi a le dezvolta dorinţa de cunoaştere, este 

necesară adaptarea la nou.

Formarea continuă oferă un prilej de dezvoltare personală, oferă noi oportunităţi de 

cunoaştere, posibilitatea de adaptare la noile schimbări din domeniul educaţiei.

Prin parcurgerea cursurilor de perfecţionare, profesorii au dobândit cunoştinţe privind 

metodele centrate pe elev, s-a îmbunătăţit relaţia profesor -  elev, a crescut nivelul de înţelegere 

al elevilor, gradul de implicare în cadrul orelor, precum şi performanţele la concursuri şi 

examene naţionale.

Participând la cursul de formare continuă “Resurse didactice în domeniul lecturii”, 

organizat de C.C.D. Constanţa, în decembrie 2019, formatori prof. dr. Bogdan Petru Raţiu şi 

prof. dr. Cristina Maria Ivan, despre tehnici moderne de a stimula interesul pentru lectură, am 

înţeles utilitatea şi avantajele metodelor active de lectură: activizează elevii, îi antrenează într - 

o participare autentică, facilitează transferul de informaţii prin implicaţii ludice, stimulează 

gândirea, imaginaţia, creativitatea, dezvoltă abilităţi de comunicare etc.

În cadrul orelor de literatură am încercat să evidenţiez eficacitatea acestor metode active 

de lectură a textului narativ, destinat elevului de liceu, din încercarea personală de a depăşi 

problema societăţii contemporane -  „criza lecturii” . Metodele şi tehnicile gândirii critice 

folosite în orele de limba şi literatura română pot satisface curiozitatea elevilor, dezvoltă 

capacitatea lor de a gândi critic, îi implică activ în fiecare moment al lecţiei, încurajându -i să



investigheze temeinic şi să participe la dezbateri autentice, să accepte puncte de vedere diferite, 

renunţând la mentalitatea unicului răspuns corect.

În cadrul orelor de consiliere şi orientare dezvoltarea abilităţilor de viaţă constituie un 

deziderat educaţional.

Participarea la cursul “Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile — Ciclul de 

dezvoltare al abilităţilor de viaţă”, în anul 2015, organizat de Fundaţia pentru Dezvoltarea 

Societăţii Civile, mi-a oferit posibilitatea să lucrez cu doi formatori dedicaţi, psiholog Corina 

Mighiu şi psiholog Gabriel Mareş.

Prin abilitate, în accepţiune generală, se înţelege comportamentul controlat care duce 

la atingerea unor ţeluri, îndeplinirea unor obligaţii sau abordarea unor situaţii. Gândirea 

critică, alături de gândirea sistemică si prospectivă, permite elevilor să gândească autonom, 

reducând influenţele din jur pentru că, aceasta vizează înţelegerea aprofundată a valorilor 

culturale, reprezentărilor sociale şi intereselor care au condus la modelul non-durabil, care 

expune umanitatea la riscuri inedite.3

Ca metodă de facilitare grafică, propunem Diagramele P-M -I de luare a deciziilor -  

Plus, Minus şi In teres4, pe care elevii o pot folosi pentru a compara situaţii, idei sau poziţii. 

Diagramele P-M-I oferă elevilor forma pentru a-şi organiza informaţia şi a-şi evalua 

cunoştinţele, ideile sau alternativele de luare a unor decizii documentate, argumentate, în 

cunoştinţă de cauză.

în trebare: Mi s-au oferit răspunsurile la variantele de la teză. Să le accept?

V arianta 1: Da, accept. V arianta 2: Spun: Mulţumesc, nu

Plus -  aş putea trece obţine o notă accept!

mare la teză Plus -  mă voi simţi mândru de mine

- Mi-aş mări media - Voi fi mai bine pregătit

- Nu ar mai trebui să pentru bacalaureat

învăţ Minus -  s-ar putea să greşesc la teză

M inus -  aş putea fi prins - Prietenul s-ar putea

- M-aş simţi vinovat supăra pe mine

- Nu voi ştii materia

pentru bacalaureat Interesul (argum entează alegerea)

-  Doamna X este profesoara mea preferată

3 “Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile — Ciclul de dezvoltare al abilităţilor de viaţă”, pag. 10-11 
4idem, pag. 40



Interesul (argum entează alegerea)

- mai mulţi prieteni au luat răspunsurile ca să 

evite să înveţe

- dacă trişez o dată, va fi mai uşor săs 5 s

copiez şi a doua oară

ştiu că mă va aprecia corect şi ar fi bucuroasă 

să vadă că m-am pregătit.

Decizia Mea: Voi spune Nu, mulţumesc! Şi voi dovedi că pot face la fel de bine la 

teză şi utilizând propria strategie de învăţare care mă ajută.
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FORMAREA CONTINUA, PREMISA A EDUCAŢIEI TIMPURII
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DE CALITATE
Diana Inaltu,

Profesor, Grădiniţa PP „Amicii”, Constanţa
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Profesor, Grădiniţa PP „Amicii”, Constanţa

Conceptul de formare continuă este definit, în studiile europene de specialitate, ca fiind 

„ un ansamblu de activităţi şi de practici care cer implicarea educatorilor pentru amplificarea 

cunoştinţelor proprii, perfecţionarea deprinderilor, analiza şi dezvoltarea atitudinilor 

profesionale. ” (1)

În documentele europene se afirmă cu convingere că, într-o lume tot mai complexă şi 

exigentă, un element-cheie al promovării unei educaţii de înaltă calitate este formarea cadrelor 

didactice. Pentru a face faţă realităţilor pe care le trăim, trebuie să existe un proces de 

îmbunătăţire a formării lor iniţiale, dar şi a formării continue şi dezvoltării profesionale. În 

legislaţia românească, se precizează că: formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea 

competenţelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi competenţe, în funcţie de 

evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, precum şi în funcţie 

de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din 

structurile/procesele de educaţie.

Reuşita unui program de îmbunătăţire a calităţii educaţiei prin procesul de formare 

continuă a cadrelor didactice depinde, în mare parte, de convingerea pe care o are fiecare 

participant că programele sunt utile, valide şi că îl pot ajuta în realizarea obiectivelor 

profesionale şi personale.

Orice cadru didactic trebuie să fie deschis schimbărilor, nevoilor actualei vieţi sociale, 

nevoilor noilor generaţii, dar şi viitoarelor generaţii. Profesorul de calitate nu reprezintă doar 

un obiect al formării, ci este element activ ale formării dispus să realizeze un parteneriat cu 

formatorii. Formarea şi dezvoltarea profesională se organizează concentric, începând cu studiul 

individual, continuând cu forme organizate instituţional la nivel de comisii metodice, cercuri 

pedagogice, perfecţionări periodice, masterate, cursuri postuniversitare şi cu sistemul 

definitivării în învăţământ şi al gradelor didactice. Formarea continuă şi formarea iniţială sunt 

concepute ca procese interdependente, între care se stabilesc interacţiuni şi pârghii de 

autoreglare menite să adapteze permanent formarea personalului didactic la dinamica 

proceselor şi sistemelor de educaţie.



Modalităţile principale de organizare a formării continue a personalului didactic, de 

conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar sunt:

a) activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de 

învăţământ sau pe grupe de unităţi, respectiv catedre, comisii metodice, şi cercuri pedagogice;

b) sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane, schimburi de experienţă 

şi parteneriate educaţionale pe probleme de specialitate şi psihopedagogice;

c) stagiile periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor 

educaţiei;

d) cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice II si I;

d) programe de conversie profesională;

e) studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licenţă.

În toate domeniile, dezvoltarea resurselor umane reprezintă o necesitate, fiecare individ 

trebuie să-şi actualizeze competenţele profesionale, pentru a se adapta schimbărilor sociale, 

economice, politice, culturale etc. Alvin Toffler vorbeşte despre caracteristicile organizaţiei 

viitorului, pe care o numeşte „adhocraţie“, o organizaţie care primeşte foarte multe informaţii 

ceea ce implică necesitatea unei adaptări rapide. Indivizii unei astfel de societăţi trebuie să fie 

persoane creative care trebuie să aibă o mobilitate crescută şi să fie foarte adaptabili, astfel încât 

să poată să ţină pasul cu schimbările rapide caracteristice societăţii postmoderniste. (4)

Exemple de bună practică, cursuri şi module de form are care au contribuit fiecare cu 

câte o părticică în form area noastră:

1. Participarea la cursul ’’A bordări actuale ale Curriculum ului pentru  Educaţie 

tim purie” :

►jocurile desfăşurate în cadrul cursului au fost utile la grupă, uşor de realizat, foarte eficiente 

şi îndrăgite de copii.

►Am învăţat o modalitate bună de a consemna observaţiile individuale.

2. Cursul „Puericultură -  particu larităţi de creştere şi dezvoltare a copilului în 

educaţia tim purie” :

► conţinut teoretic divers, accesibil, care a facilitat activitatea desfăşurată în învăţământul 

antepreşcolar.

►jocurile interactive desfăşurate au fost utile la grupă, uşor de realizat şi foarte eficiente.

3. Planul Dalton:

► conţinutul foarte bine structurat;

► activităţi practice de impact, care au uşurat aplicarea la grupă a Planului Dalton;

► material divers, mijloace de prezentare foarte sugestive: filmuleţe, imagini, PPT -uri.



4. Curs ’’Prom ovarea imaginii unităţii şcolare în com unitate” :

► identificarea punctelor tari şi a celor slabe ale instituţiei;

► creionarea portretului consilierului de imagine.

5. Curs form ator:

► abordarea conflictelor pentru un bun management al grupei;

► cunoaşterea stilurilor de învăţare;

► comunicarea eficientă.

6. Curs eTwining - colaborare internaţională:

► găsirea de parteneri educaţionali pe platforme online;

► activităţi comune cu parteneri din ţară şi străinătate;

► iniţierea de proiecte noi.

7. Curs TIC-eLearning:

► conceptul eLearning constituie în primul rând un răspuns social la cererea crescândă de 

educaţie;

► diversificare a ofertelor, a instituţiilor de formare, pe multiple planuri.

8. M odulul “Educaţia pentru prevenirea violenţei în şcoală, abilităţi de viaţă” :

►înţelegerea conceptului de „violenţă”;

► identificarea şi compararea diferitelor forme de violenţă, tipuri de violenţa în mediul şcolar

► prevenţie şi intervenţie în cazuri concrete de violenţa în mediul şcolar.

9. Curs ’ A sigurarea internă a calităţii” :

► învăţarea unor modalităţi concrete de completare a documentelor specifice Comisiei CEAC 

în unitate, care au fost de un real folos;

► activităţile practice desfăşurate au consolidat partea teoretică a cursului.

Amintim, de asemenea, participarea la stagiile de formare prilejuite de obţinerea 

gradelor didactice II şi I, colocvii didactice, simpozioane şi workshopuri interjudeţene.

M otto: „Schim bările din viaţă aju tă  viitorul să ne invadeze prezentul”- Alvin

Toffler
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MODALITĂŢI DE REALIZARE A FORMĂRII CONTINUE
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Profesor, Grădiniţa cu program prelungit nr. 7, Mangalia

Atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, se remarcă importanţa din ce în ce mai 

mare acordată formării profesionale continue.

Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea 

de perfecţionare a cadrelor didactice, linii conturate la nivelul sistemului de învăţământ prin 

consolidarea reformelor deja întreprinse şi reevaluarea priorităţilor, într-o societate bazată pe 

tehnologii avansate. Formarea continuă răspunde la aceste evoluţii şi la problemele lor 

integrabile în contextul mai larg al educaţiei permanente.

Formarea continuă reprezintă un ansamblu de activităţi şi de practici care cer implicarea 

profesorilor pentru îmbogăţirea cunoştinţelor proprii, perfecţionarea deprinderilor, analiza şi 

dezvoltarea aptitudinilor profesionale. Ea are un rol dinamic în atingerea unor obiective privind 

menţinerea şi ameliorarea calităţii educaţiei, precum şi încurajarea inovaţiei didactice.

Pregătirea profesională continuă reprezintă soluţia şi condiţia calităţii serviciilor 

educaţionale oferite tinerei generaţii, o oportunitate pentru sistemele educaţionale de a face faţă 

şi a răspunde proactiv cerinţelor şi provocărilor timpului, o pârghie importantă pentru 

asigurarea implementării noilor orientări şi documente de politici în educaţie.

Formarea profesională continuă este menită să dezvolte competenţele necesare 

realizării multiplelor roluri profesionale, funcţii şi atribuţii organizaţionale nou-apărute. Astfel, 

principiile esenţiale în formarea continuă a cadrelor didactice din educaţie sunt:

• principiul reflecţiei şi deciziei profesionale responsabile;

• principiul coerenţei şi continuităţii;

• principiul individualizării;

• principiul liberei alegeri/opţiuni;

• principiul creativităţii şi succesului;

• principiul încrederii şi susţinerii.

Formarea continuă a cadrelor didactice este realizată prin: activitaţile de perfecţionare 

metodică din unităţile de învăţământ, conferinţe, dezbateri sau alte forme speciale de 

perfecţionare organizate la nivel şcolar, teritorial şi naţional, cursuri de perfecţionare a pregătirii 

de specialitate, metodice şi psihopedagogice pentru obţinerea definitivatului şi a gradelor



didactice, seminarii, traininguri, ateliere de lucru în cadrul proiectelor naţionale şi 

internaţionale.

Participarea cadrelor didactice din învaţământul preuniversitar la programele de formare 

continuă actualizează, dezvoltă, dar şi completează profilul de competeţe stabilit prin formarea 

iniţială. În acest fel formarea continuă contribuie la un spor de profesonalizare pentru cariera 

didactică, în vederea definitivării profilului profesional al profesiei didactice.

Referitor la fenomenul profesionalizării carierei, E. Păun (2002) consideră că este ,,un 

proces de formare a unui ansamblu de capacităţi si competenţe într-un domeniu dat, pe baza 

asimilării unui set de cunoştinţe (teoretice şi practice), proces controlat deductiv de un model 

al profesiei respective”.

Personal, în acest sens, am fost preocupată de perfecţionarea continuă pin formele 

amintite mai sus.

Ca exemplificare împărtaşesc importanţa participării la cursul, ,,eTwinning - 

comunitatea şcolilor din Europa” .

Comisia Europeană a lansat, la 14 ianuarie 2005, programul eTwinning, ca parte a 

Programului de învăţare permanentă.

Platforma eTwinning oferă personalului didactic ce activează în şcolile din ţarile 

europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare de proiecte şi schimb 

de informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate 

educaţională din Europa.

Participarea la proiectele eTwinning, implică în fapt ,,înfrăţirea’7,,îngemănarea” 

electronică, online, a şcolilor, elevii având posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările 

participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, 

să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi 

străine.

„Forţarea” spre o limbă comună de comunicare este dată de caracteristica principală a 

programului eTwinning - de derulare pe o platformă electronică, anume eTwinning.net, care 

oferă:

• instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare;

• recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel 

naţional şi european;

• premii anuale şi certificate naţionale.

O dimensiune importantă a platformei eTwinning este colaborarea în cadrul comunitaţii 

educaţionale (profesori, elevi, parinti), bazată pe respect reciproc în luarea deciziilor în



instituţiile şcolare europene. Lucrând împreună în cadrul proiectelor, au un rol activ, 

presupunând contribuţie din parte fiecărui membru.

Nucleul eTwinning îl constituie procesul de predare, în special experimentarea de noi 

forme si modalităţi aferente acestuia, de noi tehnologii şi mijloace de realizare pentru sarcinile 

tradiţionale. Ca exemplu, blogurile, paginile wiki, fişierele video, conferinţele, publicarea 

online, toate acestea se regsesc în galeria de proiecte prezentate pe portalul eTwinning.

Proiectul ,,Christmas carols”, pe care l-am derulat cu parteneri din Italia, Polonia, 

Turcia, Grecia, Spania, Slovacia, şi Serbia, a presupus ca prin întâlniri video (Skype) să 

interpretăm împreună, colindul stabilit, conform planului, în limba engleză şi apoi, pe rând, să 

interpretăm colinde tradiţionale, proiectul obţinând Certificat de calitate.

În cadrul proiectului ,,Christmas cards”, copiii au avut şansa de a se întâlni, prin 

prezentare electronică, aflând obiceiuri de Crăciun din alte ţări (Polonia şi Grecia). Ei au făcut 

urări scurte în limba maternă şi în limba engleză prin intermediul felicitărilor confecţionate de 

ei şi expediate prin postă în perioada stabilită în proiect, de asemenea finalizat cu Cert ficat de 

calitate.

În continuare sutem implicaţi în desfaşurarea de proiecte pe această platformă, pe care 

sperăm sa le finalizăm cu bine, împreuna cu partenerii.

Prin aceste proiecte se achiziţionează un nou tip de cunoştinţe şi abilităţi specifice 

cetăţenilor europeni şi primul pas este înscrierea pe portal, vizitarea zilnică a forumului în 

căutarea de proiecte şi parteneri (www.etwinning.net).

Aşadar, prin internet, etwinning facilitează accesul cadrelor didactice la un mediu 

virtual de colaborare şi schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de 

formare profesională continuă, alături de colegi din ţarile europene.
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Formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului 

didactic. Aceasta presupune nu numai dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţiile 

din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, dar şi în funcţie de exigenţele 

privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele 

de educaţie.

În funcţie de necesităţile personale, formarea continuă vizează în primul rând 

actualizarea şi dezvoltarea, prin programe de formare/perfecţionare periodică, a competenţelor 

cadrelor didactice şi specializarea corespunzător funcţiilor didactice obţinute prin formarea 

iniţială.

Astfel, pentru un profesor cu vechime în învăţământ şi gradul I, cea mai de seamă 

provocare este reprezentată de participarea la proiecte internaţionale, care să îmbine eficient 

competenţele organizatorice, spiritul de solidaritate şi responsabilitate într -o echipă şi asumarea 

rolurilor compatibile cu dezvoltarea individuală şi motivaţia propriei activităţi.

Concentrându-se asupra dezvoltării calităţii educaţiei şi a dimensiunii internaţionale a 

învăţământului preuniversitar şi a celui superior, România participă la programele Uniunii 

Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Principalul scop este dezvoltarea 

dimensiunii europene a educaţiei, încurajarea mobilităţii şi facilitarea cooperării directe între 

instituţiile de învăţământ. În acest context, programele ANPCDEFP de tip Erasmus+ au 

implicat implementarea de idei şi metode noi în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Internaţionalizarea învăţământului este un proces cu două componente principale 

conexe: internaţionalizarea acasă şi internaţionalizarea în străinătate.

Internaţionalizarea acasă sau la domiciliu constă în strategii şi abordări pentru a 

dezvolta aptitudini interculturale şi înţelegeri a contextului global, iar internaţionalizarea în 

străinătate sau peste hotare se referă, în principal, la mobilitatea transfrontalieră a studenţilor, 

a cadrelor didactice şi a proiectelor iniţiate şi derulate prin vizite la instituţii din diferite ţări.



Instituţia în care îmi desfăşor activitatea de peste douăzeci de ani a fost implicată de -a 

lungul timpului în diverse proiecte cu colaborare internaţională. Astfel, am derulat cu susţinerea 

ANPCDEFP proiectul Comenius ”W hat’s Outside Your Window” - Ce vezi pe  fereastră? Prin 

mobilităţi ale personalului didactic şi ale elevilor am dezvoltat spiritul ecologic, prin activităţi 

comune de conservare şi clasificare a florei şi faunei din zonă, am găsit împreună alternative de 

reutilizare a materialelor reciclabile şi reducere a amprentei de carbon - la nivel de microsistem. 

Ne-am dezvoltat bagajul de cunoştinţe şi competenţele de comunicare în afara şcolii, am 

colaborat cu experţi - muzeografi, meteorologi, diverse organizaţii non- guvernamentale, ţinând 

o permanentă legătură cu partenerii fiecărei ţări participante - Anglia, Italia, Spania, Ungaria, 

Turcia.

Ulterior, în cadrul proiectului Erasmus +”IN VAD ERS and How They Shaped the 

Europe o f  Today”cu parteneri din Irlanda, Anglia, Spania, Italia, Polonia, Finlanda, ne-am 

concentrat atenţia asupra aspectelor istorice şi culturale care ne -au influenţat evoluţia în timp, 

care ne-au modificat perspectivele asupra spaţiului în care trăim. Mobilităţile au reprezentat căi 

de comunicare nemijlocită cu reprezentanţi ai sistemelor educaţionale europene, istoria şi 

adevărul nemijlocit au canalizat învăţarea, au reprezentat oportunităţi de a observa şi învăţa 

direct şi practic prin schimburi de informaţii, instrumente de lucru şi bune practici, atât pentru 

elevi, cât şi pentru noi, cadrele didactice.

O altă abordare internaţională, de această dată domestică, a fost realizată prin 

colaborarea cu AIESEC, organizaţia internaţională a studenţilor, care ne-a oferit un parteneriat 

reciproc avantajos, în cadrul proiectului DISCOVER - A Better World şi DISCOVER - Schools. 

Pe parcursul fiecărui an, proiectul, aflat actualmente la a treia ediţie, ne-a îmbogăţit experienţa 

didactică şi culturală cu modele de învăţare oferite de tineri din cele mai diverse medii sociale, 

care au fost deschişi unei experienţe multiculturale prin acţiuni de voluntariat educaţional.

Profesorii au organizat programul de activităţi, stabilind împreună cu studenţii tematica 

ce urma a fi abordată, iar elevii au avut astfel şansa de a-şi satisface curiozitatea şi setea 

culturală prin sesiuni de jocuri, dezbateri, prezentări video, realizarea de postere şi flyere cu 

curiozităţi şi informaţii, interacţiunea cu studenţii. A fost interesant de urmărit dinamica 

grupului de elevi, care în ciuda barierei lingvistice şi culturale, au reuşit să comunice mesaje în 

cadrul unor activităţi complexe, şi-au asumat roluri diverse şi au colaborat eficient în cadrul 

echipelor mixte- elevi români şi studenţi străini.

În concluzie, prin armonizarea cadrului legislativ la nevoile învăţământului actual, 

flexiblizarea contextului educativ, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi metodelor 

transcurriculare, adaptarea curriculumului la nevoile de cunoaştere ale elevilor, deschiderea



instituţională către colaborări internaţionale se va realiza o formare multiculturală şi 

internaţională a cadrelor didactice, ce va duce la experienţă împărtăşită şi plus valoare în mediul 

instructiv - educativ al fiecărei unităţi şcolare.
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Atât la nivel european, cât şi 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 cadrelor didactice, ci devine o investiţie superioară asupra creşterii 

calităţii muncii şi a vieţii.

Formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului 

didactic, inclusiv dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţia nevoilor de educaţie, a 

curriculum-ului, precum şi în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor 

personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educaţie.

Necesitatea desfăşurării programului de formare Abordări actuale ale Curriculumului 

pentru educaţie timpurie, în anul şcolar 2019-2020, reiese din multitudinea noutăţilor apărute 

la nivelul curriculumului. Ne referim aici, la abordarea noului curriculum preşcolar 2019, a 

unor metode novatoare pentru educaţia timpurie, la deschiderea către noile educaţii, la 

promovarea conceptului de educaţie timpurie 0-6 ani.

Competenţe vizate:

• Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi colaborare în aplicarea 

integrării curriculare.

• Dezvoltarea competentelor profesionale prin dobândirea şi actualizarea 

cunoştinţelor de proiectare, organizare şi evaluare a activităţilor didactice

• Adoptarea de metode şi tehnici didactice interactive, care să permită 

utilizarea eficientă a materialelor, echipamentelor şi auxiliarelor didactice în procesul 

instructiv-educativ pentru educaţie timpurie;

Tematica programului de formare a vizat aspecte legate de: noul curriculum pentru 

educaţia timpurie, metodologia jocului, pedagogie şi didactică, management educaţional.
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Au fost puse în practică schimburi de experienţe din sala de grupă, jocuri de de rol, 

activităţi de “team building”. Activităţile s-au desfăşurat preponderent sub forma unor ateliere 

de lucru, în cadrul cărora cursanţii au avut posibilitatea să-şi dezvolte metodele tradiţionale şi 

moderne de predare, să-şi însuşească o varietate de tehnici de jocuri şi activităţi care contribuie 

la dezvoltarea gândirii copiilor, la dezvoltarea de competenţe şi capacităţi personale 

(capacitatea de a opera cu informaţiile asimilate, de a aplica cunoştinţ e, de a investiga, de a 

căuta soluţii adecvate situaţiilor problemă, de a cerceta).

Puncte tari ale activităţii de formare:

- interes pentru activităţile derulate, ca dovadă numărul mare de participante;

- realizarea unei atmosfere deschise, de dialog, schimb de idei, exprimare de opinii pe 

baza celor studiate şi aplicate în practica zilnică;

- numărul semnificativ de colege care au prezentat materiale variate;

- asigurarea suportului teoretic pentru aplicarea noului curriculum în învăţământul 

preşcolar;

- asigurarea transferului interşcolar de informaţii în problematica educaţiei timpurii prin 

atmosfera antrenantă a dezbaterilor;

- unităţile gazdă au valorificat oportunitatea oferită de a-şi promova spaţiul 

educaţional, de a-şi pune în valoare preocupările profesionale ale colectivului;

- o permanentă deschidere, consultare şi cooperare din partea formatorului;

Calitatea conţinutului cursului, prestaţia la un nivel profesional al cursanţilor,

transmiterea cunoştinţelor şi dobândirea deprinderilor în locaţii potrivite, mijloacele audio - 

video necesare derulării cursului se pot traduce în trei cuvinte: inovare, modernitate şi eficienţă!

Rezultatele obţinute în urma aplicării chestionarului de impact, au indicat o percepţie 

pozitivă a programului, de către cursanţi:

- şi-a atins finalităţile din punctul de vedere al competenţelor vizate;

- a asigurat interdependenţele dintre competenţele vizate;

- a răspuns aşteptărilor cursanţilor din punctul de vedere al competenţelor vizate.

- indică un grad de satisfacţie înalt al cursanţilor, în momentul finalizării activităţilor 

faţă în faţă.

Ponderea participării la programul de formare Abordări actuale ale Curriculumului 

pentru educaţie timpurie este de 88%, din efectivul cadrelor didactice din învăţământul 

preşcolar, mediul urban şi rural.
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TRANSPUNEREA ÎN PRACTICĂ A ACTIVITĂŢILOR ŞI 
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Marile progrese în domeniul psihologiei pedagogice au fost stimulate de perma nentele 

provocări ale şcolii, între care trebuie menţionate eşecul şcolar, handicapul cultural, inadaptarea 

şcolară şi socială, dar şi de nevoia de a maximaliza continuu reuşita şcolară în scopul securităţii 

profesionale ulterioare şi adaptării la viaţa adultă. Cercetările privind factorii reuşitei şcolare 

decelează o serie de variabile de structură şi altele de practică, acestea fiind sistematic corelate 

cu rezultatele elevilor.

Clasa de elevi este, din capul locului, un colectiv în sensul larg. Ea devine colectiv în 

sens restrâns pe măsură ce depăşeşte stadiul de grupare administrativă şi devine un grup social, 

un sistem în care elementele interacţionează şi coparticipă conştient la realizarea finalităţii 

sistemului. Clasa de elevi este la început cadrul în care se exercită influenţa educativă a şcolii 

asupra individualităţilor în formare. Ea devine un colectiv în sens restrâns în măsura în care ea 

însăşi dobândeşte funcţii educative.

Abandonul şcolar nu poate fi asimilat în totalitate ca etiologie climatului educaţional. 

Sunt însă semnale de tip investigaţional care arată că poate fi stabilită o corelaţie semnificativă 

între procesele manageriale negative, cu efect în alterarea şi deprecierea climatului educaţional 

şi abandonul şcolar (Emilia Albu, 2002, pag. 35).

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia 

de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:

• Educaţia informată, reprezentând influenţa incidentală a mediului social, transmisă prin 

situaţiile vieţii de zi de zi. Ne referim aici la educaţia în familie, dar şi la influenţa comunităţii 

sociale, a grupurilor de prieteni, a mass-mediei (în special a televiziunii). Deşi lipsite de o 

structurare precisă şi de o proiectare sistematică, toate acestea au totuşi o mare forţă de 

înrâurire.

• Educaţia non-formală, care se realizează fie sub egida unităţilor din sistemul învăţământ, fie 

în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ, independente de sistemul de învăţământ dar 

ale căror obiective educaţionale sunt în consonanţă cu cele ale şcolii.



Atât în cadrul non-formal, cât şi în cel informal apar numeroase tipuri de situaţii cu efect 

formativ. Între aceste situaţii există raporturi multiple. O situaţie din cadrul informal, ca de 

exemplu, o vizită cu părinţii la un muzeu sau la o expoziţie organizată în localitate poate 

deştepta interese artistice sau tehnice ale copilului, care vor fi satisfăcute apoi în cadrul non- 

formal al unui cerc din şcoală. Aceste interese se pot răsfrânge apoi în activitatea informală 

a unui grup spontan de prieteni, care au înclinaţii în domeniul respectiv. O emisiune 

radiofonică sau un spectacol de teatru (deci tot situaţii informale) pot sugera elevilor 

activităţi interesante în cadrul extradidactic (un spectacol şcolar, de exemplu). Menţionăm 

aceste relaţii pentru a preciza că o activitate extracurriculară nu poate fi înţeleasă în afara 

câmpului educaţional care o generează.

Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară, realizată prin procesul de învăţământ, ea 

nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al 

timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 

şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării 

elevilor.

Între activităţile didactice extraşcolare amintim activităţile turistice şcolare. Acestea 

sunt activităţi didactice polivalente, care pot fi proiectate şi organizate sub forma de călătorii 

pe anumite distanţe şi în anumite spaţii, cu o durată limitată. De asemenea, excursiile sunt o 

formă de activitate extraşcolară, prilej cu care se fac aplicaţii în orizontul local sau pe itinerarii 

complexe.

În timpul unei activităţi turistice şcolare, elevul îndeplineşte rolul de turist, pentru că se 

deplasează în afara domiciliului său, în scopul recreerii pe plan spiritual, pentru cunoaşterea 

unor fapte noi şi a refacerii psiho-fizice, iar profesorul are rol de ghid, întrucât conduce şi 

îndrumă elevii pe parcursul activităţii.

Turismul şcolar se diferenţiază după anumite criterii, în tipuri şi forme, care vizează 

scopul, distanţa, durata, zona de provenienţă, mijlocul de transport, sezonul, numărul 

participanţilor. Forma de organizare este criteriul ce diferenţiază activităţile turistice şcolare de 

tipuri distincte (Vasile Nicoară, 2002, pag. 25).



O altă activitate educativă care se pretează la această temă este organizarea concursului 

pe grupe de elevi. Situaţia de competiţie creează posibilitatea manifestării dorinţei de a excela 

în activitatea de învăţare, determinând mobilitatea trebuinţelor de exprimare a Eu -ului, de 

afirmare, de performanţă. Apariţia şi dezvoltarea spiritului de competiţie la elevi sunt legate de 

următorii factori:

—  gradul de înţelegere a noţiunii de a excela;

—  gradul de stăpânire a abilităţilor şi deprinderilor intelectuale şi de acţiune;

—  influenţa factorilor educativi în situaţia dată (familie, şcoală, grup);

—  temperamentul individului;

—  condiţiile concrete de desfăşurare a competiţiei.

Dacă situaţia motivaţională de control acţionează asupra îmbunătăţirii aspectului 

calitativ al învăţării (sporirea elementelor creative din conţinutul materialului de învăţat), 

situaţia motivaţională de competiţie acţionează, mai cu seamă asupra aspectului cantitativ al 

învăţării (sporirea elementelor reproductive din conţinutul materiei de învăţat). Ca urmare 

acţiunea situaţiei motivaţionale de competiţie, se manifestă prin intensificarea funcţiei de 

dinamizare a acţiunii, modificând ritmul de activitate, concretizată în modificar ea aspectului 

cantitativ. Competiţia, presupunând un act de comparaţie între indivizi care se află la acelaşi 

nivel de dezvoltare, în mod necesar este precedată de una sau mai multe situaţii motivaţionale 

de control care asigură aspectul de ordin calitativ al activităţii. În competiţie are şansă de reuşită



cel care este capabil să-şi utilizeze totalitatea capacităţilor în raport cu totalitatea cerinţelor 

externe. (Anca Dragu, 2003, p. 75)

Un alt gen de activitate didactică îl reprezintă expoziţiile. Ele pot fi temporare sau 

permanente, individuale sau colective. Expoziţiile temporare sunt acelea care se împrospătează 

periodic, în funcţie de apariţia unei lucrări mai bune decât cele prezentate sau mai noi. Aceste 

schimbări pot fi săptămânale, ceea ce ar duce la o creştere a dorinţei fiecărui elev de a realiza o 

lucrare frumoasă, pentru a fi evidenţiat, indirect, efectul fiind pozitiv şi pentru procesul de 

învăţământ: implicarea elevului în actul didactic, creşterea atenţiei, stimularea imaginaţiei. 

Aceste expoziţii sunt, desigur, colective, toţi elevii participând la realizarea lor prin contribuţii 

personale. Dar se pot organiza şi expoziţii permanente şi chiar individuale, în cazul în care în 

colectiv sunt copii cu talente deosebite. Acestea pot fi tematice şi au un efect pozitiv asupra 

activităţii elevilor.



Proiectul educaţional este o activitate mai amplă, ce permite o apreciere complexă şi 

nuanţată a învăţării, permiţând identificarea unor calităţi individuale ale elevilor. Este şi o formă 

de evaluare, puternic motivantă pentru elev. Implică un volum de muncă sporit. Se realizează 

atât prin activitatea în clasă, cât şi în afara clasei. Proiectul este recomandat atât în evaluări de 

tip sumativ cât şi în evaluări formative. Având o desfăşurare pe durate mai mari de timp, în 

procesul de evaluare şi de autoevaluare pot fi luate în considerare atât produsul final, dar şi 

desfăşurarea, procesul învăţării care a condus la acel produs. Activitatea de realizare a 

proiectului poate fi individuală sau de grup, iar evaluarea se poate raporta la munca unui elev 

sau a unui grup de elevi.

La vârstele mici, îndeosebi, este necesar un sprijin mai substanţial din partea cadrului 

didactic, cel puţin în perioada de început a elaborării proiectului. La aceste vârste proiectul 

începe în clasă, prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru, eventual şi prin începerea 

rezolvării acesteia, apoi se continuă acasă pe secvenţele de timp bine -determinate de cadrul 

didactic sau structurate circumstanţial şi se încheie în clasă prin prezentarea în faţa colegilor a 

produsului realizat. Aprecierea se face fie analitic, pe criterii bine-stabilite sau global/logistic. 

Pentru a asigura o evaluare cât mai corectă, cadrul didactic va stabili în prealabil, împreună cu 

elevii săi strategia de evaluare.



Este evident că în afara unor cerinţe ale vieţii cotidiene, rezultatele obţinute în activitatea 

profesională, în cercetarea ştiinţifică, în creaţia tehnică şi artistică, ori în munca de conducere 

depind din ce în ce mai mult de posibilităţile noastre de informare şi documentare rapidă şi de 

calitate în domeniile respective. Informarea şi documentarea constituie surse inepuizabile de 

idei şi de energii intelectuale. Cantitatea şi calitatea materialului acumulat, eforturile de căutare, 

de identificare a unor noi probleme, de elaborare de ipoteze şi soluţii constructive au o 

importanţă decisivă în procesul descoperirii ştiinţifice, al invenţiei tehnice sau în creaţia 

artistică.

Toate aceste căutări devin posibile şi îşi demonstrează eficienţa prin aplicarea la clasă a 

celor învăţate în cursurile de formare continuă.

„Singurul mod rezonabil de a educa este acela de a fi o pildă de urmat.” (Albert Einstein)
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Conform Legii Educaţiei Naţionale, prin form area continuă a cadrelor didactice se 

înţelege:

Art. 242-(1) Formarea continuă cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională şi 

evoluţia în carieră.

(2) Evoluţia în carieră se realizează prin gradul didactic II şi gradul didactic I, examene 

de certificare a diferitelor niveluri de competenţă.

(7) Personalului didactic încadrat în învăţământul preuniversitar, care îndeplineşte 

condiţiile de formare iniţială şi care a obţinut titlul ştiinţific de doctor, i se acordă gradul didactic 

I, pe baza unei metologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(8) Personalul didactic care a obţinut definitivarea în învăţământ sau gradul di dactic II 

cu media 10 se poate prezenta, după caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu 

un an mai devreme faţă de perioada prevăzută de prezenta lege.

(9) În cazul în care profesorii au dobândit două sau mai multe specialităţi, definitivarea 

în învăţământ şi gradele didactice II şi I obţinute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru 

oricare dintre specialităţile dobândite prin studii.

Art. 244-(5) Dezvoltarea profesională a personalului didactic, de conducere, de 

îndrumare şi de control şi recalificarea profesională sunt fundamentate pe standardele 

profesionale pentru profesiunea didactică, standarde de calitate şi competenţe profesionale şi 

au următoarele finalităţi generale:

a) actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător 

funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi metodic;

b) dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică, prin sistemul de 

pregătire şi obţinere a gradelor didactice;

c) dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, de îndrumare şi de control;

d) dobândirea de noi competenţe, prin programe de conversie pentru noi specializări 

şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale;



e) dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de 

activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi predarea asistată de calculator, 

predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi 

altele;

f) dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi 

comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind 

organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, 

autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele.

A rt. 245-(1) P entru  personalul didactic, de conducere, de îndrum are şi de control, 

form area continuă este un drept şi o obligaţie.

(4) Obţinerea prin studiile corespunzătoare a unei noi specializări didactice, diferite de 

specializarea curentă, se consideră formare continuă.

(5) Pe lângă una sau mai multe specializări, cadrele didactice pot dobândi competenţe 

didactice pentru disciplinele din acelaşi domeniu fundamental cu domeniul licenţei, prin 

programe de formare stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(6) Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control 

din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare 

continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data 

promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale 

transferabile [1].

EXPERIENŢĂ PERSONALĂ

Un învăţământ de calitate depinde evident şi de nivelul de pregătire profesională al 

cadrelor didactice.

Noi, cadrele didactice, trebuie să ne formăm continuu, să dobândim noi aptitudini şi 

competenţe, iar rezultatele se vor vedea în creşterea eficienţei actului inst ructiv-educativ şi în 

performanţele noastre şi ale elevilor noştri. De aceea, este important să participăm la cursuri de 

formare, să participăm cu lucrări la simpozioane, sesiuni de comunicări („Colocvii Didactice”), 

congrese, conferinţe, workshop-uri, să publicăm articole în reviste de specialitate etc.

De-a lungul carierei mele didactice, de aproape 20 de ani neîntrerupţi de predare la 

catedră, pot spune că am participat la numeroase cursuri de formare continuă în cadrul Casei 

Corpului Didactic Constanţa. Pentru mine, Casa Corpului Didactic, este şi va rămâne Instituţia 

Supremă care a contribuit la formarea mea personală şi profesională.



Nu pot spune că am avut ce învăţa doar de la unul dintre cursurile de formare continuă 

la care am participat. Toate au fost cursuri de calitate, susţinute de formatori cu înaltă ţinută 

morală şi profesională. Am avut chiar onoarea de a face parte din marea « familie » a 

formatorilor Casei Corpului Didactic Constanţa.

Toate activităţile teoretice şi practice au fost folositoare şi le-am diseminat la clasă.

Aplic de fiecare dată, cu mare plăcere, la o clasă nouă de dirigenţie metoda învăţată de 

la unul dintre numeroasele şi minunatele cursuri susţinute la Doamna Profesor Metodist Narciz 

Amza-INTERCUNOAŞTEREA: elevii sunt puşi în interacţiune unii cu alţii, se prezintă unii pe 

alţii, punând accentul pe preocupările lor extraşcolare, pe pasiunile fiecăruia dintre ei, se creeză 

o atmosferă plăcută, relaxată şi astfel se „sparge gheaţa”. Am descoperit astfel,de-a lungul 

anilor, că avem şi la liceele tehnologice, elevi care sunt pictori renumiţi, care sunt soprane sau 

dansatori de street dance cu premii internaţionale etc.

De la Doamna Profesor Metodist Narciz Amza am învăţat cum să elaborez un curs, cum 

să susţin un curs şi cum să mă prezint în faţa cursanţilor.

De la Doamna Profesor Metodist Anamaria Burada am învăţat şi i-am învăţat pe elevii 

mei să fie cetăţeni buni şi responsabili, să îi preocupe şi să fie sensibili la problemele 

comunităţilor din care fac parte, să se implice în rezolvarea lor.

Nu pot să nu amintesc şi faptul că am avut multe de învăţat de la colegii mei de cursuri, 

am petrecut împreună timp de calitate şi s-au legat prietenii durabile.

Exemplele ar fi nenumărate şi nu mi-ar ajunge nici timpul şi nici spaţiul pentru a vi le 

putea prezenta acum...

Important este că toate au contribuit la formarea mea şi, la rândul meu, am contribuit cu 

o mică « pietricică » la formarea şi dezvoltarea elevilor mei.

Bibliografie
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“PROIECTUL CETĂŢEANUL DE LA CURS DE FORMARE LA
y

CONŢINUT ÎN PROGRAMA ŞCOLARĂ
y y

Popescu Lavinia

Profesor de istorie, Şcoala Gimnazială “Adrian V. Rădulescu”, Murfatlar

Pentru prima dată am auzit despre cursul Proiect Cetăţeanul în 2011, la consfătuirile 

realizate la început de an şcolar, printre o mulţime de alte informaţii care ne erau transmise, ca 

urmare a consfătuirilor naţionale. Şi totuşi, denumirea şi ce ar putea să se găsească în spatele 

ei, m-au făcut să caut informaţii şi, în cele din urmă, să aflu că acest curs se ţine la Bucureşti. 

Aşa am intrat în contact cu “Proiect Cetăţeanul: Democraţie participativă”.

Experienţa dobândită la Bucureşti a fost una interesantă şi provocatoare. Atunci am aflat 

şi despre Institutul Intercultural Timişoara, partenerul din România al Reţelei Internaţionale 

CIVITAS, iniţiată de Center Education SUA. Institutul Intercultural Timişoara dorea ca, prin 

intermediul cadrelor didactice, Proiect Cetăţeanul să ajungă la elevi, motiv pentru care, încă din 

2004 avea un protocol de colaborare cu Ministerul Educaţiei.

Înarmată cu toate cunoştinţele necesare aplicării paşilor metodologiei „Proiect 

Cetăţeanul”, am utilizat-o la clasa a VII-a, iar reacţia elevilor a fost de curiozitate, implicare şi 

entuziasm. Îmi amintesc că primul proiect realizat de elevii mei s-a numit “S.O.S Bujorul 

Roşu”, iar prezentarea publică a acestuia în faţa primarului oraşului Murfatlar şi a consilierilor 

locali a fost un eveniment deosebit care i-a provocat, i-a emoţionat şi le-a confirmat importanţa 

asumării rolului de cetăţean într-o societate democratică.

Ei au avut ocazia de a înţelege conceptul de politică publică, modul în care acţiunile 

autorităţilor se diferenţiază de cele ale societăţii civile, modul în care se iau deciziile într -un 

sistem democratic şi pârghiile cetăţenilor de a participa la viaţa publică locală. Elevii au avut 

posibilitatea de a identifica şi analiza o situaţie problematică ce afectează comunitatea locală, 

pe care o cunoşteau atât de bine, şi de a propune o politică publică prin care problema să fie 

soluţionată. În parcurgerea procesului de identificare a celei mai potrivite soluţii la problema 

identificată, ei au colaborat în grupuri de lucru ce au îndeplinit sarcini precise. Parcurgerea 

paşilor unui astfel de proiect stimulează apariţia la elevi a unor atitudini pozitive faţă de 

participarea civică, le dezvoltă încrederea în propria capacitate de a contribui la schimbări în 

societate. De asemenea, ei îşi asumă responsabilităţi civice şi acţionează în mod constructiv 

pentru îmbunătăţirea situaţiei din comunitate.



Îmbogăţiţi cu experienţa prezentării proiectului în faţa autorităţilor locale, elevii mei am 

avut ocazia, rar întâlnită de altfel, de a prezenta proiectul şi în Parlamentul României, alături de 

copii veniţi din alte judeţe ale ţării, unde cadrele didactice aplicau la clasă “Proiect Cetăţeanul”, 

la orele de Cultură civică. Cu această ocazie, alături de reprezentanţii autorităţilor centrale s-a 

aflat şi o delegaţie din SUA care a apreciat contribuţia deosebită a elevilor din şcolile româneşti.

Au urmat apoi ani în care, prin intermediul Casei Corpului Didactic Constanţa, în 

calitate de formator, am transmis Proiectul Cetăţeanul la sute de cadre didactice, interesate să 

aplice metoda la clase, fie la orele de dirigenţie, fie la Cultură civică.

Activitatea neîntreruptă şi asiduă a Institutului Intercultural Timişoara a făcu posibilă 

introducerea metodei “Proiect: Cetăţeanul” în 2017, în noua programă şcolară pentru disciplina 

Educaţie socială. În 2018, Consiliul Europei a publicat Cadrul de Referinţă al Competenţelor 

pentru o Cultură Democratică în care metoda „Proiect: Cetăţeanul” este inclusă ca exemplu de 

abordare pedagogică ce contribuie la dezvoltarea acestor competenţe.

Valori Atitudini

Valorizarea demnităţii umane şi a 
drepturilor omului 
Valorizarea diversităţii culturale 
Valorizarea democraţiei, dreptăţii, 
echităţii, egalităţii şi statului de drept

Deschiderea spre alteritate culturală, 
spre alte credinţe, viziuni asupra lumii şi 
practici

❖  Respect 
*> Spirit civic
♦ > Responsabilitate
❖  Auto-eficacitate
❖  Toleranţa la ambiguitate

C o m p e te n ţe  p e n tr u  cu ltu ră  d e m o c r a t ic ă

Abilităţi de învăţare autonomi 
Abilităţi analitice şi de gândire critică 
Abilităţi de ascultare şi observare

❖  Empatie
❖  Flexibilitate şi adaptabilitate
❖  Abilităţi lingvistice, comunicative şi 

plurilingve
❖  Abilităţi de cooperare
❖  Abilităţi de rezolvare a conflictelor

Abilităţi

Cunoştinţe şi înţelegere critică privind 
propria persoană
Cunoştinţe şi înţelegere critică privind 
limba şi comunicarea 
Cunoştinţe şi înţelegere critică privind 
lumea: politică, legislaţie, drepturile 
omului, cultură, culturi, religii, istorie, 
media, economii, mediu, sustenabilitate

Cunoştinţe şl 
înţelegere critică

Noua programă şcolară recomandă alocarea a 25-30% din timpul destinat disciplinei 

pentru activităţi de învăţare bazate pe proiect. Rolul profesorului, în acest caz, este acela de 

facilitator al procesului de învăţare. Elevii urmează instrucţiunile profesorului cu privire la paşii 

care trebuie urmaţi însă, în ceea ce priveşte conţinutul, decizia le aparţine. Profesorul îi sprijină 

pe elevi să colaboreze, să se ajute, să îşi dea feedback şi să reflecteze asupra a ceea ce descoperă 

şi asupra interacţiunilor pe care le au.



Scopul principal al metodei “Proiect: Cetăţeanul”, ca de altfel al oricărui proces 

educaţional, este dezvoltarea competenţelor pentru o cultură democratică. Indiferent de 

produsul final (portofoliul şi prezentarea publică), dacă toţi elevii sunt implicaţi şi contribuie la 

rezolvarea sarcinilor, atunci ei vor dezvolta competenţe importante pe care le vor folosi pe tot 

parcursul vieţii.

Bibliografie
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FORMAREA INTRE OBLIGA TIE SI DORINŢA
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M irela Savin

profesor, Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Constanţa

În prezenta lucrare voi discuta despre actul de formare, la modul general, apoi mă voi 

centra pe nevoia de formare când discutăm despre cadrul didactic pentru ca, într -un final să mă 

axez pe nevoia mea de formare în contextul social actual.

Pentru început, trebuie să punctez faptul că societatea românească este într-o continuă 

transformare astfel încât, formarea în actul educaţional nu reprezintă o idee nouă sau 

revoluţionară în domeniul educaţiei. De-a lungul timpului, activităţile de formare au evoluat, 

totuşi, spre o strategie de joacă, punctându-se nevoia de schimbare. Perfecţionarea şi/ sau 

formarea poate fi văzută drept un proiect care merge dincolo de trezirea interesului profesorilor, 

având rolul imediat de a încuraja evoluţia profesională, pe de o parte şi dezvoltarea 

capacităţilor cognitive de nivel superior, pe de altă parte. În spaţiul românesc, formarea 

continuă a cadrelor didactice se referă, în sens strict, la dezvoltarea şi evoluţia lor pe axa 

profesională. Acest lucru este stipulat în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare. Pe scurt, după cei 4/5 ani de facultate, dacă aveai modulul 

psihopedagogic şi examenul de licenţă luat, te puteai înscrie la examenul naţional de 

titularizare. Astăzi vorbim de trei ani de facultate şi doi de masterat dacă se doreşte a se preda 

la liceu. Presupunând că s-a obţinut nota pentru titularizare, dar şi că există posturi titularizabile, 

începe, de fapt, traseul unui cadru didactic. Evoluţia în cariera didactică se realizează prin 

dobândirea gradelor didactice, dar şi prin alte examene de certificare a diferitelor niveluri de 

competenţă didactică, cum ar fi doctoratul (cu care sunt de acord din simplul motiv că ne 

dezvoltă anumite competenţe, dar nu sunt de acord cu echivalarea acestuia cu gradul I din 

simplul motiv că lucrarea pentru obţinerea gradului didactic I presupune analiza muncii de la 

clasă, iar lucrarea de doctorat presupune abstractizarea unor concepte specifice de teorie 

literară, în cazul literaturii etc.). Aşadar, principalele modalităţi de realizare a formării continue 

sunt: programele şi activităţile de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice şi psihopedagogice şi 

didactice; programele de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării 

învăţământului; cursurile de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice 

II şi I; programele de conversie profesională; studiile corespunzătoare unei alte specializări în 

domeniul licenţei.



Mai mult decât atât, trăim într-o societate a formelor fără fond, în care se punctează 

hârtia şi nu ceea ce se face la clasă, în care cursurile de formare pun accent pe orice altceva, 

mai puţin pe ceea ce eu, ca profesor am nevoie. Este bine că încercăm diferite modalităţi de a 

„elibera” programa şcolară însă neconcordanţa dintre programele şcolare, viziunile diferite 

asupra sistemului educaţional la nivel politic şi lipsa unei clase intelectuale care să modifice 

ceva în antrenarea gândirii critice la nivelul sistemului educaţional conduc spre o mai mare 

confuzie educaţională. Cel puţin aşa resimt eu acest joc din sistem, cu sistemul datorat 

oamenilor ce compun sistemul. În plus, chiar dacă oficial, în lucrările de specialitate formarea 

este văzută ca înglobând activităţi educative diferite, 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 pereţi ai şcolii, deci în afara sistemului de educaţie formală, adică la locul de muncă, în 

familie, în diferite organizaţii şi biblioteci, neoficial formarea, în contextul societăţii actuale, 

şi-a pierdut valoarea.

Prin intermediul formării, abilităţile profesorilor de a înţelege lucruri noi sunt mai mari, 

se actualizează cu noile nevoi ale elevilor. Cu toate acestea, ceea ce eu caut astăzi, pentru 

evoluţia mea, pentru dezvoltarea mea, nu prea găsesc. Dacă la începuturile mele, căutam şi 

parcă găseam cursuri care să mă stârnească, să simt provocarea, astăzi parcă trăiesc într-o lume 

perfectă, unde toţi ştiu de toate, dar nimic nu se schimbă.

Nevoia mea de formare?! Da, recunosc, simt nevoia de formare, dar nu pentru că am 

uitat să aplic o metodă, pentru că s-a schimbat programa la gimnaziu sau pentru credite, ci 

pentru a mă reinventa eu, pentru a menţine mereu viu interesul elevilor mei, pentru a nu mă 

plafona într-un univers prăfuit.

Pentru mine, din fericire, formarea este o modalitate de a rămâne copil, de a mă 

revaloriza şi de a înţelege schimbările societăţii actuale. Aşadar, nu este o chestie de 

obligativiate, ci una de interes, pasiune şi descoperire.

Nu în ultimul rând, doresc a spune un mare mulţumesc cursului care m -a făcut să mă 

întors către fiinţa mea: Mindfulness sau starea de bine, îl numesc eu ... Să scriu despre 

mindfulness pare ceva greu, este dificil, de fapt, poate şi pentru că ultimele mele luni se pot 

încadra în orice categorie numai în ceea ce reprezintă acest lexem, categoric nu. După tot ce ne - 

a prezentat, după joculeţele făcute, după trăirile avute, noţiunea de mindfulness - cred eu - este 

una a subiectivităţii trăirilor personale, este un antrenament integrator pentru minte şi pentru 

corp care ajută oamenii să îşi schimbe modul în care gândesc sau simt faţă de experienţele prin 

care trec. Cel puţin, aşa văd eu lucrurile astăzi.



Îmi asum subiectivitatea scrierii de astăzi, poate că greşesc, dar cred că mereu, indiferent 

de vârstă, de profesie etc. avem nevoie de meditaţie, de a găsi acea stare de graţie, definită drept 

mindfulnesss şi, logic, de formare. Totul ţine de modul în care noi dorim să ne dirijăm viaţa!
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G abriela Beatrice Stoian,

Profesor, Grădiniţa cu program prelungit “Dumbrava minunată”, Constanţa

Nicoleta Savu,

Profesor, Grădiniţa cu program prelungit “Periuţele mării”, Constanţa

Dezvoltarea profesională este puntea între locul unde se află azi cadrele didactice, şi 

locul unde vor fi în anii ce vor urma. Pentru modernizarea sistemului de educaţie este crucial, 

ca toate cadrele didactice să identifice noi modalităţi de comunicare şi să devină familiare cu 

noi idei, metodologii şi forme de organizare şcolare.

Metodologia C.L.I.L. a fost lansată în anul 1994 şi vizează motivarea elevilor pentru 

învăţarea limbilor nematerne prin intermediul conţinuturilor, cu scopul de a pregăti optim 

integrarea lor sociolingvistică şi multiplicarea posibilităţilor de dezvoltare a carierei 

profesionale. În ultimii 20 de ani CLIL a devenit nu numai o modalitate de învăţare funcţională 

a limbilor nematerne, dar şi o sursă de practici şi strategii inovative care îi determină pe 

profesori să îşi schimbe abordarea didactică, axându-se pe lucrul în echipă, cunoaşterea mai 

multor limbi, învăţare şi înţelegere independentă, acceptarea diversităţii culturale şi lingvistice.

Metoda C.L.I.L. se aplică şi este considerată eficientă la toate nivelurile de studiu, 

începând cu grădiniţa şi terminând cu învăţământul superior şi educaţia adulţilor, iar în ultimii 

10 ani s-a bucurat de un succes din ce în ce mai mare, întrucât extinde durata expunerii elevului 

la un context de învăţare a limbii dincolo de orele sepcial dedicate învăţării limbii. Elementul 

esenţial al acestei metode constă în faptul că elevul acumulează cunoştinţe despre un obiect de 

studiu, în timp ce ia contact cu o nouă limbă, pe care o foloseşte şi o învaţă.

Tematica cursului Metoda C.L.I.L. urmăreşte o abordare holistică, prin exemple 

practice, special concepute pentru a fi utilizate la nivel preşcolar, a adus un plus valoare 

experienţei cadrelor didactice din învăţământul preşcolar.

Competenţe vizate:

• Formarea capacităţilor de predare a unei limbi străine din perspectiva învăţării integrată

a conţinuturilor.



• Stimulare şi valorificare în construirea contextelor şi situaţiilor din perspective metodei 

C.L.I.L.

• Exersarea schemelor de dialogare în vederea perfecţionării abilităţilor de comunicare 

orală.

Punctele forte ale activităţii de formare din perspectivele formabililor:

> activităţile practice au permis înţelegerea şi exersarea elementelor teoretice, iar 

metodele de formare au fost foarte eficiente, ceea ce a permis interacţiunea cu cadrele 

didactice şi învăţarea prin joc.

>  modul de gestionare a timpului a fost benefic. În ceea ce priveşte formarea continuă, 

raportat la teoriile prezentate, experienţele împărtăşite şi exerciţiile practice care au 

îmbogăţiţ sfera de cunoaştere, prin găsirea de răspunsuri la unele dificultăţi 

profesionale.

>  măsura cea mai bună a gradului de atingere al obiectivelor cursului, au fost feedback - 

urile secvenţiale, cât şi reflexiile personale de la finalul cursului.

Cea mai interesantă idee din perspectiva cursanţilor:

• C.L.I.L. reprezintă cel mai bun cadru în ceea ce priveşte o abordare bazată pe conţinut 

bilingv.

• Metodologia C.L.I.L. aplicată în intervalul 2-5 ani, ajută copilul la învăţarea unei limbi 

străine.

• Educaţia timpurie este perioada propice predării duale a unei limbi străine.

• Metoda C.L.I.L. este un concept educaţional care promovează predarea integrată a 

limbii străine în grădiniţă.

• Educaţia timpurie nu este pentru toţi copiii, ci pentru fiecare copil în parte.

• Învăţarea integrată a conţinutului şi limbii (C.L.I.L.) joacă un rol important în educaţia 

lingvistică.

Motivul participării la curs:

□ 37 % - pentru informaţia teoretică implicată de tema cursului

□ 47 % - pentru instrumente de lucru pe care le voi folosi în activitatea mea 

10 % - pentru a găsi răspunsuri la unele dificultăţi profesionale

□ 6 % - pentru schimbul de experienţe profesionale



■  informaţia teoretică

■  instrumente de lucru

■  răspunsuri la unele 
dificultăţi profesionale

Gradul de participare al cadrelor didactice din învatamantul preşcolar la cursul de

formare continuă Metoda C.L.I.L.
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Predominanta participării la curs indică mediul urban, dar interesul este constant şi pe 

mediul rural, acest fapt, determinând interesul cadrelor didactice, pentru metode şi 

tehnici noi de predare în învăţământul preşcolar.
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Formarea continuă reprezintă o preocupare importantă în dezvoltarea personalităţii, ce 

se realizează prin activităţi educative desfăşurate de-a lungul vieţii (lifelong learning) cu scopul 

de a spori cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele profesionale.

Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea 

de perfecţionare a cadrelor didactice, linii conturate la nivelul sistemelor de învăţământ, prin 

consolidarea reformelor deja întreprinse şi reevaluarea priorităţilor într-o societate bazată pe 

tehnologii avansate. Putem spune că formarea continuă este un proces de lungă durată şi de 

învăţare permanentă, un ansamblu de activităţi şi practici ce amplifică cunoştinţele, 

perfecţionează deprinderile şi dezvoltă atitudinile profesionale pentru a eficientiza activitatea 

cadrelor.

Făcând o tranziţie către sistemul românesc de formare continuă a cadrelor didactice, 

putem sublinia faptul că formarea este benefică mai ales în ideea schimbărilor prin care trece 

sistemul educaţional, schimbări care aduc în prim plan nevoia de a se identifica acele modalităţi 

pe care şcoala poate să le folosească cât mai rapid şi eficient de a pregăti cadrele didactice să le 

răspundă.

Una din provocările sistemului românesc a fost trecerea către învăţământul incluziv, 

motiv pentru care am şi participat la stagiul de perfecţionare cu tema ,,Strategii educaţionale 

incluzive ”.

Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental -  un învăţământ pentru toţi, împreună 

cu toţi - care constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în 

experienţe şi bune practici de integrare/incluziune. Populaţia şcolară se divide în două categorii: 

copii normal dezvoltaţi şi copii cu cerinţe educative speciale, cu nimic vinovaţi de situaţia lor 

deosebită, ponderea lor în clasele de elevi din mai toate şcolile fiind considerabilă. Ei au nevoie 

de ajutor, pentru că toţi au dreptul la educaţie, pentru că toţi sunt capabili să înveţe, pentru că 

toţi au de câştigat, chiar şi cei cu dezvoltare normală, care se vor obişnui cu diversitatea, cu 

faptul că nu e nici o problemă dacă aceşti copii sunt diferiţi.



Prin politicile aplicării noilor educaţii, se promovează includerea tuturor copiilor în 

sistemul educaţional, de la cei cu nevoi speciale, la cei cu dezvoltare normală, cuprinderea 

incluzivă a copiilor supradotaţi, diferenţierea capacităţilor de lucru şi asimilarea cunoştinţelor 

după nevoi şi capacităţi, diferenţiat dar nediscriminatoriu, flexibilizarea conţinuturilor 

curriculare, personalizat şi adaptat fiecărei categorii de copil educat.

Altfel spus, şcolile incluzive sunt acele şcoli deschise, prietenoase în care se urmăreşte 

flexibilizarea curriculumului, ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare, evaluare 

permanentă şi formativă a elevilor, precum şi parteneriatul educaţional, iar educaţia incluzivă 

se referă în esenţă la înlăturarea tuturor barierelor în învăţare şi asigurarea participării tuturor 

celor aflaţi în situaţii de risc sau vulnerabilitate la excludere şi marginalizare.

Activitatea didactică pe care am desfăşurat-o la clasă în anii care au presupus procesul 

de integrare a avut un parcurs şi o evoluţie corespunzătoare nivelului de cunoştinţe şi de practică 

educaţională corespunzător fiecărei etape.

Fără să beneficiem, în prima perioadă, de sprijin specializat în unitate, am cuprins totuşi, 

an de an, din spirit umanitar, obligaţie profesională şi, pană la urmă din solidaritate cu părinţii 

şi copiii cu aceste probleme, copii cu diferite tipuri de dizabilităţi fizice sau intelectuale. De 

asemenea, am avut la clasă copii din categorii sociale defavorizate (foarte săraci), copii din 

familii ce sunt tolerate selectiv (minoritari-rromi), copii aflaţi în plasament familial.

În etapa de început am lucrat, aş putea spune, cu aceşti copii fără să particip la cursuri 

în specialitate şi adesea aveam temeri cu privire la modul corect sau greşit de abordare a 

cazurilor din clasă. Ulterior, pe parcursul anilor, prin studiu individual şi participarea la acest 

curs de formare am fost determinată să cred că suntem pe drumul corect, dar nu şi final al 

includerii copiilor din toate categoriile în clasele cu componenţă predominant normală.

Trebuie să recunosc faptul că nu am fost pregătită să lucrez cu astfel de cazuri, a trebuit 

să mă documentez, să improvizez, să mă adaptez situaţiei. Mi -a trebuit multă răbdare, 

consecvenţă, obţinerea toleranţei din partea copiilor din clasă şi a părinţilor lor deopotrivă.

Una dintre situaţii a fost un băiat cu deficienţă severă de limbaj ce l-am monitorizat pe 

durata a patru ani şcolari iar altă situaţie a fost un copil cu comportament autist. Tematica 

parcursă în cadrul cursului ,,Strategii educaţionale incluzive ” m-a ajutat foarte mult, deoarece 

am reuşit să elaborez strategii corespunzătoare de rezolvare a situaţiilor problematice specifice 

instruirii şi integrării acestor copii. Au dovedit că pot lucra şi socializa, că se pot integra uşor. 

Primul subiect avea dezvoltare fizică sub media de varstă, dar i-am oferit sprijin, program de 

lucru personalizat, la început nefiind specialist în unitate şi chiar dacă nu se recupera, a făcut 

progres.



Implicarea cadrelor didactice este condiţia majoră în realizarea intregră rii copiilor cu 

cerinţe educative speciale în viaţa şcolară şi socială. În acest demers la clasă, pentru a favoriza 

integrarea cât mai rapidă a subiectului dar şi a altor copii cu nevoi speciale, am valorificat 

sensibilitatea deosebită a acestora şi disponibilitatea de a oferi şi de a primi afecţiunea celor din 

jur. Ne apropiem de copilul cu cerinţe educative speciale cu încredere şi disponibilitate de a 

face tot posibilul să-l ajutăm. În aceste condiţii va accepta observaţia critică, chiar şi dojana, 

reacţionând spre corectare, nu izolându-se.

Am avut mai multe cazuri şi pot spune că, în urmă cu caţiva ani, cand am început să 

cuprindem astfel de copii, odată cu desfiinţarea sau reducerea amplorii centrelor speciale, mi - 

am manifestat temerea că nu voi putea răspunde corect, profesionist la astfel de situaţii.

În practica şcolară am regăsit destul de rar o componenţă esenţială a personalizării 

învăţării, ce presupune utilizarea unor strategii variate de predare şi învăţare, care să valorizeze 

la maxim potenţialul fiecărui copil.

În primul rând, pentru ca activitatea instructiv -  educativă să fie profitabilă pentru toţi 

elevii, aceasta trebuie să se realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea 

activităţii de instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere şi ritmul 

de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte.

Pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să 

aibă un caracter integrat, iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată 

particularităţilor elevilor.

Caracterul integrat al învăţământului ne pune în faţa problematică a situaţiei în care un 

copil cu handicap este integrat într-o clasă obişnuită. În fapt este vorba pe de o parte de situaţia 

copilului respectiv, iar pe de altă parte, de situaţia clasei în care este integrat. Sub ambele 

aspecte, ceea ce urmărim este o bună înţelegere reciprocă, o existenţă socială normală a copiilor, 

în ciuda diferenţelor existente. Pentru copilul cu handicap aceasta înseamnă a fi înţeles şi 

acceptat, cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce poate aduce vieţii de grup. Această normalizare a 

relaţiilor este benefică şi pentru ceilalţi elevi, care învaţă să respecte dreptul la diferenţă, sa fie 

solidari cu semenii lor care întâmpină dificultăţi în viaţă.

Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie 

să simtă că este apreciat ca individ. Astfel, elevii vor participa la procesul de învăţământ după 

posibilităţile fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în 

consecinţă.



Educaţia incluzivă va permite copilului cu C.E.S să trăiască în familie, să înveţe într-o 

clasă cu copii valizi, să dobândească abilităţi indispensabile unei vieţi normale, cu posibilităţile 

pe care le are şi cu potenţialul pe care-l dezvoltă într-o ambianţă echilibrată.

În concluzie, şcoala incluzivă este o scoală deschisă tuturor, cu un curriculum care5 s s 5

reprezintă diversitatea, în care fiecare copil beneficiază de acces egal la o educaţie de calitate. 
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Într-o societate aflată în continuă schimbare, învăţarea permanentă nu mai e un lux, ci 

o condiţie necesară pentru adaptarea la cerinţele profesionale, sociale, economice şi 

informaţionale ale ariei de activitate în care evoluează specialiştii din fiecare domeniu. În 

ultimii ani, educaţia pe tot parcursul vieţii (life long learning) a devenit o prioritate a sistemelor 

de învăţământ la nivel global. Chiar dacă rolul educaţiei de bază, formale, rămâne esenţial, 

învăţarea permanentă, împreună cu educaţia nonformală, vin să personalizeze şi să dezvolte 

aptitudini cât mai aproape de cerinţele pieţei şi societăţii, pe de o parte, şi priceperea şi sufletul 

celui care învaţă, pe de altă parte.

Politica în domeniul învăţământului şi formării profesionale a cadrelor didactice are 

drept scopuri principale asigurarea unui nivel înalt de educaţie şi formare pentru toţi cetăţenii, 

promovarea creşterii spirituale a naţiunii şi dezvoltarea capacităţii populaţiei de a face alegeri 

independente. Şcoala are un rol important ca fundaţie pentru viitor şi ca factor principal 

responsabil cu dezvoltarea competenţelor profesionale. În consecinţă, perfecţionarea continuă 

a cadrelor didactice devine o investiţie superioară în creşterea calităţii muncii şi a vieţii

Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor personalului didactic implicat în asigurarea 

calităţii în învăţământ presupune formarea noilor competenţe, dar şi adaptarea cunoştinţelor 

asimilate la cerinţele noilor sisteme conceptuale de educaţie pentru asigurarea unei pregătiri 

psihologice şi pedagogice, didactice şi practice de înaltă calitate, în acord cu direcţiile actuale 

şi de perspectivă în domeniul educaţional, al teoriei şi practicii curric uiumului, al psihologiei 

învăţării, al tehnologiei informaţiei şi comunicării, al proiectării şi evaluării în condiţii de 

calitate şi eficienţă a procesului de învăţământ, se urmăreşte realizarea unui învăţământ 

formativ, modern, centrat pe elevi şi orientat pragmatic spre nevoile reale ale şcolii româneşti, 

în contextul integrării europene.

În urma participării la cursul de „Management pentru o Şcoală Europeană”, organizat 

de Casa Corpului Didactic Constanţa, am rămas profund impresionată de impecabila 

organizare, de competenţa formatorilor şi de grupul de cadre didactice din care am făcut parte. 

A fost o experienţă memorabilă, din care am acumulat importante informaţii şi comperenţe, am



cunoscut cadre didactice implicate. M-a impresionat coeziunea grupului de cursanţi, m-am 

simţit apreciată, am primit ajutor ori de câte ori am avut nevoie.

Am fost profund emoţionată în urma desfăşurării unui joc, în care toţi ce cei din grupă 

împreună cu doamna formator, ne-am lăsat câte un mesaj pe o foaie lipită pe spate. A avut ca 

scop creşterea stimei de sine, crearea unei atmosfere plăcute, de asigurare de sprijin reciproc şi 

încurajare.

Am reţinut un filmuleţ „How move my cheese?”, care mi-a dat de gândit, că nu trebuie 

să ne oprim, cât de important este să ieşim din zona de confort şi că doar prin muncă, 

perseverenţă, gândire pozitivă putem să ajungem acolo unde ne dorim, să ne atingem toate 

obiectivele propuse.
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M otto :,, Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu seamană cu 

nici o alta, o meserie care nu se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru. O meserie aspră şi 

plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu e permisă, 

unde pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare, o meserie care epuizează şi înviorează, 

ingrată şi plină de farmec » (Victor Hugo).

Schimbările produse în societate şi prognoza accelerării schimbărilor în etapele ce vor 

urma impun ca necesară nu numai adaptarea sistemelor educative la noile realităţi economice, 

sociale, culturale şi ştiintifice, ci şi formarea în cadrul acestor sisteme a capacităţii de reglare 

continuă şi de autoperpetuare a adaptabilităţii.

Din această perspectivă principiile educaţiei permanente devin linii orientative pentru 

acţiunea educativă în general, iar educaţia adulţilor constituie un segment a cărui accentuare 

poate fi considerată un element prioritar. Trăind într-o societate bazată pe cunoaştere, indivizii 

sunt puşi în situaţia de a-şi structura permanent propriul mod de acces la informaţie şi propria 

capacitate de selectare a informaţiilor.

□ Formarea reprezintă, în acest context, o acţiune de modelare a educatului 

conformă cu exigenţele societăţii actuale;

□ Formarea cadrelor didactice constituie o strategie prin care se poate asigura 

dezvoltarea calităţii învăţământului;

□ Calitatea în educaţie presupune şi puterea acesteia de diferenţiere în funcţie 

de nivelul formării, de înzestrarea intelectuală a celor formaţi , de competenţele cerute 

de piaţa muncii.

Este evident rolul formării continue pentru realizarea calităţii în educaţie, întrucât 

sistemele educative se caracterizează prin dinamism; formarea devine o pârghie importantă 

pentru a asigura reorientarile necesare ale educaţiei.



Formarea continuă profesionalizează formatorul educaţional, încât domeniul să 

răspundă nevoilor personale ale beneficiarilor educaţiei şi obiectivelor educaţiei.

Cu regret, se constată că nu întodeauna această necesitate este conştientizată de către 

cadrele didactice şi echipele manageriale.

Cauza merită a fi căutată în dimensiunea motivaţiei şi motivării. Instituţia de învăţământ 

deseori este asemuită unui mecanism, funcţionarea căruia depinde de buna pregătire a fiecărei 

piese.

Atunci când oamenii nu vor şi/ sau nu pot să realizeze obiectivele instutuţiei de 

învăţământ, adică nu au motivaţia necesară şi pregătirea corespunzătoare, obiectivele nu vor fi 

realizate şi „mecanismul” va funcţiona cu dificultate, neperformant.

Motivarea reprezintă modalitatea prin care se integrează satisfacerea necesităţilor şi 

intereselor individuale ale cadrelor didactice în realizarea obiectivelor instituţiei educaţionale -  

stimularea angajaţilor în vederea îndeplinirii sarcinilor într-un mod satisfăcător;

Motivaţia - necesităţile şi interesele individuale. Este nevoie de cunoaşterea nevoilor 

cadrelor didactice pentru a determina influenţa satisfacerii acestor nevoi asupra antrenării 

corpului didactic la realizarea obiectivelor propuse în formarea continuă a competenţei 

didactice însă nu trebuie confundaţi termenii nevoie şi motivaţie:

□ Motivaţia (latinescul movere -  stare interioară care pune în mişcare 

un individ) este „o forţă care acţionează asupra unei persoane pentru a o împinge 

către realizarea unui obiectiv într-o manieră specifică”;

□ Nevoia este „o lipsă resimţită la un moment dat de o persoană”

Nevoia poate deveni fundament al motivării cadrului didactic spre creşterea

performanţei sale profesionale, dacă avem curajul s-o identificăm şi să construim pe ea un 

instrument viabil şi autentic ce va contribui la formarea motivaţiei durabile sp re formare 

continuă.

Pentru a determina finalitatea dorită în formarea/ autoformarea continuă a fiecărui cadru 

didactic este necesar ca fiecare dintre participanţi să contureze portretul profesorului ideal, 

menţionând ce cunoştinţe/ abilităţi/ atitudini trebuie el să posede. Sarcina are menirea de a crea 

un etalon personal pentru fiecare cadru didactic şi a servi drept imbold de-ai corespunde cât mai 

mult.

Printre cele mai frecvente caracteristici identificate profesorii în portretul ideal:

- să cunoască foarte bine materia de studiu;

- să fie responsabil;

- să iubească copii;



- să studieze permanent;

- să respecte colegii.

În contextul unui învăţământ centrat pe parteneriat şi calitate în educaţie considerăm a 

fi benefic a-i oferi cadrului didactic oportunitatea de a reflecta asupra cadrului său professional.

Se impune întrebarea „De ce muncesc profesorii?”, propunându-le să formuleze 

motivele care-i fac să muncească şi să se menţină în profesiunea didactică.

Pentru a descoperi adevăratele dominante motivaţionale, care pot fi folosite în 

motivarea cadrului didactic spre formarea continuă, ne-am întrebat: “Ce aduce cea mai mare 

satisfacţie în muncă unui profesor din învăţământul preuniversitar?”

Astfel munca în sine nu totdeauna este plasată pe axa satisfacţiei, în schimb deseori apar 

pe această axă modalităţile de supervizare şi control.

Pentru a obţine o îndeplinire satisfăcătoare a sarcinilor, cadrul didactic trebuie să 

diminueze factorii care produc insatisfacţie.

Totodată este bine să realizăm motivarea cadrului didactic spre formare continuă şi 

dezvoltare profesională nu unidirecţional, ci în contextul evoluţiei sale complexe ca 

personalitate, de aceea următoarea treaptă a motivării din cadrul unui stagiu de formare are în 

vizor întreg universul personal al celor formaţi.

În calitate de formabil, din perspectiva directorului de unitate de învăţământ, am 

participat la Programul de formare continuă Management educaţional pentru o scoală 

europeană, desfăşurat de Casa Corpului Didactic, care a contribuit semnificativ la formarea şi 

dezvoltarea competenţelor manageriale proprii, prin obiectivele propuse. Programul este 

destinat persoanelor care sunt manageri la diferitele niveluri în cadrul sistemului şcolar, dar şi 

aspiranţilor la poziţii manageriale, de îndrumare sau control, urmărind să formeze managerul 

de şcoală performant, prin dezvoltarea competenţelor manageriale autentice care, alături de 

cunoştinţele dobândite, să determine crearea unei viziuni holistice şi flexibile asupra actului 

educaţional instituţionalizat. Scopul cursului a urmărit să introducă participanţii în teoria 

managementului, plecând de la Henri Fayol (funcţii manageriale) şi Henry Mintzberg (roluri 

manageriale), cele două teorii manageriale care stau la baza înţelegerii managementului general 

şi educaţional.

Un rol important în desfăşurarea cursului şi în transmiterea conţinuturilor proiectate, l

a avut, îmbinarea dintre partea teoretică (35%) şi partea practică (65%). Alternanţa aceasta, a 

făcut să consolideze şi să explice mai bine cursanţilor, modalităţile optime prin care îşi pot 

planifica, organiza şi coordona activităţile manageriale.



Conţinuturi0

■  Teorie

■  Activităţi practice

Formarea continuă este o necesitate permanentă a cadrelor didactice indiferent de 

domeniul profesional şi de nivelul pregătirii fiecaruia, deoarece nici o profesiune nu cere 

practicantului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de PROFESOR, pentru că în nici 

una nu se lucrează cu un material mai preţios, mai complicat şi mai sensibil decât omul în 

devenire.
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MOTIVAREA CADRELOR DIDACTICE 
PENTRU FORMAREA CONTINUĂ

Motto: Educaţia nu este pregătirea pentru  viaţă. Este însăşi viaţa.

(John Dewey)

Vasilescu Roxana Violeta,

Profesor, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu”, Mangalia

Într-o societate aflată în continuă schimbare, învăţarea permanentă nu mai e un lux, ci 

o condiţie necesară pentru adaptarea la cerinţele profesionale, sociale, economice şi 

informaţionale ale ariei de activitate în care evoluează specialiştii din fiecare domeniu.

Dezvoltarea personal şi socioprofesională a cadrului didactic presupune actualizarea 

competenţelor de bază (pedagogice, de specialitate), însuşirea de noi competenţe, aplicarea 

competenţelor de bază la nivelul didacticii specialităţilor, iniţierea în utilizarea unor noi 

strategii, metode, mijloace de predare - învăţare - evaluare. Se urmăreşte favorizarea 

interdisciplinarităţii pe fondul valorificării conceptelor de bază, stimularea cercetării 

pedagogice şi inovaţiei la nivel individual şi în grup sau echipă, aplicarea paradigmelor 

educaţionale la nivelul şcolii şi al clasei, conform curriculumului şi noilor abordări în 

managementul educaţiei, precum şi dezvoltarea comportamentelor psihosociale necesare 

managementului resurselor umane.

Rolul cadrelor didactice este astăzi redimensionat prin accentul pus pe nevoia de 

profesionalizare a activităţii de predare, care presupune asumarea responsabilităţii pentru 

propria dezvoltare profesională, în perspectiva învăţării permanente. De asemenea, 

implementarea de schimbări în sistemele de educaţie, în acord cu documentele europene care 

definesc competenţa ca rezultat al învăţării reprezintă noi provocări pentru cariera didactică, 

prin solicitarea de noi atribuţii şi noi competenţe în proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de 

predare - învaţare.

În literatura de specialitate, cultura profesională poate fi definită drept un ansamblu 

specific de valori, credinţe conducătoare, reprezentări, înţelesuri, căi de gândire, împărtăşite de 

membrii unui grup profesional ca urmare a unei educaţii comune, ansamblu care determină 

modurile în care aceştia se vor comporta în exercitarea profesiunii respective şi care sunt



transmise noilor membri drept corecte. Caracterizată drept o clasă de activităţi specifice, 

profesia, în general şi profesia de cadru didactic -  în special - este menită sa reflecte:

>  Cunoştinţe teoretice înalt specializate, de un nivel elevat şi o metodologie 

caracteristică de instrumentalizare în practică - din această perspectivă solicitându-se 

iniţiativă şi creativitate din partea celui care profesează;

>  Formare specializată, de nivel universitar, cu dominantă ştiinţifică, dar şi 

cu o componentă practică însemnată;

>  Un sistem propriu de valori, transmis prin formarea specializată şi 

respectarea codului

deontologic specific.

Instituţia de învăţământ este asemuită deseori unui mecanism a cărui funcţionare 

depinde de buna pregătire a fiecărei componente. Atunci când oamenii nu vor şi/sau nu pot să 

realizeze obiectivele instituţiei de învăţământ, adică nu au motivaţia necesară şi pregătirea 

corespunzătoare „mecanismul” va funcţiona cu dificultate.

Deficienţele constatate scot în evidenţă următoarele aspecte:

-unii profesori nu iau în considerare faptul că elevii au un ritm de învăţare diferit şi nu 

sunt preocupaţi în a asigura un parcurs educaţional personalizat elevilor. Abordarea diferenţiată 

nu este una facilă; ea presupune solide cunoştinţe psiho-pedagogice, abilităţi pedagogice, tact 

pedagogic şi un volum suficient de mare de timp;

- dificultăţi legate de adaptarea conţinuturilor la cerinţele diferite ale elevilor, dar şi 

dificultăţi legate de motivarea şi captarea interesului acestora;

- preocupare redusă pentru prezentarea lecţiilor în manieră variată (vizual -iconic, 

auditiv, kinestezic), astfel încât să menţină nivelul de interes al elevilor faţă de învăţare;

- predarea în cazul elevilor cu CES;

-asigurării caracterului practic-aplicativ al abordărilor didactice, corelarea învăţării cu 

situaţii reale de viaţă.

Formarea continuă are ca sarcină să rezolve aceste deficienţe deoarece este un proces 

de dezvoltare şi invenţie, care foloseşte în mod raţional mijloacele disponibile, tehnologiile 

convenabile prin care orice cadru didactic poate învăţa la orice vârstă.

Form area continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se 

realizează printr-un sistem de instituţii, organizaţii şi structuri ale acestora, între care se 

stabilesc relaţii ierarhice şi relaţii funcţionale menite să asigure coerenţa, compatibilitatea şi 

respectarea standardelor de calitate în proiectarea, realizarea şi evaluarea programelor de 

formare continuă la nivel naţional.



Obiectivele esenţiale ale form ării continue sunt urm ătoarele:

• dezvoltarea individuală şi profesională prin achiziţionarea de noi competenţe 

(didactica disciplinei, iniţierea în noile tehnologii);

• sporirea calităţii sistemului educaţional;

• cunoaşterea ambianţei sociale.

Principalele forme de organizarea form ării continue/perfecţionării personalului 

didactic din învăţăm ântul preuniversitar sunt:

(1) a)activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de 

învăţământ sau pe grupe de unităţi, respectiv comisii metodice, catedre şi cercuri 

pedagogice;

b) sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane şi schimburi de 

experienţă pe probleme de specialitate şi psihopedagogice;

c) stagiile periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor 

educaţiei;

d) cursurile organizate de societăţi ştiinţifice şi alte organizaţii profesionale ale 

personalului didactic;

e) cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi 

psihopedagogice;

f) stagii/programe realizate prin activităţi de mentorat pentru dezvoltarea profesională;

g) cursurile de pregătire şi examenele pentru obţinerea definitivării în învăţământ 

sau a gradelor didactice;

h) cursurile de pregătire şi perfecţionare pentru personalul de conducere, de 

îndrumare şi de control, potrivit unor programe specifice;

i) bursele de perfecţionare şi stagiile de studiu şi documentare, realizate în ţară şi 

în străinătate;

j) cursurile postuniversitare de specializare;

k) studiile universitare de masterat;

Participarea profesorilor la un program de formare structurat, care cuprinde formare 

continuă directă, colaborativă, dialoguri profesionale, va determina schimbări pozitive 

semnificative în prestaţia didactică a acestora, precum şi a elevilor cu care lucrează.

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 maniere eficiente de interacţiune cu elevii. De asemenea, dezvoltarea unei unităţi 

şcolare este legată strâns de perfecţionarea personalului. Această necesitate trebuie



conştientizată atât de cadrele didactice cât şi de echipele manageri ale. Echipele manageriale 

trebuie să stimuleze cadrele didactice care prezintă interes pentru dezvoltarea personală prin 

activităţi de formare continuă, deoarece acestea sporesc calitatea actului didactic şi prestigiul 

unităţii şcolare.

Dinamismul, flexibilitatea, receptivitatea la nou si reflecţia critică definesc profesia 

didactică modernă. Un cadru didactic care este performant în profesia sa este motivat de 

rezultatele obţinute cu elevii săi să rămână în învăţământ şi să performeze în continuare. Din 

această cauză, unul din cele mai importante aspecte este menţinerea motivaţiei pentru 

dezvoltarea profesională pe toată perioada carierei didactice.

Profilul cadrului didactic de succes include următoarele caracteristici:

- predarea într-o manieră accesibilă elevilor si disponibilitatea pentru susţinerea 

progresului elevilor săi;

- bună pregătire profesională;

- flexibilitate adaptativă;

- disponibilitate pentru formare profesională.

A fi profesor înseamnă, în cele din urmă, un risc asumat. Prin excelenţă, profesia 

didactică presupune permanenta formare şi dezvoltare a cadrului didactic, astfel încât acesta să 

îi poată oferi celui pe care îl învaţă o perspectivă comprehensivă asupra domeniului pe care îl 

predă. Cadrul didactic din orice specializare se angajează astfel într-un proces de formare care 

îi va dezvolta cariera periodic până la finalul acesteia.

În concluzie, formarea si perfecţionarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o 

prioritate esenţială având un real impact în creşterea calităţii serviciilor, contribuind la 

îmbunătăţirea continuă a sistemului naţional de educaţie în sensul adaptării la noile exigenţe 

sociale.
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