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Căutăm împreună „idei din dragoste față de educație și promisiunea pe 
care copiii noștri ne-o fac pentru un viitor care să fie ALTFEL.” 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 1      

Dascălul creează magia 
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Angela Borcea, 

Profesor, Liceul Teoretic, Negru Vodă 

 

Dinamica actuală presupune o implicare activă în cadru procesului de învățământ, atât 

din partea elevilor, cât și a cadrelor didactice în a oferi pe piața muncii și în societate oameni 

capabili de a lua decizii și de a-și asuma cu  responsabilitate, pe cale pașnică, ceea ce au realizat. 

Nu numai elevul este cel care are datoria de a se dezvolta pe zi ce trece, ci și profesorii își iau 

un astfel de rol, optând pentru a merge să se califice și să aprofundeze cunoștințele din 

specialitatea pe care o predau, să-și lărgească perspectiva asupra principiilor societății și să 

deslușească noi căi de a relaționa cu materia primă a muncii sale, elevul. 

Acest fenomen este posibil în momentul în care profesorul se hotărăște să participe la 

anumite stagii de formare, grade didactice, workshopuri sau cursuri de formare continuă, și să 

aplice în cadrul grupului pe care îl manageriază ceea ce a învățat acolo. În afara capacității 

profesorului de a transmite elevilor cunoștințele specifice domeniului în care s-a specializat, el 

trebuie să se confrunte, în cât mai multe cazuri cu o problemă majoră, violența. La trei dintre 

cursurile la care am participat anul acesta am învățat cum să combin și să utilizez diferite tehnici 

de combaterea violenței, cu metodele activ - participative, ce transmit informații de limba și 

literatura română, și cu mijloacele IT, atât de atractive pentru noua generație, pentru a dezvolta 

un comportament nonviolent sau pentru a domoli instinctele violente de care m-am lovit la 

unele clase. Am încercat astfel, prin strategiile utilizate să îi fac să rezolve neînțelegerile pe care 

pașnică, prin cooperare, deprindere pe care o dezvoltă mai ales prin implicarea în rezolvarea de 

sarcini în cadrul unei metode activ - participative. Conceptul aduce în prim plan competența 

noastră de a-l atrage în permanență pe elev în actul de învățare și de a-i da acestuia certitudinea 

că poate reuși prin forțele proprii și că este un actant fundamental în dobândirea de noi 

cunoștințe și comportamente. Motivația mea exterioară a fost una care a plecat de la a lucra cu 

un colectiv de clasa a V-a numeros, cu 40 de elevi înscriși, proveniți de la două doamne 

învățătoare, puțin reticenți la nou, refuzând să se accepte unul pe celălalt. Misiunea a fost și mai 

incitantă, deoarece am fost desemnată și        profesorul - diriginte al acestei clase. De asemenea, 

a fost o provocare și schimbarea programei, respectiv a modalității de a aborda conținuturile. 

IMPLICAREA ACTIVĂ A ELEVILOR ÎN PROPRIA 

FORMARE ȘI PROMOVAREA NONVIOLENȚEI 
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Unul dintre cursurile care m-au ajutat destul de mult în demersul meu a fost cel de Combatere 

a violenței și a discursului instigator la ură prin activități de educație nonformală, deoarece 

am început să aplic la scală diferite strategii, care să îi apropie, mai ales în cadrul orelor de 

consiliere și dezvolatere personală. Un prim exemplu ar fi utilizarea tehnicii Te rog/ Mulțumesc/ 

Cu plăcere  - după mai multe incidente de violență verbală, la una dintre ore am stabilit perechi, 

care au avut sarcina de a realiza mici dialoguri, pe teme din viața de zi cu zi, în care trebuiau să 

utilizeze astfel de replici. Am perpetuat practica, iar la începutul fiecărei ore, prin schimbarea 

partenerului, 5 minute, aveau loc astfel de discuții, punându-i față în față chiar pe acei copii 

care au fost implicați în actele de violență. Am observat că după o perioadă de timp aceste 

cuvinte au intrat în vocabularul lor, folosindu-le fără a le mai atrage eu atenția. O altă strategie 

carea dat roade a fost aceea a utilizării metodei mozaicului, insă nu pornind de la conținut 

științific, ci de la hobby-uri. Astfel, am grupat elevii în funcție de hobby-ul comun, iar apoi, am 

schimbat actanții in grupuri mixte, facându-i astfel să se cunoasă și să se înțeleagă mai bine prin 

ceea ce îi pasionează. Au reușit să afle lucru noi unul despre celălalt, au renunțat treptat la actele 

de violență verbală și s-au depășit barierele faptului că veneau din clase și medii diferite. Nu 

am ignorat faptul că pentru ei jocul reprezintă încă o formă de cunoștere, drept urmare, în cadrul 

Săptămânii Altfel, am participat alături de ei la diverse jocuri, iar tot ceea ce aveau să le 

transmită celorlalți, chiar dacă nu le convenea ceva, trebuiau să o spună pe un ton calm și să 

aștepte justificarea celuilat. Au fost antrenați în jocuri care presupuneau atingerea celuilalt într-

un mod pașnic, precum Pizza și Mașina de spălat, în carea atât blatul, cât și cuva erau 

reprezentate de spatele colegului care se afla în fața sa. 

Jocul de rol este o metodă eficientă încă în antrenarea elevilor de gimnaziu și în cadrul 

orelor de specialitate. Noua programă presupune obișnuirea elevilor să își exprime emoțiile. 

Fiecare elev și-a desenat palma și apoi pe fiecare deget câte o emoție care il definește, iar pentru 

a observa dacă îl cunosc colegii, a trebuit ca aceștia să spună în ce situație se află colegul lor în 

funcție de emoticon. Asumându-și rolul fiecărui desen, elevul s-a prezentat apoi în fața 

colegilor, ajungând astfel să empatizeze și să renunțe la a mai râde unul de celălalt, evitând 

astfel conportamentul violent. 

O altă formă de organizare a clasei care îi apropie pe elevi și îi face să coopereze este 

munca în echipă, elevii, avânt ca temă de lucru, pornind de la textul suport Zâna Zorilor de Ioan 

Slavici, să realizeze prima copertă a cărții, ținând cont și de caracteristicele textului multimodal. 

Și-au acceptat părerile și rexultatul muncii lor a fost pe măsură: 
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În cadrul cursului Strategii didactice pentru un traseu metodic optim am descoperit noi 

metode și tehnici de a-i aduce pe copii mai aproape de materie și de a-i face să renunțe la 

respingere. Am utilizat metoda cadranelor, elevii lucrând iară în echipe, în cadrul unei lecții de 

receptare a mesajului unui text scris. Pe cele patru cadrane ei au completat informațiile cerute: 

-  starea de spirit indusă de text; -  reprezentarea unei imagini, a unei sintagme din text; -  

alegerea a trei cuvinte-simbol din text şi propunerea unui titlu; -  cvintetul. Faptul că au lucrat 

în echipe și și-au putut exprima părarea, care a fost acceptată de ceilalți a reprezentat un plus 

pentru unirea colectivului. 

Așadar, perfecționarea permanentă a profesorilor evidențiază capacitatea nostră de 

adaptabilitate la nou și dorința de a împărtăși cu ceilalți ceea ce am acumulat până în acel 

moment al carierei noastre, fiind ghidați de un singur scop, de a oferi lumii un produs cu un 

nivel de cultură ridicat și cu posibilitatea de adaptare la viața de zi cu zi, fără a face apel la 

tehnici violente. O viziune nouă a cadrului didactic deschide noi orizonturi elevului, omului 

adult de mâine. 

 

Bibliografie 

1. Cerghit, Ioan,  Metode de învățământ, București, EDP, 1976. 

2. Cojocăreanu, Gabriela, Vâlceanu, Alina, Didactica specialității - limba și literatura 

română, Craiova, Arves, 2013. 

3. Oprea, Crenguţa – Lăcrămioara, Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 2007. 

4. Pânișoară, Ion – Ovidiu,   Comunicarea eficientă, București, Polirom, 2008. 
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Călin Mihaela – Marinela, 

Profesor, Colegiul Tehnic “Nicolae Titulescu”, Medgidia 

Vasilescu Rodica – Lenuţa,  

Director, Colegiul Tehnic “Nicolae Titulescu”, Medgidia 

 

 

În studiul său, “Metodica predării limbii şi literaturii române”, Marilena Pavelescu 

aminteşte despre predarea integrată, ca un “model comunicativ – funcţional adoptat de 

programă ce propune abordarea studiului limbii din perspective funcţiei de comunicare. 

Unităţile lingvistice nu mai interesează în sine şi pentru sine, ci pentru rolul pe care îl au în 

procesul de comunicare şi de transmitere a informaţiei”.  

O activitate extracurriculară, cum este cea care aniversează naşterea lui Mihai 

Eminescu, devine un prilej nu doar de transmitere a unor informaţii, dar şi pentru cultivarea 

abilităţilor de comunicare şi de interrelaţionare ale elevilor.  

Ziua naşterii lui Mihai Eminescu, devenită Ziua Culturii Române, a fost aniversată la 

Colegiul Tehnic “Nicolae Titulescu” Medgidia, în Centrul de Documetare şi Informare “Alpha 

şi Omega”, sub forma unei activităţi intitulate “Mihai Eminescu, veşnic tânăr şi ferice”. 

Coordonatorii activităţii au fost prof. Călin Mihaela şi bibliotecar Turliu Raluca, cărora li s-a 

alăturat doamna director Vasilescu Rodica, invitat fiind un reprezentant al Bibliotecii 

Municipale Medgidia, Ocheană Alina. Au participat elevi de la clasele a X-a A, a X-a B, a XII-

a A.  

Doamna director Vasilescu Rodica a prezentat importanţa poetului, în contextul Zilei 

Culturii Române.  

Doamna bibliotecar Turliu Raluca a prezentat un material power – point care a ilustrat 

viaţa şi activitatea marelui poet român. Elevii au descoperit astfel amânunte inedite din 

biografia acestuia: a călătorit mult prin ţară, cu trupa de teatru Fanny Tardini, unde a şi fost 

sufleur; a avut o are iubire, Veronica Micle, deşi nu a fost singura; moartea lui stă sub semnul 

misterului, existând mai multe teorii referitoare la cauzele morţii, aşa cum şi data naşterii 

ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ, PRETEXT PENTRU 

ÎNSUŞIREA DE NOI CUNOŞTINŢE 
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cunoaşte mai multe variante; a călătorit mult, nu doar în ţară, ci şi în străinătate, unde şi-a făcut 

studiile, fără să le termine; a avut o existenţă zbuciumată, deloc convenţională, burgheză. 

Doamna bibliotecar a ţinut să arate elevilor fotografiile care îl surprind pe poet la diferitele 

vârste, atât la adolescenţă (din 1869), la tinereţe (1878) şi la maturitate (1885 şi 1887), ultimele 

arătând un Eminescu măcinat cu siguranţă de boală dar şi de probleme existenţiale, “adevăratul” 

Eminescu, autorul Luceafărului şi al Scrisorilor. Nu poate să nu fie amintită prietenia lui 

Eminescu cu Ion Creangă, acesta din urmă începând să scrie la sfatul prietenului său.  

Doamna prof. de română Călin Mihaela a insistat pe trăsăturile romantice ale poeziei 

lui Eminescu, în care sunt valorificate teme de circulaţie europeană: iubirea, natura, timpul, 

condiţia geniului, precum şi motive literare specifice: luna, lacul, steaua, codrul, marea, 

noaptea. Dincolo de acestea însă, Eminescu transgresează romantismul, anticipând 

modernitatea. Finalul Scrisorilor sale stă sub semnul disonanţei, al dizarmoniei, al crizei şi al 

sentimentului de scindare, spcifice toate modernităţii. Importanţa poeziei eminesciene este 

sugerată de apariţia unei laturi a criticii literare, specializată în studiul acesteia, numită 

eminescologie, cercetătorii numindu-se eminescologi. Unul dintre aceştia este Ioana Em. 

Petrescu, care detaliază, în “Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti”, ceea ce anticipase 

Maiorescu, şi anume imfluenţa lui eminescu asupra poeţilor moderni din secolul al XX-lea. 

În discursul său, doamna bibliotecar Ocheană Alina a punctat ideea că această zi 

specială este un pretext pentru oricine, pentru elevi în special, să se apropie de carte, de spaţiul 

intim şi cald al bibiotecii, de universul fictiv şi compensatoriu al textului, care ne facilitează 

trărea mai multor lumi posibile.  

Elevii au citit poezii care ilustrează tematica iubirii şi a naturii (Pe lângă plopii fără soţ, 

Floare-albastră), texte care sunt meditaţii asupra condiţiei umane, asupra sensului vieţii şi al 

morţii (Mai am un singur dor, O, mamă, Odă)   şi fragmente din capodoperele eminesciene 

(Luceafărul şi Scrisorile).  

Eminescu a fost un poet care a marcat generaţii de cititori, a generat biblioteci întregi 

(s-a scris mult despre poezia lui dar şi despre viaţa lui), a născut patimi şi a scos la iveală 

detractori. I s-au aplicat etichete: poetul nepereche, luceafărul poeziei româneşti, geniul 

literaturii române; este mult citat (“Cum nu vii tu, Ţepeş, doamne...”), nu se ştie cât de citit şi 

mai ales de  înţeles. Pentru a puncta importanţa marelui poet, un mare critic (G. Călinescu) 

încheia astfel studiul său despre “Viaţa lui Mihai Eminescu”: “Astfel se stinse în al optulea 

lustru de viată cel mai mare poet pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pamântul românesc. 

Ape vor seca în albie, si peste locul îngroparii sale va răsări pădure sau cetate, si câte o stea va 
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veşteji pe cer în depărtări, pâna când acest pamânt să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în 

ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale." 

Aşa cum se cere unui profesor modern să-şi depăşească limitele propriei discipline, 

pentru a aborda interdisciplinaritatea, i se cere, de asemenea, să depăşească spaţiul limitat al 

sălii de clasă, să ofere elevilor, inclusiv prin diferitele cadre, posibilităţi (nelimitate) de scrutare 

a tainelor disciplinelor de studiu, interconectate. 

Activitatea extracurriculară prezentată a fost nu doar un prilej de rememorare a unor 

trăsături romantice studiate la clasă, ci şi de cunoaştere a biografiei, deloc convenţionale (chiar 

scandaloase pentru o mentalitate „burgheză”), a marelui poet, ceea ce a stârnit curiozitatea şi 

intersul elevilor. Finalitatea activităţii este aceea că Eminescu, cu siguranţă, va fi citit cu alţi 

ochi de elevii de liceu, seduşi de spectaculozitatea existenţei poetului. 
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COPIII ŞI CARAGIALE 

 

Dogaru Aneta Nicoleta,  

Prof. înv. primar,  Liceul Teoretic “Ioan Cotovu”, Hârşova 

 

 

De-a lungul timpului multi erudiţi ai vremii au fost preocupaţi de promovarea noului 

în didactică în diferite forme de activitate, urmărindu-se utilizarea ideilor novatoare. 

Instrucţia prinde contur viabil încă din primele contacte ale elevului cu grădiniţa, 

şcoala, dascălul fiind pârghia promotoare în formarea personalităţii elevului prin tot ceea ce 

întreprinde în activitatea curriculară. 

Modernizarea perpetuă a procesului instructiv-educativ impune ca metodele aplicate 

să fie cât mai riguros selectate, într-o formă accesibilă, novatoare. 

Prin diversificarea metodelor, dascălul va urmări eludarea monotoniei, plictisului, 

rutinei, deschizând în sufletul elevului dorinţa de învăţare într-un mod creativ şi eficient. 

Medalionul literar este o metodă instructivă foarte atractivă care presupune 

prezentarea unui autor şi a operei sale. Se vor alege acei autori, care prin tematica, mesajul 

şi specificul stilistic al operei lor se adresează capacităţii de receptare a elevilor şi au valenţe 

educative şi formative (Vasile Alecsandri, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale). Se vor selecta 

acele opere care corespund sferei de interese şi capacităţii de înţelegere proprii vârstei.  

Biografia autorului va fi prezentată în aspectele esenţiale, cu detalii pitoreşti şi 

emoţionante din copilăria lui, iar opera scriitorului va fi prezentată printr-o expoziţie de 

volume sau prin cominicarea unei sinteze asupra universului artistic specific. 

Realizarea medalionului literar implică parcurgerea următoarelor etape: 

a) planificarea activităţii va fi plasată la intevale mari de timp; 

b) stabilirea autorului şi a tematicii presupune următoarele preocupări: 

  - alegerea materialului ilustrativ şi ordonarea lui într-o structură unitară; 

  - selectarea acelor materiale care corespund obiectivelor de informare, 

de educare, de dezvoltare a aptitudinilor literar artistice; 

c) realizarea aspectului interdisciplinar al ativităţii prin implicarea muzicii, imaginii 

plastice, a artei dramatice; 

d) alegarea mijloacelor de învăţământ: expoziţie de cărţi, portrete ale autorului, 

casete audio, C.D.-uri, D.V.D.-uri, teatru de păpuşi; 

e) pregătirea elevilor pentru participarea la medalionul literar; 
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  - se comunică data şi locul de desfăşurare a activităţii; 

  - se precizează autorul si tematica, mijloacele de învăţământ implicate: 

film, casete, etc.; 

  - se explică scopul activităţii; 

f) desfăşurarea medalionului literar; 

Locul de desfăşurare poate fi sala de clasă, sala specializată (cabinet pentru limba şi 

literatura română, biblioteca) sau casa memorială, loc ce poate fi decorat festiv, expresiv 

accentuînd emoţia estetică, interesul către cunoaştere şi comunicare, de exemplu: expoziţie 

de volume în ediţii diferite (de preferat cu ilustraţii), album cu imagini sugestive din viaţa 

şi opera autorului; expoziţie plastică, imagini desenate şi colorate de elevi; aparate de redare 

vizuală şi sonoră etc. 

Activitatea se va desfăşura în urmatoarea succesiune de momente: 

- se anunţă subiectul (tema), scopul şi importanţa activităţii; 

- se capteză atenţia copiilor printr-o motivaţie adecvată intereselor 

şi curiozităţii lor; 

- învăţătorul va prezenta conţinutul medalionului literar, 

susţinându-l cu materialele expuse; 

- elevii vor participa prin: lecture, povestiri, recitări, dramatizări, 

cântece, expoziţie de desene; 

- în închiderea activităţii, învăţătorul apreciază calitatea 

participării elevilor şi le mulţumeşte pentru participare. 

Personal, am realizat cu clasa a III-a medalionul literar I.L.Caragiale. Am ales acest 

scriitor pentru că la limba şi literatura română studiasem lecţia Sârguinţa lui Iancu. 

Personajul principal, elevul Caragiale, i-a cucerit pe elevi prin perseverenţă, sârguinţă şi 

ambiţie. 

 Activitatea s-a desfăşurat pe 30 ianuarie, în sala de lectură a Bibliotecii Orăşeneşti 

Hârşova. Pregătirea elevilor pentru participare a fost urmată de hotărârea de a dramatiza 

schiţa D-l Goe, cunoscută din lectura particulară. Au fost invitate direcţiunea Liceului 

Teoretic “Ioan Cotovu” Hârşova, conducerea Bibliotecii Orăşeneşti. 

 Medalionul literar a debutat cu anunţarea temei, a scopului şi a importanţei subiectului 

ales după care am distribuit tuturor participanţilor programul acestei activitati. 

 Am captat atenţia copiilor cu următorul citat: “Am împlinit 20 de ani. Sunt copil de 

părinţi sărmani şi fără nume. Am rămas după moartea lui tată-meu, singurul sprijin al mamei 

şi al sori-mi. Am învăţat atâta şcoala câtă, la limită, mi.ar fi ajuns să mă pot apuca de 
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învăţătura dreptului – să mă fac avocat...” (după Şerban Cioculescu, “Viaţa lui 

I.L.Caragiale”). 

În continuare am prezentat viaţa dramaturgului (cu detalii din copilărie) şi cu 

ajutorul albumului “I.L.Caragiale – Omul şi opera în imagini “ ( Editura de stat pentru 

literatură, Bucureşti, 1953) şi a uor tablouri. 

Creaţiile dramaturgului au urmat acestei prezentări şi am apelat la expoziţia de carte 

amenajată la locul desfăşurării activităţii, expoziţie ce a cuprins volume în ediţii diferite. 

O elevă a dat citire schiţei “Vizită”, apoi au urmat vizionarea filmului “Bubico” şi 

povestirea shiţei  “Căldură mare”. Un grup de copii au fost actori în “D-l Goe”. 

În final am amenajat o epoziţie de desene inspirate din viaţa şi opera marelui 

Caragiale realizate de elevi, lucrări ce au putut fi admirate mult tmp de cei care au trecut 

pragul Bibliotecii Orăşeneşti. 

Medalionul literar are ca obiectiv principal dezvoltarea interesului pentru lectură. 

Implicarea artei dramatice, a imaginii plastice şi a muzicii urmăreşte cultivarea şi dezvoltare 

la elevi a gustului pentru frumos. 

Bibliografie 

1. Cucoş, Constantin (coordonator) – “Psihopedagogie pentru examenele de 

definitivare şi grade didactice”, Ed. Polirom, Iasi, 1998. 

2. Iordăchescu, Carmen – “Să dezlegăm tainele textelor literare”, Ed. Carminis, 
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ȘCOALA ALTFEL – ALTFEL ÎN ȘCOALĂ 

  

Irina Filip 

drd.arh., profesor Colegiul Național de Arte ”Regina Maria”, Constanța 

 

Pornind de la tema generică pentru această ediție a Sesiunii județene de comunicări 

metodico-științifice Colocvii didactice, „ALTFEL în școală”, mi-am propus să subliniez și să 

exemplific importanța Programului național ”Școala altfel”, care reprezintă, de fapt, un ”altfel 

în școală”. 

 Așa cum explică inclusiv metodologia de organizare a Programului național „Școala 

altfel”, ”acest program contribuie nu numai la dezvoltarea competenței de învățare, dar și a 

abilităților socio-emoționale în rândul elevilor. Oferă un spațiu de experimentare în care atât 

cadrele didactice cât și elevii sunt încurajați să-și manifeste creativitatea și să îmbine într-un 

mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările individuale 

într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale”1. 

 ”Școala Altfel” este un mic segment al acelui învățământ pragmatic, atât de necesar, în 

care accentul este comutat de pe latura informativă pe cea formativă, care să conducă la 

formarea unor elevi cu o mare capacitate de adaptare la nevoile societății actuale și viitoare.  

O deosebită pledoarie pentru un ”un altfel în școală” o  făcea filosoful și pedagogul 

englez John Locke, încă din anul 1675, când afirma: ”marea artă a unui educator constă în 

cizelarea manierelor și informarea minții; el trebuie să sădească în elevul său bunele obiceiuri 

și principiile virtuții și ale înțelepciunii; să-i dea treptat  o viziune asupra omenirii și să dezvolte 

în el tendința de a imita tot ceea ce este excelent și demn de laudă”.  

Și astăzi sunt de mare actualitate aserțiunile lui John Locke, iar nevoia de reformă în 

școala românească, ce poate fi numită simplu, ”altfel în școală”, este mai actuală ca oricând. 

Am putea afirma că prioritatea centrală a reformei curriculare trebuie să constituie transferul de 

la ”prioritatea conținuturilor” la ”prioritatea abilităților”. A învăța să înveți continuu și inovativ 

este noua prioritate a reformei curriculare.  

Ori, ”Școala altfel”, prin activitățile sale, poate contribui la realizarea acestor deziderate 

pe care le-am putea redefini la orice nivel de școlarizare, astfel: dezvoltarea gândirii critice și a 

imaginației creatoare a abilităților de a explora implicațiile practice ale cunoașterii științifice și 

tehnologice. 

                                                           
1 Metodologie de organizare a Programului național „Școala altfel”, Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016 
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Într-o lume din ce în ce mai globalizată, elevii trebuie îndrumați și formați astfel încât 

să dobândească și să își dezvolte o gamă largă de abilități pentru a se putea adapta cu ușurință 

într-un mediu aflat în continuă schimbare, iar contextul european actual oferă o serie de 

documente de referință cu rol important în regândirea și armonizarea sistemelor de învățământ.  

 Putem fără îndoială să adăugăm și alți factori de care depinde educația elevilor noștri, 

cum ar fi: 

- zestrea genetică, ereditară; 

- stabilitatea, echilibrul, educația în familie; 

- nu în ultimul rând, strădania noastră, a dascălilor, în relația cu copiii, încă de la cea mai 

fragedă vârstă. 

De aceea, trebuie să facem eforturi pentru a modela caracterul și personalitatea copiilor, 

pentru că bazele se pun de la cea mai fragedă vârstă. Pentru acest lucru, este nevoie de multă 

muncă,  responsabilitate și pasiune, iar acest program reprezintă un cadru propice pentru dascăl 

să creeze magia în relația cu elevii, magia unor activități atrăgătoare, fascinante, diferite. 

Adevărații dascăli, care își fac datoria cu pasiune, îi ajută pe copii să descopere ”corola de 

minuni a lumii”, găsesc resursele necesare, umane și materiale, pentru a realiza acțiuni cât mai 

utile pentru educația elevilor. Pentru aceasta este nevoie de tact, de măiestrie pedagogică, de 

har, de generozitate și de dăruire profesională.  

 Dascălul trebuie să empatizeze cu elevii, să realizeze predarea prin fascinație, să creeze 

o apropiere sufletească cu aceștia și o relație bazată pe respect reciproc. El primește de la elevi 

emoție, energie și tinerețe sufletească, pe care trebuie să le întoarcă spre noi și noi generații de 

elevi. Profesorul trebuie să fie mereu tânăr, din punct de vedere spiritual și capabil să se 

adapteze la nou. Numai astfel, ținând pasul cu generația tânără, îi va putea înțelege pe elevi, le 

va putea modela latura afectivă, emoțională, atitudinală și chiar socială.  

Suntem și trebuie să fim un model pentru elevii noștri, nu neapărat model pentru 

viitoarea profesie, deși nu ar fi rău deloc, ci în primul rând un model de principialitate, 

înțelegere, toleranță, modestie, comportament și echilibru.  

Misiunea dascălului este cu adevărat dificilă, dar nobilă, întrucât este o misiune de viață, 

pentru viață. 

Iar legat de termenul ”viață” și multiplele lui semnificații, am desfășurat în cadrul 

Colegiului Național de Arte ”Regina Maria” Constanța, în perioada ”Școala altfel”, activitatea 

intulată ”Atelier de machete – pavilion în parc”, ce a avut ca tematică importanța spațiilor 

publice, ce reprezintă cadrul de viață al nostru, al tuturor. 
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Având în vedere că educația de bază pentru arhitectură și mediu construit este deosebit 

de importantă pentru formarea copiilor și a tinerilor, dar nu se regăsește în programele școlare, 

este binevenită introducerea unor astfel de teme în Programul ”Școala altfel”. 

În activitatea derulată cu elevii secției de arhitectură ai clasei a IX-a A am dezbătut 

faptul că arhitectura este pretutindeni, în tot ceea ce ne înconjoară, fiind arta, știința și tehnica 

de a proiecta și a construi, precum și de a organiza spațiul interior și exterior, în vederea 

satisfacerii cerințelor materiale și spirituale ale individului și ale societății. 

Ea este denumită și arta amenajarii spațiului, iar prin spațiu înțelegem orice „cuprins” 

pe care îl experimentăm, acoperit sau descoperit, începând cu camera de locuit, clădiri și 

ansambluri publice, domenii urbane și teritoriale cum sunt cartierul, piața, strada, localitatea, 

regiunea etc.  

Am discutat despre structura orașelor, despre importanța spațiilor verzi și modul în care 

putem ”echipa” cu diferite obiecte de mobilier urban parcurile, pentru a permite cât mai multor 

persoane să beneficieze de aceste dotări.   

Astfel, elevii au fost îndrumați să realizeze diferite prototipuri de pavilion pentru parc. 

Acest pavilion va constitui o structură multifuncțională, reprezentativă pentru parcul în care ar 

urma să se amplaseze, care să permită realizarea unor diferite evenimente culturale, concerte 

sau care să reprezinte simple spații de relaxare, lectură, socializare sau adăpost.  

Prin activitatea realizată cu elevii, și anume prin dezbaterile ce au avut loc, alături de 

partea practică de bricolaj, am urmărit să dezvolt în rândul elevilor următoarele competențe: 

- reflecția și critica constructivă asupra mediului lor construit; 

- promovarea curiozității și a bucuriei de a explora mediul construit; 

- dezvoltarea abilităților și a proceselor creative în domeniul arhitecturii și al mediului 

construit; 

- înțelegerea și capacitatea de reprezentare a spațiului: 

- noțiuni elementare de geometrie plană și în spațiu; 

- dezvoltarea vederii în spațiu; 

- simțul de observație și percepția spațială; 

- transpunerea desenului la scară; 

- simțul proporției; 

- perspicacitatea vizuală; 

- ingeniozitatea conceptuală (inventivitate, creativitate, imaginație etc.); 

- expresivitate compozițională; 

- abilități de concepere și execuție a unei machete; 
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- diverse modalităţi de exprimare şi prezentare a unui proiect; 

- abilităţi sociale, de colaborare, comunicare şi lucru în echipă. 

Am finalizat atelierul concluzionând că mediul construit poate şi trebuie să dea calitate 

vieţii, astfel încât acesta trebuie să fie sănătos, funcţional, durabil şi estetic.     

Acest tip de educaţie, ce are valenţe prospective, doreşte să contribuie la formarea unei 

culturi generale ce urmărește familiarizarea tinerilor cu noţiuni general valabile ce fac parte din 

sfera disciplinelor din majoritatea ariilor curriculare, în vederea dezvoltării simțului civic și a 

responsabilizării față de mediul construit și cel natural.  

  Scopul acestui demers, simplificat poate în această afirmație, este de a asigura sănătatea 

și confortul oamenilor într-un mediu construit de calitate, performant, durabil și estetic, ținând 

cont totodată de protejarea mediului înconjurător 

Mărturii ale creativității elevilor în cadrul ”Atelierului de machete – pavilion în parc”: 
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CDȘ-ul INTEGRAT ȘI CREATIVITATEA 

 

Mihaela  Fulea 

Profesor,  Școala Gimnazială Nr. 1 Tuzla 

 

 

În actuala problematică a societății contemporane, curriculum integrat la decizia școlii 

are un impact deosebit asupra conținuturilor curriculare, dar și asupra parteneriatului elevi - 

părinți - școală - comunitate, fiind o soluție de adaptare a ofertei școlare la particularitățile și 

aspirațiile elevilor, de armonizare  a intereselor școlii cu cele ale elevilor și ale părinților 

acestora, astfel încât școala să răspundă nevoilor elevului și nu invers. 

Curriculum la decizia școlii integrat la nivelul disciplinelor limba și literatura 

română, matematică și fizică este parte a unui învăţământ modern având ca scop dezvoltarea 

laturii creative a elevilor şi din acest punct de vedere considerăm utilă prezenţa în programa 

opționalului integrat a unor conţinuturi speciale pentru elevii cu înclinaţii către literatură, către 

creație. O legătură între poezie şi geometrie este binevenită, raţionamentul geometric este bine 

dezvoltat dacă este însoţit de versurile unei poezii, formându-se astfel şi gustul pentru frumos. 

Când în conținuturi implicăm și natura atunci nu putem decât să apelăm la metodele de 

invesigare științifică ale fizicii care ne ajută să ne explicăm tot ce se întâmplă în jurul nostru. 

Astfel  dezvoltăm  gândirea critică  necesară elevilor pentru aplicarea în contexte diferite a ceea 

ce se învață la școală.  Învățarea eficientă și afectivă nu poate fi separată de gândirea critică, 

astfel vom stimula participarea elevilor în număr cât mai mare la ora de matematică, fizică și 

limba și literatura română. 

Informațiile din fizică, matematica și limba și literatura română se vor împleti 

armonios, permiţând elevului să stabilească conexiuni intra şi interdisciplinare, să descopere 

elemente esenţiale pentru existenţa vieţii: apa și energia. Explorarea Oceanului Planetar ca 

resursă  biologică (studiind diversitatea organismelor vegetale şi animale, “supa” primordială 

etc.), ca sursă de  energie inepuizabilă (maree, curenţi marini etc) şi ca depozit de substanţe 

minerale. Elevul este pus în situaţia de a descoperi singur o serie de cunoştinţe ce se referă la 

fenomene complexe de genul: formarea ploii/ zăpezii/ roua/ grindinei/ brumei/ curcubeului, 

memoria moleculei de apă şi aplicaţii în homeopatie descoperire în care matematica,  are  o 

funcţie socială şi umană bine determinate, o orientare fără de care acestea nu pot fi înţelese.  
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Prezentăm în continuarea o secvență de învățare dintr-o temă a CDȘ-ului integrat la 

nivelul disciplinelor limba și literatura română, matematică și fizică. 

 

LACUL 

MIHAI EMINESCU 

Lacul codrilor albastru                                    

Nuferi galbeni îl încarcă; 

Tresărind în cercuri albe 

El cutrenură o barcă 

 

Şi eu trec de-a lung de maluri, 

Parc-ascult şi parc-aştept 

Ea din trestii să răsară 

Şi să-mi cadă lin pe piept ; 

 

Să sărim în luntrea mică, 

Ingânaţi de glas de ape, 

Şi să scap din mână cârma 

Și lopețile să-mi scape; 

...................................... 

Dar nu vine ... Singuratic 

În zadar suspin şi sufăr 

Lângă lacul cel albastru 

Încărcat cu flori de nufăr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacul albastru aparţine mulţimii codrilor. 

Nuferii galbeni aparţin mulţimii lacului. 

Cercuri albe concentrice aparţin mulţimii 

lacului. 

 

Tangenta eului liric la cercul lacului (el e 

pe mal) aparţine LUMII  ACTUALULUI. 

 

Luntrea mică este centrul cercurilor 

concentrice. 

Apare mişcarea ondulatorie – plutirea, 

unduioasa apă. 

 

Eul liric se poziţionează “lângă” lac 

(punctul de tangență a cercului cu dreapta 

imaginară parcursă de poet), parcurge 

traseul LUMEA DORINŢEI – LUMEA 

ACTUALĂ şi redevine “siguratic”, dar a 

parcurs un traseu iniţiatic. Este încercarea 

neizbutită a poetului de a atinge absolutul 

prin iubire. 
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Spre exemplu noţiunea de mulţime, operaţiile cu mulţimi, cercul sunt însuşite 

corespunzător cu ajutorul poeziei prezentate în lucrarea de faţă. În sprijinul celor prezentate mai 

sus, amintesc ceea ce spunea poetul Ion Barbu: 

„ Ca şi în geometrie, înţeleg prin poezie o anumită simbolică pentru reprezentarea formelor 

posibile de existenţă... . Pentru mine poezia este o prelungire a geometriei aşa că, rămânând 

poet n-am părăsit niciodată domeniul divin al geometriei”.  

Astfel pentru o viață trăită în armonie cu mediul înconjurător elevul trebuie să comunice 

ceea ce învață, să învețe să transmită cunoștințele acumulate și să colaboreze  cu cei din jur 

pentru îndeplinirea diferitelor probleme de investigat.  

 Am fost educaţi şi instruiţi, să considerăm științele,  ca o zonă la care au acces profund 

doar unii și fără legătură cu literatura. De aceea, este necesară o reconstrucţie din viziunea 

pedagogiei constructiviste a tuturor competenţelor, conţinuturilor, metodelor şi modalităţilor de 

evaluare şcolară. Este un efort temerar, dar absolut necesar pentru a asigura viitoarelor generaţii 

capacităţile şi cunoştinţele necesare vieţii lor. 

 

LACUL 
de    MIHAI  EMINESCU

BARCA > LUNTRE

NUFERI

CERCURI  ALBE

LAC

CODRII

POET (I)

POET ( F)
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BANDA DESENATĂ 

 

Raluca Grigore 

Profesor,  Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanţa 

 

Din punctul de vedere al strategiilor de căutare a informaţiei actorii educaţionali,  în 

funcţie de sarcina formulată,  trebuie să folosească toate sursele posibile şi un plan de căutare 

şi selectare a informaţiei.  Aceştia vor folosi resursele digitale necesare pentru colectare şi 

stocare de date,  să aprecieze utilitatea folosirii e-mailului pe Internet,  să folosească computerul 

pentru a realiza grafice şi proiecte de planificarea activităţii elevilor.  După ce au fost 

identificate sarcina de lucru şi strategiile de căutare a informaţiilor,  agenţii educaţionali trebuie 

să localizeze şi să folosească informaţiileşi resursele disponibile în afara şcolii,  prin Internet.  

Această identificare a informaţiilor este urmată de procesul de determinare a importanţei pentru 

temă şi selectarea informaţiilor relevante.  Profesorii şi elevii trebuie să ştie să organizeze şi să 

comunice rezultatele activităţii de informare: folosirea unui editor de texte pentru crearea şi 

printarea materialelor,  crearea graficelor şi imaginilor şi citarea corespunzătoare a surselor 

electronice de informaţii în note de subsol,  note de final şi bibliografii.  Este necesară 

cunoaştereaşi utilizarea acestor competenţe în procesul didactic,  component al sistemului de 

învăţământ implicat în dezvoltarea societăţii de care aparţine.  Cu atât mai mult într-un mediu 

bazat pe noile tehnologii,  agenţii educaţionali trebuie să demonstreze capacitatea de utilizare a 

computerului pentru manipularea informaţiilorşi permanenta deschidere către evoluţiile din 

domeniul tehnologiilor informaţieşi comunicării2 pentru amplificarea eficienţeişiinteractivităţii 

în cadrul procesului instructiv educativ.  

Dezvoltarea sistemelor multimedia experimentează modalităţi ale realizării învăţării 

interactive elev-produse informatice vehiculate pe calculator: pentru că elevul are controlul 

dialogului dorit în ceea ce priveşte durata,  extinderea,  aprofundarea,  concretizarea.  El poate 

stopa sau reveni asupra unor secvenţe,  poate examina fenomenul direct,  prin simularea 

prezentată,  poate solicita informaţii şi alte mijloace,  poate dezvolta sarcinile date prin noi 

asamblări,  interpretări.  

Studiul de caz pe care îl propun pentru a ilustra importanţa selecţiei corecte a resurselor 

educaţionale est ecel al benzilor desenate.  Manga (漫画  ) este cuvântul japonez pentru benzile 

                                                           
2 www. ise. ro 
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desenate.  În afara Japoniei,  cuvântul este folosit strict pentru benzile desenate de origine 

japonezã.  

"Cineva mi-a spus cândva ca acel loc este cufundat în întuneric- dar asta nu înseamnă 

sub nicio formă că nu a existat lumina niciodată. " 

  Pandora  Hearts  spune povestea lui Oz Vessaliu,  mostenitorul uneia dintre cele 4 

familii nobile care sunt legate de mai bine de 100 de ani de misteriosul eveniment  cunoscut ca 

"Tragedia din Sablier".  La aniversarea acestuia de 15 ani,  când trebuia să depună jurământul 

ce l-ar fi desemnat ca  mostenitor al titlului de duce,  se petrece un eveniment neaşteptat. 

"Ceasul Tăcut” care nu a mai bătut de 100 de ani,  şi-a mişcat limba în momentul în care Oz a 

pus mâna  pe el pentru a spune cuvintel esacre. Brusc, figurine cunoscute c epurtau pelerine de 

un roşu sângeriu au invadat ceremonia şi, fără motiv,  l-au condamnat pe Oz la cea mai grea 

pedeapsă- aruncându-l în închisoarea (iadul) cunoscut ca Abyss sub pretextul ca simpla lui 

existenţă este un păcat. Găsindu-se singur într-un wonderland întunecat şi plin de creaturi de 

coşmar,  Oz face singurul lucru care ştia că l-ar putea elibera: o „înţelegere” cu cel mai puternic 

'Chain‘ al acelui loc –Alice.  Odată reîntorşi în lumea reală, Oz nici nu apucă să îşi contacteze 

familia deoarece o organizaţie cunoscută ca "Pandora” ce se ocupa cu cazuri precumal lui, îi 

fac o oferta de nerefuzat.  Aceştia îl vor ajuta pe Oz să afle adevărul în schimbul unui 

'parteneriat' cu Oz şi Alice.  Dar nimic nu e ceea ce pare a fi,  iar istoria tinzând să se repete îl 

va atrage în cercul vicios al greşelilor strămoşilor lor. "Tragedia din Sablier” nu a fost o simpla 

greşeală, iar Oz este cheia pentru a descoperi adevărul şi a dezgropa trecutul scris cu sânge. 

Pandora Hearts este structurată în 24  de volume (traducerea în limba  engleză s-a realizat în 20 

de volume)  şi  un total de 104 capitole. Fiecare capitol are un titlu propriu, dar un element 

comun,  lexemul „retrace”.  Acesta înseamnă a se întoarce pe aceeaşi cale pe care individual o 

cunoaşte.  Este un mod subtil de a arata că, desi povestea evoluează şi personajele odată cu ea, 

aceştia inevitabil vor retrăi soarta strămoşilor, iar ciclul vieţii va continua să se repete dacă 

lanţul destinului nu este rupt.  

 Impactul asupra cititorului: “Opera artistică mi-a schimbat cu mult perspectiva asupra 

lumii şi asupra propriei vieţi. Deşi nu mă pot raporta la un eveniment special regasit de-a lungul 

capitolelor, m-am regăsit în câteve din conflictele interne ale personajelor. Deşi eu nu am puterea de a 

mă întoarce în trecut pentru a-l schimba,  am puterea de a–mi crea propriul viitor care este determinat 

de fac azi,  de cine sunt,  de cine am fost ieri, de cine voi fi mâine. Am învăţat că oricum ar fi viaţa, 

trebuie să lupt şi să mă ridic pentru că am un scop şi, pentru ca odată ceva pus în mişcare,  nu poate fi 

oprit. ” (Marina T. ) 
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SĂ DESCOPERIM MAGIA ACTULUI DE LECTURĂ 

 

Prof. Iftime Alina 

Prof. Vlas Claudia 

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, Constanța 

 

 

Noţiunea de „schimbare” caracterizează evoluţia societăţii româneşti, respectiv a 

învăţământului actual. Actanţii permanenţi ai actului instructiv-educativ sunt cadrul didactic şi 

elevul. Prin urmare profilul profesional al profesorului este influenţat de „schimbare”. 

Conceptul de „schimbare” presupune apariţia noului, a modernului, a inovaţiei în defavoarea 

vechiului, a tradiţionalului. Astfel, cadrul didactic trebuie să-şi însuşească actualele deziderate 

ale învăţământului, trebuie să cunoască şi să actualizeze rolurile prevăzute de noua paradigmă 

educaţională: mediator, moderator, facilitator al desfăşurării activităţilor instructiv-educative.  

Obiectivul învăţământului modern îl reprezintă formarea unei personalităţi autonome a 

elevilor, apte să-şi argumenteze propriile opţiuni şi având conştiinţa propriei identităţi culturale. 

Disciplina Limba şi literatura română, prin intermediul actului de lectură, contribuie la 

împlinirea acestui deziderat, prin dezvoltarea gândirii şi modelarea sentimentelor, asigurând 

elevului suportul evoluţiei intelectuale şi posibilităţile integrării în viaţa socială. Astfel, pe lângă 

lărgirea orizontului cultural, lectura reprezintă modalitatea eficientă de însuşire a unei limbi mai 

bogate, de exprimare aleasă, clară, precisă. Tinerii lectori se identifică cu protagoniştii cărţilor 

citite, se transpun în contextul narativ construit, trăiesc alături de ei bucuriile şi durerile 

acestora. Prin urmare, se cumulează o experienţă sufletească bogată. 

Personalizarea lecţiilor, metodele didactice alternative, dialogul permanent cu elevii 

sunt elemente ca îl vor atrage pe elev, îl vor transforma într-un subiect activ în propriul proces 

de formare. Accentul pus, în educaţia modernă,  pe metodele didactice active este considerat 

esenţial pentru reuşita actului didactic, deoarece acestea conferă elevului certitudinea propriei 

implicări în învăţare, îl responsabilizează, stimulează operaţiile gândirii, apare plăcerea 

învăţării prin activităţi aparent ludice, cooperante. Acest aspect a determinat propunerea şi 

promovarea unor metode active de lectură a textului narativ, care să permită evidenţierea 

reacţiilor personale ale elevilor în faţa textului. 

În această lucrare  ne propunem să evidenţiem eficacitatea metodelor active de lectură a 

textului narativ, destinat elevului de liceu, în încercarea personală de a depăşi problema 

societăţii contemporane – „criza lecturii”.  Metodele şi tehnicile gândirii critice folosite în orele 
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de limbă şi literatură 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. 

METODA FRISCO 
Acestă metodă are scopul de a identifica problemele complexe și de a le rezolva pe căi 

simple și eficiente. (cf. Gabriela Cojocăreanu, Alina Vâlceanu, 2013, pag.53) 

Metoda Frisco presupune interpretarea a patru roluri: conservatorul, exuberantul, 

pesimistul, optimistul. Astfel: 

- conservatorul apreciază mai mult merite soluțiile celor vechi, pentru a căror păstrare se 

pronunță; 

- exuberantul asigură grupului imaginație și creativitate; 

- pesimistul vede lucrurile în negru, cenzurând ideile celorlalți; 

- optimistul încurajează grupul să vadă totul într-o lumină și o perspectivă reală, 

stimulând participanților să gândească pozitiv. 

 Etapele acestei metode sunt: 

- etapa punerii problemei: profesorul inițiază o situație problemă și o propun spre analiză; 

- etapa organizării colectivului: se explică rolurile elevilor; 

- etapa dezbaterii colective, în care sunt interpretate rolurile și susținute punctele de 

vedere; 

- etapa sistematizării ideilor emise și a concluzionării. 

Emanuela Ilie stabilește următoarele avantaje și dezavantaje ale metodei: 

- abordarea unei probleme din perspective multiple; 

- stimulează gândirea, imaginația și creativitatea; 

- dacă un elev joacă un singur rol există riscul identificării cu acesta, fără a vedea lucrurile 

din celelalte perspective. 

Exemplu: la clasa a X- a – Interpretați alegerea Otiliei pentru căsătoria cu Pascalopol dintr-o 

perspectivă conservatoare, una exuberantă, una pesimistă, una optimistă, având în vedere 

celelalte posibilități pe care le-a avut personajul călinescian. 

JOCUL DE ROL - VARIANTĂ A JOCULUI DIDACTIC - ca experienţă simulată, mijloceşte 

punerea elevilor în situaţii care nu le sunt cunoscute, mimând, imitând, reproducând în mod 

fictiv, acţiuni, fapte etc. din care trag învăţăminte într-o manieră plăcută, atrăgătoare. 
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Există multiple ocazii în orele de lectură/ literatură de a interpreta roluri, dar metoda îşi 

găseşte cea mai eficientă utilizare în activităţile de comunicare, în special orală, când elevii 

simulează, imaginând roluri diverse, în situaţii diverse de comunicare. 

Două variante ale metodei se exersează în activităţile la lectură/ literatură română: jocul 

cu rol precis (elevii interpretează roluri precise într-un scenariu dat) şi jocul de rol improvizat 

(când se porneşte de la o situaţie, iar actorii creează şi interpretează rolul, în mod spontan). 

Ca orice activitate didactică, jocul de rol urmăreşte realizarea unor obiective ce vor fi 

bine structurate în proiectul de lecţie, dacă activitatea de joc ocupă toată ora. Fiecare rol, ce 

urmează a fi interpretat, este descris într-o fişă de care actorul trebuie să ia cunoştinţă. Elevii 

vor fi interpreţi sau observatori, replicile se vor stabili prin scenariu ori vor fi improvizate; toate 

amănuntele trebuie discutate cu participanţii. Reprezentaţia începe cu „încălzirea” grupului (un 

exerciţiu de simulare a unei situaţii asemănătoare), dacă tema a fost stabilită spontan, după care, 

în sala de clasă cu mobilierul rearanjat, elevii interpretează rolurile. În timpul „spectacolului” 

pot apărea situaţii care impun pauze scurte pentru reflecţie sau pentru rezolvarea unor 

„conflicte” 

neprevăzute. 

Etapa de reflecţie de după activitatea propriu-zisă este obligatorie: a fost o experienţă 

de de învăţare şi ea trebuie evaluată de toţi participanţii. 

Profesorul formulează întrebări ale căror răspunsuri îl informează despre rezultatele activităţii 

şi care vizează: sentimentele faţă de personajul interpretat, reuşita/ nereuşita interpretării, 

experienţa acumulată: Ce au învăţat? Cum ar vrea să se desfăşoare alte jocuri de rol? etc. La 

gimnaziu pot constitui suporturi pentru imaginarea unor jocuri de rol texte literare din manual 

sau alte texte cunoscute: basme, parabole biblice, snoave, schiţe, povestiri etc. 

Textele literare, studiate în perioada liceului, prilejuiesc organizarea foarte cunoscutelor 

„procese literare” în care elevii interpretează diferite roluri: avocaţi ai apărării sau ai acuzării, 

martori, judecător, aprod şi juraţi. Elevii trebuie să se pregătească pentru o astfel de activitate, 

de aceea procesul literar se realizează mai bine în lecţiile de recapitulare şi sistematizare. 

Exemple: proces literar privind personajul Ion din romanul lui L. Rebreanu; proces 

literar privin personajul Ghiţă din nuvela Moara cu noroc de I. Slavici. 

CINEVA /DOREA/ DAR/ ASTFEL 
Strategia prezintă o schemă a naraţiunii. Cineva este subiectul sau naratorul, Dorea 

esteacţiunea pe care o face, Dar este cauza care declanşează acţiunea/piedica în calea acţiunii, 

Astfel este consecinţa, efectul a ceea ce se întâmplă. 
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Această strategie de lectură îi ajută pe elevi să scrie un rezumat extins al unei povestiri. 

Elevii se vor axa pe elementele variate ale povestirii (personaje, intrigă, conflict şi rezolvarea 

conflictului) pentru a putea să scrie rezumatul. Personajele oferă cititorilor posibilitatea de a 

înţelege diferite puncte de vedere. 

Descrierea strategiei / Aplicarea strategiei 

- Prezentaţi strategia, exemplificând-o cu ajutorul unei scurt text. 

- Învăţaţi-i pe elevi cum să folosească tabelul de mai jos, evocând modelul CDDA. 

- Citiţi textul cu voce tare. 

- Discutaţi cu elevii următoarele: 

- la Cineva să fie atenţi la personajele principale ale povestirii 

- la ce Dorea (Cineva) să facă, să fie atenţi la acţiune 

- la Dar la ce declanşează conflictul 

- la Astfel la cum s-au soluţionat lucrurile (deznodământ) 

- Asiguraţi-vă că elevii au înţeles aceşti paşi. Acum ei ar trebui să poată să scrie o 

propoziţie care rezumă textul. 

- Amintiţi-le elevilor să împartă textul în fragmente, dacă acesta este prea lung. Uniţi 

propoziţiile prin conectorii: apoi, mai târziu, şi sau dar. Astfel, acest rezumat poate să 

fie mai lung. 

- Folosiţi răspunsurile elevilor pentru a preda perspectiva narativă pe măsură ce 

personajul din coloana Cineva se schimbă. 

Strategia CDDA este ca un schelet pentru textul narativ.  

Cineva Dorea Dar Astfel 

    

 

Exemplu: Această strategie de lectură se poate aplica în studierea romanului Ion de L. 

Rebreanu. 

 

Cineva Dorea Dar Astfel 

Ion Să obţină pământ O iubeşte pe Florica Renunţă la iubire 

pentru pământul 

Anei 

Vasile Baciu Să-şi căsătorească 

fata cu George 

Bulbuc, ţăran sărac 

Este nevoit să-şi 

căsătoreacă fata cu 

Ion 

Renunţă la pământ. 

Ana Să fie fericită alături 

de Ion 

Ion şi familia sa nu o 

respectă 

Se sinucide 
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 Aceste metode de îndrumare a lecturii, de stimulare a interesului pentru citit nu pot avea 

decât un unic scop final: formarea unui bun cititor de lectură. Întreaga evoluţie a elevilor, atât 

în şcoală, cât şi în viaţa depinde de măsura în care cititul devine un mijloc de informaţie şi de 

autoinstruire. 

 Profesorul de literatura română, cu tact şi răbdare, cu înţelegere şi impunere 

profesională, are misiunea de a schimba atitudinea elevului faţă de lectură într-o societate 

marcată de evoluţia tehnologică. 
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UN CRĂCIUN ALTFEL 

 

Camelia Olteanu, 

Profesor înv. primar, Liceul Tehnologic ”I. C. Brătianu”, Nicolae Bălcescu 

 

 

Spre finalul anului trecut, în 20 decembrie 2017, am desfășurat împreună cu elevii mei 

din clasa I A și părinții acestora, o activitate cu titlul ”Poveste de Crăciun”. Mi-am dorit să fie 

o activitate ”altfel”, nu doar o simplă serbare. Am urmărit implicarea efectivă a părinților în 

secvențe de activitate. Am considerat că este o ocazie prin care își pot observa copiii în mediul 

școlar, pot petrece timp de calitate împreună, se pot inspira pentru a găsi modalități eficiente de 

petrecere a timpului liber alături de copiii lor.  

Scopul ei a fost creșterea calității procesului de învățământ prin implicarea elevilor 

și părinților în activități educative. Am urmărit obiective, precum: 

 Dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor, a încrederii în 

sine, a creativității. 

 Efectuarea corectă a sarcinilor din fișe, lucrând în echipă. 

 Stimularea abilităților practice prin realizarea ornamentului de Crăciun. 

Mi-am propus să îi împart în echipe, iar pentru aceasta, la intrarea în clasă, fiecare elev 

a extras un jeton dintr-un săculeț. În funcție de imaginea de pe jeton, afla la care grupă trebuie 

să se așeze. Am format patrugrupe – grupa brăduților, grupa oamenilor de zăpadă, grupa 

fulgilor de nea și grupa globulețelor.  

Pentru captarea atenției am folosit o scrisoare de la Crăiasa Zăpezii, pe care o redau în 

rândurile următoare: 

Dragi copii din clasa I A, 

Am auzit multe despre voi. Știu că sunteți copii cuminți și isteți. De aceea, m-am gândit 

că mă puteți ajuta și pe mine. 

În drumul meu spre pământ, Zmeul cu Inima de Gheață m-a prins și m-a închis în cel 

mai întunecat turn din castelul său. Am nevoie de puterea tuturor elementelor naturii ca să mă 

ajute să scap. Zmeul nu știe, dar există o formulă magică ce mă protejează. Dacă e rostită de 

glasuri de copii, toate lacătele se vor descuia, ușile se vor deschideși eu voi fi liberă să aduc 

zăpada. 
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Această formulă nu se obține atât de ușor. Trebuie să treceți cu bine prin mai multe 

încercări. Pentru fiecare încercare veți primi câte un cuvânt din formulă. Dacă sunteți atenți și 

lucrați corect, sunt sigură că în curând voi porni din nou la drum către voi. 

 Am mare încredere în voi! 

Cu mult drag și speranță, 

Crăiasa Zăpezii 

Prima încercare a constat în intonarea în cor a cântecului ”A, a, a, 

acum e iarnă, da!”. După intonare, elevii au primit primul cuvânt din 

”formula magică” - ÎN. Fiecare grupă a primitcâte o fișă, format A3, cu 

câte 3 cerințe fiecare, în 15 – 20 minute. Rezolvarea cerințelor a presupus 

lucru în echipă și folosirea cunoștințelor de la comunicare în limba 

română, matematică și explorarea mediului, 

muzică și mișcare, arte vizuale și abilități practice. Exemple de 

cerințe: alcătuire de cuvinte prin combinarea silabelor date, 

ordonarea unor cuvinte pentru a obține o propoziție, despărțirea în 

silabe, ”eu spun una, tu spui mai multe”, rezolvare de probleme cu 

o singură operație, determinarea unui număr, identificarea regulilor unor șiruri de numere și 

continuarea cu încă două numere, colorare după anumite cerințe, etc. 

După expirarea timpului de lucru, fiecare echipă a venit să 

prezinte rezolvările cerințelor din fișă. După ce a prezentat prima grupă, 

membrii ei au primit al doilea cuvânt din ”formula magică” – FIECARE. 

Membrii celei de a doua grupe au completat ”formula magică” cu al 

treilea cuvânt – DINTRE. Al patrulea cuvânt a fost obținut după 

intonarea cântecului ”Iarna a sosit în zori” – NOI. În timp ce cântau, 

copiii au efectuat mișcări în funcție de ritmul și versurile cântecului. A 

treia grupă care a prezentat rezolvarea fișei a obținut cuvântul EXISTĂ, 

iar ultima grupă, după prezentare, a obținut al șaselea cuvânt din ”formula 

magică” – UN. 

Următoarea încercare a constat în recitarea unor poezii 

despre anotimpul iarna.După ce ultima poezie a fost recitată, elevii 

au mai primit un cuvânt – STROP. Penultima încercare a constat în 

intonarea în cor a cântecului ”Omul de zăpadă”. După intonare, 

elevii au primit penultimul cuvânt din ”formula magică” - DE. 
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Ultima încercare a constat în confecționarea unei coronițe – ornament de Crăciun. S-a 

lucrat în ateliere, în perechi părinte – copil, și nu numai, s-a colaborat și între alți membri ai 

grupului, în funcție de timpul în care terminau coronița. 

S-a respectat modelul lucrat de cadrul didactic și etapele de 

lucru prezentate într-o filmare la videoproiector. Am 

folosit următoarele materiale: farfurie de carton de carton, 

foarfecă, lipici, coli colorate – fâșii, fulgimici de nea. 

Realizarea coroniței a adus și ultimul cuvânt, deci 

întregirea ”formulei magice” – MAGIE. Am rostit-o în cor, împreună cu elevii, apoi și-a făcut 

apariția CrăiasaZăpezii – o imagine frumos colorată pe coală A3. Crăiasa a venit cu daruri pentru 

elevii harnici, dar și pentru părinți/bunici – câte o felicitare de Crăciun lucrată într-o oră 

anterioară de arte vizuale, dar pe care am păstrat-o la școală, a fost ”secretul” nostru. 

Activitatea s-a încheiat cu intonareacântecului ”Crăiasa Zăpezii”. Resursele materiale 

necesare desfășurării acestui proiect extracurricular au fost asigurate de către cadrul didactic și 

de către părinții elevilor. 

S-au obținut următoarele rezultate: 

-absolut toți elevii s-au implicat în activitate, foarte curioși și dornici să descopere 

”formula magică”; 

-s-au fixat și completat noțiunile despre anotimpul iarna; 

-părinții și-au reactualizat unele cunoștințe, necesare sprijinirii elevilor acasă; 

-confecționarea ornamentului de Crăciun; 

-postarea fotografiilor din timpul activității pe grupul clasei de pe Facebook; 

-publicarea unui articol despre activitate în ziarul școlii “Gazeta lui <<Brătianu>>”; 
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FASCINAȚIA ROBOTICII 

 

Mihaela Ramona Poteră, 

Profesor, Liceul Teoretic „Carmen Sylva”, Eforie Sud 

Florin Constantin Șerbu, 

Profesor, Liceul Teoretic „Carmen Sylva”, Eforie Sud 

 

 

În ultimii 6 ani, „Robotica” a fost disciplina vedetă la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” 

din Eforie Sud.  Robotica a fost introdusă în CDȘ la învățământ gimnazial și liceal sau 

extracurricular sub forma „Clubului de robotică” și a „Școlii de sâmbătă”.  

Robotica se ocupă cu tehnologia, proiectarea și fabricarea roboților. Sunt necesare 

cunoștințe de fizică, electronică, tehnologie și programare. Cea mai mare parte a elevilor învață 

într-o manieră concretă, experimentând sau simțind, aceștia procesează informația activ, făcând 

experimente sau acționând. Pentru a putea rezolva cu succes o sarcina de lucru de exemplu 

construirea unui robot care să parcurgă un labirint, sunt necesare cunoștințe aplicate de 

matematică, fizică, inginerie și programare. Nu este suficient ca elevii să aibe cunoștințe 

teoretice este foarte important ca ei să poată aplica practic aceste cunoștințe. 

Marele avantaj al Roboticii este că motivează puternic elevii. Învățarea este activă, iar 

integrarea cunoștințelor din diferite discipline este naturală. 

Parcursul nostru în domeniul Roboticii a fost următorul: cursuri de formare în domeniul 

roboticii (Comenius 2.2, Agenția Spațială Europeana - ESA, Agenția Spațială Română - ROSA, 

ESERO), achiziția componentelor și a kiturilor de lucru, organizarea activităților de învățare 

curricular sau extracurricular, participarea la proiecte STEM (Știința, Tehnologie, Inginerie și 

Matematică), participarea la competiții și târguri de științe în Romania și în lume.   

Un curs de formare bun este garanția unui start rapid și sigur într-un domeniu nou și 

destul de complex. Impactul unui curs de formare care îmbină noțiuni teoretice și pedagogice 

cu activități practice este mare. Interacția cu colegi profesori și cu formatori este de asemenea 

foarte importantă. De la un curs de formare bun se pleacă cu abilități noi, idei noi și mai ales cu 

numeroase resurse educaționale. Mai târziu calitatea cursului se va reflecta în rezultatele 

elevilor. În experiența noastră cele mai bune cursuri au fost organizate de institute de cercetare 

și de organizații non guvernamentale (NASA, ESA, CERN, CSET, INFP - Roeduseis, Nație 

prin Educație – First Tech Challenge, Fondul Științescu). 
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Achiziția kiturilor de lucru și a componentelor s-a facut inițial din banii personali. Dupa 

ce impactul Roboticii în școala a fost evident, Școala a fost receptivă și a contribuit la achiziția 

unei părții din componente. Cea mai importantă contribuție a venit însă de la foștii elevi ai școlii 

care au investit sume importante în achiziția componentelor. Tot foștii elevi au devenit și 

mentori, în proiectele complexe. Mulțumim Claudiu, Coti, Mike, Jo, Cosmin  

Introducerea în curriculum a Roboticii nu a fost un mare succes. Numărul mare de elevi 

din clasa și timpul limitat de lucru (o ora pe săptămână) a complicat lucrurile. Activitățile cu 

cel mai mare success au fost “Clubul de robotică” și “Școala de sâmbătă”. La astfel de activități 

participă doar elevii care sunt motivați, resursele sunt utilizate eficient, munca se face în echipă 

iar timpul de lucru nu este limitat de durata unei ore de curs.  

Clubul de robotică care are o istorie ce se întinde pe ultimii 6 ani, se adresează elevilor 

de ciclu primar și/sau gimnazial din școala noastră sau din județ. În acest an școlar întalnirile 

au loc săptămânal, în ziua de luni, cu o durată de o oră și jumătate. Utilizînd kiturile Lego NXT 

Mindstorm elevii noștrii construiesc roboței, într-o primă fază folosind instrucțiunile puse la 

dispoziție pe site-ul specializat, urmând ca ulterior să își construiască proprii roboței. Plus-

valoarea o reprezintă familiarizarea încă de la o vârsta fragedă cu noțiunile de programare 

necesare funcționării roboțeilor, programare care la Lego este vizuală și extrem de ușoară.   

Școala de sâmbătă, a fost organizată în ultimii 2 ani. La ea au participat elevi din școala 

noastră dar și de la alte școli și licee din judetul Constanța. În prima parte a anului am desfășurat 

lecții introductive în robotică, lecții pentru utilizarea platformelor Arduino, Raspbery Pi și FTC. 

În cea de-a doua parte elevii au lucrat la proiecte în echipe pentru târguri de științe sau pentru 

competiții naționale și internaționale. La întâlniri au participat ocazional și studenți de la 

Universități din Constanța și București.  

Obiectivul principal al activităților noastre, creșterea interesului elevilor pentru știință 

și tehnologie a fost atins. De asemenea școala a devenit mai vizibilă în comunitățile locale din 

județul Constanța iar interesul elevilor de gimnaziu pentru școala noastră a crescut. 

În continuare o să prezentăm câteva exemple de proiecte care au suscitat un interes 

deosebit din partea elevilor. 

Astro Pi, este o competiție științifică organizată de Agenția Spațială Europeană. Elevii 

programează un sistem Raspbery Pi iar softul dezvoltat de ei rulează pe 2 computere pe stația 

spațială internațională. La această competiție am participat în anii 2017 și în 2018. Anul acesta 

misiunea aleasă de noi a fost „Viața pe Pamânt”. Folosind datele și imaginile stocate de softul 

nostru, analizăm fenomene care au loc pe Pamant.  
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CanSat și Exo-RO, sunt competiții organizate de Agenția Spațială Europeana (ESA) și 

Agenția Spațială Română (ROSA). Elevii proiectează construiesc și programează sisteme 

robotice care simulează cercetarea unor planete. În  competiția CanSat „sateliții” sunt lansați 

folosind rachete sau avioane. În timpul coborârii achiziționează date care sunt transmise la sol 

și apoi analizate. Liceul teoretic ”Carmen Sylva” a participat de 3 ori la CanSat. În 2014 la 

finala europeană din Norvegia echipa noastră a obținut Locul al II-lea. În 2016 am câștigat 

competiția din România și am participat la finala europeană din Portugalia. La Exo-RO roboții 

desfășoară o misiune de explorare pe o exoplaneta.  Anul acesta participăm la cea de a 3-a 

finală. La Exo-Ro Liceul nostru a castigat locul I în 2015 si 2017.  

Competiția care a suscitat cel mai mare interes în școală a fost First Tech Challange 

Romania, susținut și organizat de Nației prin Educație. Fiecare școală participantă a beneficiat 

de un kit în valoare de circa 5000 Euro (componente robotice, imprimantă 3D, unelte). În 2018 

la competiție au participat 90 de licee din toată țara. Echipa de lucru din școala noastră formată 

din 15 elevi și 6 mentori a reușit să depășească numeroase bariere și să își îndeplinească 

misunea. Uneori s-a lucrat 8-10 ore pe zi. Am fost și în situația neobișnuită în care trebuia să îi 

dăm afară din școală pe membrii echipei. Finala competiției desfășurată la Sala Polivalenta din 

București a fost grandioasă. Deși echipa noastră nu a caștigat un premiu, câștigul pentru elevi 

în particular și pentru școală în general, a fost considerabil. Trebuie notificat deasemeni și faptul 

că uneori am ajuns în situația aceea ideală în educație când, așa cum spunea Constantin Noica  

„Nu se știe cine dă și cine primește”. Programul First Tech Chalange derulat de Asociația Nație 

prin Educație este un model despre cum se poate face educație altfel în România. 
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MEDIILE SOCIALE ȘI EDUCAȚIA 

 

Doina Stanca, 

Profesor, Școala Gimnazială Nr.38 ”Dimitrie Cantemir”, Constanța 

 

 

Influenţa sistemelor mass-media în formarea şi educarea diverselor categorii de public, 

dar cu precădere al celui tânăr, are ca fundament conceptul de modelare şi pregătire pentru viaţa 

a fiecăruia dintre noi. Din această perspectivă, instituţiile mass-media îndeplinesc o funcţie 

educativă la nivel macrosocial, în acest sens, utilizarea de strategiilor de comunicare în masă 

are rolul de a modela comportamentele sociale, concurând educaţia de tip tradiţional. 

Educaţia modernă este adaptată realităţilor sociale contemporane, iar mass media, prin 

instrumentele sale, are un rol fundamental în acest sens. Comunicarea de masă face parte din 

multiplele dimensiuni sociale ale contextului cultural în care cresc şi se formează copiii de 

astăzi. 

Internetul a devenit în ultimele două decenii cel mai important mijloc de comunicare de 

masă şi în acelaşi timp un concurent important al televiziunii pe piaţa audio-vizuală datorită 

capacităţii de înmagazinare a informaţiei, accesării şi conexării rapide şi interactive a acesteia. 

Există o serie de argumente care particularizează tot ceea ce înseamnă revoluţia reţelelor net şi 

arată impactul deosebit în comunicarea şi relaţionarea interumană, dar şi în formarea 

personalității. 

Noua generaţie de ”nativi digitali” are nevoie de strategii de predare-învăţare moderne 

care să se îmbine cu modele tradiţionale, permiţând tinerilor să comunice, să colaboreze, care 

să asigure o audienţă autentică pentru rezultatele muncii lor şi care să fie totodată deschise şi 

transparente. Mediile sociale reprezintă un factor foarte important în educaţie şi este util să ne 

gândim la caracteristicile lor şi la modul cum acestea ne ajută în procesul didactic. La nivel 

global, multe ţări încearcă să creeze astfel de medii de învăţare. Acest lucru înseamnă că, prin 

adoptarea utilizării de instrumente ale social media pentru învăţare şi predare, putem începe să 

construim o tendinţă care poate să contribuie la reforma sistemelor noastre şcolare. 

1.Importanța rețelelor sociale pentru sistemul educațional din România: provocări 

și oportunități 

Este util să ne gândim la unele caracteristici comune ale paginilor de socializare. 

Vorbind în general, mediile sociale au cel puţin o parte dintre următoarele trăsături: 

 permit oamenilor să comunice, 



33 
 

 facilitează colaborarea, 

 oferă o audienţă, 

 inversează ierarhia şi sunt construite de jos în sus, 

 sunt deschise şi transparente. 

Instrumentele mediilor de socializare pot fi folosite pentru a încuraja colaborarea. 

Google Apps pentru Educaţie şi Google+ oferă instrumente eficiente (şi gratuite) de colaborare 

pentru a ajuta în învăţare şi predare. Astfel, Google Docs (care face parte din suita Google 

Apps) furnizează instrumente pentru  colaborarea în timp real pentru elevi şi cadre didactice, 

prin intermediul documentelor de procesare text, foi de calcul şi prezentări. Până la 50 de 

persoane pot colabora în timp real într-un document. 

Aceste instrumente pot facilita buna gestionare a activităţilor în proiectele şcolare, 

vizibilitatea rezultatelor acestora şi dobândirea de competenţe de colaborare, o abilitate vitală 

pe piaţa de muncă actuală. Google+ oferă, de asemenea, o soluţie gratuiă de videoconferinţe cu 

până la zece participanţi, pentru a permite colaborarea faţă-în-faţă, dincolo de fusul orar, zona 

geografică şi pereţiii sălii  de clasă. Împreună cu alte servicii similare de video-conferinţe, cum 

ar fi Skype, acesta oferă experienţa preţioasă a prezenţei experţilor  în sala de clasă. Mediile 

sociale pot fi, de asemenea, folosite pentru a oferi un public autentic pentru munca elevilor. Un 

mod bun de a începe ar putea fi, de exemplu, producerea unei pagini Wikipedia despre şcoală. 

Editarea unui asemenea articol Wikipedia poate constitui baza unui proiect cross-curricular şi, 

în acelaşi timp, va contribui la imaginea şcolii . Acest tip de activitate este, de asemenea, extrem 

de eficientă pentru dobândirea de abilităţi, precum şi pentru motivarea elevilor. Cât de des ajung 

ei în mod normal să publice în cea mai mare enciclopedie din lume? Blogurile folosite la clasă 

sau ca  portofoliu electronic pot fi, de asemenea, utilizate pentru a genera audienţă pentru munca 

tinerilor. 

Utilizarea mediilor sociale trebuie să fie inclusă în cadrul politicii şcolii în ansamblu. 

Un element esenţial aici este de a vă asigura că aveţi permisiunea părinţilor pentru a posta on-

line de informaţii despre copiii lor (în cazul în care acest lucru este ceea ce se intenţionează).  

2. Facebook în educaţie 

Tinerii sunt mai implicaţi atunci când învaţă despre lucruri cu care sunt familiarizaţi sau 

care sunt importante pentru ei. Social media este extrem de relevantă cultural, în acest moment, 

pentru tineri şi valorificarea acestor instrumente în învăţământ poate dezvolta contexte eficiente 

de învăţare. Când încercăm să includem mediile de socializare în învăţare, este important să 

subliniem faptul că ele sunt doar un alt instrument pe care profesorii îl pot utiliza pentru a 

motiva elevii şi pentru a îmbunătăţi procesul de predare. O modalitate prin care îi putem 
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încuraja pe tineri să se comporte în mod responsabil atunci când se utilizează social media, este 

ca profesorii să ofere ei înşişi un model de utilizare responsabilă a instrumentelor de socializare 

în timpul practicii lor la clasă. Profesorii pot înfiinţa structuri care să ajute elevii în utilizarea 

social media şi care implică modelarea comportamentului, lucrul în comun cu copiii, elaborarea 

unor reguli care, în final, duc la învăţarea independentă (susţinută de instrumente media 

sociale), construită în jurul unei atmosfere de încredere şi respect la clasă. 

3. Proiectul SMILE 

Proiectul SMILE – Social Media in Learning and Education  este un proiect european 

iniţiat de European Schoolnet (http://www.eun.org/web/) care se referă la utilizarea aplicaţiilor 

de tip social media (Facebook, Twitter, Google+) în procesul instructiv-educativ. Scopul 

acestui proiect este creşterea motivaţiei şi interesului elevilor, prin folosirea instrumentelor lor 

preferate de comunicare pe Internet. După etapele de instruire, urmează aplicarea în practica la 

clasă a celor învăţate. 

În acest scop, a fost înfiinţat în cadrul opţionalului de matematică de anul acesta la clasa 

a VII-a, cu titlul ”Matematică aplicată”, un grup Facebook închis, destinat activităţilor elevilor 

şi vizibil doar participanţilor. Odată cu înfiinţarea lui, elevii au primi un set de reguli de folosire 

a grupului şi de conduită, astfel ca activitatea lor să fie sigură şi totodată utilă. Pe acest gup, 

elevii vor primi informaţii legate de opţional, vor posta sarcini de lucru rezolvate de ei, vor 

comunica între ei sau cu profesorul, dar doar în chestiuni direct legate de opţional. Majoritatea 

activităţilor va fi cu rol de temă. Activitatea pe acest mediu de lucru nu va fi obligatorie, dar va 

fi răsplătită prin note. Înainte de a adopta acest mod de lucru a fost obţinut acordul Consiliului 

de Administraţie al şcolii, precum şi acordul scris al părinţilor. Pentru activitatea în cadul 

grupului, cadrul didactic îndrumător foloseşte un cont de Facebook special creat, separat de 

contul personal. 

Prima activitate a fost una complexă, constând dintr-o parte de cercetare pe teren şi una 

de prelucrare a materialului. Elevii au surprins imagini în care să apară figurile geometrice 

învățate. Ei au prelucrat apoi imaginile cu editoare de imagine, au pus în evidenţă triunghiurile, 

patrulaterele, etc. şi le-au postat pe spaţiul grupului, împreună cu o descriere şi o clasificare a 

figurilor geometrice observate. 

A doua activitate a fost rezolvarea de teste online (create cu instrumente specializate) şi 

postarea dovezii punctajelor obtinute, urmată de prezentarea rezolvărilor.  

A treia activitate a fost realizarea de ilustrări dinamice cu Geogebra ale problemelor de 

geometrie realizate la clasă, postarea si discutarea lor. Pe lângă acestea, au fost partajate 

http://www.eun.org/web/
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documente şi adrese de pagini web conţinând materiale legate de opţional, jocuri matematice 

pe acestă temă etc. 

Acest experiment va continua pe parcursul întregului an şcolar şi sperăm că se va dovedi 

util în continuare. 
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INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR ÎN CICLUL PRIMAR 

 

Tatiana Stoica, 

Profesor înv. primar, Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu”, com. Nicolae Bălcescu 

 

 

A fi conştienţi de faptul că toţi elevii noştri sunt personalitaţi distincte, unice, este 

esenţial. Interacţiunea cadrului didactic cu o clasă de elevi înseamnă a intra în contact cu 

categorii foarte diverse de elevi în funcţie de etnie, apartenenţă religioasă, temperament, 

abilitaţi, competenţe, motivaţie pentru învăţare, rezultate şcolare etc. Elevii trebuie să se bucure 

de atenţia, energia şi sprijinul cadrului didactic, de la cei cu performanţe slabe la cei cu 

performanţe ridicate, de la cei care au probleme de comportament la cei care sunt liniştiţi, de la 

cei care învaţă de plăcere la cei care au o motivaţie mai scăzută pentru învăţare. 

Există o mare diversitate de aspecte ce pot fi diferenţiate: conţinutul (curriculumul 

scris), modul efectiv în care predăm (curriculumul predat), strategiile didactice (şi, mai larg, 

intervenţiile specifice managementului clasei), activitaţile didactice, sarcinile de învăţare şi 

instrumentele de evaluare. 

Prin diferențierea activității se înțelege cunoașterea și folosirea particularităților 

individuale cu scopul de a-l ajuta pe elev să se dezvolte la nivelul la care îi permit posibilitățile 

sale prin eforturi progresive. 

Acţiunea de diferenţiere a activităţilor cu elevii, trebuie stabilită orientând-o după acele 

aspecte care influenţează mai puternic randamentul acestora. Stabilirea unui sistem de lucru 

adecvat trebuie să se facă în funcţie de "capacitatea de învăţare" sau de "însuşire" a informaţiilor 

(receptivitate la învăţare). Orice acţiune de diferenţiere a instruirii trebuie să pornească de la 

sesizarea trăsăturilor comune, dar şi a deosebirilor dintre subiecţi, deosebiri manifestate pe mai 

multe planuri: tip dominant al proceselor nervoase superioare, dezvoltare intelectuală, 

capacitate de învățare, ritm de lucru, interes, înclinații.  

Depistarea acestor trăsături care îi diferenţiază pe elevi, stabilirea rolului fiecăreia în 

definirea comportamentului care conduce la obţinerea performanţelor, reprezintă operaţia 

iniţială, premisa oricărei acţiuni de tratare diferenţiată a elevilor din ciclul primar. 

Caracteristica acţiunii de diferenţiere în planul organizării şi desfăşurării activităţii 

didactice o constituie nuanţarea modalităţilor de lucru, evitându-se separarea cu caracter 

permanent a copiilor capabili de un randament ridicat, de copiii lenţi. Totodată, aceasta implică 
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îmbinarea raţională, echilibrată, a activităţii frontale cu întreaga clasă şi a activităţilor pe grupuri 

ori individuale, adaptate particularităţilor acestora. 

Abordând stilul tratării diferenţiate, clasa devine un mediu dinamic şi mereu în 

schimbare, în care dascălii pot dovedi că apreciază pe fiecare dintre elevi şi pe toţi elevii. 

Tratarea diferenţiată este o premisă a prevenirii eşecului şcolar şi reprezintă garanţia 

obţinerii unor rezultate deosebite în munca învățătorilor. 

Am aplicat tratarea diferențiată la clasa a III-a, la o oră de Limba română, având 

subiectul Numărul pronumelui personal, oră de predare – învățare. Am realizat captarea elevilor 

cu ajutorul unui rebus pe verticala căruia se afla cuvântul Pronume. După comunicarea 

subiectului și obiectivelor  lecției, predarea cunoștințelor noi, respectiv notarea acestora în 

caiete și la tablă, pentru realizarea următoarelor momente ale lecției, am împărțit clasa în patru 

grupe, în funcție de nivelul fiecăruia dintre cei 23 de elevi, dându-le de rezolvat între două și 

patru exerciții, de la simplu la complex, respectând astfel particularitățile individuale ale 

acestora. Menționez că toți elevii s-au încadrat în timp, iar după corectarea fișelor am constatat 

că toate exercițiile au fost rezolvate corect, deci învățarea prin cooperare, în funcție de nivelul 

cognitiv al fiecărui elev, a avut rezultate pozitive în clasa noastră.  
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Ramona Vasiliu 

Laurenția Moga 

Prof. înv. preșcolar Grădinița cu Program Prelungit “Lumea Copiilor”,  Constanța 

 

Educația privind un stil de viață sănătos în perioada copilăriei creează premisele 

câștigării unor deprinderi sanogene,  care vor fi practicate pe toată durata vieții persoanei,  

favorizând menținerea unei bune stări de sănatate pentru o perioadă cât mai lungă de timp.  

Copiii care învață de mici să consume micul dejun,  să mănânce fructe și legume,  să 

facă mișcare,  să își prețuiască starea de sănătate,  vor practica aceste deprinderi și în viața de 

adult și îți vor educa,  la rândul lor copiii,  pe baza acestor principii.  În acest fel,  investiția în 

educația pentru sănătate a copiilor are efecte peste generații,  contribuind la dezvoltarea durabilă 

a națiunii.  

Desigur,  familia are un rol esențial în crearea deprinderilor sănătoase ale copilului.  Cu 

toate acestea,  ne confruntăm în etapa actuală cu numeroase provocări socio-economice (părinți 

foarte ocupați,  care petrec foarte puțin timp cu copilul,  părinți plecați în străinătate,  tentații 

foarte mari legate de disponibilitatea,  de aspectul,  de prețul alimentelor înalt procesate și de 

publicitatea realizată acestora),  la care se adaugă,  pentru copiii de vârstă școlară si presiunea 

grupului.  

Un reper important pentru educația copilului îl reprezintă grădinița și școala,  

responsabili în desfașurarea unor activități specifice. În acest context cadrele didactice şicopiii 

de la Grădinița „Lumea Copiilor” organizează activităţi educative pentru o sănătate mai bună 

în cadrul unor proiecte cu este „Lanțul mânuțelor fericite”.  

Am propus acest proiect,  deoarece preșcolarii noștri,  devenind elevi si apoi tineri și 

maturi,  vor fi puşi în situaţia de a se descurca singuri,  de a-şi procura bunurile de consum,  

inclusiv alimentele; de aceea am considerat că este absolut necesar ca ei să cunoască criteriile 

de selectare a unui produs alimentar,  de a-şi forma atitudini pozitive faţă de artă şi de a adopta 

un comportament sănătos privind mişcarea zilnică susţinută.  

Cunoscând copilul în complexitatea sa,  educatoarea prin activităţile concrete va motiva 

rolul alimentelor în menţinerea sănătăţii,  determinând copilul spre o alimentaţie raţională.  

Astfel prin activitatea de cunoaştere a fructelor,  legumelor,  preparatelor din carne,  lapte,  

INTERVENȚII PENTRU MENȚINEREA UNUI STIL DE VIAȚĂ 

SĂNĂTOS 
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pâine,  dulciuri,  copiii vor descoperi rolul şi importanţa acestor alimente în menţinerea 

sănătăţii.  

Poezii precum: „Sănătate de la toate”, „În grădina de legume”, „Supa de zarzavat”,  etc. 

,  însuşite de copiii preşcolari îi implică în descoperirea rolului acestor produse,  influenţa lor 

asupra sănătăţii. Poveşti şi lecturi cu un conţinut adecvat pot fi pretexte în realizarea acestor 

obiective.  

O alimentaţie sănătoasă înseamnă consumarea a diferite alimente aparţinând grupurilor 

alimentare de bază: proteine,  precum carnea,  ouale şi legumele; lactate; fructe şi legume; 

cereale,  precum pâinea şi pastele făinoase; grăsimi şi dulciuri.  Deşi pare simplu,  nu este 

întotdeauna uşor să se stabilească un regim adecvat fiecărui individ.  Uneori se consumă mai 

mult dintr-un singur grup alimentar (preferat) şi se evită consumarea altora sau se optează 

pentru comoditate în defavoarea calităţii.  

Într-o întâlnire cu un cadru medical,  educatoarea şi copiii pot realiza „Graficul 

alimentelor” necesare copiilor ca să crească mari şi sănătoşi,  care poate fi afişat în sala de grupă 

sau chiar la bucătărie.  

În grădiniţele cu program prelungit meniul zilnic poate fi întocmit de asistentă prin 

aplicarea unui chestionar: 

 Ce-aţi vrea să mâncaţi în săptămâna următoare? 

 Să facem meniul pentru luni împreună? 

 Ce v-ar plăcea să mâncaţi la micul dejun?Dar la prânz? 

 Ce-aţi dori la gustare? 

În urma observaţiilor de la grupe s-a constatat că preşcolarii imită personajele violente 

din desene animate şi eroii din jocurile computerizate,  au o alimentaţie nesănătoasa preferând 

alimente care conţin un nivel ridicat de zahăr (băuturi carbogazoase, dulciuri şi produse 

semipreparate).  

Discuţiile purtate cu părinţii preşcolarilor în cadrul şedinţelor cu părinţii,  organizate pe 

parcursul anului şcolar au relevat şi urmatoarele aspecte: 

- numărul copiilor supraponderali a crescut; 

- copiii continuă să consume băuturi carbogazoase şi alimente nesănătoase; 

- copiii petrec din ce în ce mai mult timp în faţa calculatorului,  a televizorului în 

detrimentul activitătilor fizice.  

Privind activitatea motrică a preşcolarilor s-a reliefat existenţa unor tulburări privind 

coordonarea spaţio-temporale în cadrul activităţilor educaționale.  
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Trebuie reţinut că mâncarea este una din cele mai mari plăceri ale vieţii.  Toate 

alimentele,  dacă sunt consumate cu moderaţie,  pot fi parte a unei diete sănătoase.  Dacă 

alimentele preferate ale unei persoane sunt bogate în grăsimi,  sare,  zahăr şi calorii,  atunci 

trebuie fie limitată consumarea lor,  fie înlocuirea cu substituienţi mai sănătoşi. Cheia către o 

dietă sănătoasă şi echilibrată o reprezintă moderaţia.  Trebuie consumate o varietate de 

alimente,  în special cele bogate în nutrienţi,  precum cerealele,  fructele,  legumele,  produsele 

lactate cu un conţinut redus de grăsimi,  peşte,  carne macră şi de pui.  

La vârsta de 3 ani,  un copil ar trebui să mănânce cât mai sănătos,  în principal multe 

legume şi fructe.  Din păcate,  nu se întâmplă întotdeauna aşa.  Unii părinţi sunt mult prea 

ocupaţi ca să le pregătească masa acasă şi le cumpără în grabă mâncare preparată din oraş.   

Alţii cedează foarte uşor la insistenţele copilului care vrea hamburgeri şi alte preparate 

asemănîtoare.  Fiindcă micuţii care le-au gustat o dată au fost încântaţi de aromele lor (deloc 

sănătoase,  dar îmbietoare) şi recurg la tot felul de tertipuri pentru ca părinţii să le satisfacă 

dorinţa.  Pot chiar să refuze orice fel de mâncare,  iar părinţii,  în disperare de cauza,  le cumpără 

ce doresc ei.  Există şi o a treia categorie de părinţi care pur şi simplu nu au resursele necesare 

pentru a-şi hrăni sănătos copiii,  acesta fiind motivul real al alimentaţiei lor proaste.  Din păcate 

însă,  această alimentaţie necorespunzătoare îşi pune amprenta asupra dezvoltării lor cognitive,  

fizice şi comportamentale ca şi asupra sănătăţii lor pe termen lung.  Şi,  aşa cum au demonstrat 

recent cercetătorii britanici,  are influenţe negative şi asupra rezultatelor lor şcolare de peste 

câţiva ani.  

De asemenea,  poate fi făcută o asociere între consumul excesiv al produselor bogate în 

zahăr şi problemele comportamentale,  precum hiperactivitatea care poate interfera cu atenţia 

în timpul orelor.  

În primul rând,  nutriţioniştii preferă să spună că cele mai dulci produse sunt cele oferite 

de mama-natură.  Cele din comerţ trebuie evitate,  mai ales când vine vorba de zaharurile cu 

glicemie ridicată,  precum zaharoza,  glucoza,  dextroza,  galactoza,  dextrina,  suc de sfeclă de 

zahăr,  miere,  sirop de arţar,  zahăr alb,  zahăr brut,  maltodextrina,  concentrat de fructe.  De 

asemenea,  trebuie acordată o atenţie sporită la consumul prăjiturilor,  produselor de patiserie,  

îngheţatei,  sucurilor,  fructelor conservate.  

Prin fişe individuale sau colective,  copiii grupează imaginile alimentelor. Cerinţe: 

 Încercuiţi alimentele bogate în vitamine! 

 Coloraţi acele imagini care reprezintă un posibil desert! 

În realizarea acestui obiectiv,  studiul de caz utilizat ca metodă determină copilul să 

propună soluţii,  să ia măsuri pentru asigurarea sănătăţii.  
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Întrebări care dezvoltă abilităţi de predicţieşi creează situaţii problematice îşi au locul 

în astfel de activităţi: 

 Ce se întâmplă dacă mâncăm multă îngheţată? 

 Ce se întâmplă dacă bem apă,  suc foarte reci? 

 Dar dacă mâncăm prea multe dulciuri? 

 Ce credeţi că s-ar întâmpla dacă nu am mânca niciodată ciorbă,  supe,  fructe,  etc. ? 

In concluzie: 

 - Comportamentele sănătoase sunt învăţate social de către copii prin observarea şi 

imitarea adulţilor.  Alimentaţia,  practicarea exerciţiului fizic sunt comportamente care se învaţă 

din familie în perioada timpurie de dezvoltarea (vârsta preşcolară) şi au un rol definitoriu în 

dezvoltarea atitudinilor şi practicilor din perioadele ulterioare de dezvoltare şi din viaţa adultă 

relaţionate cu stilul de viaţă sănătos.   

- Vârsta preşcolară este etapa în care copii învaţă comportamente prin observarea şi 

imitarea adulţilor,  îşi formează atitudinile faţă de comportamentele sanogeneşi de risc.  La 

această vârstă se formează şi reprezentarea stării de sănătate şi de boală.  Părinţiişiadulţii care 

interacţionează direct cu copii au un rol major în dezvoltarea comportamentelor sanogene cu 

rol protectiv asupra sănătăţii.  Adulţii influenţează comportamentele adoptate de copii prin 

modelul pe care îl reprezintă.  De asemenea,  aceştia sunt principalii furnizori ai oportunităţilor 

de petrecere a timpului liber şi ai diversităţii alimentare.  Părinţiişi educatorii sunt cei care 

conturează preferinţele copiilor şi atitudinile lor faţă de comportamentul alimentar,  exerciţiul 

fizic şi comportamentul sexual,  prin întăririle şi reacţiile aversive pe care le exprimă.   

- Este important ca cei mici să trăiască experiențe plăcute și educative în legătură cu 

alimentația sănătoasă și cu activitătile fizice,  pentru a învăța cum să trăiască sănătos- mâncând 

suficiente fructe.  – Luând micul dejun zilnic,  band apă și făcând mișcare.  Aceste 

comportamente îi ajută să crească și să se dezvolte armonios,  să aibă vitalitate și să ramână 

sanătoși pe tot parcursul vieții.  
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Dacă vreau să creez magie şi să mă adaptez elevilor mei (viitorului), sunt 
primul care mă pun sub semnul întrebării. Şi atunci poate voi căuta o carte, 
poate voi vorbi în cancelarie sau voi alege să merg la un curs, sau... Dacă 
ai ales să mergi la un curs, împărtăşeşte cu noi: cu ce idei sau plan ai 
plecat?; cât de des ai aplicat şi de ce ai făcut adaptări ideilor preluate?; ce 
ai obţinut şi ce ţi-a dat satisfacţie? 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 2                 

Formarea continuă și 

practica didactică 
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DISTRACȚIE CU FRACȚII LA ORA DE CULTURĂ CIVICĂ 

 

Florica Butuc,  

Profesor, Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanța 

Cristina Brăcăcescu,  

Profesor, Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanța 

 

 

Mai mult ca oricând, în societatea actuală, tânăra generație are nevoie de repere în ceea 

ce priveşte practicarea unui comportament civic într-o societate democratică, definit prin valori 

şi principii democratice, prin practici democratice şi prin cetăţenie activă. 

Potrivit Programei, „Cultura civică reprezintă în gimnaziu disciplina cu următoarele 

valenţe şi trăsături definitorii:  

- este un demers interdisciplinar şi intercultural care solicită deschidere, comunicare şi 

flexibilitate, cultivându-le în acelaşi timp; cultura civică angajează în mod necesar dialogul 

dintre diferite modalităţi de cunoaştere şi dintre diferite tipuri de culturi;  

- este un demers care îl ajută pe elev să conştientizeze nevoia şi posibilitatea de cultivare 

a respectului faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi, în condiţiile acceptării pluralismului, 

sub multiplele lui aspecte (politic, economic, religios, cultural etc.); actorii implicaţi în acest 

demers trebuie să aibă în vedere caracterul lui îndelungat: formarea culturii civice poate şi 

trebuie să fie începută devreme şi are nevoie de consolidare pe parcursul întregii vieţi;  

- este un demers contextualizat: informaţiile şi noţiunile de bază îşi întregesc reciproc 

sensul prin considerarea lor în contexte specifice diferite şi prin raportarea la societate ca la un 

tot;  

- este un demers complex, în cadrul căruia se manifestă interacţiunea între curriculumul 

scris (oficial, intenţionat) şi curriculumul „ascuns”, ca expresie specifică a confruntării dintre 

valori.” 

Exemplul pe care îl supun atenției vizează un exemplu de demers interdisciplinar. 

Provocarea a pornit de la faptul ca școala noastră este implicată în Proiectul Erasmus 

„Matematica, regina științelor”.  

Astfel, la clasa a VII-a, în cadrul capitolului „Sistemul politic în România”, la tema 

„Structura Constituției României” am enumerat și discutat despre simbolurile naționale. 

Pornind de la țările implicate în proiect – Polonia, Croația, Portugalia, România, elevii 

au fost împărțiți în patru grupe. Fiecare lider a tras la sorți numele țării. 
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I-am invitat pe elevi să caute informații cu privire la drapelele naționale ale țărilor 

implicate în proiect: culorile, numărul și poziționarea acestora, existența stemei si raportul între 

lungime și lățime. 

Astfel, echipa „Polonia” a constatat că drapelul are două culori: alb și roșu, dispuse în 

benzi orizontale, fără stemă, iar raportul este 5 : 8; echipa „Croația” a stabilit că drapelul are 

trei culori: roșu, alb, albastru, dispuse în benzi orizontale, cu stema poziționată în centrul 

drapelului, raportul fiind 2 : 3; echipa „Portugalia” a descoperit că drapelul are în componență 

două culori: roșu și verde, roșu, fiind lângă stindard, dispuse în benzi verticale, fără stemă, iar 

raportul este 2 : 3; echipa „România” a observat că drapelul are trei culori: roșu, galben, 

albastru, albastru,  fiind lângă stindard, dispuse în benzi verticale, fără stemă, iar raportul este 

2 : 3.  

Folosind aceste informații, fiecare echipă a confecționat câte un drapel, respectând 

cerințele privitoare la culori, dimensiuni, poziționare, proporția dintre lungimea și lățimea 

acestuia. Au utilizat hârtie colorată autoadezivă. Mai întîi, au făcut masurătorile, apoi au tăiat 

benzile colorate. Pentru a reda fidel stemele, elevii le-au decupat de pe foi scoase la imprimantă. 

Ultima operațiune a fost aceea de asamblare a elementelor: benzile colorate, respectiv, stemele, 

după caz. 

 

 

Această activitate practică și-a atins scopul pentru că elevii au conștientizat importanța 

drapelului, ca simbol național. Mai mult, au aflat care este dispunerea corectă a culorilor, 

conform legislației. Au aflat că, în cazul drapelului României, atunci când culorile sunt dispuse 

în cercuri concentrice, albastru se află în centru, galben, la mijloc, iar roșu, în exterior. Cu alte 

cuvinte, culoarea aflată lângă stindard se poziționează în centru. 

Fotografiile realizate la această activitate, însoțite de explicații în limba română și limba 

engleză (traducerea fiind asigurată de doamna profesoară de germană-engleză), le-am adunat 
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într-un PowerPoint, pe care l-am pus la dispoziția echipei de proiect pentru a putea fi vizionat 

și de elevii țărilor implicate. 

Astfel, la ora de cultură civică, am putut implementa cu succes, noțiuni de matematcă, 

precum, vertical / orizontal, raport lungime / lățime, cercuri concentrice. 
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PLANUL DALTON – o continuare firească a abordării promovate de 

curriculumul pentru învățământul preșcolar 

 

Maria Cercel, 

Prof.înv.preșc. ,,Grădinița cu P.P.nr.53’’,Constanța 

  

 

„Cu cât un copil a văzut și a înțeles mai mult, cu atât vrea el să vadă și să înțeleagă mai 

mult”.-Jean Piaget 

Punctul de plecare al acestui proiect este Planul Dalton ( după numele orașului din 

S.U.A. unde a fost experimentat de Hellen Parkhurst). Fiecare copil ,,lucrează’’ conform unui 

program individual ,,contract’’ în ritmul sau propriu iar profesorul acordă, periodic, consultații 

când este solicitat. Trecerea copiilor de la etapă la alta se efectuează, pentru fiecare elev în 

parte, în momente diferite, pe baza evaluării conținutului dat, adică după prezentarea în fața 

grupei a ,,rezultatelor cercetării lui’’. 

Temele orientative pot fi: 

 Animale ( de companie, sălbatice, polare dispărute, protejate, etc.) ; 

 Adăposturi ( de animale sau umane de-a lungul timpului) ; 

 Mijloace de transport ; 

 Personaje preferate sau multe altele... 

Prezentările ( împărtășirea ,,muncii în echipă’’ în fața grupei ) pot fi însoțite de un desen 

, o machetă, și nu e nevoie să depășească 10- 15 min. 

La sfârșitul prezentării vor fi recompensați cu diferite stimulente. 

Pentru preșcolari, sentimentul că au reușit să realizeze o acțiune singuri îi poate motiva 

să realizeze altele și , implicit să învețe lucruri noi. 

Condițiile de a trezi interesul pentru învățare la preșcolari sunt acelea prin care copiii au 

o curiozitate înnăscută. Le place să exploreze și să descopere. Acestea sunt cele două elemente 

cheie în procesul lor de învățare. Dacă explorarea pe care o facem le aduce sentimente de 

bucurie, dacă curiozitatea lor este satisfăcută, dorința de a retrăi aceleași sentimente îi vor 

determina să își continue explorarea și să-și dorească să descopere în continuare lucruri noi. 

Cel mai interesant lucru pentru copii la această vârstă este să se joace. Așadar, dacă 

vrem să le trezim copiilor interesul pentru cunoaștere, putem face acest lucru propunându-le 

jocuri și activități din care pot învăța lucruri noi . 
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Profitând de curiozitatea lor specifică le putem oferi copiilor mai multe informațîi 

interesante despre subiectele care-i interesează precum lumea înconjurătoare și din dorința de a 

afla cele mai diverse lucruri preșcolarii pun numeroase întrebări. 

Este mai ușor să pornim de la preocupările lui pentru a-i trezi interesul pentru cunoaștere 

decât de la ce ne-am dori noi să cunoască. De exemplu, dacă este fascinat de dinozauri, dar noi 

am dori să fie un mic matematician, copilului trebuie să  i se pună la dispoziție cărți despre 

dinozauri (adecvate vârstei) și trebuie să amânăm discuția despre numere după ce copilul și-a 

satisfăcut curiozitatea privind subiectul său preferat. Iar dacă putem lega cumva matematica de 

dinozauri, avem și mai multe șanse să îi trezim interesul. 

Trebuie să apelăm la mai multe modalități de a-i prezența informațiile: filmulețe, jocuri 

educative , imagini  cu fulgi de zăpadă, îi putem arătă imagini cu fulgi de zăpadă la microscop, 

putem ieși afară să observăm împreună fulgii de nea, folosind o lupă s-au putem folosi tehnica 

origami pentru a creea fulgi din hârtie. 

Trebuie să ajutăm copilul să persevereze în activitate povestindu-i despre cum va fi 

produsul final sau ce va reuși să facă după ce va termina de învățat. De asemenea, este bine  să 

apreciem eforturile copilului și să îl lăudăm atunci când obține rezultate bune. 

Activitatea de învățare este o provocare deoarece dându-i unui copil să facă un puzzle 

din 10 bucăți poate fi o provocare pentru el. A descoperi că dacă îl face de două-trei ori, timpul 

de care are nevoie pentru a pune cap la cap piesele se înjumătățește este plăcut, însă probabil 

mâine nu va mai fi interesat de același puzzle. 

Dependența față de adult trebuie să scadă treptat. Eucatoarea poate interveni atunci când 

își dă seama că preșcolarul își pierde interesul fiindcă sarcina fie este plictisitoare, fie este prea 

grea. 

O greșeală pe care o fac părinții este aceea că încep o activitate cu copilul și de a o 

finaliza ei în locul micuțului. Nu sunt puține cazurile în care părintele rămâne la masă de lucru 

terminând un desen, în timp ce copilul se joacă pe covor cu o mășinuță. Rolul părintelui este de 

a-l sprijini pe copil atunci când realizează lucruri noi, încurajându-l să încerce , chiar dacă i se 

pare prea greu.. Dacă cel mic nu mai dorește să realizeze o activitate fiindcă s-a plictisit, putem 

lua o pauză și o putem relua atunci când copilul se arată mai interesat de ea. 

Emoțiile trăite de un copil sunt deosebit de importante fiindcă dorința de a retrăi starea 

de bine simțită, îl va motiva să repete o activitate și să afle mai multe lucruri despre ceea ce 

învață.. De aceea , este bine să avem o atitudine pozitivă față de copil în momentele în care îl 

învătăm ceva, să fim dispuse să nu continuăm o activitate dacă s-a plictisit și, în general, să îl 

ajutăm pe copil să descopere că a învața lucruri noi este distractiv. 
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În final, trebuie să ne amintim de ce este important să îl implicăm activ pe copil atunci 

când vrem să învețe ceva: 

,,Spune-mi și am să uit.Arată-mi și s-ar putea să-mi amintesc. Implică-mă și voi 

înțelege”(Confucius C440, i.e.n.) 

Scopul programului : îmbogățirea experiențelor pozitive de învățare a copiilor cu 

specificul planului Dalton ; respectarea ritmului propriu de învățare al copiilor, sprijinirea 

părinților în petrecerea unui timp de calitate împreună cu copii lor. 
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TEXTUL LITERAR PRIN FILTRUL EMOŢIILOR 

 

Cerchez Carmen ,  

Profesor, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, Constanţa  

 

Ţinând cont de tematica acestor Colocvii didactice – ALTFEL în şcoală  - şi de sloganul 

acestora - „predarea prin fascinaţie”, am considerat că secţiunea „Formare continuă şi practică 

didactică” ar fi potrivită pentru activitatea mea din acest an şcolar.  

Cursurile de fomare fac deja parte din „fişa postului” oricărui profesor care vrea să îşi 

îmbunătăţească permanent activitatea didactică, drept urmare am participat şi eu, de-a lungul 

ultimilor doi ani, la trei cursuri care consider că mi-au schimbat întrucâtva percepţia asupra 

activităţii didactice. Predau limba şi literatura română de 12 ani deja şi, chiar dacă nu 

intenţionez să fie vreun soi de reclamă, deşi am vorbit cu cei pe care îi cunosc despre cât de 

interesante mi s-au părut, aceste trei cursuri, fascinante pentru mine, au fost: 

a. Sănătatea emoţională – element cheie în educaţie – consider că această sănătate, 

a psihicului nostru, dar şi a elevilor noştri, este esenţială în buna desfăşurare a procesului 

educativ; chiar dacă profesorul trebuie să fie şi actorul care îşi lasă grijile în faţa uşii clasei, este 

uneori nevoie de metode sau de experienţe ale celorlalţi pentru a putea fi deschişi faţă de elevii 

noştri; conştientizarea propriilor emoţii este o cale de a recunoaşte emoţiile celorlalţi; 

b. Inteligenţa emoţională la copii şi adolescenţi – este un curs la care am participat 

graţie unui alt curs, Leadership în organizaţiile şcolare, unde unul dintre module fusese 

„Inteligenţa emoţională şi socială în relaţiile educaţionale”; deşi cunoşteam informaţii despre 

acest tip de inteligenţă, faptul că este mai importantă decât inteligenţa academică m-a făcut „să 

cercetez problema”;  

c. Consiliere şi orientare – curricula pentru clasele I – XII - chiar dacă făcusem în 

trecut cursul de Consilere şi orientare, m-am gândit că poate s-a mai schimbat câte ceva în 

tematică şi poate voi găsi metode mai captivante şi subiecte mai atractive pentru elevii mei. 

Aşadar, aparent fără legătură, aceste trei cursuri la care am participat au satisfăcut 

probabil, iniţial, o nevoie proprie, de autocunoaştere. Experienţa personală, dar şi cea 

profesională m-au făcut să înţeleg relaţia strânsă dintre cunoaşterea propriei persoane şi 

capacitatea de a comunica cu ceilalţi. Să fii conştient de propriile emoţii şi nevoi, dar şi de ale 

celorlalţi este calea spre o cumunicare asertivă, care echilibrează lucrurile. Respectul, empatia, 
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toleranţa condiţionează relaţiile interumane, iar mediul şcolar nu este decât „terenul de 

pregătire” pentru viaţă.  

Mai mult decât atât, predând limba şi literatura română, o materie care are menirea de a 

„atinge sufletul” cititorului prin frumuseţea exprimării, rolul acestei sănătăţi emoţionale / 

inteligenţe emoţionale este cu atât mai evident. Ştim că inteligenţa emoţională se dezvoltă de-a 

lungul întregii vieţi, spre deosebire de inteligenţa academică, aşa că textului literar nu-i rămâne 

decât nobila misiune de a contribui la acest demers de îmbunătăţire a capacităţii noastre de a ne 

exprima emoţiile. Fie că vorbim despre ciclul gimnazial, fie despre cel liceal, discuţia despre 

legătura dintre literatură şi emoţii nu mai trebuie explicată.  

În urma cursurile amintite mai sus, am înţeles că şi disciplina limba şi literatura română 

poate fi abordată şi din prisma inteligenţei emoţionale. Pentru ca programa să fie parcursă, nu 

este suficientă doar teoria şi clasicele exerciţii variate, este nevoie şi de emoţie, de bucuria de a 

încerca şi „altfel” această materie. Am valorificat una dintre metodele propuse la aceste cursuri 

– poveştile terapeutice , care m-au surprins prin simplitatea şi impactul lor. Pentru că iubim 

poveştile, ele captivează din start auditoriul, fie că vorbim despre copii sau adolescenţi, implicit 

adulţi. Chiar dacă identificarea emoţiei de bază este preliminară oricărei discuţii, ştim că orice 

text literar transmite emoţie, aşa că, în cazul oricărui text la prima vedere, primul exerciţiu este 

– „Ce emoţii ţi-a transmis textul?”. Elevii se apropie astfel de text în mod sincer, exprimându-

se pe ei în raport cu mesajul pe care l-au înţeles. Mai mult decât atât, acest tip de cerinţă este 

prezent şi în exerciţiile de receptare a textului literar, în ciclul gimnazial, iar la liceu această 

cerinţă se concretizează în subiectul II de la examenul de bacalaureat – „Prezintă semnificaţiile 

textului...”. Drept urmare, inteligenţa emoţională poate fi de un real folos elevilor în abordarea 

exerciţiilor ce ţin de textele literare.  

Însă nevoia unei sănătăţi emoţionale înseamnă mult mai mult decât exerciţii de 

interpretare a textului literar. Poate că este nevoie şi de puţină joacă, pentru a „sabota” 

monotonia orelor care uneori devin obositoare şi pentru profesor însuşi.  

Jocul de rol este foarte iubit de către copii, mai mult decât de către adolescenţi, pentru 

că ei deja încep să îşi cenzureze anumite emoţii. Jocul de rol cere curaj – să fii pe pe scena 

clasei nu este uşor, cere atenţie la tema jocului şi cere raportare permanentă la cel din faţa ta, 

dar şi la cei din jurul tău. Jocul de rol este o metodă eficientă în orice tip de activitate şi pentru 

că evidenţiază mai mult decât comunicarea verbală, importanţa comunicării nonverbale şi 

paraverbale. „ Expunerea” nu este facilă şi „a te pune în pielea altcuiva” complică şi mai mult 

lucrurile. Să transmiţi ceea ce îţi propui nu este tocmai uşor, mai ales atunci când comunicarea 

nonverbală completează decorul. Jocul de rol le oferă elevilor şansa de a observa detaliile de 
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ţin de emoţiile implicate în orice transmitem. Conştientizarea lor duce la o mai bună gestionare 

a acestora şi la capacitatea de a folosi emoţiile în favoarea noastră, în sensul unei mai bune 

relaţionări cu cei din jur.  

Chiar dacă pare deja învechită, teoria inteligenţelor multiple a lui Hovard Gardner este 

o bună metodă de a motiva elevii. Ştim cu toţii că nu putem fi eminenţi la toate disciplinele, 

drept urmare conştientizarea de către fiecare elev a tipului de inteligenţă dominant poate explica 

interesul mai mare sau mai mic către o anumită materie. Fie că muzica, natura, matematica, 

spaţiul, mişcarea le produce emoţie, fiecare trebuie să îşi ştie inteligenţa dominantă.  Mai mult 

decât atât, remarcăm faptul că inteligenţa interapersonală şi cea interpersonală nu fac decât să 

se concretizeze în inteligenţa emoţională, cea care se leagă de propriile emoţii şi de relaţiile 

noastre cu cei din jur. Din propria experienţă, la clasa a V-a, am avut, de curând, un exerciţiu 

ce viza chiar interpretarea unei poezii prin prisma diferitelor inteligenţe. De reţinut este faptul 

că Manualul de limba şi literatura română la clasa a V-a valorifică din plin emoţiile, nu doar 

în sfera textului literar, ci şi în sfera vieţii sociale. Elevii se familiarizează astfel cu aceste 

noţiuni, deprinzând abilităţi în a le folosi în viaţa de zi cu zi.  

În concluzie, formarea continuă este, în cazul meu, în strânsă legătură cu practica 

didactică, deoarece lucruri care mi se păreau interesante şi-au dovedit utilitatea şi importanţa.  

Chiar dacă informaţia oferită este de mare importanţă, felul în care oferim aceste informaţii 

rămâne în mintea şi amintirile elevilor. Succesul misiunii noastre ţine de inspiraţia dozării a  

„ceea ce” oferim şi „cum” oferim.  
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TEHNOLOGIA ÎN ORA DE ROMÂNĂ 

 

Marina Giurcă, 

Profesor, Școala Gimnazială nr. 14, Constanța 

 

În anul școlar 2014-2015, am participat la cursul de formare organizat de Universitatea 

Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, intitulat EVRO – Didactica predării limbii române. Obiectivul 

cursului l-a constituit perfecționarea cadrelor didactice. 

Proiectul EVRO a oferit cursanților modele de exerciții specifice pentru formarea, 

dezvoltarea și evaluarea competenței de înțelegere după ascultare, dar și pentru dezvoltarea și 

evaluarea competenței de producere a mesajului scris. 

Întrucât astăzi predăm limba română într-o societate supertehnologizată, guvernată de 

sunet și imagine, ar fi fost normal ca, la această oră, să nu mai simțim nevoia de a justifica 

legitimitatea folosirii înregistrărilor audio sau a imaginilor în mișcare (însoțite sau nu de sunet) 

pentru asigurarea unui proces didactic de calitate, cât mai complex și mai diversificat. 

Cursul și-a propus să depășească barierele de ordin descriptiv-explicativ și să organizeze 

întreg parcursul didactic în jurul limbii în act. Se impune să exploatăm sugestiile venite dinspre 

diferite teorii ale comunicării sau ale psihologiei cognitive și să deschidem calea spre parcursuri 

de învățare complementare, care mizează pe virtuțile comunicative specifice resurselor audio-

video. Această deschidere nu poate avea loc decât acceptând rolul elementelor extra-lingvistice 

în comunicare, care nu pot fi exploatate cu adevărat atâta vreme cât ne limităm la utilizarea 

suporturilor tradiționale de curs, unde supremația absolută o deține textul. Socotim că astăzi 

este greu de conceput o lecție de limba română în afara unor inputuri extra-verbale, care să 

exploateze din plin beneficiile imaginii televizuale/cinematografice.  

Materialele didactice oferite în cadrul cursului au facilitat activitatea didactică și mi-au 

dat posibilitatea, mai mult ca până acum, de a oferi elevilor o experiență didactică și formativă 

inovativă, guvernată de viziunea pozitiv-creativă propusă în cadrul proiectului. Limba română 

se poate învăța eficient și altfel, apelând la o manieră ludică și extrem de atractivă nu doar în 

„Săptămâna altfel”, ci la fiecare lecție. 

ADJECTIVUL – GRADUL COMPARATIV 

Elevilor (clasa a VII-a) li se prezintă o fișă de lucru cu următoarele cerințe: 

A. Completați fiecare spațiu liber cu un cuvânt din casetă: 
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norocos, fricos, politicos, periculos, sănătos 

 

1. Mihai salută mereu înainte de a pleca de acasă. E un tânăr foarte 

.………………………… 

2. E ………………………………. să înoți în râu. E foarte adânc. 

3. Nu sunt nici prea ………………………………  nici prea curajos. 

4. E …………………………… să bei apă cu lămâie în fiecare dimineață. 

5. Sunt tare ………………………………………: am o mamă frumoasă și un tată 

amabil. 

       Elevii urmăresc filmulețul Vine? Nu mai vine... 

 B. Răspundeți la întrebări: 

1. Cum este vremea? 

2. Ce oră are băiatul? 

3. Ce mijloc de transport spune băiatul că nu există la Cluj? 

4. Cum crede băiatul că e noul profesor de matematică? 

5. Cu ce se ocupă Dan Popescu? 

6. Cum merg cei doi spre școală, în final? 

C. a. Scrieți în casete câte două adjective pentru fiecare personaj. Atenție! Veți 

alege doar dintre cele care apar în dialog:  politicos, tânăr, fricos, serios. 

 Andrei  

 

Dan Popescu 

 

             C. b. Lucrați în perechi! Acum descrieți personajele care apar în filmul 

urmărit mai devreme. Scrieți, în casete, descrierea pentru fiecare personaj. Notați 

înălțimea, culoarea părului, îmbrăcămintea etc. 

Andrei Dan Popescu 
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D. Potriviți adjectivele cu antonimele  lor: 

1. ieftin     a. plictisitor 

2. confortabil                b. lent 

3. rapid     c. periculos 

4. interesant                 d. scump 

5. sigur      e. incomod 

Să ne amintim! 

Ce este adjectivul? 

Care sunt gradele de comparație? Cum se construiește gradul comparativ? 

Rolul adjectivului în comunicare. 

 

E. Comparați mijloacele de transport de mai jos. Utilizați adjectivele de la 

exercițiul D. 

avion     tren     vapor 

F. Să ne imaginăm că suntem martori la accidentul pe care l-a avut Maia. Lucrați 

în perechi! Imaginați-vă un dialog între aceasta și polițistul care anchetează cazul. Polițistul va 

încerca să afle cât mai multe detalii despre cum a avut loc accidentul, care au fost cauzele și 

dacă există martori. Tânăra va încerca să ofere explicații pentru ceea ce s-a întâmplat. Utilizați 

cât mai multe adjective și expresiile din casetă: 

la fața locului, martor ocular, carnet de conducere, dovadă, amendă, proces-verbal, 

viteză, intersecție, semafor, pieton 
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Gogu Elena,  

profesor, Liceul Tehnologic ”Gheorghe Duca”, Constanța 

Moșoiu Mihaela,  

profesor, Liceul Tehnologic ”Gheorghe Duca”, Constanța 

 

Proiectele Erasmus+ reprezintă un mod eficient și plăcut de învățare și dezvoltare de 

competențe necesare succesului în școală, în carieră și în viața civică, dar și o metodă de 

predare-învățare în care elevii dobândesc cunoștințe  și abilități, muncind o perioadă  lungă  de 

timp pentru a investiga  și a răspunde la întrebări, probleme sau provocări autentice și 

complexe.  Această  metodă  integrează  cunoașterea  și realizarea deoarece elevii 

învață  elemente ale curriculumului de bază și aplică ceea ce știu pentru a rezolva problemele 

autentice și pentru a produce rezultate importante. Proiectele se axează  pe obiective de 

învățare, incluzând abilități precum: gândirea critică, rezolvarea problemelor, comunicarea, 

colaborarea și auto-gestionarea.  

Proiectul ”Dezvoltarea competențelor tehnice generale prin mobilitate europeană pentru 

electronica implementată în sistemele de calcul", s-a derulat între Liceul Tehnologic ”Gheorghe 

Duca” Constanța ca beneficiar și organizația de primire Assoform Rimini Scarl din orașul 

Rimini, Italia prin plasament pe durata a 3 săptămâni în perioada 12 - 30.03.2018. În cadrul 

proiectului au fost implicați 15 elevi din clasa a XI-a, domeniul Electronică automatizări, 

calificarea profesională Tehnician operator tehnică de calcul, care au parcurs  prin  plasament 

transnational, unitatea de competenţă şi  elementele de conţinut din  curriculum pentru clasa a 

XI-a, Modulul IX "Circuite electronice". Aceștia au fost însoțiți, pe toată durata plasamentului 

de două cadre didactice Necesitatea formării profesionale iniţiale prin mobilitate a pornit de la 

analiza factorilor economici şi a cererii de forţă de muncă a judeţului Constanţa. 

Proiectul și-a propus ca obiective: 

1. Dezvoltarea și perfecționarea competenţelor, cunoștințelor și abilităților profesionale 

specifice SPP pentru 15 elevi ai grupului țintă prin plasament european cu recunoașterea 

rezultatelor învățării în termeni ECVET; 

CONSOLIDAREA DIMENSIUNII EUROPENE A EDUCAȚIEI ȘI 

FORMĂRII PROFEIONALE DEZVOLTATE PRIN PROIECTE 

ERASMUS+, ACȚIUNEA CHEIE KA1-VET 
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2. Asigurarea egalității de șanse, toleranța pentru diversitate, promovarea cetățeniei 

active europene și integrare dinamică pentru solidaritate europeană a tuturor elevilor din grupul 

țintă în contextul dezvoltării durabile;  

3. Colaborare și cooperare europeană pentru calitate în formarea profesională inițială 

prin parteneriat cu organizații din UE pentru integrarea mai ușoară a tinerilor pe piața muncii. 

Țintele propuse au avut în vedere: 

 Îmbunătățirea managementului calității programelor de formare inițială prin 

accesarea de proiecte cu finanțare europeană; 

 Dezvoltarea parteneriatelor școală-agent economic pentru facilitarea tranziției 

de la școală la o viață activă adaptată la realitățile europene; 

 Atingerea performanței organizației prin creșterea numărului de elevi în 

programele de formare din domeniul mecanică în condițiile accederii la un mediu concurențial; 

 Îmbunătățirea educației interculturale prin contactul cu alte medii socio-

culturale europene; 

 Sporirea gradului de cuprindere în programele de formare inițială a elevilor 

proveniți din medii defavorizate și acordarea de șanse egale tuturor grupurilor dezavantajate. 

Astfel, prin stagiul de practică elevii au desfășurat activități practice specifice 

domeniului electronică automatizări, dobândind următoarele competențe și abilități practice 

pentru integrarea socio-profesională pe parcursul întregii vieți: 

Abilităţi: 

 Utilizarea aparatelor de măsură şi control; 

 Măsurarea parametrilor unui circuit folosind AMC-uri adecvate; 

 Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în 

echipamente/instalaţii conform documentaţiei tehnice; 

 Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/instalaţii specifice 

domeniului; 

 Verificarea functionalităţii echipamentelor/instalaţiilor, după conectarea 

circuitelor electronice; 

 Comunicarea într-o limbă străină utilizând limbajul de specialitate;  

 Realizarea unui dialog constructiv şi a relaţiilor de cooperare pe durata lucrărilor 

practice; 

 Susţinerea muncii în echipă şi aplicarea modalităţilor de îmbunătăţire a relaţiilor 

interpersonale pe durata desfǎşurǎrii lucrărilor practice. 
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Competenţe: 

1. Identifică tipuri de circuite electronice; 

2. Evaluează performanţele circuitelor electronice; 

3. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii;  

4. Creează şi menţine relaţii profesionale. 

Contactul cu echipa de profesioniști din cadrul companiei, munca în echipă, rezolvarea 

sarcinilor primite au condus la perfecționarea abilităților de comunicare ale participanților, le-

au dezvoltat capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate specific, de a realiza un dialog 

constructiv şi relaţii de cooperare pe durata lucrărilor practice. 

Pe parcursul activităților elevii și-au îmbogățit considerabili nivelul de comunicare în 

limba engleză cu tutorele de stagiu, cu angajații firmei, fiind capabili să recepteze mesaje orale 

și scrise, ceea ce va spori șansele lor de angajare și de mobilitate pe piața europeană a muncii. 

Totodată, plasamentul a dus la formarea atitudinii față de muncă concretizată prin 

responsabilitate, punctualitate, seriozitate, crescând adaptabilitatea tinerilor la cerințele 

viitorului loc de muncă. 

Proiectul a reprezentat o oportunitate nu doar pentru elevi, ci și pentru cadrele didactice 

ce au avut posibilitatea de a experimenta strategii didactice actuale, de a lucra cu instrumente 

și componente de ultimă generație, ceea ce va duce la îmbunătățirea actului educational, a 

modului de abordare a actului didactic la clasă. 
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NOI RESURSE ÎN DEZVOLTAREA MOTIVAȚIEI; MODELUL  ARCS 

 

Adriana Grozavu  

Profesor, istorie, Școala Gimnazială NR 12 ”B.P.Hasdeu”, Constanța  

Aurora Bogdan  
Profesor, limba franceză, Școala Gimnazială nr 38 ”D. Cantemir”, Constanța  

 

 

 

 

Conform definiției propuse de   M Golu ( 2000) ” prin termenul de motivație definim o 

componentă structural –funcțională specifică sistemului psihic uman, care reflectă o stare de 

necesitate în sens larg, iar prin cel de motiv expimăm forma concretă, actuală în care se 

activează și se manifestă o asemenea stare de necesitate ”.(p 246) . Motivația depinde în mare 

măsură de experiența individului, de calitatea imaginii de sine, de evaluările cognitive ale 

diverselor situații, de orientarea valorică, precum și de credințele referitoare la cauzele 

succesului personal și de nivelul de aspirații. 3 Pornind de la definiția generală putem 

particulariza și afrima că motivația desemnează : dinamica- cea care energizează, stimulează, 

direcționează,forțele interne specific umane , comportamentul generat de motivație și care este 

orientat spre satisfacerea unei nevoi. 

 În domeniul educativ, crearea unui nivel optim de motivație este obiectivul principal al 

actului educativ, de învățare. O motivație bună asigură  nu doar succesul școlar ci și o învățare 

pe termen lung, eficientă și formativă.. Motivația dinamizează activitatea psihică, facilitează 

adaptarea și orientează și susține comportamentul.4 Ținând cont de cele afirmate mai sus, 

cunoașterea  motivelor  reale ale învățării elevilor dă posibiltatea  profesorului să intervină în 

mod adecvat și oportun pentru asigurarea susscesului la învățătură al elevilor. Dintre categoriile 

de motive  aplicabile în practica educațională, identificate de către cercetători   le putem  

menționa pe cele :profesionale,cognitive,socio – morale, prin care elevul învață din dorința de  

a fi folositor comunității, din dorința de a fi apreciat și evidențiat; individuale- pentru un loc în 

ierarhie, pentru a se realiza, autoperfecționare ,materiale, relaționare- stabilirea de relații în 

cadrul grupului, familiei.5 

Pentru a ține pasul cu cerințele moderne ale educației, cursurile de perfecționare vin în 

întâmpinarea nevoilor de schimbare permanente din acest domeniu. Astfel , cursul cu tema 

                                                           
3 Cristea Sorin, coord general, Curriculum Pedagogic, vol 1, Editura Didactică și pedagogică R.A , București, 
2006, p 331 
4 Idem, pp 334-335  
5 Idem, p 337 



60 
 

MOTIVAREA ELEVULUI- VALIZA CU RESURSE, desfășurat pe perioda 5-24-02 2018  și 

care a fost  susținut de către dmna prof  RAMONA ELENA DUNĂ  și sub patronajul CCD 

Constanța și- a propus să aducă în atenție un mod model de dezvoltare a motivație și anume , 

modelul ARCS, model creat de către psihologul american John Keller în 1979 . A apărut ca 

reacție la modelele behaviorist și cognitiv care puneau prea mult accentul pe stimului externi. 

Modelul punea accentul pe 4 elemente : 

1. Atenție – captarea atenției care se poate realiza pe 2 căi ; utilizarea surprizei, a 

incertitudinii și stimularea curiozității prin întrebări provocatoare sau probleme ce 

trebuie rezolvate. 

2. Relevanța – îi ajută pe elevi să înțeleagă că au  o oportunitate  , să-și folosească 

cunoștințele și experiențele anterioare , să le înmulțească. Se pot folosi ca și strategii 

apelul la prezent( este important conținutul lecției), modelare( cum îi pot aujuta pe 

ceilalți?) , apelul la viitor( cum pot folosi aceste cunoștințe). 

3. Confidence- Încredere – calea spre succes este determinată de corelația dintre 

OBIECTIVE- TIMP ALOCAT STUDIULUI- EFORTUL DEPUS . Se realizează prin 

: expunerea obiectivelor elevului, sporirea gradului de dificultate a sarcinilor, punerea 

în practică a cunoștințelor. 

4. Satisfacție – se realizează pe calea consecințelor pozitive( recunoașterea efortului și a 

rezultatelor) sau pe calea consecințelor naturale( aplicabilitatea imediată a cunoștințelor 

pentru a crește nivelul de motivare)6. 

Aplicarea metodelor învățate la cest curs face obiectul în sine al acestei lucrări. 

Observând că elevii fie manifestă de la început  o lipsă de interes pentru ceea ce urmeză a fi 

înățat , ne-am axat lucrul pe domeniul CAPTĂRII ATENȚIEI, stimulând astfel curiozitatea și 

interesul elevilor pentru ce urmează a fi predat. Am folosit metode de energizare ” mașina de 

spălat”, și ”milkshake”, la clasele a 6 a și a 7 la orele de dirigenție și de limba franceză. Scopul 

propus a fost: cunoaștere interpersonală . Cunoaștere și relaționare, introducere într-o 

atmosferă motivatoare, dar și crearea unui moment de relaxare  pe parcursul orei de curs , 

refacerea nivelului de concentrare și atenție. Obiective:1.realizarea unui moment de 

destindere. 2 .ridicarea  nivelului de atenție pentru o mai bună receptare a informațiilor.  

 

 

                                                           

6 https://en.wikipedia.org/wiki/John_M._Keller, Instructional Design Models And Theories: Keller’s ARCS 

Model Of Motivation, elearningindustry.com; accessed October 12, 2016. 
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Descriere activitate: 

 Elevii stau pe 2 șiruri , unii în fața celorlalți, reprezentând apa și detergentul. Elevii 

trec pe rând printre colegii astfel poziționați. 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 stimulați 

să treacă mai ales elevii mai tăcuți sau mai timizi. Primind aprecierile  colegilor ei își pot 

ridica nivelul stimei de sine și pot realiza o mai bună învățare. La început  pentru a-i stimula 

elevii sunt încurajați să vorbească în limba română, ca pe parcursul  desfășurării  exercițiului 

să fie ajutați să înlocuiască cuvintele din limba română cu cel din limba franceză  

Reacția clasei: Elevii au acceptat cu entuziasm și au parcurs exercițiul fără probleme, 

creând o atmosferă veselă, de joc .Aprecierile făcute sau primite i-au făcut să se simtă bine, 

relaxați și să aibă o bună impresie despre colegii și despre ai înșiși. 

Am aplicat la sfârșitul orei un chestionar cu următoarele întrebări: 

1.ce moment ți-a plăcut și de ce?2.ce ai reținut din exercițiile făcute / ce ai învățat din 

ele 3.cum vei folosi ceea ce ai învățat mai departe?4. ce nu ți-a plăcut. 

Răspunsurile au fost: 

1. ”Mi-a plăcut jocul mașina de spălat pentru că am aflat părerile colegilor despre 

mine,pentru că am dat și am primit complimente 

2. Am învățat că sentimentele celorlalți sunt importante, am învățat să fac complimente 

fiecăruia,să spun un lucru bun pentru a-mi face prieteni, să ne exersam mintea reținând 

în scurt timp date despre ceilalți. 

3. Ce am învățat îmi folosește la memorarea unor aspecte din lecții,să fac oamenii fericiți 

spunându-le cuvinte frumoase, că pot schimba ziua unui om cu un cuvânt frumos, 

făcând aceste activități m-am relaxat și am putut sa relaționez mai bine cu colegii. 

Activitatea creat un moment de veselie , după care interesul și atenția lor a fost mai 

mare , ajutând la reținerea unui număr mai mare de informații. Elevii  sunt reticenți la 

început și trebuie încurajați să vorbească în limba română, ca apoi stimulați de energia 

jocului și cu ajutorul profesorului să înlocuiască adjectivele din limba română cu cele  

din limba franceză. Elevii sunt surprinși de noutatea exercițiului și demonstrează că pot 

învăța ușor noile cuvinte.  

Putem concluziona că utilizarea acetsor metode în funcție de specificul vârstei și prin 

adaptarea la conținuturile lecțiilor și-a atins obiectivul principal , acela al învățării formative 

, care asigură nu numai însușirea unei cantități de informații ci și aplicabilitatea practică a 

acestora, formarea și dezvoltarea  de deprinderi, abilități și comportamente care întăresc 
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prestigiul personal și încrederea în sine. Un prestigiu ridicat generează în conștiința elevului 

sentimentul eficienței personale, respectul de sine , încrederea în forțe proprii și stimulează 

învățarea permanentă.  
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Lenuța Popa, 

Prof. dr., Liceul „Lazăr Edeleanu”, Năvodari 

 

Ține de o anume prospețime a sufletului faptul de a mai avea așteptări, nu-i așa? Cum, 

altfel, ca profesor, ai aștepta cu înfrigurare venirea echipei de formatori belgieni care, prin Casa 

Corpului Didactic Constanța, îți arată ceea ce este atât de aproape de tine- pedagogia în acțiune? 

Cum, altfel, ai aștepta să retrăiești conexiunea cu oameni care, în plină vară, la apogeul 

Bacalaureatului din România, îți transmit- prin felul lor de a fi- o autentică experiență, 

comprimată în câteva zile? 

Întâi, a fost anunțul: „Quand la complémentarité entre le travail pédagogique et le travail 

relationnel permet la créativité, ouvre l’espace des possibles et offre des pistes de changement” 

(7- 10 iulie 2014). Pentru că nu agreez titlurile prea ample, priveam anunțul și încercam să 

reformulez. Exercițiul meu n-a reușit fiindcă, în fapt, cursantul care aveam să fiu realiza că 

fiecare termen al titlului era perfect legitimat. (Și, oricum, dacă a fost o reformulare anume, ea 

a aparținut tot inițiatoarelor stagiului de atunci, formatoarelor: Sophie Renard și Anne Sophie 

Verriest. Renunțând, temporar, la verbele a deschide și a oferi, conduceau titlul- rămas, încă, 

foarte amplu- spre ceea ce permite acea complementaritate pedagogică și relațională: 

creativitatea, spațiul posibilităților, pistele schimbării.) Parteneriatul CCD Constanța cu 

RégionPastorale de Charleroi- Belgia ne furniza un conținut metodico-pedagogic de excepție. 

Cele mai captivante mi s-au părut cele șapte profiluri de învățare pe care, ulterior, le-am adus 

și la cunoștința altora (ca, de exemplu, la Cercul de Pedagogie, desfășurat în Programul Național 

Școala Altfel 2015, precum și în opționalul Pregătirea Adolescenților pentru viață). 

Iată cele șapte profiluri de învățare, pe care vi le propun spre recunoașterea unora 

dintre beneficiarii educației: Intelectualul (Malik),Dinamicul (Dylan), Amabilul 

(Aida),Perfecționistul (Pedro), Emoționalul (Emma), Entuziastul (Enzo), Rebelul 

(Renauld). Ce trăsături (1) are fiecare profil de învățare? Intelectualului (Malik)îi place să 

învețe. El este, în general, solitar și introvertit, ceea ce îl face să pară distant față de ceilalți. Nu 

agreează munca în echipă, dar este- de cele mai multe ori- un elev silitor. Dinamicului (Dylan) 

îi place să acționeze. El are darul de a reuși în tot ceea ce își propune, ceea ce nu îl face, neapărat, 

un elev bun. Îi plac provocările și are obiceiul de a se baza foarte mult pe abilitatea sa de a se 

SELECȚIA CURSURILOR DE PERFECȚIONARE DIDACTICĂ ȘI 

PRACTICA PROFESIONALĂ 
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descurca. Este un foarte bun lider, permanent animat de spiritul de competiție care îl definește. 

Amabilul (Aida) este elevul care muncește/ învață pentru a face plăcere părinților sau 

profesorilor săi. Sociabil și bine crescut, este un elev foarte agreabil. Cu toate acestea, va avea 

întotdeauna nevoie de atenție pentru a putea evolua. Perfecționistul (Pedro) consideră că a greși 

este cel mai mare coșmar al său. El este înzestrat cu facultatea de a prevedea ceea ce ar putea 

merge rău. Preocupat și veșnic îngrijorat, perfecționistul își va găsi întotdeauna timp să facă 

lucrurile așa cum trebuie.  Emoționalul (Emma) va acționa întotdeauna în funcție de 

sentimentele sale pe care le poate controla cu greutate, ceea ce duce chiar la ieșiri teatrale din 

partea sa. Foarte creativ, în schimb, el se va deosebi, în general, de colegii săi. Entuziastul 

(Enzo) este animat de o puternică bucurie de a trăi și înzestrat cu capacitatea de a vedea 

întotdeauna latura pozitivă a lucrurilor. El este, de obicei, imaturul clasei, pe care ordinea și 

disciplina au tendința de a-l fustra. Rebelul (Renauld) evită, în general, orice semn de slăbiciune 

din partea sa de teama de a nu fi rănit. Nu ezită, însă, să se implice în confruntări, devenind 

chiar furios. Lipsa stimei de sine și a încrederii în forțele proprii îl fac- de cele mai multe ori- 

un elev-problemă. 

Ulterior, între 6- 9 iulie 2015, cursul Regiunii Pastorale Charleroi, 

Belgia, era susținut de un specialist de renume mondial: Catherine 

Schwennicke. „La gestion du stress” a inclus concepte, teorii, aplicații pe care 

omul din fața noastră le elaborase, le verificase. Dar, cu toată naturalețea și 

modestia, ni le împărtășea ca și cum atunci le scoteam la iveală, împreună. Personal, am 

considerat că partea cea mai interesantă a demersului a vizat înțelepciunea de-a găsi 

inconveniente ale pozitivității, dar și plusuri ale negativității. (Paradoxal, dar viața ni le arată 

pe acestea și noi nu avem disponibilitatea de a le vedea, nu-i așa?) Am exersat cu elevi de-ai 

mei atari ipostaze și aplicația ludică a dat roade... Ce poți vedea pozitiv în faptul de-a nu fi 

promovat la Simulare-BAC, de exemplu? Sau: ce poate fi negativ în tânăra vârstă pe care o ai, 

la un moment dat? Inițial, nu ești dispus a intra într-un astfel de joc al imaginației (fiindcă ți se 

pare cinic ori absurd), dar dacă accepți, ajungi să recunoști ambivalențele vieții... (2) 

În vara anului 2016 (4- 7 iulie), am continuat să particip la stagiul de 

formare susținut de belgieni (Laetitia Paternostre, Sara Hosxe și François 

Saucin), de astă dată pe tema despre „Motivation et démotivation”. Tinerele 

formatoare au dezvoltat sistemul prezentat de Catherine Schwennicke, iar 

monitorizarea lui François Saucin (ca și în anii trecuți, ca și în anul următor) avea să dea o 

măsură: a moderației, discreției, cunoașterii aprofundate a domeniului și a deschiderii spre 

România (a cărei limbă o vorbește). În ceea ce mă privește, ca beneficiar al cursului, am 
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considerat că este adecvată diseminarea unor informații specifice prin articolul „Educația, ca 

relaționare potrivită”, prezentat în colaborare, în revista liceului în care profesez.(3) 

Cât despre stagiul de formare din 4- 7 iulie 2017 (susținut de către belgienii Anne 

Vanderaa, Etienne Bocquet), pe care l-au parcurs 33 de profesori, tot la CCD Constanța: s-a 

circumscris temei „Initiation à l'Ennéagramme Evolutif”.  Descoperirea sinelui și a celorlalți 

pentru a putea trăi mai bine împreună a mers în logica formatorilor pe direcții precum: cele trei 

centre energetice (instinctiv, emoțional, mental); înțelegerea celor nouă baze ale Eneagramei; 

activarea aripilor/ polilor proprii- ca resurse; cunoașterea arhetipurilor- ca repere universale; 

strategiile motivării fiecărei baze din Eneagramă etc. Odată dobândite, competențele vizate de 

acest stagiu de formare sunt transferate în demersul didactic pentru o autentică 

abordare diferențiată a elevilor.  

Concluzionând, voi spune că stagiile de formare susținute de către 

reprezentanții Regiunii Pastorale Charleroi din Belgia, la CCD Constanța, pentru 

profesorii de orice specialitate care cunosc limba franceză, au acel quelque chose/ ceva care le 

particularizează spre a fi selectate. Ca beneficiar al celor patru, din începutul lunii iulie a 

ultimilor ani consecutivi, am realizat zi-de-zi aportul lor inconfundabil și, pe cât posibil, l-am 

diseminat, în diverse contexte. Este ceea ce fac și acum, aici. 
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Rodica Șargu, 

Profesor, Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu”, Mangalia 

 

 

Motto: "Cine îndrăznește să îi învețe pe alții, nu trebuie să înceteze niciodată să învețe 

el însuși". (John Cotton Dana) 

Mai mult decât simplul fapt de a transmite cunoştinţele teoretice şi a le forma 

deprinderile elevilor săi, profesorul trebuie să încerce să le insufle dorinţa de autodepăşire astfel 

încât, mai târziu, elevul să îşi întreacă profesorul. Dar pentru a motiva pe cineva să facă un 

lucru, trebuie să fim în primul rând noi înșine motivaţi de acel lucru. Nivelul competenţei 

profesorului, precum şi gradul de implicare în activitatea didactică poate influenţa dinamica 

motivaţională a elevilor. Interacționăm zilnic cu acest material uman în continuă și rapidă 

dezvoltare – elevii noștri – și avem obligaţia profesională de a studia și a ne perfecționa 

permanent pentru a ne dezvolta repertoriul, a ne aprofunda cunoştinţele si abilitaţile. Avem 

nevoie să ”găsim codul de care are nevoie mintea acestei generații, ca să înțeleagă și ca să fie 

entuziasmată de ceea ce învață” spunea recent psihologul Mircea Miclea. 

Dintre oportunitățile de formare a cadrelor didactice, platformele educaționale ce oferă 

cursuri online și o mare diversitate de resurse constituie o variantă de luat în seamă. ”elearning-

ul” reprezintă un tip de educație la distanță, o experiență planificată de predare-învățare 

organizată de o instituție ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvențială și logică 

pentru a fi asimilate de cursanți în manieră proprie. Medierea se realizează prin noile tehnologii 

ale informației și comunicării - în special prin Internet. Internetul constituie atât mediul de 

distribuție al materialelor, cât și canalul de comunicare între actorii implicați. (Istrate, 2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Prima întâlnire cu aplicaţiile web 2.0 şi cu „social media“ s-a produs pentru mine graţie 

Centrului pentru Inovare în Educaţie TEHNE. Am descoperit, în anul 2012, în platforma iTeach 

dezvoltată de TEHNE în primul rând un spaţiu colaborativ, apoi un mediu de formare modern. 

Din varietatea de cursuri online disponibile, am urmat două cursuri: Intel Teach Elements: 

Evaluarea în şcolile secolului XXI, respectiv Introducere în eTwinning. Primul curs m-a ajutat 

să înțeleg mai bine cum pot implica elevii în autoevaluare și mi-a oferit modele de formulare 

de reflecție pe care le-am putut adapta claselor cu care lucrez. Un exemplu este cel de mai jos. 

CURSURILE ONLINE – INSTRUMENT EFICIENT PENTRU 

PERFECȚIONAREA PROPRIE 

 



67 
 

  

De asemenea, listele de verificare pentru realizarea unui proiect de grup și grilele de 

evaluare a proiectului mi-au fost un sprijin real pentru activitățile la clasă. Iată un exemplu: 

 

Cel de-al doilea curs, Introducere în eTwinning, mi-a evidențiat oportunități de 

colaborare cu cadre didactice și clase de elevi din întreaga lume, atât în domeniul specialității 

mele, cât și în activități nonformale.  

La trei ani distanță, am accesat pe platforma MEdIES un curs online în limba engleză 

cu o tematică legată de protecția mediului - “Know, Feel, Act! to Stop Marine Litter”. Nu a fost 

un curs bazat pe parcurgerea individuală a unei serii de lecții urmată de un test final, ci a fost 

un curs bazat pe principiul învățării prin colaborare: am exprimat opinii în discuțiile pe forum, 
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am consultat site-uri indicate și am lucrat în grupuri pentru a finaliza exercițiile. Am evaluat 

munca altor cursanți, iar materialele realizate de mine au primit feedback-ul coparticipanților. 

Volumul de muncă a fost distribuit de fiecare după un ritm/program individual. 

Deși în comunicarea online este imposibil ca alții să "citească" limbajul corpului, tonul 

vocii sau expresiile faciale, un set de reguli de comunicare trebuie respectate: acceptarea unei 

opinii diferite de a noastră, comunicarea în mesaje scurte și la obiect. Fiind un curs în limba 

engleză, urmat în mare parte de persoane care nu sunt vorbitori nativi ai limbii engleze, suntem 

atenționați că notele de umor sau ironie specifice unui popor, pot rămâne străine sau chiar pot 

deveni jignitoare pentru o persoană de o altă naționalitate, situație care se cere a fi evitată. 

Participarea la acest curs oferă acces la resurse foarte bine documentate și mai ales 

resurse din categoria multimedia (video, audio, jocuri, site-uri tematice și proiecte didactice) 

legate de prevenirea poluării mediului marin. Elevii au fost foarte interesați de jocurile în care 

li s-a cerut să identifice potențiale deșeuri marine și să indice traseul acestora din mediul terestru 

în cel marin sau să clasifice deșeurile după diverse criterii.  

 

Cea mai recentă experiență de formare online s-a numit European Schoolnet Academy, 

o platformă educațională în care putem învăța cum să inovăm în activitatea școlară prin 

intermediul unei oferte bogate de cursuri de dezvoltare profesională online. Am urmat un curs 

despre siguranța pe internet - ”Online Safety” – care mi-a oferit instrumente necesare pentru a 

aborda la clasă teme precum: relațiile online, protejarea datelor pe internet, cyberbullying, 

discursul instigator la ură. Am beneficiat de două webinarii în care colaboratori ai EUN 

Academy au detaliat câteva instrumente și politica de securitate practicată de rețeaua de 

socializare Facebook, respectiv au furnizat informații detaliate despre snapchat.  

Cel mai valoros ”câștig” al acestui program de formare consider că este un format de 

proiect didactic foarte structurat, un instrument de lucru numit ”Learning designer”, creat de 
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London Institute of Education. Instrumentul se bazează pe șase tipuri de învățare necesare 

pentru ca învățarea să aibă loc: citire/scriere/ascultare, investigare, aplicare practică, producție, 

discuție, colaborare. În principiu, un bun model de învățare va conține un amestec al tuturor 

acestor tipuri de învățare. Există și o listă de proiecte didactice gata construite, care pot fi 

preluate ca atare sau adaptate. Instrumentul oferă feedback cu privire la proiectul didactic 

conceput, arătând proporția fiecăruia dintre cele șase tipuri de învățare sub forma unei diagrame 

circulare, astfel încât putem vedea unde sunt necesare ajustări. 

 

Proiectul de lecție creat a fost aplicat cu success la o oră de dirigenție cu tema ”Siguranța 

pe internet - Inteligența colectivă”.  

Participarea la cursuri de formare, indiferent de forma de organizare a instruirii, vizează 

în primul rând dezvoltarea competenţelor şi viziunii moderne ale cadrelor didactice, necesare 

pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale ale profesiei de educator. Asumându-ne aceste 

provocări și căutând soluții, vom putea să le formăm elevilor noștri abilitatea de a-și formula 

propriile probleme, de a-și căuta propriile soluții, de a le alege pe cele mai bune. 

 

Bibliografie 

1. Istrate, Olimpius – ”Educația la distanță”, Botoșani, Editura Agata, 2000. 

2. http://www.europeanschoolnetacademy.eu  

3. https://iteach.ro/  

4. http://www.marlisco.eu/  

 

 

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/
https://iteach.ro/
http://www.marlisco.eu/


70 
 

DEONTOLOGIA DIDACTICÃ 

 

Dana Stavrositu 

Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu”, Constanţa 

 

Deontologia este doctrina privitoare la normele de conduită si obligaţiile etice ale unei 

profesiuni. Dacă luam in discuţie profesiunile si funcţiile legate de activitatea didactică din 

institţtiile de învăţămant, indiferent de rangul lor, cei care exercită aceste funcţii şi profesiuni 

trebuie să respecte anumite norme de conduită profesională şi anumite obligaţii de ordin moral 

– o deontologie didactică. 

Perioada pe care o traversează societatea romanească este una plină de confuzii şi de 

confruntări. Schimbările care se produc in toate sferele vieţii sociale, inclusiv în domeniul 

educaţiei, crează anumite stări de lucruri negative, generate, in principal, de: neputiinţa adaptării 

la nou, promovarea pe bază de clientelism, obedient si incompetent, practici care favorizează 

corupţia, dorinţa de afirmare cu orice preţ, etc. 

Multe din măsurile referitoare la Reforma din învăţământ nu au fost duse până la capăt. 

Din acest motiv, pe parcursul derulării acesteia, noul a început să fie privit cu neîncredere, iar 

multe din măsurile legate de modificarea planurilor de învăţământ sau de organizare şi 

desfaşurare a examenelor, au stârnit şi stârnesc, ecouri nefavorabile in rândul cadrelor didactice, 

elevilor si parinţilor. Reforma in domeniul învăţământului şi educţiei, după primii ani de 

aplicare în practică, a căzut in derizoriu. Schimbările la schimbări au devenit atât de frecvente 

încât este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, ca cineva să mai poată şti tot ce se întâmplă în 

acest domeniu. 

Acumulările nemulţumirilor din anii anteriori şi a celor mai recente, consecinţa directă 

a acestor prea dese schimbări, au creat un climat de suspiciune, de alunecare într-un 

comportament inadecvat din partea unor cadre didactice, care profitând de slăbiciunile 

sistemului au incălcat etica profesională, morală de dascăl. Prin astfel de oameni corupţia şi tot 

felul de influenţe au pătruns şi în şcoală afectând grav imaginea acestei instituţii. Interesele 

personale sau de grup primează, încă, prea mult. Pentru cadrele didactice si pentru ceilalţi actori 

oneşti de pe scena educaţiei, ceea ce s-a întâmplat şi se mai intamplă, in unele unităţi de 

învăţământ, cu privire la: desfăşurarea procesului instructiv-educativ, frecvenţa şcolara, 

promovarea sub semnul intrebării a unor ani de studii, a unor examene, modul de obţinere a 

diplomelor de studii, etc., rămân o mare necunoscută. Scandalurile apar an de an, iar sancţiunile 

aplicate, până in present, nu au avut darul să indrepte aceasta jenantă situaţie. 
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Dacă la toate acestea mai adăugăm si faptul că profesia de cadru didactic, chiar dacă 

mulţi o consideră nobilă, încă nu şi-a dobândit, pe deplin, statutul la care are dreptul pe scara 

valorilor intelectuale, atunci ne dăm si mai bine seama de necesitatea unei deontologii didactice 

în care să fie codificate clar regulile deontologice pe mai multe niveluri. Deontologia vizează, 

prin definiţie, filtrarea axiologică a strategiilor, tehnicilor, artificiilor procedurale prin 

raportarea acestora la repere morale, benefice pentru om si umanitate. O deontologie de ordin 

didactic işi propune ce este bine să predai, unde şi in ce circumstanţe se face educaţia, în ce 

condiţii şi când se opreşte exercitatea educatiei auto sau eteronomă şi mai ales reperează 

ambivalent morala, alunecările pernicioase sau nelegimitatea unor practice. Aceasta vizează 

condiţiile transmiterii cunoaşterii, sub toate aspectele şi in toate formele ei de manifestare. 

Perspectiva deontologică exclude orice apropiere de doctrinele partidelor politice, de statutele 

sindicatelor. Educaţia nu trebuie să devină platformă pentru inculcarea unor idei sau de incitare 

la acţiuni care prejudiciază autonomia si demnitatea umană. 

Elaborarea unui cod general deontologic si pentru dascăli poate fi considerată ca o 

urgenţă prioritară deoarece activitatea şcolara este, în esenţă, o activitate de educaţie, care, prin 

natura sa, presupune acţiuni si interacţiuni asupra fiinţei umane si prin urmare, din perspectiva 

deontologică este necesară poziţionarea ei sub raport etic. Desigur că această lucrare complexă 

presupune pe lângă timp, efort şi multă voinţă din partea forurilor în drept. 

Activităţile şi acţiunile de zi cu zi desfăşurate în şcoală de către cadrele didatice nu pot 

fi judecate şi evaluate, in mod obiectiv, de către nişte instanţe din afară, aşa cum adesea se face 

acest lucru. Conştiinţa intimă a dascălului insuşi rămâne, deocamdată, cel mai important 

comandament deontologic. 

Mai trebuie observat şi faptul că adevăratul dascăl “dincolo de vremuri si conjuncturi 

neprielnice (salarii de mizerie, condiţii precare de activitate, deprecierea morală a profesiunii 

etc.), işi poartă crucea cu demnitate si responsabilitate. 

Chiar dacă lucrurile au stat odată aşa si stau şi în prezent la fel, considerăm că într-o 

societate modernă, democratică spre care tinde si societatea românească, astfel de judecăţi nu 

se mai pot justifica. Fiecare persoană adultă, inclusiv cadrul didactic, trebuie să aibe la baza 

activităţii sale o deontologie profesională care să-i confere un statut social, să aibă curajul 

asumării autonomiei axiologice intrucât aceasta constituie valoarea, suportul şi sensul libertăţii 

spirituale. 
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PLANUL DALTON-MODEL EDUCAȚIONAL DE SUCCES 

 

 Luminița Cosmeanu, 

Profesor Înv. Preșc, Grădinița cu P.P. Nr.53, Constanţa 

Daniela Țicală, 

Profesor Înv. Preșc, Grădinița cu P.P. Nr.53, Constanţa 

 

 

Având în vedere experiențele personale am participat la diverse cursuri de formare și 

perfecționare, care ne-au lărgit orizontul cunoașterii și am reușit să aplicǎm cele învățate în 

activitățile didactice desfășurate cu copiii. Anul acesta școlar 2017-2018 am participat la 

programul de formare continuă susținut de către CCD Constanța, intitulat –Planul Dalton. 

Planul Dalton este unul dintre cele mai de succes modele educaționale centrate pe copil. 

La nivelul învățământului preșcolar acesta a fost adaptat în funcție de specificul vârstei copiilor. 

Planul Dalton creează cele mai favorabile condiții pentru dezvoltarea personal intelectuală și 

socială a preșcolarilor.Acest model educational le dezvoltă copiilor independența,libera 

initiative responsabilitatea,încrederea în sine și cooperarea. 

După participarea la acest program de formare am aplicat la clasă Planul Dalton și putem 

spune că am observat cum acest model educațional ajută preșcolarii să învețe, să își identifice 

propriile interese, să-și gestioneze eficient timpul și să-și asume responsabilitatea pentru propria 

lor educație. 

Noi, ca și educatoare elaborăm sarcini didactice și monitorizăm relațiile dintre perechi, 

urmărind: 

 încurajarea comunicării 

 construirea relațiilor între copii 

 influențarea perechilor în îndeplinirea sarcinilor 

Prin utilizarea Planului Dalton la grupă (grupă mijlocie) am urmărit următoarele lucruri: 

 gestionarea timpului (cinci zile-de Luni până Vineri) 

 cooperarea reciprocă (copiii realizează sarcinile săptămânii doar în perechi) 

 relaționarea socială (copiii vor negocia cu partenerii momentul în care vor 

rezolva sarcinile, ordinea rezolvării lor, se ajută pentru a rezolva sarcinile și se vor 

evalua în pereche) 

 sarcinile didactice sunt simple și atractive, proiectate din perspectiva inteligențelor 

multiple 
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 respectarea ritmului de lucru 

 individualizarea învățării 

 tratarea diferențiată a copiilor 

 libertatea de a alege ordinea și momentul rezolvării sarcinilor 

 încrederea în reușita proprie 

 fixarea sarcinilor împreună cu copiii la întâlnirea de dimineață a zilei de Luni 

 evaluarea preșcolar- educatoare împreună (Vineri, în cadrul întâlnirii de evaluare a 

săptămânii) 

Considerăm un alt lucru benefic în utilizarea Planului Dalton faptul că, sarcinile de lucru 

se pot fixa independent de tematica săptămânală, subiectul zilei și obiectivele operaționale 

urmărite în cadrul activităților didactice. 

Un lucru deasemenea foarte interesant și util este folosirea semaforului. Acesta are trei 

culori: roșu, galben și albastru. Roșu 

semnifică momentele de liniște-anunță timpul 

pentru munca individuală,în scopul rezolvării 

sarcinilor.Galben semnifică momentele de 

șoaptă – anunță timpul pentru munca în 

perechi.Verde seminifică momentele de 

discuții – discuții libere copii-copii sau copii-

educatoare. 

Se pot urmări mai jos câteva poze 

realizate în cadrul activitǎţor desfǎşurate pe 

Planul Dalton. 
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Bibliotecarul are sarcina de a aprinde scânteia curiozității în elevi și de a 
le dezvolta acestora capacitatea de a anticipa și de a construi ipoteze. El 
este acela care le arată elevilor faptul că educația nu are timp sau limite și 
îi învață să evadeze din cultura standardizărilor și a algoritmilor rutinei. 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 3     

ALTFEL în biblioteca 

școlară 
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CENTENARUL UNIRII, 1918-2018 - ÎN POEZIE ȘI IMAGINE 

 

Crina Liliana Mareș, 
Bibliotecar, Școala Gimnazială Nr.28 „Dan Barbilian”, Constanța 

 Constanda Moraru, 

P.I.P Școala Gimnazială Nr.28 „Dan Barbilian”, Constanța 

 

„Un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții” 
N.Iorga 

  

 

În contextul actual național privind modul de sărbătorire al centenarului marii uniri, al 

modului de organizare a materiei la disciplina istorie la clasa a IV-a – a VIII-a, respectiv pe 

teme istorice mari, reieșite din împletirea istoriei naționale cu cea universală, a diferitelor epoci 

istorice, se impune ca generațiile actuale de elevi să poată beneficia de o prezentare a istoriei, 

respectiv a evoluției și realizării unirii românilor, într-un mod organizat, profesionist, 

impresionant și emoționant.  

Pentru ca elevii să poată trăi la adevărata intensitate momentul măreț cu care suntem 

contemporani, consider că aceștia trebuie să cunoască desfășurarea evenimentelor de-a  lungul 

istoriei, să fie impresionați de măreția faptelor strămoșilor noștri, încât, în urma unei corecte și 

complete informări, să dețină baza de date necesară construirii unor argumentații și a unor trăiri 

patriotice autentice.  

Mijloacele și modalitatea de cunoaștere poate fi diferită, cât mai variată, încât în funcție 

de vârsta elevilor, aceștia să aibă o reprezentare cât mai realistă și cât mai trainică în timp asupra 

momentului istoric pe care îl trăim anul acesta. Considerăm că formele de manifestare trebuie 

să aibă o reală valoare științifică, prezentate într-o manieră atractivă, impregnabile în memorie 

și în ființa fiecărui elev prin forța de transmitere. 

Credem că această temă, pentru a fi ințelesă la nivelul elevilor de la clasele primare și 

gimnaziale, poate împleti într-o desfășurare cronologică, elemente de literatură istorică, 

discursul politic, cântecul, dansul, imaginea.  

Filonul ce străbate întreaga tematică trebuie să demonstreze rădăcinile poporului român, 

continuitatea poporului român pe aceste meleaguri, importanța creștinismului în păstrarea 

ființei naționale, momente și personalități marcante în actul unirii, importanța și măreția actului 

unirii, elemente de istorie contemporană și parcursul european al României actuale. 
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Metode și tehnici folosite : 

Metoda de comunicare scrisă (învățarea prin lectură) și tehnica lecturii dirijate, în cursul 

căreia profesorul, respectiv bibliotecarul, prin indicațiile date, orientează procesul de gândire al 

elevilor interesați de istorie. „Arta de a citi este și arta de a gândi” după cum afirmă E. Foguet 

(1973). Prin tehnica de informare și documentare tematică, elevii sunt instruiți cum să se 

informeze, cum să se documenteze, cum să găsească informațiile de care au nevoie și cum să 

opereze cu ele, cum să utilizeze lucrările de referință simple, dicționarul de istorie, 

enciclopediile de istorie a României și bibliografiile selective pe tema istoriei naționale. Această 

tehnică le este utilă, pentru a cunoaște că informația poate fi:  referențială (regăsită în lucrări 

de actualitate științifică), evenimențială (obținută prin consemnarea datelor obținute), cu 

valoare de document (identificată în acte oficiale și neoficiale, în fotografii, legi, manuscrise), 

istorică (aparținînd trecutului), etc. Una dintre cele mai active metode de cunoașterea trecutului 

istoric al omenirii îl constituie studiul bazat pe cercetarea documentelor istorice în original sau 

în copie, sub formă de reproduceri, multiplicate sau proiectate. Ca tip specific de simulare, 

învățarea prin dramatizare, o altă metodă folosită, se bazează pe utilizarea adecvată a 

mijloacelor și procedeelor artei dramatice. În cursul jocului dramatic, elevii sunt puși să 

interpreteze personajele istorice reprezentative etapelor istorice care au dus la Marea Unire din 

1918, cât și să interpreteze texte literare care au fost scrise pentru a evoca momente istorice și 

personalități remarcabile.   

Abordarea temei istorice din perspectiva transdisciplinară, presupune transgresarea 

spațiului literaturii și situarea în domeniul celorlalte arte. Analiza creațiilor plastice, muzicale, 

a operelor literare, punerea în scenă de către elevi a operelor literare și muzicale, reproducerea 

declarațiilor, jurămintelor făcute de personajele istorice costumate în costumele epocii lor, cu 

însemnele specifice, la care se adaugă proiectarea imaginilor în power point pe un ecran mare 

în timpul puneri în scenă, sunt câteva dintre multiplele posibilități de manifestare a 

transdisciplinarității 

În demersul didactic am urmărit fixarea ideilor de: continuitate a limbii române, a 

credinței, a unității statale începând de la statul lui Burebista, formarea primelor cnezate și 

voievodate, Mihai Viteazul, luptele pașoptiștilor, cunoașterea înfăptuitorilor unirii statale: 

1859 - Alexandru Ioan Cuza, 1878 - Carol I – unirea cu Dobrogea, 1918 - Ferdinand I 

unificatorul Romîniei cu Basarabia, Bucovina și Transilvania sub un singur nume România 

Mare  (Netea, 1980). 

Pentru o mai bună documentare raftul de istorie este evidențiat, iar unitățile 

biblioteconomice selectate sunt separate într-o expoziție dedicată Centenarului unirii 2018. 
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Materializarea muncii de documentare și informare s-a făcut prin prezentarea elevilor 

pe scena Teatrului de Stat Constanța, cu un montaj literar artistic, de  înaltă ținută, care a debutat 

cu Imnul de stat, pe fundalul scenei cu ajutorul unui retroproiector, proiectându-se scene 

istorice, chipuri de domnitori și oameni politici, imaginea creațiilor plastice ale pictorilor 

vremii, într-o cronologie sincronizată cu textele interpretate și muzică specifică fiecărei 

perioade, elevii purtând costumele și însemnele epocii. 

Elevii selecționați au învățat textele indicate fiecăruia, după cum urmează: Albei-Iulii, 

de Vasile Voiculescu; Avem o țară, de  Radu Gyr; Cuvântul lui Vasile Pârvan din lucrarea 

„Începuturile vieții romane la Gurile Dunarii”;  Cântecul lui Mihai Viteazul - Poezie populară 

culeasă de Vasile Alecsandri; Discursul lui Vasile Goldiș la Alba Iulia; Discursul Regelui 

Ferdinand la încoronare; Dragoș Vodă de Vasile Alecsandri; Dragoș-Vodă cel Bătrân de 

Mihai Eminescu; Hora unirii, de Vasile Alecsandri; Iarna în țara geților de Publius Ovidius 

Naso; Jurământul lui Al. Ioan Cuza; Limba Noastră de Alexei Mateevici; Discursul lui Mihail 

Kogălniceanu cu prilejul alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei, la 5 

ianuarie 1859; N-au murit în zadar de Nichita Stănescu; Decretul regal pentru promulgarea 

unirii Basarabiei cu România din 27 martie/9 aprilie 1918;  Proclamația principelui Carol către 

dobrogeni; Proclamaţia Regelui Mihai I către ţară  la 23 August 1944; Regele Ferdinand I si 

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918; Declaraţia de unire  citită de șeful guvernului, Iancu 

Flondor; Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918 

– citită de Iuliu Hossu; Scrisoarea III - de Mihai Eminescu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

http://www.poezie.ro/index.php/author/0002121/Mihai_Eminescu
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CREȘTEREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE PRIN UTILIZAREA 
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În perioada 29 ianuarie-3 februarie 2017, am participat la cursul de formare ICT in 

Education,desfășurat la Barcelona. Cursul a făcut parte din Proiectul European Calitate în 

educație prin utilizarea instrumentelor T.I.C., prin Programele Erasmus+ KA1 la care liceul 

nostru a aplicat și a fost beneficiar. Ca noutate, acest proiect s-a adresat cadrelor didactice în 

special, dar și personalului didactic auxiliar. Astfel am avut posibilitatea participării la 

mobilități, alături de informatician și profesori din cadrul școlii.  

Scopul proiectului a fost să ofere participanților modalități și resurse moderne de 

utilizare a instrumentelor T.I.C., astfel încât competențele acumulate prin intermediul acestui 

curs să asigure o creștere a calității procesului educațional pentru toți elevii școlii și pentru toți 

profesorii implicați și să susțină categoriile dezavantajate de elevi - pe cei cu părinți plecați în 

străinătate cu risc de abandon, pe cei cu dificultăți în învățare, precum și pe cei cu nevoi 

speciale, pentru creșterea procentului de promovare anuală și la examenul de bacalaureat. 

Se urmărește astfel valorificarea principiilor abordărilor constructiviste în învăţareşi ale 

centrării pe elev, prin ajustarea lecțiilor printr-o gamă variată de instrumente T.I.C. de 

informare, comunicare, de construcţie a cunoaşterii.   

Cursul oferit de furnizorul de formare ITC International TEFLa fost structurat în 8 

module: Tendințe T.I.C. în educație, situația lor în diferite țări europene; Metodologia de 

utilizare a T.I.C. în clasă; Forme de plagiat; Siguranță și securitate (health/ cyberbullying/ 

cyberstalking); Weebly/WebQuests; Găsirea unor resurse utile pentru lecții; Prezentări 

multimedia eficiente; Utilizarea T.I.C. în cazul diferitelor materii școlare. 

Dintre instrumentele prezentate, care pot fi accesate gratuit, atât de personalul didactic, 

cât și de către elevi, amintesc: 

 Google apps(util pentru filesharing) cu cont google: Google 

docs(sharingdocuments), Google calendar, classroom (Google apps for EDU) 

 Google Classroom (googleapps for EDU), Gmail, Earth, Drive, Maps, Picasa 

pentru utilizare gratuită 

 Dropbox -www.dropbox.com – stocare în Cloud 



81 
 

 Doodle -http://doodle.com, planificare activități, accesibil în diverse limbi  

 Titanpad- https://titanpad.com – sharing texte 

 Padlet- http://padlet.com asemănătorTitanpad, cu mai multe opțiuni (imagini, fișiere, 

etc.) 

 Slideshare- www.slideshare.net - upload al documentelor care vor fi transformate într-

o prezentare  

 Powtoon (online Powerpoint) -  http://www.powtoon.com – pentru prezentări animate 

 Kahoot! - https://getkahoot.com și Quizzizz pentru crearea de teste 

 Snipping tool (pentru versiunea Windows 7 și mai noi) - screenshot/ selecții colorate 

 Makebeliefscomix, madmagz – realizare reviste, postere 

 Weebly www.weebly.com- instrumente online de realizare pagini web 

Toate informațiile primite au fost bine organizate și utile, ele putând fi ușor accesate și 

implementate în cadrul orelor, astfel încât lecțiile să fie interactive și atractive pentru elevi, dar 

și în cadrul departamentelor de secretariat, bibliotecă, informatic, de management, prin 

integrarea și exploatarea resurselor prezentate în activitatea zilnică. Instrumentele T.I.C. pot fi 

utilizateatât pentru comunicare internă și externă, informare, cât și pentru realizarea de 

materiale și documente specifice diferitelor compartimente. 

Participanții - 12 profesori și membri ai personalului școlii- au învățat să utilizeze 

platforma e-learninga școlii, insuficient exploatată până acum, au căpătat competențe noi în 

utilizarea unor instrumente educaționale T.I.C. de tipul Wikis, ePortfolio, Google Apps, 

Podcasting, MovieMaking, Web 2.0, Social Networking, Bloggingetc.  Acestea îi vor ajuta să 

dinamizeze și să facă mai atractiv procesul educațional, dar și să dezvolte competențele digitale 

ale profesorilor și elevilor.  

În urma absolvirii cursului, activitățile educaționale interactive concepute pentru toți 

elevii școlii, metodele moderne de predare și învățare, comunicarea eficientă între departamente 

și între școală și beneficiarii ei și comunitate vor fi integrate în Planurile școlare și programe, 

prin crearea și implementarea unor proceduri specifice, cu caracter obligatoriu și permanent, 

incluse și în Fișele de evaluare ale personalului.  

Personal, participarea la acest curs de formarem-a ajutat să mă dezvolt profesional, să 

acumulez noi cunoștințe în utilizarea unor instrumente educaționale T.I.C., utile în realizarea 

unor materiale de prezentare și promovare a imaginii școlii, în desfășurarea unor activități mai 

atractive cu elevii, în elaborarea revistei școlare și a altor materiale și documente realizate în 

cadrul proiectelor și activităților educaționale. 

http://www.powtoon.com/
https://getkahoot.com/
https://getkahoot.com/
http://www.weebly.com/
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Am cunoscut oameni noi, am făcut schimb de experiență cu profesori din alte state 

europene, precum Turcia, Grecia, Suedia.  

Totodată, am avut ocazia, să vizităm Barcelona, frumosul oraș a lui Gaudi și Picasso, 

care m-a impresionat prin tot ce are de oferit: zeci de monumente istorice şi de artă celebre, 

muzee, parcuri şi grădini zoologice, piațete s.a.A fost o experiență inedită, frumoasă, la care mă 

bucur că am putut să iau parte. 

 

Barcelona, 21-25 noiembrie 2016 

 

Barcelona, 29 ianuarie-03 februarie 2016 
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ÎNTRE MOUSE ŞI TELECOMANDĂ - SĂ REDESCOPERIM LECTURA 

 

Georgeta Oprea, 

Documentarist, Colegiul Agricol Poarta Albă, Poarta Albă Nord 

 

 

Motto: 

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

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm cum 

să se adapteze.”  (Maria Montessori) 

Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie, 

aceasta pentru că se produce o creştere exponenţială a cunoaşterii. Noua educaţie are obligaţia  

de a-l învăţa pe elev cum să se adapteze şi să relaţionezeîntr-o lume plină de provocări. Este 

vorba, aşadar,de depăşirea frontierelor rigide, de o educaţie care să deplaseze accentul spre 

conştientizare, cooperare, spre gândire critică şi selecţie, spre adaptabilitate şi interpretarea 

lumii mereu schimbătoare. 

Comunicarea didactică este un proces în care cei doi poli ai comunicării sunt elevii şi 

cadrul/ cadrele didactice. Acest tip de comunicare activ - participativă înseamnă reciprocitate, 

elevii încetând să mai fie doar receptori, ei devenind emiţători cu ajutorul cărora se construieşte 

mesajul didactic.Ca atare, cadrul didactic va fi nevoit să înlocuiască discursul de la catedră cu 

inventarea unei situaţii de învăţare, în care copilul să descopere singur un conţinut, să îşi 

formeze prin propria activitate anumite abilităţi şi capacităţi. 

Cum se poate schimba rolul profesorului din emiţător de cunoştinţe în organizator al 

învăţăriişi evaluării? Care sunt acele cunoştinţe care pot, în decursul timpului, să-i pregătească 

pentru viaţă pe elevi? Poate învăţământul tradiţional să răspundă acestor provocări? Desigur că 

nu. Este C.D.I.-ul un răspuns la aceste întrebări şi o soluţie durabilă în comunicarea didactică 

prin metodele, tehnicile şi procedeele de eficientizare a învăţării? 

Răspunsul meu este da, pentru că prin implementarea Centrelor de Documentare şi 

Informare în şcoli, educaţia şi implicit comunicarea didactică au cunoscut noi valenţe. 

Centrul de Documentare si Informare este un centru de resurse pluridisciplinare care 

pune la dispoziţia tuturor utilizatorilor informaţii pe diverse suporturi – fond de carte, reviste, 

ziare, cd - uri,dvd - uri, calculatoare conectate la internet,echipamente de multiplicare, video 

proiectoare, smart - board - uri,consumabile, desfăşoarăactivităţi pedagogice, iniţiere în 

cercetarea info-documentară şi pune în practică proiectele culturale. 



84 
 

Comunicarea didactică este un proces relaţional, afectiv, cognitiv, social, ideologic, de 

reflecţie.  Noul tip de educaţie se bazează pe patru competenţe fundamentale: 

- a învăţa să cunoşti – să ştii 

- a învăţa să faci 

-  a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi 

- a  învăţa să fii 

Comunicarea didactică este aşadar un proces complex de predare şi asimilare de 

cunoştinţe iar rolul C.D.I. - ului vine în sprijinul optimizării comunicării didactice, pentru că 

acest spaţiu permite desfăşurarea cu succes a activităţilor de instruire în grupuri mici şi de 

comunicare şiînvăţare prin colaborare la toate disciplinele. C.D.I.-ul oferă multiple posibilităţi: 

 -dezvoltă abilităţi de comunicare – dacă într-o clasă de 28 elevi probabilitatea ca un 

elev timid să exprime o opinie este mică sau chiar deloc, lucrând în grupuri mici de 4 elevi 

şansa fiecăruia dintre ei creşte şi motivaţia de a demonstra profesorului că, dacă în clasă este 

catalogat „mediocru”, în grup nu se mai poate eschiva de sarcina primită şi poate emite mesaje 

cu conţinut corect; elevilor nu le este teamă să le adreseze întrebări colegilor sau să emită păreri, 

deoarece cei care-i ascultă sunt numai din acel grup; creşte gradul de implicare în activitate a 

elevului prin rezolvarea sarcinilor care îi revin în cadrul grupului, și fiecare va participa la 

realizarea sarcinii prin ceva specific lui;  

- au libertatea de exprimare a ideilor,determinată prin diminuarea evaluării;  

- creşte responsabilitatea elevului faţă de propriaînvăţare, dar şi faţă de grup 

pentru că elevii sunt conştienţi de reuşita lor dar şi a grupului prin realizarea sarcinilor;  

- creşte eficienţa învăţării pentru că: elevul învaţă în ritmul lui, fiecare elev poate fi o 

sursă care poate fi valorificată de către ceilalţi, informaţiile sunt prelucrate în grup şi accesibile 

tuturor, cei cu nivel scăzut primesc sprijin tocmai prin organizarea şi sistematizarea 

informaţiilor, sunt învăţaţi cum să înveţe, au o motivaţie în plus  pot demonstra că au şi ei 

abilităţi şi capacităţi de lideri;  

- dezvoltă abilităţi de cooperare pentru reuşita lor şi implicit a grupului; fiecare depune 

eforturi pentru rezolvarea sarcinilor, elevii dobândind încredere în forţele proprii şi stimă în faţa 

colegilor din grup şi din clasă; 

-  îşi formează atitudini pozitive – spirit de echipă, empatie cu colegii din alte etnii şi 

sentimente faţă de colegi (înţelegere, acceptare, toleranţă,prietenie);  

- dezvoltarea identităţii personaleprin autoevaluare şi comparare cu ceilalţi, pentru 

că elevul conştientizează propria identitate prin expunerea ideilor lui; cei timizi doresc să le 
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comunice celorlalţi că nu sunt aşa cum au fost catalogaţi fără a-i cunoaşte mai bine – capătă 

încredere în propriile decizii şi le susţin în cadrul grupului şi a profesorului;  

- schimbarea atitudinii faţă de învăţarepentru că elevii nu-l mai percep pe profesor 

ca pe o autoritate care emană decizii irevocabile, ci ca pe un consultant sau chiar un prieten care 

poate comunica informaţii pe înţelesul tuturor.  

Deci, C.D.I.-ul este un spaţiu de formare al elevilor în domeniul utilizării informaţieişi 

a aplicabilităţii ei, le oferă ocazia de a cunoaşte, de a deveni autonomi în învăţare, comunicare, 

sunt implicaţi în construirea propriei cunoaşteri, devin partenerii profesorului în comunicarea 

didactică şi astfel sunt pregătiţi pentru o educaţie permanentă şi durabilă. 

Toţi ştim că anii de şcoală dau şansa fiecăruia de a forma o personalitate umanistă şi 

creatoare, iar lectura este una dintre puţinele căi care stârnesc curiozitatea şi dorinţa de a 

descoperi la orice vârstă una din porţile de evadare dincolo de existenţa reală. 

Lectura este astăzi ca o cetate asediată din două părţi:internetul şi televiziunile. 

Întrebări de genul:Cum îi facem pe şcolari să citească? Cum să transformăm biblioteca 

într-un loc magic spre care se grăbesc elevii în pauze?  Cum se naşte telefonul fără fir care să 

ţină interesul viu pentru lectură al tinerilor? Cum să oferi o evadare din lectura obligatorie spre 

plăcerea lecturii până la pasiunea lecturii?,  mi le-am pus în permanenţă şi am găsit posibile 

soluţii care la noi au dat roade:pe rafturile din C.D.I., pe cartoane colorate şi cu motto sugestiv, 

spus de un personaj îndrăgit de copii, am afişat listele de lectură, altele decât cele obligatorii iar 

rezultatele nu s-au lăsat aşteptate, învingând curiozitate;ludoteca ca spaţiuneconvenţional 

pentru cititul în grupul de prieteni; concursuri şi parteneriate strategice - cel mai pasionat cititor, 

consilierii lecturii, jurnalul de lectură; jocuri de creativitate – liste de eroi şi anti-eroi. 

La prima vedere totul pare uşor, daromul contemporan trăieşte într-o lume în care scara 

valorilor este inversată, cultura virtualului a luat locul modelelor din cărţile scrise. Lectura este 

pe ultimul loc în preferinţele elevilor de orice vârstă şi totuşi….. 

Pentru copilul şcolar care descoperă  a,b,c-ul cititului şi scrisului, lectura, este o aventură 

în lumea eroilor şi antieroilor care se luptă cu diferite mijloace pentru a învinge binele sau răul. 

Acţiuneapoveştilor îi captivează şi din cititori la început pasivi devin ei înşişi personaje. 

Odată ce gustul pentru citit a fost deschis, cititorul devine mai selectiv cu lista lui de 

titluri. Vrea să încerce şi altceva şi atunci începe să exploreze mai întâi biblioteca personală 

şidacă nu găsește, caută în biblioteca şcolii pentru că aici lumea cărţilor este deschisă pentru 

toţi. 

După cum spunea Tudor Vianu “cuvântul este sunet şi culoare, este mesagerul gândului 

uman”dar ceea ce nu poate fi substituit prin nicio tehnologie este lectura. 
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De la o epocă la alta, posibilităţile de comunicare şi suportul tehnologic al acesteia sunt 

în continuă transformare. Actul  lecturii poate lua forme noi şi trebuie să se adapteze noii 

realităţi, răspunzând necesităţii crescânde a omului de a comunica şi nevoii sale de extindere a 

fondului cognitiv. Pentru că internetul şi televiziunea îşi fac loc tot mai mult în viaţa elevilor 

de orice vârstă iar lectura pierde teren tot mai mult, am încercat şi sper că am şireuşit prin acest 

proiect iniţiat în şcoala noastră – Lectura şi teatrul – să facem posibilă legătura dintre lume şi 

universul cărţii. 

Şi ca să demonstrez acest lucru, am pus în practică câteva din modalităţile de atragere a 

elevilor spre lectură, combinând lectura în grup şi pe roluri cu vizionarea spectacolelor teatrale 

în interpretarea artiştilor consacraţi dar şi a elevilor, pe care le-am descărcat de pe internet. 

Ideea a stârnit interesul elevilor şi astfel am pornit prima parte a proiectului Lectura şi  teatrul. 

Scopurile acestui demers au fostdezvoltarea abilităţilor de comunicare; libertatea de 

exprimare a ideilordeterminată prin diminuarea evaluării; creşterea responsabilităţii 

elevului faţă depropriaînvăţare dar şi faţă de grup; dezvoltarea abilităţii de cooperare; 

formarea atitudinii pozitive; dezvoltarea identităţii personaleprin autoevaluare şi 

comparare cu ceilalţi; schimbarea atitudinii faţă de învăţare. 

Ele au fost  atinse pentru că teatrul i-a apropiat pe elevi de textul scris şi implicit de 

carte, creativitatea fiecăruia dintre elevi s-a manifestat prin interpretarea actoricească a rolurilor 

iar teama, frica de a vorbi în public, ruşinea, emoţiile negative au dispărut pe parcurs,  fiind 

înlocuite de stima şi respectul de sine. 

Ne-am propus să lucrăm în fiecare joi după ore şi luni la ultima oră de curs.  

Cum am ales textele? Am apelat la – lectura empatică – am pus pe masă cărţi cu piese 

de teatru ale diferiţilor autori români V. Alecsandri, I. L. Caragiale, Al. Kiriţescu, Victor 

Eftimiu, Tudor Muşatescu. Fiecare dintre elevi au răsfoit cărţileşişi-au spus părerea despre ce 

ar dori să interpreteze. Orice început este greu, dar, când există dorinţă de afirmare în grupul de 

colegi şi prin altceva decât rezultatele la învăţătură,surprizele plăcute nu întârzie să apară. 

Majoritate a decis şi aşa am început lucrul la Justiţie, Five o`clock, D-l Goe din„Momente 

şischiţe” de I. L. Caragiale. 

Fiecare întâlnire de luni sau de joi era un prilej pentru fiecare de a se autodepăşi prin 

interpretarea actoricească a rolului dar şiînvăţarea textului. Eforturile lor au fost apreciate atât 

de colegii de clasă, cadrele didactice şi comunitatea locală prin prezenţa părinţilor la serbările 

şcolare. Ideea a aprins, iar teatrul a devenit mijlocul de transformare a unor elevi certaţi cu 

disciplina în modele pentru ceilalţi. Cu posibilităţi materiale puţine dar cu idei creative, multă 

muncă şi spirit de echipă, am reuşit să ne facem cunoscuţi în cadrul Concursului Naţional de 
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Artă Dramatică Spiritul lui Caragiale ediţia a VIII-a Năvodari 2012,câştigândMenţiunea 1 cu 

Justiţie de I.L. Caragiale. Reuşita ne-a mobilizat şi în cadrul proiectului iniţiat de C.D.I. 

Lectura şi teatrul la nivelul şcolii noastre în fiecare an am pus în scenă câte un moment din 

creaţia lui Caragiale pe care le-am prezentat în cadrul serbărilor şcolare.  

Tot în cadrul proiectului am reuşit să interpretăm scenete tematice de sărbătorile 

Crăciunului, Paştelui, Ziua Mediului, a Apei,  a Pământului, 8 Martie, 24 Ianuarie, Eminescu 

etc. 

Noi suntem făcuţi să comunicăm, să ne îndreptăm gândurile,trăirile, sentimentele spre 

alţi oameni. Cantitativ, omul contemporan comunică mai mult decât semenii lui de odinioară. 

Dar calitativ, comunicarea  este mai bună?  

De la o epocă la alta, posibilităţile de comunicare şi suporturile logistice se schimbă şi 

totuşi rămâne întrebarea: De ce săcitim,  mai este importantălectura? 

Un posibil răspuns începe din partea mea cu o mărturisire. Mi-aduc aminte de o poveste: 

,,Un învățat a stat 25 de ani în pustiu şi în alţi 25 de ani a învăţat să meargă pe ape fără 

să se cufunde. Bine, îi spuse iniţiatul, ţi-au trebuit pentru asta atâţia ani? Nu era mai simplus ă 

dai un bănuţ podarului să te treacă el râul? 

Răspunsul nu întârzie: Şi totuşi, clipele în care am învăţat câte ceva rămân reperele care 

ne ghidează în lumea spiritului şi în consistenţa sufletului”. 

De ce să citim? Pentru spectacolul bucuriei de a fi contemporan cu această sublimă 

creaţie umană –cartea. 

De ce este importantă lectura? Pentru speranţa că înaintarea noastră prin labirintul lumii 

contemporane îngrijorător de pragmatică nu va fi zadarnică, ci salvatoare.  

În final, ca statornic locuitor al Galaxiei Guttenberg, reamintesc celor gata să accepte 

scrisul fără hârtie, că tainele calculatorului sunt cuprinse tot într-o carte, dar, spre deosebire de 

om, ea nu cunoaşte ingratitudinea. 
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