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”COLOCVII DIDACTICE”: TEME, IDEI, EXPERIENȚE ȘCOLARE 

Profesor dr. Constanța CĂLINESCU 

Fost director al C.C.D Constanța 

 Mărturiile despre această manifestare a cadrelor didactice le includ în zona amintirilor. 

 În fiecare an avea loc o sesiune de referate și comunicări pe teme de pedagogie și 

psihologie, de experiențe la catedră. 

 Consideram acțiunea o coordonată fundamentală, un moment de referință, un bilanț 

anual al succeselor cadrelor didactice din școlile constănțene. Comunicările erau justificări ale 

celor mai importante acțiuni desfășurate în școli, erau un schimb de experiență între oamenii 

școlilor, între educatorii instrucției școlare. 

 Gândul care persistă este legat de momentul unei întâlniri de lucru la Inspectoratul 

Școlar. Atunci s-a discutat înlocuirea denumirii de Sesiune anuală de comunicări metodico-

științifice ale cadrelor didactice cu o titulatură mai scurtă, dar semnificativă – ”Colocvii 

didactice”. Era anul 1992. 

 Am propus atunci ca, pe lângă derularea clasică a acțiunii să existe și o secțiune specială 

a Casei Corpului Didactic. Se înscriau cadre didactice care analizau legătura lor cu instituția 

noastră, necesitatea studierii dosarelor noastre metodice care cuprindeau materiale de referință: 

planuri de lecții și teste model, teme pentru orele de dirigenție și materiale de sprijin.  

 Casa Corpului Didactic a menținut interesul unui mare număr de dascăli, dovadă 

conținutul Pliantelor program pe care le alcătuiam în fiecare an.  Subiectele erau diferite, ceea 

ce sporea atenția acordată comunicărilor, expunerilor, dialogurilor. Cred că această acțiune 

anuală a lărgit orizontul de cunoaștere în sfera didactică, a dat răspunsuri la multe întrebări, a 

proiectat succese, a respectat nota de autenticitate și credibilitate. 

 Consider că organizarea ”Colocviilor didactice” a marcat hotărâtor implicarea Casei 

Corpului Didactic în viața școlară constănțeană, în descoperirea celor mai bune momente, a 

celor mai interesante acțiuni din diverse perimetre didactice. Unele încercări dintr-o școală au 

fost adoptate și în alte școli. Menționez diferite proiecte culturale: expoziții de desene, vitrine 

aniversare pentru scriitori, vitrine cu reviste școlare. 

 ”Colocvii didactice” au străbătut timpul prin vocile autorizate ale celor înscriși cu lucrări 

și prin activitatea febrilă a echipei Casei Corpului Didactic.  



 Mă bucur că astăzi se punctează existența celor 30 de ani, ani înzestrați cu veritabile 

comunicări de experiențe bogate, de acumulări, de sinteze prezente în preocupările și reușitele 

dascălilor constănțeni. 

 Cu siguranță itinerariul va continua. Vor exista mereu comentarii, activități, observații, 

contribuții originale în sfera învățământului. Iar acest bilanț anual numit ”Colocvii didactice” 

poate marca orice intreprindere instructivă, poate deveni document doveditor, poate contura 

perseverența și prestigiul omului de la catedră dedicat profesiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ȘCOALA ÎN PANDEMIE – EXPERIENȚE ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE 

 

Prof. Paloma PETRESCU 

4 IUNIE 2022 

Învățarea din experiența personală sau a altora este cea care ne ajută în dezvoltarea 

personală și profesională, fiind vorba despre strategii, metode și tehnici validate deja de cei care 

le-au experimentat. Doar trebuie să știi ce să alegi în contextul dat. 

Comunicarea pedagogică în spații profesionale organizate, formarea comunităților de 

învățare și practică, îmi permit să spun că sunt marile valori ale dezvoltării profesionale 

moderne. Profesorii să împărtășească experiențele, să învețe să admită că nimeni nu excelează 

în toate, să accepte că orice problemă poate avea mai multe soluții de rezolvare. 

În perioada pandemiei de SARS COV 2, când mare parte din orele cu elevii s-au derulat 

la distanță, ne-am confruntat cu o situație fără precedent, care pe de o parte a adâncit în unele 

situații inechitatea, din motive care nu pot fi imputate numai școlii, pe de altă parte a fost un 

moment de cotitură în privința utilizării tehnologiei. În opinia mea, școala online nu a fost un 

„eșec mondial total”, așa cum am auzit distinși decidenți, afirmând. Ba dimpotrivă a fost o 

perioadă de timp în care profesorii au căutat și au găsit soluții, mai repede decât s-au dezmeticit 

decidenții, au învățat mult, s-au adaptat noului mediu de învățare – predare – evaluare. Au 

devenit conștienți că în mediul virtual nu-i ca la clasă, interacțiunea cu elevii presupune mai 

multă individualizare, proiectare didactică, comunicare. Altfel, ... camere închise, lipsă de 

atenție, lipsă de participare efectivă etc.  

Prin natura atribuțiilor pe care le am în implementarea Romania Secondary Education 

Project, ROSE, proiect național finanțat de Banca mondială, am observat o schimbare 

substanțială în relația profesor – elevi, s-a mutat accentul de la autoritate spre colaborare – 

profesori care au cerut sprijinul elevilor pentru organizarea lecției în mediul virtual, iar asta este 

extraordinar. 

Deseori, comunitatea închisă a clasei de elevi în care profesorul se simte confortabil, 

exercitându-și autoritatea, a devenit una deschisă, ca o fereastră prin care mai privesc și alții – 

părinți, uneori profesori și ei, frați mai mici sau mai mari, fiecare cu experiențele educaționale 
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personale. Practicile educaționale au devenit de multe ori teme de reflecție sau chiar dialog între 

unii „actori”. Ați auzit desigur dezbateri despre accesul/lipsa accesului la internet, la tehnologie, 

despre echitate, incluziune, sau importanța gestionării emoțiilor pentru facilitarea învățării. 

Sigur, soluționarea unora dintre aceste subiecte nu stă în puterea profesorului; unele dintre 

acestea au implicații sistemice mari și nu pot fi abordate de un simplu profesor, oricât de 

formidabil ar fi el. Pot fi formulate totuși câteva lecții învățate până acum din perioada 

pandemică, asupra cărora profesorii  pot să reflecteze, și nu spun că majoritatea nu o fac. 

Cele cinci lecții învățate de mine, care în opinia mea ar putea fi preluate și integrate în 

practica zilnică a profesorului, în rolul său de facilitator de cunoaștere, sunt: 

1. Utilizarea instrumentelor potrivite face diferența 

Incertitudinea provocată de pandemie și nevoia de asigurare a condițiilor de sănătate au 

scos în evidență necesitatea ca școlile să își actualizeze soluțiile tehnologice și a determinat 

profesorii să învețe și să implementeze instrumente digitale, unii pentru prima dată. Când școlile 

nu au putut oferi suportul tehnic necesar pentru instruire, atât elevii, cât și profesorii au simțit 

impactul.  

Soluție: Indiferent dacă vă întoarceți la instruirea față în față sau continuați cu un model 

hibrid, o lecție învățată din pandemie este că a avea instrumente flexibile la dispoziție vă poate 

ajuta să ușurați povara sarcinii voastre. Unii profesori așteaptă cu nerăbdare să continue 

utilizarea materialelor digitale în clasă, deoarece pot fi urmăriți live și de cei care se află acasă, 

în fața propriilor echipamente. Profesorii pot utiliza resurse digitale în direct, în timp ce elevii 

lucrează în clasă, precum și cei de acasă, participă, simultan. 

Practic: la începutul fiecărei săptămâni, planificați și revizuiți ce veți avea nevoie pentru 

fiecare lecție și rezervați-vă timp pentru a vă familiariza cu instrumentele de care dispuneți sau 

despre care ați aflat de la colegi și le accesați prima dată. Faceți o „verificare tehnică” rapidă a 

instrumentelor pe care urmează să le folosiți  înainte de demararea lecției propriu zise. 

2. Uneori, mai puțin este mai mult 

În interacțiunea elevi – profesor, programul zilnic a fost bulversat. Locul orelor 

tradiționale, față în față, a fost luat de învățarea la distanță sau de sistemul hibrid. Profesorii 

însă au fost tentați să urmărească aceleași obiective ale lecției și să forțeze atingerea tuturor 

rezultatelor prestabilite pentru un alt context educațional, cel față în față. Neadaptarea 

pedagogică a învățării la specificul sistemului online sau hibrid produce disconfort cognitiv și 

de adaptare elevilor, demotivează, conduce la scăderea interesului pentru un concept pe care nu 

îl înțeleg, atenția se mută pe alte activități, urmează închiderea camerei, abandonarea învățării. 



Soluție: prin concentrarea asupra a ceea ce contează, profesorii vor avea timpul necesar 

să conducă învățarea, formarea de abilități, atitudini, menținând și stimulând atenția și 

participarea elevilor; aceasta este o lecție învățată care poate fi avantajoasă și în contextul 

învățării față în față, în clasă. 

Practic: înainte de fiecare lecție, identificați cele mai importante concepte, rezultate și 

abilități pe care le vizați și concentrați-vă asupra acestora. Stimulați dialogul cu elevii. Desigur, 

dacă aveți timp pentru materiale suplimentare, minunat! Dar nu vă faceți griji dacă nu ajungeți 

la fiecare fișă de lucru sau activitate pe care ați planificat-o. Când elevii vor reveni la școală va 

fi timp suficient să reveniți, remediați, aprofundați concepte și abilități. 

3. Plan de rezervă ... întotdeauna 

Dacă există un lucru pe care pandemia l-a arătat clar profesorilor, este că lucrurile nu 

vor merge întotdeauna așa cum era scris în planificarea întocmită la începutul anului școlar, 

când habar nu avea cineva despre criza pandemică. Profesorii au slăbit controlul și au învățat 

să fie agili pe măsură ce școlile au fost închise, modelele de instruire s-au schimbat și tehnologia 

a eșuat uneori.  

Soluție: Fiți întotdeauna flexibili și pregătiți-vă un plan de rezervă. 

În cazul unei erori tehnologice accidentale , a lipsei conexiunii la internet sau a unei 

perturbări neplanificate, construiți un set de activități suplimentare și fișe de lucru pentru a 

menține elevii implicați și să asigurați continuitatea învățării. Pe mail sau WhatsApp puteți 

trimite fișe de lucru și mesaje referitor la replanificarea întâlnirii online. Dacă aveți câteva 

resurse pe care le puteți accesa rapid, veți împiedica elevii să se distragă și vă va oferi timp să 

replanificați următoarea mișcare. 

Practic: pregătiți-vă un set de resurse suplimentare, care pot fi utilizate atât digital, cât 

și față în față, în fiecare săptămână, la care să puteți apela la nevoie. 

4. Învățare centrată pe echitate și incluziune 

Una dintre cele mai grave probleme evidențiate de pandemie a fost decalajul, între elevi 

și între profesori, în privința accesului la echipamente și conexiune la internet pentru trecerea 

la învățare în mediu virtual. Elevii cu acces redus sau inexistent la internet și la tehnologie, 

adesea aparținând populațiilor marginalizate, cum ar fi comunitățile cu venituri mici, au fost 

foarte afectați. În cazul celor din mediul rural, elevi și profesori, principalul obstacol a fost și 

este încă accesul la internet, fără de care, chiar și echipamentele furnizate de Guvern, ONG-uri, 

autorități locale, sunt de neutilizat în scopul pentru care au fost achiziționate. Potrivit 

„Education Trust”, 42% dintre familiile de culoare și 50% dintre familiile cu venituri mici nu 

au tehnologia necesară pentru a accesa învățarea online. Vedem acum că aceleași probleme le-



au întâmpinat și alte state, mai dezvoltate decât Romania, cu sisteme de educație pe care le 

invidiem.  

Soluție: Această inechitate nu poate fi rezolvată de profesori, dar, ei sunt cei care trebuie 

să își formuleze mesajele și să conducă învățarea diferențiat, chiar individualizat, în funcție de 

pre-achizițiile fiecărui elev. Pe măsură ce elevii se întorc în clasă, este vital ca profesorii să 

creeze un mediu de învățare echitabil și incluziv, să evalueze cu scop formativ progresul elevilor 

și să utilizeze strategiile pedagogice care pot maximiza progresul în învățare și acoperirea 

lacunelor în învățare. 

Practic: reflectați la prestația dvs. în raport cu prezența și participarea elevilor. 

Regândiți planificarea orelor, dar și abordarea lecției în funcție de contextul în care performați 

– online sau hibrid. Începeți fiecare oră „luând pulsul” privind starea emoțională  a elevilor, 

problemele cu care se confruntă, asigurați-i de sprijinul dvs. pentru atingerea rezultatelor 

așteptate și reformulați-vă cerințele orei la contextul în care se derulează orele. Profesorii se pot 

asigura, de asemenea, că fiecare elev este capabil să continue învățarea, adoptând metode de 

instruire echitabile, folosind și punându-le la dispoziție o varietate de suporturi, inclusiv 

transcrieri pe videoclipuri, citind instrucțiuni cu voce tare și asistându-i în utilizarea tehnologiei 

pe cei care este posibil să nu fie familiarizați cu aceasta. 

5. Calitatea relaționării contează 

În contextul învățării online, în ciuda faptului că interacțiunea se face doar printr-un 

ecran, pandemia aruncă o lumină puternică asupra importanței comunicării și relaționării dintre 

elevi și profesori. Interacțiunea socială este un factor important care favorizează învățarea 

durabilă și dezvoltarea abilităților de viață. 

Foarte posibil, mulți elevi au suferit emoțional, fie din cauza stării de sănătate personală 

sau a familiei, înregistrarea de pierderi a unor oameni apropiați, pentru că nu au reușit să 

socializeze cu colegii lor în timpul pandemiei. 

Soluție: Luați-vă timp în acest an școlar pentru a vă cunoaște cu adevărat elevii și a le 

oferi ocazia să se autocunoască. Una dintre cele mai mari lecții pe care le-am învățat cu toții 

din pandemie este că relațiile cu elevii, alți profesori, părinți, administrație - și cu tine! - 

contează. 

Practic: „Bugetați-vă” timp suficient în fiecare zi în prima lună a revenirii la școală 

pentru a cunoaște elevii și a forma conexiuni puternice cu colegii dvs. Învățați unii de la alții, 

ca într-o autentică comunitate educațională. Veți educa astfel gândirea pozitivă și atitudinea 

proactivă, îi veți pregăti pe elevi pentru a fi rezilienți, în eventualitatea altor crize care vor 

determina închiderea școlilor. 



Pe parcursul anului 2020, în cadrul proiectului „Romania Secondary Education Project” 

destinat elevilor de liceu în care ani la rând rata de promovabilitate la Bacalaureat a fost mică, 

am întâlnit experiențe dintre cele mai faine. 

(1) În comunități izolate, lipsite de conectivitate, în care trăiesc familii cu venit mic 

sau inexistent, care își asigură cele necesare traiului prin agricultura de subzistență, poate că 

există biserică, dar nu e sigur, dar cu certitudine există un magazin mixt. Cunosc profesori care 

au printat fișe de lucru, le-au pus în plicuri pe care au scris numele elevilor lor și le-au dus la 

magazinul mixt. Vânzătoarea, om al satului, le-a distribuit elevilor. După o săptămână, 

profesorii au revenit cu alte plicuri cu fișe de lucru pe care le-au distribuit și au preluat pe cele 

precedente pentru a le verifica, corecta, astfel ca la următorul drum să ducă și „feedback-ul” 

către elevi. Sigur, nu este ceea ce ne așteptam în mileniul III, nu este ceea ce ne dorim, dar este 

apostolat!  

(2) Relația profesor – elevi a căpătat o nouă conotație, aceea a colaborării, în 

favoarea celei de autoritate, mișcare binevenită, de altfel! Mulți profesori au solicitat sprijin 

elevilor pentru utilizarea instrumentelor virtuale. În afară de faptul că elevii au participat la ore, 

marele câștig este creșterea încrederii în sine a elevilor, trăirea sentimentului de apartenență și 

utilitate.  

Acestea sunt două povești cu final fericit, dar alături de ele se adună ca un ciorchine 

experiențe negative, pe care sunt sigură că le-au întâlnit mulți profesori. 

Cert este că am învățat în această perioadă de schimbare rapidă a paradigmei 

educaționale, că profesorul trebuie să aibă în permanență în vedere echilibrul cognitiv – 

emoțional – comportamental, în relația sa cu elevii.  

În cadrul proiectului ROSE, cu scopul de a sprijini profesorii și mentorii în identificarea 

problemelor cu care se confruntă elevii în perioada de pandemie am realizat, în colaborare cu 

alți doi colegi, Simona Tonț și Dorel Băitănciuc, o cercetare privind starea emoțională a 

actorilor din educație. Am avut în vedere cele trei categorii de actori din educație – elevi, 

profesori, părinți. Investigația s-a realizat prin intermediul unor chestionare cu 30 de itemi, 

construite și analizate în oglindă; chestionarele au fost transmise spre completare prin 

funcționalitatea Google forms. Surpriza ne-a fost foarte mare când am înregistrat cele 13 333 

răspunsuri valide. Parcă au așteptat cu toții să îi întrebe cineva, ceva! 

(1) Așa cum ne-am dorit, formularea itemilor din chestionarul aplicat, în unele 

cazuri chiar cu duritate, a determinat declanșarea proceselor de autoanaliză și de reflecție. 

Astfel, subiecții sunt de acord că una din cauzele dificultăților întâmpinate în activitatea online 

a fost lipsa de preocupare pentru dezvoltarea competențelor digitale și neglijarea utilizării 



tehnologiilor IT în procesul învățării, altfel spus, confortul și rutina manifestate prin înghețarea 

în stilul clasic de lucru cu elevii, și-au spus cuvântul. Sondajul ne arată că există deschidere 

pentru învățare, disponibilitate pentru schimbarea de mentalitate și resetare a contextelor de 

învățare: cum, când, în ce fel, ce se învață?  

Sugestie de intervenție: Evoluția societății în general, impune un alt stil de muncă sau 

utilizarea de noi metode sau tehnologii de lucru. Provocările determinate de evoluția 

tehnologică, orientarea pe acumularea de cât mai multe cunoștințe, abilități și atitudini adecvate 

noului context necesită și activarea unor mecanisme de coping/adaptare centrate pe acțiune.  

(2) Analiza rezultatelor a evidențiat existența mai multor tipuri de atitudini și 

comportamente. Există un grup al persoanelor care au o atitudine negativistă, de culpabilizare 

de sine sau a celorlalți (procentul acestora fiind redus, pentru toate categoriile de respondenți, 

sub 15%) printre care se numără și un grup de persoane resemnate.  

Sugestie de intervenție: Oamenii doresc să învețe, trebuie doar ajutați, asistați, 

supervizați, încurajați. Nevoia de consiliere (dezvoltare personală), de formare (pentru formarea 

de abilități) și mentorat (pentru ghidare și suport volițional) este mare, fapt care face necesară 

și facilă intervenția mentorilor pe aceste paliere.  

(3) S-a evidențiat, de asemenea, nevoia de sprijin în desfășurarea activităților 

educative pe parcursul acestei pandemii, nevoie pe care o resimte majoritatea subiecților. 

Important este că mulți profesori își exprimă disponibilitatea de a acorda acest ajutor, aceștia 

constituind o importantă resursă strategică. Întâlnim această atitudine și la elevi și părinți.  

Sugestie de intervenție: identificarea acestor persoane resursă și „activarea” lor în 

activitățile școlii (profesori, elevi, părinți, alți membri ai comunității educaționale).  

(4) Există un grup masiv de subiecți care au adoptat un comportament adaptativ, 

manifestat sub diverse forme (cel mai important fiind focalizarea pe planificare și acțiune) ce 

presupune confruntarea cu evenimentul / criza și obținerea de avantaje în ceea ce privește 

dezvoltarea personală (NB).  

Sugestie de intervenție: Valorificarea comportamentelor adaptative, prin provocarea 

oamenilor la interacțiune, chiar și la distanță, scoaterea lor din izolare și implicarea în activități 

de grup. Clarificarea misiunii lor în domeniul educațional: pentru cine muncesc, pentru 

atingerea căror obiective, cine sunt beneficiarii direcți, beneficiarii indirecți și finali.  

(5) Răspunsurile la itemii care vizează responsabilitatea personală, scot în evidență 

și o lipsă de asumare a responsabilității mai ales în rândul subiecților profesori (88%). Această 

stare poate fi corelată cu tendința puternică a culturii noastre de evitare a incertitudinii (scor 

foarte mare, de 90, într-un studiu privind dimensiunile culturale). Dimensiunea privind evitarea 



incertitudinii are de a face cu modul în care o societate reacționează la faptul că viitorul nu 

poate fi cunoscut: viitorul ar trebui controlat sau pur și simplu lăsat să se întâmple? Această 

ambiguitate aduce cu sine anxietate și societăți de culturi diferite au învățat să gestioneze starea 

anxioasă în moduri diferite. Măsura în care membrii unei culturi se simt amenințați de situații 

ambigue sau necunoscute a creat credințe, organizări, politici, comportamente pasive pentru a 

evita aceste stări. Țările care prezintă o tendință înaltă de eludare a incertitudinii mențin coduri 

rigide de credință și de comportament si nu tolerează comportamentele ”neortodoxe”, abaterile 

de la norme și proceduri și nici idei noi, creative. În aceste culturi există o nevoie puternică 

(emoțională) pentru norme (chiar dacă normele, regulile nu par să funcționeze, încorsetează, 

restrâng orizontul). Când vine vorba de inovare se manifestă o mare rezistență.  

Sugestie de intervenție: Dezvoltarea unei atitudini autonome, caracterizată prin 

creativitate, îndrăzneală, inițiativă, implicare, responsabilitate. Promovarea de către mentori a: 

exemplului personal, comportamentului suportiv, încurajator, prietenos, lipsit de accente 

critice. Acordarea de feedback pozitiv în context formativ. Mentorul poate organiza sesiuni de 

formare pe tema teoriei culturilor organizaționale – dimensiuni culturale (Ofstede), ocazie cu 

care mesajele subliminale au un efect pozitiv la nivelul mentalului – formabilul înțelege, în loc 

să i se spună cum e bine, corect, conform.  

(6) O concluzie care se desprinde din răspunsurile subiecților este aceea că, deși nu-

și găsesc nicio vină personală în desfășurarea cu dificultate a activităților în noile condiții, nu 

învinuiesc nici alte entități, nu întreprind nimic, doar constată o stare de fapt. Această atitudine 

este neproductivă și blochează sau lipsește de eficiență demersul de găsire a unei strategii de 

acțiune, deoarece nu se evidențiază o țintă strategică.  

Sugestie de intervenție: furnizarea de sesiuni de formare în domeniul „Management 

strategic”  

(7) O cauză a disfuncționalității activităților școlare, în condițiile de lucru online, 

este cultura organizațională lipsită de colaborare reală și guvernarea nedemocratică a școlii, 

lipsa unui parteneriat real între școală – familie – elevi. Chiar dacă în secolul XXI s-a 

conștientizat și acceptat la nivel social că educația este un serviciu prestat pentru 

societate/comunitate, școala se manifestă, în continuare, ca o organizație închisă, rațională, 

concepută pe concepte de autosuficiență, ruptă de comunitatea pe care, de altfel, o servește.  

Sugestie de intervenție: organizarea de sesiuni de formare pe teme ca:  

Guvernarea democratică a școlii, Cultura organizațională - școala ca organizație, Școala – 

organizație care învață, Leadership, Tipologia organizațiilor, Managementul situațiilor de criză  

 



TESTIMONIALE.... privind spre trecut 

 

De a lungul timpului.... și n-a fost puțin.... am avut plăcerea sa particip cu lucrări la            

"Colocvii Didactice".... și ca moderator în cadrul sesiunii de lucrări. Colocviile s-au modernizat 

cam an de an... ceea ce a fost o " plus valoare " pentru CCD... dar și pentru participanți. Era o 

delectare pentru mine participarea. De la fiecare lucrare prezentată culegeam ceva nou... pe care 

voiam sa aplic neapărat și eu la clasa mea. Plus ca eram în contact cu mulți colegi noi. Cu unii 

am păstrat legătura mulți ani. 

Felicit colectivul de formatori! 

Adevărați profesionaliști! 

Valerica RUSU 

Școala Gimnazială nr. 40 “Aurel Vlaicu”, Constanța  

 

Răsfoind cu ochii minții câteva pagini ale trecutului, m-am oprit la prima participare la 

Colocvii didactice: ascultam cu interes prezentările de până la momentul în care aveam sa fiu 

în centrul privirilor tuturor; emoțiile au escaladat  când în sală am observat prezența unor dascăli 

pe care îi apreciam în mod deosebit. Mă simțeam ca  scoasă la tablă... Abia când am auzit 

șoptindu-mi-se "succes", o încredere fantastică a prins glas și deveneam, în timp ce vorbeam, 

un emitent jovial și de interes pentru publicul ascultător. O experiență memorabilă, de-a dreptul!  

Carmen VLAD 

 Grădinița “CĂSUȚA DIN PĂDURE”, Constanța  

 

Afirmare în plan local, creșterea stimei de sine, sursa puterii de a merge mai departe cu 

formarea continuă. Mulțumim CCD Constanța! 

Mihaela FULEA 

Școala Gimnazială nr. 1, Tuzla 

 

Participarea, an de an, la Colocviile didactice organizate de Casa Corpului Didactic 

Constanța a reprezentat pentru mine un minunat prilej de a întâlni oameni valoroși, alături de 

care am împărtășit experiențe didactice deosebite. Colocviile sunt, în viziunea mea, un spațiu 

al învățării, al provocării și al motivării pentru perfecționare profesională. Felicit echipa Casei 



Corpului Didactic Constanța, la cei 30 de ani aniversari ai Colocviilor didactice, pentru dăruire, 

perseverență și profesionalism! 

Lavinia POPESCU 

Școala Gimnazială nr.1, Eforie Nord 

 

Participarea mea la Colocviile didactice în calitate de moderator/ autor de lucrare a 

reprezentat o ocazie de dezvoltare personală și profesională. Studiu, cunoaștere, strategie, 

implicare și creativitate sunt termenii unei definiții proprii. Am resimțit emoțiile propriilor 

prezentări sau am empatizat cu colegii care ne împărtășeau din experiența la clasă, m-am 

bucurat de rezultatele fiecărei întâlniri, de publicațiile obținute sau de revederea cu oameni dragi 

care mi-au fost cursanți în cei zece ani de colaborare cu Casa Corpului Didactic Constanța. 

Beneficiul comun a fost schimbul de experiență și dialogul sincer privitor la plusurile și 

minusurile obținute în urma aplicării la clasă a strategiilor proprii, mai ales în perioada 

pandemiei. 

Georgiana-Andreea ROMANOV 

Școala Gimnazială nr. 8, Constanța 

 

”Colocvii didactice” a fost, pentru mine, unul dintre momentele anuale foarte așteptate, 

când mă întâlneam cu colegii din diferite școli, profesori de diferite discipline, pentru a ne 

expune și a discuta despre temele care ne preocupau la momentul respectiv. Cu prilejul 

Colocviilor didactice am cunoscut diferite școli care au fost gazdele evenimentului.  ”Zilele 

Colocvii didactice” au fost zile pline de emoții. Emoții să prezint lucrarea, emoții să văd 

aprecierea colegilor, emoții să aflu lucruri noi, emoții să încep o nouă colaborare, un nou 

proiect. ”Colocvii didactice” face parte din viața mea de profesoară de fizică, de peste 30 de 

ani. 

Narciza Paraschiva TOPOR 

Liceul Teoretic ”Decebal”, Constanța 

 

Asociez debutul la catedră cu nenumărate activități, acțiuni și persoane care mi-au fost 

model și sprijin pe parcursul formării continue. În urmă cu mai bine de 25 de ani am primit cu 

bucurie și emoție prima invitație de a participa la Colocviile Didactice organizate de Casa 

Corpului Constanța. Aceeași emoție mă încearcă și astăzi! La ceas aniversar sunt mândră și 



fericită că fac parte din familia extinsă a CCD Constanța și urez organizatorilor viață lungă și  

împlinită și cât mai multe ediții ale Colocviilor Didactice, la fel de reușite! 

Sorina EFTIMI 

Școala  Gimnazială “Lucian Grigorescu”,  Medgidia 

 

În urma colaborării  timp de mai mulți  ani cu Casa Corpului Didactic Constanta la 

”Colocvii didactice”, mi-am lărgit sfera de interese profesionale, am cunoscut  oameni dedicați 

profesiei și am învățat să pun accent pe lucrul în echipă. Deși am traversat o perioada cu multe 

schimbări, implicarea în activitățile acestei instituții a însemnat o provocare care mi-a adus 

încrederea în oameni  și în ideile promovate. Mulțumesc celor care au avut încredere în mine, 

în special doamnelor Narciz Amza și Ana Maria Burada care mi-au fost întotdeauna aproape.  

Gina MARIN (TONE) 

Colegiul Național "Mircea Cel Bătrân", Constanța 
 

La ceas aniversar... Colocviile Didactice. Am participat la câteva sesiuni ale Colocviilor 

Didactice... acum câți ani...?                            

Ce mai contează? Ce vremuri! Ce întâlniri între profesori și învățători... Ce schimburi 

de experiență! Ce mândrie să participi, în vremuri în care această manifestare era mult așteptată 

și ne pregăteam să ne reîntâlnim an de an, să împărtășim gânduri, experiențe, bune practici... 

Comunicare, emoție, emulație, profesionalism în cariera didactică, respect pentru lucrul bine 

făcut la catedră ! Iată cum m-au marcat pe mine, tânără dăscăliță pe atunci, aceste sesiuni ! 

Acum, la ceas aniversar, doresc CCD-ului, CASA noastră, a CORPULUI DIDACTIC din 

Constanța, ani mulți și buni și... de ce nu... pe lângă amintiri frumoase și gânduri de viitor, 

proiecte, unde tinerii noștri dascăli să regăsească prilejul de a se afirma, într-o nouă etapă a 

COLOCVIILOR DIDACTICE !  

Cu prețuire, un dascăl... 
Mihaela ANGHELESCU 

Școala Gimnazială nr. 24 ”Ion Jalea”, Constanța 

 

Setea de cunoaștere a experiențelor altor colegi, dorința de a împărtăși din experiența 

mea didactică, a fost potolită de participarea la ,,COLOCVIILE DIDACTICE”.  Modalitatea de 

organizare, oferta de înaltă ținută ce ne-a fost dăruită  de personalul excelent pregătit, m-a 

motivat să particip an de an. 

Mulțumesc tuturor celor care  au adus lumină pe drumul cunoașterii!  
  Valentina LUNCANU 

Liceul Tehnologic ,,Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, Constanta 



Vă mulțumesc pentru implicarea în Colocviile didactice în calitate de moderator! A fost 

o oportunitate pentru mine ca profesor, iar activitățile desfășurate au contribuit semnificativ la 

dezvoltarea mea profesională și personală. Am participat la exemple de bune practici pe teme 

de interes, am reușit să mă implic activ și să împărtășesc din experiența mea, din perspectiva 

educatorului, a managerului. 

Mi-a plăcut foarte mult energia generată de profesori și varietatea de idei cu care au 

venit la lucrările colocviilor. Am avut de câștigat o dată prin prisma informațiilor, ceea ce m-a 

determinat să mă gândesc la situații și contexte pe care nu le-am aprofundat poate niciodată, iar 

în al doilea rând, mi s-a părut interesant și util să văd că interesul pentru tematicile prezentate, 

conduc la inovație și la împărtășirea  experiențelor didactice.   

Beatrice Gabriela STOIAN  

Grădinița cu Program Prelungit “Dumbrava minunată”, Constanța 

 

Mă bucură prilejul oferit pentru a vă vorbi despre emoțiile participării încă de la debutul 

meu profesional la ,,Colocviile didactice". Le-am privit întotdeauna ca pe un schimb de 

experiență concretizat în momente prețioase pentru un profesor în formare, oportunitate de a 

evolua prin prisma modelelor de bună practică expuse de către colege. Aceste sesiuni au fost 

organizate de către Casa Corpului Didactic Constanța cu mult tact, lăsând impresia unor mese 

rotunde, un mediu afectiv constructiv, dezinhibator, menit să permită dezvoltarea de priceperi 

și deprinderi în vederea practicării celei mai frumoase meserii, aceea de dascăl.  Vă mulțumesc 

pentru modelarea și pentru stretching-ul atât de necesar în deschiderea aripilor. Cu drag și 

apreciere pentru întreaga activitate, vă urez ,,La mulți ani!"  

Cristina PÎRVU 

Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși”, Medgidia  

 

Sesiunea de comunicări științifice COLOCVII DIDACTICE rămâne pentru mine 

evenimentul constănțean care, de-a lungul anilor, a fost facilitatorul împărtășirii și însușirii 

oricărei idei transformate într-o experiență reușită, prin care ,,Măria Sa, Elevul” și-a îmbogățit 

universul cunoașterii. 

Laura FLORESCU 

Școala Gimnazială nr. 8, Constanța 

 



Prima întâlnire cu "Colocviile didactice" a fost în 1997, în perioada de început a 

profesiei. Au urmat și altele, determinate de tematica interesantă și provocatoare, abordată în 

fiecare an. Schimbul de idei, de experiențe trăite la catedră de mine sau de colegii mei, m-au 

determinat să revin de câte ori am avut ocazia. Profesional am câștigat un standard de realizare 

al unei lucrări, de modalitate de prezentare și comunicare. Ideile celorlalți participanți m-au 

ajutat să identific metode și moduri de abordare diferită și inovatoare în procesul de predare sau 

evaluare a unor teme de studiu sau de dirigenție. Pentru mine sesiunea de comunicări "Colocvii 

didactice" reprezintă: competență, originalitate, liant, oportunitate, coerență, viziune, 

interdisciplinaritate, inteligență, deontologie, influență, docimologie, antreprenoriat, 

comunitate, transcurricular, creativitate, emoție.  

Eugenia BANZEA  

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”, Techirghiol  

 

Privesc cu nostalgie la anii când am descoperit aceasta oaza de cultura, aceasta 

oportunitate de a face un schimb de idei cu oameni bine pregătiți profesional. Nu pot uita emoția 

revederii colegilor de liceu. Erau risipiți pe listele sălilor unde se dezbăteau teme generoase. 

Îmi amintesc multele săli pline de dascăli care aveau lucrări inspirate din viața reală de la 

catedră. Emoțiile erau mari! Bucuria de a participa la o astfel de activitate era ceva deosebit, 

înălțător pentru mine: mă desprindeam de truda zilnică și mă transferam în lumea ideilor. Încet-

încet am realizat ca starea aceasta de bine mi-a creat dependență. Mă străduiam sa particip an 

de an la aceste manifestări. Faptul că în fiecare an se schimba Școala gazdă mă ajuta să cunosc 

atmosfera în care învățau foștii mei elevi. Chiar acum doi ani am fost la Liceul Decebal unde 

am prezentat o lucrare despre impactul cursurilor de formare asupra cadrului didactic. 

Parafrazându-l pe Nichita Stănescu, pot spune că pentru mine participarea la Colocviile 

Didactice a fost ,,ca o duminică "! 

Tuturor organizatorilor le doresc succes și putere de munca! 

Nina ROTARU  

Liceul Tehnologic ”Nicolae Dumitrescu”, Cumpăna  

 

Prima participare la ,,COLOCVII DIDACTICE" a coincis cu debutul carierei de 

profesor. O poartă spre inițiere în cariera didactică, o experiență prin care am învățat din 

experiența celor mai buni. Am înțeles că niciodată nu este prea târziu să învățăm lucruri noi 

pentru ca azi să fim mai buni și mai performanți ca ieri! De 30 de ani, sesiunea de comunicări 



științifice Colocvii didactice reprezintă o manifestare cu un real impact asupra învățământului 

constănțean.  

Roxana Isabela MITAN  

Palatul Copiilor Constanța  

 

Performanța extraordinară a Casei Corpului Didactic Constanța este dată de 

oportunitatea pe care o oferă fiecărui profesor de a înțelege și pregăti viitorul prin contexte de 

formare construite în prezent de oameni care au o viziune amplă asupra procesului educațional. 

La Mulți Ani C.C.D! 

Mariana GHERGHINA 

Școala Gimnazială nr. 22 ”I.C.Bratianu”, Constanța 

 

O necesitate şi o oportunitate, aşa am văzut mereu organizarea anuală a Colocviilor 

didactice. În primii mei ani de învăţământ (1998, 1999) când am aflat despre această sesiune 

de comunicări a cadrelor didactice mi s-au părut un munte de pedagogie, metodică şi experienţă 

didactică la care puteam doar să aspir. La fel am văzut şi revista „Dynamis”. Anii au trecut, 

acumulările s-au produs şi, cumva firesc, am ajuns să împărtășesc la rândul meu în cadrul 

colocviilor din experiența la catedră mai întâi ca profesor, apoi ca profesor metodist al ISJ şi 

formator al CCD Constanţa, ca să ajung în februarie 2020, să fiu unul dintre organizatorii lor 

ca profesor metodist al CCD. Colocviile au oferit constant modele de învăţare şi de conduită 

pentru toţi colegii care au avut dorinţă să înveţe. Colocviile didactice au rămas astăzi un reper 

în învăţământul preuniversitar constănțean, iar revista „Dynamis” reprezintă oglinda lor. 

Mirela ROȘIORU 

Școala Gimnazială Nr. 29 ”Mihai Viteazul”, Constanța 

 

 

 

 

 

 



COLOCVII DIDACTICE - RETROSPECTIVĂ 

Mihaela ROȘULESCU 

Profesor metodist, CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANȚA 

Pentru nevoia de dezvoltare profesională, indiferent cum este ea motivată pentru fiecare, 

Casa Corpului Didactic Constanța oferă programe de formare cu tematică de actualitate și 

adaptată la cerințele beneficiarilor, seminarii sau ateliere de lucru și o sesiune de comunicări 

metodico-științifice, cunoscută sub denumirea generică  ”Colocvii didactice”. 

Această din urmă activitate a instituției noastre a ajuns la un moment aniversar: 30 de 

ani de organizare, 30 de ani de creare a unui cadru de exprimare a experiențelor profesional sau 

de comunicare a microcercetării desfășurate de colegii noștri. 

Numitor comun pentru toată această perioadă, a fost faptul că tema care a generat 

lucrările prezentate, au fost aleasă astfel încât să impulsioneze studiul și reflecția asupra celor 

mai noi idei din domeniul metodicii, al psihopedagogiei, al managementului educațional sau al 

propriei specializări.  

Diferențele între manifestări, de-a lungul timpului, au fost ca  urmare a experienței 

acumulate și a intenției de a asigura un cadru care să fie favorabil  schimbului de experiențe și 

care să fie cât mai bine organizat, tehnic vorbind. Din perspectiva diferențelor, o trecere în 

revistă a anilor care au trecut, scoate în evidență o serie de momente.   

1992 – Sesiunea de comunicări metodico-științifice a cadrelor didactice este organizată 

de Inspectoratul Școlar Județean. Din acest an Casa Corpului Didactic, care fusese reînființată 

în 1991, devine colaborator în organizarea evenimentului.  

Colaborarea aduce și denumirea de ”Colocvii Didactice”, prin profesor doctor Constanța 

Călinescu, directoarea CCD la acea dată.  

1995 – Evenimentul are ca generic ”Școala în schimbare. Parteneriat în educație” și se 

desfășoară în două zile. În prima zi este organizată o  sesiune în care invitați de la Consiliul 

Județean, Camera de Comerț, Institutul de Științe ale Educației, Ministerul Învățământului 

susțin alocuțiuni în cadrul tematic propus. A doua zi are loc susținerea lucrărilor înscrise de 

cadrele didactice, în cadrul unor secțiuni organizate în funcție de specializare și de nivelul de 

învățământ.   



Casa Corpului Didactic are o secțiune distinctă, pentru care tema propusă este: 

”Activitatea bibliotecară în sprijinul procesului de învățământ”.  

 Se tipărește un volum care cuprinde titlurile alocuțiunilor invitaților și lucrările 

prezentate de participanți în secțiuni. 

1999 – Evenimentul încă se desfășoară în două zile, cu o zi pentru alocuțiuni/conferințe 

ale unor invitați și o zi pentru prezentarea lucrărilor. 

Iese în evidență prima zi,  prin calitatea și vivacitatea conferințelor. Auditoriul are ocazia 

să asculte intervențiile a doi invitați care au în comun calitățile oratorice. Unul dintre ei a fost 

filologul George-Emil Pruteanu care, în acea perioadă, făcea pledoaria limbii române în cadrul 

emisiunii ”Doar o vorbă ”săț-i” mai spun”, difuzată de TVR1. Cel de-al doilea a fost istoricul 

Gheorghe Dumitrașcu, un profesor respectat și iubit de studenții Universității Ovidius, autor a 

18 cărți de specialitate și a 800 de articole. 

2003 – Pentru a introduce transparență în alegerea lucrărilor ce urmau să fie publicate 

și cu scop formativ de reamintire a criteriilor de  elaborare a unei lucrări științifice, toți 

participanții din secțiuni primesc fișe de evaluare pe care le folosesc atât pentru lucrările 

prezentate de ceilalți, cât și pentru propria lucrare. 

2004 – Casa Corpului Didactic preia rolul de organizator și Inspectoratul Școlar 

Județean devine partener, cu prezență în birourile atelierelor. Pentru a muta accentul de pe 

prezentare pe schimbul de experiențe colocvial și pentru a transmite mesajul că indiferent de 

specializare și indiferent de nivelul de predare avem cu toții aceleași preocupări profesionale, o 

secțiune tematică este organizată în ateliere cu un număr mai mic de lucrări, iar aceste ateliere 

devin eterogene ca participare. 

2006 – Este înlocuită tipărirea lucrărilor care ieșeau în evidență conform fișei de selecție, 

cu elaborarea unei broșuri care conține abstractele tuturor lucrărilor înscrise, ca ”Bibliografie 

pedagogică”.  

2007 – Se organizează desfășurarea ”Colocviilor didactice” nu doar în școli din 

Constanța ci și în școli din județ: Mangalia, Medgidia, Cumpăna, Hârșova, Negru Vodă, Ovidiu, 

Năvodari și Băneasa. Numărul de participanți este unul record: peste 350.  

2008 – Este anul în care Casa Corpului Didactic devine unic organizator. Sub genericul 

”Provocări pentru educație în societatea postmodernă” sunt propuse 7 teme de discuție 

identificate ca provocări. Iese în evidență tema ”Sindromul Italia și Spania – actori 



responsabili”, ca temă a zilei prin preocuparea existentă la nivel social. Iar o a doua temă care 

se face remarcată, datorită unui număr record de 82 de înscrieri,  este ”Abordarea 

interdisciplinară a demersului didactic”. 

Ateliere organizate pentru fiecare temă sunt moderate și de formatori ai C.C.D. 

2010 – Manifestarea se desfășoară în unități școlare pentru care se făceau demersuri de 

a deveni filiale ale Casei Corpului Didactic în județ: Mangalia - Liceul Economic, la Medgidia 

– Colegiul Tehnic ”Nicolae Titulescu” și la Hârșova - Liceul Teoretic ”Ioan Cotovu”. 

2011 – Cu intenția de a stimula concizia în prezentarea lucrării se introduce fișa de 

prezentare: o sinteză a lucrării în maxim trei paragrafe. Fișa era distribuită participanților din 

atelierul în care se făcea prezentarea. 

2014 – Colaborarea cu Universitatea ”Ovidius” - Departamentul de Pregătire a 

Personalului Didactic a dat ocazia unui dialog mai puțin formal între cadrele didactice 

universitare în calitate de moderatori ai atelierelor și cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar.  

Revista Dynamis trece în format digital și lucrările selectate sunt publicate în Caietele 

COLOCVIILOR DIDACTICE, ca număr special al revistei. 

2016  - Preocuparea instituțională de a asigura sustenabilitatea programelor de formare 

derulate și de a face o evaluare calitativă a impactului formării, conduce la circumscrierea 

întâlnirilor colocviale genericului  ”Ce știu – Ce am învățat – Ce am aplicat”.  

Pornind de la ideea formulată în argumentul COLOCVIILOR DIDACTICE, că 

”formarea continuă înseamnă ”ce ştiu (din formarea iniţială) - ce am învăţat (pe parcurs, ca 

formare continuă) – ce am aplicat (la clasa de elevi)””,  au fost prezentate multe experiențe 

didactice ca reflecții asupra câștigului profesional și personal ca urmare a participării la 

programe de formare/cursuri (indiferent de furnizor). 

S-a revenit ulterior: 

 2018  sub genericul ”Altfel în școală”, una dintre cele două teme propuse a fost 

”Formarea continuă și practica didactică” pentru că dacă vreau să creez magie şi să 

mă adaptez elevilor mei (viitorului), sunt primul care mă pun sub semnul întrebării, 

sunt altfel; 

 2020 chiar genericul este ”Impactul formării continue în școală”. 



 

2021  – În contextul general al trecerii activităților sistemului de învățământ în format 

digital, se păstrează tradiția de a oferi un cadru de exprimare a bunelor practici și o temă de 

reflecție. Cadrul a fost dat de revista Dynamis, iar tema a fost ”click-Educația”.  

Apare ca element de noutate o secțiune a resurselor educaționale online. 

 

Actuala echipă a C.C.D mulțumește tuturor celor care au dat viață acestei manifestări: 

foști membri ai echipei, și nu sunt puțini, care au investit creativitate și energie; colaboratorilor 

care au găzduit cu generozitate și căldură întâlnirile; tuturor colegilor noștri care au participat 

cu entuziasm, curiozitate epistemică și în mod constant, mulți dintre ei. 
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EXPERIENȚE PROFESIONALE DE ÎMPĂRTĂȘIT 

”Încercarea și eroarea alcătuiesc experiența”  

Karl Raimund Popper 

 

Experiența profesională este o călătorie a învățării și a muncii. 

Ea începe atunci când, la sfârșitul pregătirii inițiale/de bază, avem multe cunoștințe 

teoretice și un oarecare bagaj de abilități pe care trebuie să le aplicăm, să le transpunem în 

practica realității în care ne mișcăm. 

O realitate dinamică care ne conduce în mod natural spre învățarea permanentă, pentru 

că numai așa ne putem adapta la cerințele profesionale, sociale și informaționale mereu în 

schimbare. Învățarea permanentă vine să personalizeze și să dezvolte aptitudini cât mai aproape 

de cerințele ”pieței” și societății, crescând astfel priceperea celui care învață, atingându-i uneori 

și sufletul. Învățăm din propriile greșeli, din momentele cu dificultăți profesionale care ne 

mobilizează la găsirea de soluții, de la colegi sau într-un cadru mai formal: programelor de 

formare/cursuri, ateliere de lucru/seminarii, conferințe, sesiuni de comunicări. 

Sesiunea de comunicări Colocvii Didactice, anul acesta la ceas aniversar, a oferit cadrul 

în care să fie împărtășite acele experiențe profesionale care pot fi modele de bune practici. 

 

Echipa CCD Constanța! 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFILUL DE FORMARE PREZENTAT PĂRINȚILOR 

                                                                                                        Aurelia APOSTOL 

                                    Prof. înv. primar, Școala Gimnazială Nr. 12 ”B.P.Hașdeu”, Constanța 

 

Prima întâlnire cu părinții elevilor de clasa pregătitoare este una plină de emoție, de 

ambele părți: învățător și părinți. Apar multe semne de întrebare, pentru că toți dorim ca cei 

mici să aibe un parcurs foarte bun până în clasa a IV-a și mai departe. 

În toamnă am început o nouă călătorie, cu un alt grup de copii de clasă pregătitoare. Am 

acum o nouă familie, ce va lărgi spațiul meu sufletesc. 

Scenariul primei întâlniri cu părinții l-am gândit ca fiind unul cald, galben strălucitor, 

care să lumineze mintea și sufletul părinților privind “Creșterea frumoasă a copacului-elevul”, 

prietenesc și educativ.  Așadar se va contura astfel: 

1. Exercițiu de cunoaștere: “Ghemul”-părinții au fost așezați în cerc, împreună cu mine, 

fără niciun loc liber, iar ghemul s-a plimbat de la un părinte la altul. Fiecare dintre noi a ținut 

strâns de o parte din fir, astfel încât s-a creat un păienjeniș în final. Fiecare părinte în momentul 

în care a prins ghemul și-a spus temerile, așteptările. Sunt încurajați să-și exprime liber 

gândurile. 

    - părinții au înțeles prin acest exercițiu că dacă ei vor face echipă, vor fi o familie, și 

copiii acestora le vor urma exemplul; este nevoie de spirit de echipă, de ajutor, de ambiție, de 

încredere în forțele proprii, iar toate acestea vor fi cultivate și crescute cu ajutorul adulților: 

învățătoare și părinți. 

2. Prezentarea filmului “Wind”- film care ajută părinții să înțeleagă cât sunt de 

importante încrederea și sprijinul pentru copii. Părinții vor ajuta copiii în orice situație de a 

construi ceva, alături de învățător. 

https://youtu.be/EpaLbYFVfbQ 

3. Mesajul meu: Fiecare copil este ca un puiete, care trebuie să crească frumos, drept, 

sa înfrunzească, să ajungă sa aibe o rădăcină puternică, un trunchi drept, o coroană 

impresionantă, fiecare ramură și fiecare frunză reprezentând informație, deprindere, capacitate. 

Fiecare va fi comparat cu el însuși, nu cu ceilalți, învățarea va fi individualizată, integrată, va fi 

respectat ritmul fiecăruia, iar pe parcurs, diferențiat, ritmul va fi unul foarte bun, vor fi cooptați 

în activități care sa formeze și să dezvolte toate cele 8 competențe cheie, care vor forma la 

https://youtu.be/EpaLbYFVfbQ


finalul clasei a IV-a un profil al absolventului, complet. Pentru aceasta este nevoie ca cei trei 

pioni – elevul, învățătorul și familia- să aibe același scop, acelasi drum, să fie o FAMILIE.  

4. Prezentare PPT: “Profilul de formare a absolventului de clasa a IV-a” 

Profilul de formare al absolventului diferitelor niveluri de studiu reprezintă o 

componentă reglatoare a curriculumului național, care sintetizează finalitățile sistemului de 

învățământ din perspectiva elevului care finalizează un anume nivel de studiu. Competențele 

care definesc profilul de formare au un caracter transversal și vizează rezultatele învățării, 

urmărite prin aplicarea curriculumului. 

1. Comunicare în limba maternă 

- să identifice fapte, opinii, emoţii în mesaje orale sau scrise, în contexte familiare de 

comunicare 

- să-şi exprime gândurile, părerile, emoţiile în cadrul unor mesaje simple în contexte 

familiare de comunicare 

- să participe la interacţiuni verbale în contexte familiare, pentru rezolvarea unor 

probleme de şcoală sau de viaţă 

2. Comunicare în limbi străine 

- să identifice informaţii în limba străină în mesaje orale sau scrise simple, în contexte 

familiare de comunicare 

-să-şi exprime părerile şi emoţiile în cadrul unor mesaje scurte, simple, scrise și orale, 

în contexte familiare 

- să participe la interacţiuni verbale simple în contexte familiare de comunicare 

3. Competenţe matematice (A) şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B) 

- să manifeste curiozitate pentru aflarea adevărului şi pentru explorarea unor regularităţi 

și relaţii matematice întâlnite în situaţii familiare (A) 

- să formuleze unele explicaţii simple, utilizând terminologia specifică matematicii (A) 

- să rezolve probleme în situaţii familiare, utilizând instrumente şi/sau procedee 

specifice matematicii (A) 

- să realizeze unele produse simple pentru nevoi curente în activitățile proprii de 

învățare, cu sprijin din partea adulților (B) 

- să manifeste interes pentru sănătatea propriei persoane și pentru un mediu curat (B) 

- să aplice unele reguli elementare de igienă personală și de comportament responsabil 

în raport cu mediul 

 

 



4. Competenţă digitală 

- să utilizeze în învățare unele funcţii şi aplicaţii simple ale dispozitivelor digitale din 

mediul apropiat, cu sprijin din partea adulţilor 

- să dezvolte unele conținuturi digitale simple în contextul unor activități de învățare 

- să respecte unele norme de bază privind siguranța în utilizarea a dispozitivelor, 

aplicaţiilor, conţinuturilor digitale și pe internet. 

5. A învăţa să înveţi 

- să identifice/clarifice elementele pe care le presupune sarcina de lucru înainte de 

începerea unei activități de învățare 

- să utilizeze tehnici, metode simple pentru a învăţa, activa cunoştinţe anterioare şi 

înregistra informaţii 

- să-şi concentreze atenţia, să persevereze în lucru la o sarcină până la finalizarea 

corespunzătoare şi să-şi verifice propriile activităţi 

6. Competenţe sociale şi civice 

- să manifeste interes pentru autocunoaştere 

- să pună în practică unele norme elementare de conduită în contexte cotidiene 

- să-şi asume unele roluri şi responsabilităţi prin participarea la acţiuni în contexte de 

viaţă din mediul cunoscut 

7. Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat 

- să manifeste curiozitate în abordarea de sarcini noi şi neobişnuite de învăţare, fără 

teama de a greşi 

- să-şi asume unele sarcini simple de lucru, care implică hotărâre, angajament în 

realizarea unor obiective, iniţiativă, creativitate, cooperare cu ceilalți 

- să manifeste interes pentru autocunoaştere 

8. Sensibilizare şi exprimare culturală 

- să identifice utilitatea unor meserii/profesii pentru membrii comunităţii 

- să recunoască unele elemente ale contextului cultural local şi ale patrimoniului naţional 

şi universal 

- să-şi exprime bucuria de a crea prin realizarea de lucrări simple și prin explorarea mai 

multor medii și forme de expresivitate - să participe la proiecte culturale (artistice, sportive, de 

popularizare) organizate în şcoală şi în comunitatea locală 

5. Discuții privind clasa pregătitoare, activități și recomandări pentru un start bun, 

pentru debutul școlar 



6. Prezentarea filmului “Picăturile de ploaie”- Toate picăturile de ploaie suntem noi, 

învățătorul și parinții, iar apa, necesară creșterii frumoase, care să-i ajute să fie într-un mediu 

însorit, cu bucurie, cu satisfacții reprezintă ÎNVĂȚĂTURA, pe care noi trebuie sa le-o oferim 

într-un mod constant, perseverent, unitar, până în clasa a IV –a și mai departe. 

https://youtu.be/_YUYlG8cy6I 
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PROBLEME ACTUALE ALE CONSILIERII EDUCAȚIONALE 

 

                                                                                                                                    Maria CERCEL 

Prof.înv.preșc., G.P.P. nr. 53, Constanța 

 

 

                                                                  

Relația dintre părinti și copii aduce cele mai multe satisfacții unui om. Nici o experiență 

trecută sau viitoare nu se compară cu aceea de a avea un copil, de a te implica în creșterea și 

dezvoltarea lui, de a-i da cele mai bune sfaturi și de a-l călăuzi în viață. Întotdeauna oamenii se 

vor întreba cum să procedeze pentru a reuși să fie un părinte bun pentru copilul său. Nu există 

“rețeta perfectă”, ce funcționează la o familie, poate să nu dea roade în alta, însă sunt oricând 

binevenite idei care să aducă un plus relației dintre părinți și copii.  

Iată 8 lucruri esențiale pentru a fi un părinte bun. 

1: Dragoste și afecțiune 

Dacă dragoste nu e, nimic nu e, se zice din bătrâni. La fel de valabilă este și în relația 

dintre părinți și copii. Indiferent de câte trăznăi sau lucruri catalogate drept “rele” fac copiii, ei 

nu trebuie să uite niciodată că sunt iubiți de către părinți. Un “Te iubesc” și o îmbrățișare caldă 

fac mai mult decât o sută de predici. 

2: Înțelegere 

Să-ți asculți și să-ți înțelegi copiii este un alt element-cheie în relația dintre părinți și 

copii. Ori de câte ori au ceva de spus, fii acolo pentru ei. Încurajează-i să-ți vorbească despre 

orice: de la păpuși sau mașinuțe la pasiunea pe care a dezvoltat-o pentru vreun star TV. 

http://sfatulparintilor.ro/41531/parinti-si-copii-lucruri-care-nu-vor-mai-fi-niciodata-la-fel-dupa-ce-ai-copii/
http://sfatulparintilor.ro/40594/parinti-si-copii-cum-sa-ti-faci-copilul-sa-te-asculte/


Încurajează copiii să-și exprime dorințele, frustrările, durerile, înțelege-le și învață-i cum să le 

gestioneze, cum să le rezolve. 

3: Reguli clare 

În încercarea de a fi un părinte bun, mai trebuie să fii câteodată și “băiatul rău”. Copiii 

au nevoie și de reguli pe care trebuie să le respecte: reguli de igienă, de comportament, de bune 

maniere, reguli pentru siguranța și integritatea personală, reguli în ceea ce privește urmăritul 

programelor TV sau jocul pe calculator, reguli privind curățenia în casă etc. Toate acestea sunt 

lucruri de care va depinde viața lor, ca adulți. 

4: Lauda 

Părinții buni nu critică, părinții buni laudă. Sărbătorește fiecare mic “triumf” al copiilor 

tăi. E de-ajuns să spui “Bravo!” sau “Ai făcut o treabă bună!”. Dacă-i cerți de fiecare dată când 

fac ceva greșit și nu-i lauzi niciodată pentru o faptă bună, în mintea lor se va crea un complex 

de inferioritate bazată pe ideea că nu fac niciodată nimic bun, că tot timpul greșesc, ca nu sunt 

buni de nimic. 

5: Consecvența 

E destul de greu să fii consecvent, însă nu imposibil. Odată ce ai setat o regulă, trebuie 

să o aplici de fiecare dată. Altfel vei deruta copiii și nu vor mai ști când și ce să facă. Copiii, 

mai ales când sunt mici, au nevoie de siguranță, de o oarecare rutină. Iar dacă schimbi de fiecare 

dată regulile, în primul rând nu vei mai avea tu, ca părinte, credibilitate. 

6: Implicare 

Serviciu, casă, familie, prieteni, vase de spălat - iată numai câteva activități care iți 

ocupă mai toată ziua. În tot acest amalgam de activități trebuie să rezervi un spațiu și copiilor 

tăi. Implică-te în viața copilului tău, fii tot timpul alături de el, fii informat cu privire la 

activitățile de la școală/grădiniță. Mergeți împreună la activități care implică participarea ca 

echipă “părinți și copii” sau practicați acasă astfel de jocuri. De exemplu împărțiți curățenia 

casei pe echipe. O vizită la muzeu, o seară la cinematograf sunt tot atâtea idei de a petrece mai 

mult timp cu copiii tăi, de a vorbi, de a crea legături puternice între voi, de a consolida relația 

părinți-copii. 

7: Acțiune și reacțiune 

La școală ai învățat că orice acțiune are și o reacțiune. Se mai întâmplă ca cei mici să nu 

te asculte și să facă și câteva trăznăi. Ce e de făcut? Îi explici că după faptă și răsplată. Îi 

transmiți un avertisment și un sfat: Dacă faci A (faptă rea) urmează B (consecința), dacă faci C 

(faptă bună) primești D (recompensa). Sunt și situații când este bine să-ți lași copiii să suporte 

consecințele faptelor sale. De exemplu, dacă au obiceiul să invite la joacă prieteni pe care apoi 



nu-i bagă în seamă sau, mai rău, îi lovește, iși va da seama singur că data viitoare respectivii 

copii nu vor mai vrea să vină. Și atunci, cei mici vor învăța “pe propria piele” că nu au avut un 

comportament corespunzător. 

8: Modelul 

Copiii au nevoia de a admira pe cineva, de a-și stabili niște idoli pe care să-i copieze, de 

a avea un statut la care să viseze să ajungă. Fii acel exemplu pentru copiii tăi. Urmează un stil 

de viață sănătos, fă alegeri sănătoase, respectă regulile pe care le vrei respectate de către copiii 

tăi, fii o influență pozitivă. 

Pe măsură ce unele aspecte ale vieții sunt trăite direct, adevărata pregătire pentru rolul 

de părinți se obține, ca și cea profesională, treptat, pe măsură ce se exercită. Acestora le place 

să vadă în părinții lor acei oameni puternici, acei oameni care-și asumă responsabilitățile, care 

știu să-i conducă, de la care ei să învețe și pe care ei să-i imite.  

Aceia care știu să-și folosească fermitatea și blândețea la momentul potrivit, întotdeauna 

pentru binele tuturor celor din familie, sunt părinții puternici. Astfel de părinți care creează o 

astfel de atmosferă în familie este una favorabilă creșterii și educării unui copil puternic, 

încrezător, amabil și responsabil.   

În acelaşi timp „Meseria”de părinte este, cea mai dificilă şi cea mai uşoară meserie din 

lume. Cadrul existenţei biofizice al acestei dezvoltări în condiţiile unei atmosfere familiale, 

echilibrate şi prielnice dezvoltării copilului de vârsta preşcolară, familia este, în primul rând. 

 Asigurarea unui program al zilei care să respecte ore de somn, de alimentare, de 

activităţi, joc, plimbări, înseamnă un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice 

sănătoase şi armonioase. Un judicios echilibru al acestora în raport cu disponibilităţile copilului 

trebuie să evite suprasolicitarea fizică şi, mai ales, nervoasă a organismului foarte fragil. 

Comportamentul moral ca rezultat al unui sistem de cerinţe precise, categorice, dublat 

de un permanent respect pentru copilul care trebuie să se simtă iubit şi ocrotit este un bun 

dobândit şi apreciat, câştigat de către copil în familie.  

Un „copil bun” în accepţiunea cea mai largă a termenului, reprezintă în fapt suma 

trăsăturilor pozitive structurate în dinamica comportamentului: sârguinţă, cinste, iniţiativă 

creatoare, sociabilitate, politeţe, dispoziţie de colaborare etc., după cum a fi un părinte bun 

înseamnă: răbdare, calm, înţelegere, un fond afectiv numit, în termini obişnuiţi, dragoste faţă 

de copil. 

Este necesar ca în grupul familial să existe un cod de conduită bazat pe o egală 

respectare a normelor atât de către copii, cât şi de către părinţi, pentru a putea descoperi „binele” 

care mai târziu va deveni principialitate, cinste, spirit de a-ţi ajuta aproapele, criterii de evaluare 



a comportării. Respectiv, cerând copiilor să acţioneze într-un anumit mod, părinţii trebuie să 

constituie modelul şi imboldul în acea direcţie şi nu factor derutant. 

Liniştea şi siguranţa este asigurată prin participarea efectivă a părinţilor la necazurile 

copiilor, la evenimentele din viaţa acestora. Pe copil nu frica, nu teama trebuie să-l determine 

la acţiune; e bine să se explice natura greşelilor săvârşite, gravitatea acestora şi nu să se apeleze 

la măsuri unilaterale de natură să producă blocaje psihice şi dezadaptare socială.  

Nu poate fi cultivată dragostea de adevăr de către părinţii care instalează copiilor frica 

de pedeapsă. Drumul spre adevăr, de asemenea să se ştie că nu are trepte: este sau nu este 

adevăr, este ori nu este minciună?  

Consecvenţa între vorba şi fapta adultului, între cele teoretizate şi cele ce-i pot fi concret 

demonstrate este importantă pentru formarea copilului în sensul cultivării şi promovării 

adevărului. Un aspect al formării bunului - gust al copilului faţă de îmbrăcăminte, de ţinuta 

fizică, de cadru al locuinţei, precum şi ca frumuseţe în comportare, în relaţiile cu cei din jur, 

cea care îi cultivă dragostea faţă de frumos este familia.  

Peste ani, dragostea de frumos formată în copilărie va corela, cu ordinea, cu curăţenia, 

cu decenţa în înfăţişarea fizică şi cu demnitatea în comportare, cu dorința de a face numai lucruri 

de bună calitate, sub aspect fizic şi spiritual. 

Școala primilor ani ai copilului, în care acesta trebuie să-și pună bazele temeinice ale 

viitoarei sale conştiinţe, ale tuturor trăsăturilor care-l vor defini ca om integru în epoca 

maturităţii sale, o reprezintă familia, convieţuirea alături de părinţi. Cel mai important grup 

dintre toate grupurile sociale este familia, deoarece ea influenţează şi modelează persoana 

umană. Psihologia socială şi sociologia susţin că familia este adevăratul laborator de formare a 

persoanei, de transformare a individului în persoană, adică în „individ cu status social”. 

Primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi 

marchează esential dezvoltarea ca individ este mediul familial. De neînlocuit și extrem de 

puternică este legătura copilului cu familia.  

În procesul general al integrării copilului în mediul social, familia îndeplineşte 

importante funcţii, fapt ce se reflectă asupra dezvoltării sale, și anume: familia creează o 

dependenţă absolută a copilului față de membrii microgrupului familial, din punct de vedere 

fizic, psihic, material; impactul  emoţional pe care îl exercită este maxim; oferă primele modele 

comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi; creează un stil comportamental; 

influenţa educativă pe care o exercită familia este implicită, ea face parte integrantă din viaţă. 

În procesul instructiv educativ, cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare, un rol important 

în educația copiilor îl are familia. Familia, între factorii educaţiei, a fost şi este considerată un 



factor prioritar şi primordial, deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe în 

familie, unde se formează „ceea ce este mai valoros pe lume - omul de caracter”, după cum 

spunea Loisel.  

În toate sectoarele educaţiei, familia îşi aduce contribuţia, aici copilul făcându-şi 

„ucenicia” pentru viaţă, cea morală rămânând însă esenţială prin substanţa pe care i-o imprimă 

familia. O influenţă hotărâtoare o are atmosfera afectivă din familie asupra dezvoltării psihice 

în mica copilărie; copilul învaţă limbajul şi comportamentul social, îşi formează aspiraţii şi 

idealuri, convingeri şi aptitudini, sentimente, trăsături de voinţă şi caracter.  

Personalitatea copilului este influenţată întotdeauna de ambianţa, climatul din familie.  

Convins de puterea exemplului în familie, marele pedagog John Locke, afirma: „Nu 

trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din ce nu vreţi să imite”. 

Din tiparul reprezentat de familia sa, echilibrul relaţional şi adaptativ pe care copilul îl 

moşteneşte este cea mai sigură investiţie pentru formarea personalităţii asigurându-i succesul 

în general. Copilul se poate inhiba sau chiar se poate maturiza afectiv şi conjunctiv în cazul în 

care este crescut într-un climat tensionat, conflictual, instabil.  

Firul comunicării se rupe dacă părintele este mereu ocupat, neatent, obosit, neavând 

dispoziţia sufletească, nici timpul necesar să îl asculte pe copil, iar copilul se simte neglijat, 

respins în aşteptările sale. El va căuta răspunsuri în altă parte sau nu va mai căuta deloc.  

Părintele devine confidentul, sfătuitorul, punctul de rezistenţă şi de încredere al 

copilului, sporind şansele unei iubiri reciproce şi ale unui respect necondiţionat doar dacă-i 

aproape de sufletul copilului, înțelegându-i gândurile și frământările, luând parte la preocupările 

acestuia.  

Familia s-a schimbat, în ultimii ani: părinții sunt mai ocupați la serviciu, nu mai sunt 

interesați în permanență de lecțiile copiilor, nici chiar acei părinți care în decursul școlii primare 

erau mereu lângă copii, ajutându-i la teme.  

Diferențele semnificative de conduită ale părinților sunt observate de copil. În ochii 

tânărului tatăl apare ca fiind mai ocupat profesional, mai autoritar și mai tandru, față de frații 

mai mici și față de surori. Mai sentimentală și mai implicată în evenimentele prin care se trece, 

este mama, considerată mai prietenoasă, foarte grijulie și exigentă, observă toate neregulile, 

dezordinile.  

Prestigiul familiei ea îl ține și tot ea menține legătura cu școala. Opiniile copiiilor despre 

părinți se modifică mereu. Gradul de tensiune în familie a făcut să crească datorită severitătii 

competițiilor. În raport cu copilul, iubirea excesivă a unui părinte nu poate justifica erorile de 



comportament şi de atitudine mai ales că ele rezultă din impasul relaţiilor dintre părinte și copil, 

dintre părinte și partenerul său de viaţă.  

Apar grave probleme în relaţiile copiilor cu cei din jurul lor, instalându-se unele trăsături 

de caracter, precum egoismul, lipsa de sensibilitate și de atenţie faţă de alţii dacă într-o familie 

se pune accentul pe dorinţele/pretenţiile copilului, dar se neglijează dezvoltarea iniţiativei, a 

implicării personale în activitate, echilibrul. În viața copilului, rolul părintelui este fundamental 

numai în măsura în care el contribuie la formarea unui individ rezistent, puternic, adaptabil, 

echilibrat, bun.  

Una dintre cele mai vechi este „Profesia” de părinte, practicată de către toţi membrii 

comunităţii, însă puţini sunt cei care se străduiesc s-o înveţe sistematic, să-şi pună probleme şi 

să încerce să le rezolve la nivelul cerințelor actuale. Este necesară conlucrarea familiei cu 

grădiniţa, iar apoi cu şcoala, pentru o bună educaţie a copilului. 

Se află şi astăzi îndemnul lui J. J. Rousseau „Începeţi dar prin a vă cunoaşte copiii” la 

temelia educaţiei. Ca oricare meserie, funcţia de părinte este o meserie şi ea trebuie învăţată. 

Nu poate exista separat noţiunea de părinte de cea de copil/urmaş, după cum noţiunea de 

educator nu poate exista separat de cea de educat. 

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa 

lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia ce trebuie dată copilului pentru societatea 

actuală este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de cea actuală, iar 

copilul trebuie pregătit corespunzător. 

Acei părinţi care le interzic copiilor să se atingă de anumite obiecte sau să se miște cât 

de mult pot, greşesc. Nu trebuie oprită tendinţa copilului de a apuca, de a desface piesele unei 

jucării, de a le pipăi, de a le privi, chiar de a le izbi, pentru a vedea dacă se sparg sau nu. Un 

copil sănătos, bine alimentat şi crescut în condiţii igienice manifestă un activism care trebuie 

stimulat, dar şi supravegheat şi îndrumat.  

Trebuie încurajată curiozitatea acută de a cerceta tot ce-l înconjoară. Ea reprezintă 

germenii viitoarei curiozităţi epistemice, ai spiritului de observaţie, ai extinderii câmpului 

perceptiv, ai capacităţii de a analiza, de a compara etc. 

Una dintre marile provocări care le revin părinților este a-l face pe copil responsabil și 

autonom. A deveni autonom nu înseamnă numai să înaintezi în vârstă, ci să dobândeșți 

suficientă încredere în forțele proprii, ca să poți lua decizii, să devii treptat independent, să 

gândești cu propria minte și să-ți faci propriile păreri.  

Este necesar pentru a încuraja autonomia copiilor să li se acorde încredere, să le fie 

remarcate progresele pe care le fac, să li se lase libertatea de a avea propriile inițiative, să li se 



stimuleze gândirea și creativitatea. I se poate încredința sarcini specifice, pe care trebuie să le 

îndeplinească în mod regulat, pentru a testa capacitatea de a-și asuma responsabilitățile. 

De felul în care el își organizează munca și de capacitatea de a se identifica cu ea, 

depinde succesul în viață al unui copil. 
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      ,,L’étude d’une œuvre cinématographique (…) représente 

l’aboutissement d’une initiation à la réception, l’analyse et 

l’interprétation de l’image, commencée dès le début de la scolarité de 

collège. (…) L’image n’est pas tenue pour une illustration accessoire, 

mais pour un objet d’analyse, dont l’étude permet, sur le plan 

pédagogique, d’éduquer le regard, d’enrichir la sensibilité, de stimuler 

l’imagination, d’éveiller l’esprit critique et de développer l’expression 

en même temps qu’elle amène à découvrir un aspect important du 

patrimoine culturel. “ 1 

 

Pe fondul dezvoltării considerabile a mijloacelor tehnice şi a culturii media în societatea 

contemporană, practicile culturale au evoluat, reînnoind raportul cu arta. Adoptând principiile 

abordării comunicative, didactica limbilor străine explorează în prezent valenţele pedagogice 

ale imaginii animate, care intră în peisajul învăţământului pe calea deschisă de către documentul 

autentic, dezvăluind legătura strânsă dintre limbă şi cultură.  

Proprietăţile didactice ale imaginii cinematografice sunt incontestabile : utilizarea sa 

facilitează sensibilizarea elevilor cu faptul cultural, o preţioasă lectură a civilizaţiei, o 

descoperire inductivă a elementelor lingvistice, introduse în practica de clasă prin intermediul 

schimbului verbal, care dezvăluie funcţionarea limbii. ,,C’est que le cinéma, la télévision font 

partie du capital cognitif de l’apprenant étranger : même si la totalité du code iconique n’est pas 

maîtrisée, le système symbolique qui gère l’image animée est suffisamment connu pour rendre 

évidentes de manière inductive, un certain nombre de situations complexes à expliciter 

                                                           
1 Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale nº 47 du 17 décembre 2015, PROGRAMMES : Œuvre 
cinématographique inscrite au programme de l’enseignement de lettres en lycée, URL : 

https://www.education.gouv.fr/botexte/bo981217/MENE9803108N.htm  

https://www.education.gouv.fr/botexte/bo981217/MENE9803108N.htm


verbalement. L’image apparaît donc comme un médiateur opératoire pour la transmission 

d’informations tant linguistiques que socioculturelles ou affectives. “ 2  

Utilizarea imaginii în mişcare în practica pedagogică a evoluat de la imaginea-traducere, 

caracteristică metodelor structuraliste, la imaginea revelatoare a situaţiei de comunicare, care 

permite lecturi multiple, îndeplinind funcţia de element declanşator şi stimulator verbal. ,,Il faut 

donc inventer des stratégies qui ne s’attachent pas seulement à une compréhension-traduction 

du contenu du document, mais qui en fassent utiliser aussi les autres aspects plus éphémères. 

Dans la classe de langue, le document est également intéressant par ce qu’il représente : il 

témoigne d’une société que l’apprenant souhaite connaître. Il convient donc de respecter son 

aspect fascinant, partiel lié au quotidien et vivant. “ 3 

De ce cinema ?  

Bogăţia polifonică a limbajului cinematografic, generată de codurile multiple pe care 

acesta le vehiculează – lingvistic (dialoguri, enunţuri scrise), codurile imaginii (cadraj, scara 

planurilor, mişcările camerei), muzica, scenografia – toate facilitează sensibilizarea elevului cu 

o limbă concepută în toate articulaţiile sale, tezaur al obiectelor de cultură şi civilizaţie.  

Perspective didactice  

În faţa constatării triste care evidenţiază interesul redus al elevilor pentru lectură, 

profesorul poate introduce în practica de clasă studiul adaptărilor cinematografice ale textelor 

literare, atât pentru a stimula apetitul pentru lectură al elevilor, cât şi pentru a lărgi orizontul lor 

cultural. Cum elevii sunt deja familiarizaţi cu suportul audio-video, pentru care manifestă un 

interes vădit, cum iubesc lumea imaginii filmice, deţinând deja anumite comportamente în faţa 

micului şi marelui ecran, cadrul didactic va găsi în transpunerea cinematografică a textelor 

literare un instrument pedagogic preţios, chiar dacă utilizarea sa presupune anumite 

constrângeri şi dificultăţi. ,,On sait qu’adapter entraîne des métamorphoses, fait appel à une 

conversion des imaginaires et des langages. Engage une confrontation et une mutation des 

rhétoriques, contrainte par la programmation du texte adapté , par les impératifs techniques et 

sémiotiques du cinéma, par la liberté du créateur.“4 

Trebuie precizat de la bun început faptul că studiul unei secvenţe de film în cadrul orei 

de limbă franceză nu necesită ca profesorul să deţină cunoştinţe de specialitate în utilizarea 

                                                           
2 Françoise Demougin, Pierre Dumont, Cinéma et chanson : Pour enseigner le français autrement. Une didactique 
du français langue seconde, Delagrave Édition et CRDP Midi-Pyrénées, p. 28 
3 Carmen Compte, La vidéo en classe de langue, Paris, Hachette, 1993, p. 85 
4 Renaud Ferreira de Oliveira, L’adaptation littéraire au cinéma : une vie des œuvres, Conférence du 21 septembre 
2013 - CIEP, URL: Adaptation Litteraire Au Cinema Conference R Ferreira | Cinématographie | Romans 
(scribd.com) 

https://www.scribd.com/doc/200725542/Adaptation-Litteraire-Au-Cinema-Conference-R-Ferreira
https://www.scribd.com/doc/200725542/Adaptation-Litteraire-Au-Cinema-Conference-R-Ferreira


tehnicii cinematografice; este suficientă cunoaşterea unui vocabular minimal în domeniu. Elevii 

vor fi încurajaţi să analizeze secvenţa de film printr-un demers similar analizei literare, focusat 

pe reutilizarea tehnicilor de analiză naratologică, deja cunoscută. Astfel, demersul va permite  

degajarea trăsăturilor caracteristice fiecărui limbaj artistic. 

Totodată, studiul transpunerii cinematografice a unui text literar permite explorarea 

orizontului vast al reflecţiilor despre hipertextualitate,5 dat fiind faptul că adaptarea 

cinematografică derivă dintr-un text preexistent şi că orice creaţie este, la niveluri diferite ale 

analizei, hipertextuală.   

Obiective pedagogice  

Putem vorbi de un obiectiv general, educţional, achiziţia unei cunoştinţe particulare a 

propriei persoane şi a societăţii, precum şi de o serie de obiective didactice punctuale. La 

sfârşitul activităţilor pedagogice, elevii vor fi capabili: 

▪ să pună în practică tehnici de analiză textuală (noţiuni specifice domeniului 

naratologiei, poeticii, lingvisticii, enunţării, pragmaticii discursului); 

▪ să mobilizeze diverse strategii de lectură; 

▪ să mobilizeze cunoştinţe din domenii artistice variate: muzică, pictură, teatru, 

fotografie, sculptură; 

▪ să diferenţieze trăsăturile specifice fiecăruia dintre cele două limbaje artistice : literar 

şi cinematografic; 

▪ să mobilizeze competenţe argumentative şi narative; 

▪ să formuleze un punct de vedere critic şi sintetic; 

▪ să delimiteze just planurile unei secvenţe de film; 

▪ să asocieze numărul şi durata planurilor unei anumtite intenţii stilistice a regizorului. 

C. Compte identifică o dublă finalitate a studiului transpunerii cinematografice a 

textului literar: 

,,-  donner à l’enseignant une lecture plus approfondie et argumentée du document, 

d’où il peut tirer maîtrise et aisance lors de l’exploitation en classe, 

utiliser les méthodologies développées par l’analyse cinématographique comme 

exercices à réaliser avec des emprunts lors du visionnement du document.“ 6 

Demersuri metodologice 

                                                           
5 Gérard Genette, Palimpsestes, I, coll. Points Essais, Seuil, 1982 
6 Carmen Compte, La vidéo en classe de langue, Paris, Hachette, 1993, p. 72 



Deosebita bogăţie structurală a analizei unei secvenţe de film necesită un demers 

riguros, restectând cele trei etape ale învăţării: descoperire, explicare, punere în practică. 

Studiile didacticienilor propun un demers eşalonat în funcţie de aceste trei faze, având în vedere 

diferite câmpuri de investigaţie. 

Aş începe prezentarea acestor demersuri metodologice trecând în revistă indicaţiile 

precizate de Buletinul Oficial al Educaţiei Naţionale, care reglementează analiza filmului la 

liceu pe trei dimensiuni: 

▪ analiza naraţiunii (centrată pe studiul aspectelor naratologice : construcţia 

personajelor, articularea spaţiului, structurarea timpului, organizarea naraţiunii filmice, analiza 

secvenţelor-cheie, a focalizării, a perspectivei narative); 

▪ analiza stilistică (vizează procedeele de scriitură cinematografică, stilul regizorului, 

înscrierea sa în curentul estetic, analiza elementelor componente ale benzii vizuale şi sonore, 

precum şi a modului în care acestea interacţionează, interpretarea actorilor,  analiza montajului, 

a genului cinematografic); 

▪ analiza contextului filmului (prezentarea vieţii şi a operei cineastului, contextul istoric 

al producerii, elementele de intertextualitate, care apropie filmul de alte arte, geneza şi recepţia 

adaptării). 

Preluând principiile formulate de B.O., cartea lui Éric Busson şi Dominique Périchon, 

Le cinéma dans la classe de français: se former et enseigner, propune ,,tehnica lecturii 

metodice;“ 7 reluând etapele lecturii metodice a textului literar, autorii aplică aceleaşi principii 

pentru analiza unei opere cinematografice, venind în sprijinul profesorilor cu o grilă de analiză 

care facilitează înţelegerea globală şi detaliată a secvenţei, dar şi cu sugestii privind punerea în 

practică a demersului metodologic. 

Sylvie Rollet asociază studiul unei secvenţe de film cu etapa de fixare a cunoştinţelor şi 

propune un demers articulat pe două paliere : explorarea didactică a secvenţei de deschidere, 

,,(…) pour en faire une analyse détaillée et construire les horizons d’attente que la suite du film 

viendra ou non confirmer,“8 urmată de proiectarea integrală a filmului.  

În lumina acestor reflecţii metodologice, consider că utilizarea didactică a imaginii 

cinematografice în ora de limbă franceză suţine un parcurs pedagogic variat  şi atractitv. 

 

 

                                                           
7 Éric Busson, Dominique Périchon, Le cinéma dans la classe de français : se former et enseigner, Les Éditions 
Bertrand-Lacoste, 1998 p. 13 
8 Sylvie Rollet, Enseigner la littérature avec le cinéma, Nathan Pédagogie, Paris, 1996, p.15 
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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; 

- 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 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. 
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La vârstă preșcolară, jocul satisface în cel mai înalt grad nevoia de activitate a copilului, 

nevoie generată de trebuințe, dorințe, tendințe specifice acestui nivel de dezvoltare psihologică. 

Sub o formă sau alta, jocul se regăsește la copiii tuturor popoarelor, din cele mai vechi timpuri.    

În grădiniță, jocul, este activitatea fundamentală; prin joc se manifestă, se exteriorizează 

întreagă viață psihică a copilului, se exprimă cunoștințele, emoțiile, dorințele, chiar și acelea 

care nu pot fi realizate imediat, modalitate prin care copilul caută să cunoască lumea 

înconjurătoare, și principala modalitate de formare și dezvoltare a capacităților psihice ale 

copilului. O clasificare ce are drept criteriu influențele formative ale jocurilor asupra dezvoltării 

psiho-fizice, intelectuale, estetice și morale a copilului, diferențiază jocurile astfel: jocuri 

simbolice sau de creație, jocuri de mișcare și jocuri didactice. 

Activitățile de socializare din grădiniță, se sprijină pe cunoașterea în continuă 

expansiune a copilului despre sine însuși, despre ceilalți și despre lumea din jurul său. Cadrul 

didactic, prin metodele activ-participative, interactive, încurajează copilul să exploreze și să 

devină independent. Situațiile de învățare, activitățile și interacțiunile adultului cu copilul 

trebuie să corespundă diferențelor individuale. Copiii au ritmuri și niveluri diferite de 

dezvoltare și stiluri de învățare. În proiectarea didactică, se ține cont de acest aspect, pentru a 

dezvolta la copil stima de sine și un sentiment pozitiv față de învățare. 

Astfel, în diferite activități, prin joc, preșcolarul joacă diverse roluri; piese de treatru 

mici, dramatizări, iar esența învățării, constă în ajutorul dat copiilor, să se dezvolte ca ființe 

umane implicând inteligența emoțională, comportamentul social, expresia fizică și cunoștințele. 

Consider că jocul de creație reprezintă acei ”factori cheie” esențiali în dezvoltarea 

copiilor, pentru ca aceștia să fie pregătiți pentru provocările viitorului, pentru ”ice-break-ing” 

”FORMAREA COMPORTAMENTELOR SOCIALE LA  

PREȘCOLARI PRIN METODE LUDICE” 



și acomodare în grupul social de copii, flexibilitate, abilități de comunicare, creativitate, spirit 

de echipă, rezistență la stress, abilitatea de a face față conflictelor, talent organizatoric. 

Am dorit să verific ceea ce experiența practicării muncii între preșcolarii îmi transmitea, 

că jocul de creație dezvoltă entuziasm molipsitor, fără presiune pe copii, spontan. Dramatizarea 

cu copiii înseamnă oferirea posibilității de dezvoltare depășind simpla memorare prin 

concentrare, interacțiune cu alții, exprimare clară și articulată, integrare și impunere în grup, 

dezvoltând simțul limbii și al situațiilor sociale. 

Copiii experimentează comportamentul emoțional, exersează mișcări, și își dezvoltă 

conștiința de sine, creativitatea și fantezia, și un sentiment diferențiat al percepției corporale. 

Am încercat prin această lucrare științifică să demonstrez că fiecare profesor pentru 

învățământul preșcolar, care alege metode ludice în formarea comportamentelor sociale la 

vârstă preșcolară, reușește să modeleze, să dezvolte comportamente sociale pe care preșcolarii 

să le însușească, influențele formative fiind observate la nivelul întregii personalități, 

demonstrate fiind astfel mai precoce decât termenul uzual de “cei 7 ani de acasă”, chiar undeva 

de la 5 la 6 ani, unde se conturează comportamentele sociale, acestea fiind însușite, copilul 

preșcolar astfel vă păși cu încredere în viață de școlar, cu un bagaj vast de comportamente 

sociale formate, automatisme, priceperi și deprinderi, fiind posibil ca numărul conflictelor să se 

reducă, între copii să se creeze mai multe prietenii, simpatii, relațiile devenind de cooperare, nu 

de competitive și egocentrism. Se poate concluziona că derularea acestor metode de intervenție 

au avut efecte benefice și a adus un plus la formarea preșcolarilor, îmbunătățind relațiile din 

cadrul colectivului, cât și percepția despre propria persoană, ajutând la valorificarea stimei de 

sine. Preșcolarii au înregistrat progrese individuale, iar gradul de coeziune al grupului scolar și 

de integrare al copiilor a crescut. 

 Particularitățile specifice conduitei preșcolarilor în cadrul activităților, purtarea în 

general, conduita în grup predomină situațiile conflictuale, trăsăturile de personalitate 

influențează comportamentul agresiv în integrarea socială fiind create stări de emotivitate, 

dispoziție afectivă predominantă schimbătoare, atitudini negative față de muncă, colegi și față 

de sine, autonomia scăzută, abilități cognitive fără inteligentă emoțională, adaptabilitate redusă, 

și nevrotism cu stări de anxietate. Au fost prezentați itemii de referință privind comportamentele 

sociale, după observare și analiză s-a constatat că în mare măsură se aflau doar la stadiul de: in 

curs dezvoltare, iar după testarea finala toți preșcolarii și-au însușit comportamentele sociale 

prezentate la indicii de referință, dupa cum urmeaza: politețea, ordinea și curățenia, 

comportamentul la masă, în familie, cu prietenii, în vizită, la școală, pe stradă, la piață, la 

cinema, la teatru, acasă, pot face diferența între fapte bune și fapte rele. 



 În urma aplicării metodelor de cercetare, se pot observa îmbunătățiri semnificative. În 

ceea ce privește inteligența emoțională, stima de sine, crearea unui climat pozitiv, constituirea 

unor relații de colegialitate bazate pe respectul reciproc, putem spune că au avut un aport de 

îmbunătățire în formarea preșcolarilor, în toate planurile comportamentale. 

Am observat că socializarea este nevoia principală a creierului uman, astfel preșcolarii 

își doresc și au nevoie de interacțiune cu alți copii pentru a își găsi echilibrul și strarea de 

sănătate psihică. Modalitatea prin care se regăsește copilul se regăsește în comportament dar se 

evidențiază prin comunicare, și anume cuvântul. 

În formarea majorității comportamentelor sociale la nivel preșcolar prin metode ludice 

se realizează prin comunicarea verbală și interacțiunea personală, astfel doresc să evidențiez că 

am constantat importanța folosirii cuvintelor și alegerea acestora înainte de a fi rostite, deoarece 

cuvintele modelează creierul, și determină starea sănătății mentale și fizice, în lucrarea de față 

mă refer la “cuvintele magice” pe care le-am folosit cu preșcolarii. Gândurile și cuvintele 

pozitive determină centrii de motivație ai creierului și îi pregătesc ajută să devină mai puternici 

pe copii în fața dificultăților întâmpinate. 

“Cuvintele magice” determină o conectare mai bună în echipă, empatie, deschidere către 

învățare și reactivitate pozitivă. Cuvintele și gândurile negative le determină preșcolarilor 

dereglări emoționale și sentimentale, afectând calitatea somnului, pofta de mâncare și sănătatea. 

Voi face referire la “Neuronii – oglindă” care reflectă starea celor din jurul nostru și ne 

influențează, determinând eliberarea chimicalelor de stres, copilul reacționând la starea celor 

din jur, oglindind trăirile grupului în care se joacă. 

Cuvintele pozitive au puterea de a scădea nivelul de stress emoțional și fizic, imitarea 

este esențială în această perioadă de aur, iar necesitatea de a demonstra în acțiune aceste 

comportamente de către o persoană de încredere care își exprimă sentimentele prin fapte și 

cuvinte pozitive este esențială. 

Preșcolarul a realizat că “te iubesc” este un cuvânt magic folosit cu semnificație diferită 

față de colegi, prieteni, părinți sau rude, și acest sentiment nu se schimbă daca apare un 

comportament nepotrivit. De altfel, în grupa de copii pentru a evita competitivitatea, doamna 

educatoare îi iubește la fel de mult pe toți preșcolarii, în moduri diferite, deoarece toți suntem 

diferiți. 

“Iartă-mă” este un cuvânt magic aplicat în studiul acestei lucrări, deoarece este în 

interdependența cu magia cuvântului “te iubesc”, iar comportamentul copilului se poate 

disciplina prin dialog, înțelegere și rezolvare de conflicte. 



 Valoarea magică a cuvântului “te rog” este observată mai eficient în colectivitate, unde 

totul este la comun, putem primi răspunsuri pozitive sau negative, dar îi stimulează 

preșcolarului nevoia de competenta și lărgirea spectrului de acțiune. În grupa de copii, dacă 

răspunsul primit a fost negativ, pentru a nu forța și a nu presa preșcolarul,vom găsi soluții pentru 

empatie. 

“Mulțumesc” este un cuvânt magic minunat care aduce bucurie, naște recunoștință și 

provoacă un flux de conștiință superioară, determinând aprecierea și dezvoltarea progresivă a 

comportamentului pozitiv. 

În poveștile prezentate de educatoare, cântecele și experiențele create, de participare a 

copiilor grupei “Gărgărițele” la diferite activități, organizate în cadrul opționalului propus 

pentru lucrarea de cercetare, cât și la activitățile extracurriculare, sunt evidențiate 

comportamentele nepotrivite ale personajelor, analizate împreună cu preșcolarii, pentru a putea 

fi corectate, și pentru a diferenția situațiile pozitive de cele negative; sunt sensibilizați astfel 

copiii, cu privire la igiena corporală, la îngrijirea vestimentară, a ținutei și a aspectului, 

a respectării rutinelor specifice fiecărui moment al zilei, a timpului prețios valorificat în cadrul 

familiei și al grupului social, devenind conștienți de urmările generate de acțiunile fiecăruia.  

Un tot unitar, ca un puzzle, în care piesele se clădesc dependent unele de celelalte , 

activitate după activitate, pentru a fi formate comportamente pozitive, aplicând metode ludice, 

utilizând diverse mijloace în creearea situațiilor sociale, în vederea influenței schimbării 

pozitive, subliniind itemii de referință la care se face trimitere, se formează comportamentele 

sociale la preșcolari,”cei șapte ani de acasă” foarte importanți, bază pentru educația morală, 

estetică și afectiv-motivațională. Aceste rezultate, îmi oferă certitudinea că obiectivele propuse 

au fost îndeplinite; am proiectat activități utilizând metode ludice de intervenție menite să 

valorifice relațiile interpersonale prin care sunt validate ipotezele propuse. 

Metodele ludice de dezvoltare a comportamentelor sociale declanșează o atitudine 

afectiv-emoțională, aducând preșcolarii în mijlocul activităților de cunoaștere și intercunoastere 

personală, am reușit să le stârnesc interesul, motivația și voința de a se implica în propria lor 

formare. Atitudinea față de grup fiind de acceptare și entuziasm, activitățile desfășurate au creat 

o stare încărcată cu energie pozitivă în rândul preșcolarilor. 
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LECȚIA DE FIZICĂ 

Mihaela FULEA 

Profesor, Școala Gimnazială Nr. 1, Tuzla 

Tema: Greutatea unui corp. Gravitația 

 denumirea și contextul activității de învățare. Activitatea de învățare  vine în sprijinul 

elevilor de clasa a VI-a pentru ca ei să  diferențieze masa de greutatea unui corp și să 

identifice greutatea ca o forță gravitațională.  

 competența specifică vizată (în principal).  

2.1. Identificarea în natură și în aplicații tehnice uzuale a fenomenelor fizice studiate 

2.2. Descrierea calitativă a unor fenomene fizice simple identificate în natură și în 

aplicații tehnice uzuale. 

 descrierea activității de învățare: metoda/ metodele alese, pași de desfășurare a 

activității,  modalități de facilitare a implicării elevilor (individual, grup), resurse 

utilizate, modalități de evaluare 

 Metoda: brainstorming, conversație euristică, descoperire. 

 Pașii de desfășurare ai activității 

i. Organizarea elevilor pentru oră, prezență, așezare în bănci, material audio-video 

pornite. (3:00) 

ii. Elevii sunt puși în fața unei provocări: ”Te-ai întrebat vreodată de ce totul rămâne 

pe Pământ și nu zboară în Spațiu?”. (3:00)  

iii. După ce răspund la provocare, elevilor li se induce următorul raționament: dacă 

există o forță de atracție între corpuri și Pământ, atunci există și o forță de atracție 

între oricare două corpuri în Univers. (4:00) 

iv. Elevii sunt invitați să vizioneze următorul videoclip educational  

https://www.youtube.com/watch?v=fm3AOiqPPs4    

GRAVITAȚIA ( 3:22), de pe canalul de YouTobe Știința la Minut. Vor nota în  caiete noțiunile 

noi din această lecție.(8:00) 

v. După vizionarea videoclipului, elevii vor răspunde întrebării ”Ce s-ar întâmpla 

dacă nu ar exista gravitație?”) (5:00), răspunsurile fiind completate de vizionarea 

filmulețului  

https://www.youtube.com/watch?v=4hpCfHcIaQg 

https://www.youtube.com/watch?v=fm3AOiqPPs4
https://www.youtube.com/watch?v=4hpCfHcIaQg


What If We Lost GRAVITY for 5 Seconds? | Gravity | Space Video | Dr Binocs Show 

| Peekaboo Kidz (6:00) 

vi.   Subliniem în continuare rolul gravitației în formarea unei planete și introducem 

condițiile pentru ca un corp din spațiu să fie considerat planetă: 

- Trebuie să aibă o orbită stabilă în jurul Soarelui 

- Trebuie să fie suficient de mare pentru ca forța gravitațională să-l rotunjească 

aproape perfect, și să-și mențină forma 

- Forța lui gravitațională trebuie să fi atras aproape orice alt corp din spațiul său 

orbital, astfel încât drumul să îi fie liber. (3:00) 

Pentru o mai bună însușire a cunoștințelor vizionăm următorul videoclip 

https://www.youtube.com/watch?v=GWk45S7i9QQ&t=177s 

Why Is PLUTO Not A Planet? | Dwarf Planet | Space Video | Dr Binocs Show | 

Peekaboo Kidz. (5:10) 

vii.     Fixarea cunoștințelor însușite în lecție, se va face prin completarea tabelului, Știu, 

Vreau să Știu, Am învățat, tabel completat după tur al Sistemului Solar 

https://www.youtube.com/watch?v=XIBlVNtzymU      în 7:18. 

viii.    Momentul discutății temei pentru acasă, detalierii baremului de corectare va fi însoțit 

de The Planet Song for kids. (2:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=mQrlgH97v94 The Planet Song for Kids 

(3:08). 

 Modalități de facilitare a implicării elevilor (individual, grup).  

Elevii sunt grupați în funcție de asemănarea între răspunsurile date. Apoi, pe parcursul orei 

sunt formate algtfel grupele pentru ca elevii să socializeze și să comunice eficient. De fiecare 

data sunt încântați să vizioneze filmulețe sau, mai mult, la această lecție ascultăm și un cântecel.  

Implicarea elevilor este 100%, pentru că ne îndepărtăm de ”dictat și scris în caiet” și ne 

apropiem de ”ascultăm, vizualizăm și scriem în caiet ceea ce nu știam!”. 

 Resurse utilizate: - laptop, videoproiector, manualul de fizică, filmulețe de pe 

canalele educative YouTobe ”Știința la minut”, ”Peekaboo Kidz”, ”ESAKids” ”Kids Learning 

Tube”,  

 Modalități de evaluare: tema pentru acasă. Tema constă în elaborarea unei 

compuneri cu tema ”Călătorie în spațiu” în care noțiunea centrală să fie gravitația. În ajutorul 

elaborării temei vine, optional,  lectura cărții ”George și cheia secretă a Universului”, autori 

Lucy și Stephen Hawking, editura Humanitas, cap. 11 – cap. 14, pag. 93 – 125. În cazul în care 

https://www.youtube.com/watch?v=GWk45S7i9QQ&t=177s
https://www.youtube.com/watch?v=XIBlVNtzymU
https://www.youtube.com/watch?v=mQrlgH97v94


elevii nu au cartea achiziționată, această parte a ei se găsește încărcată în platforma educațională 

sub formă de fotografii. 

            Barem de notare a temei pentru acasă:  

10p – oficiu 

5p * 8 = 40p – pentru descrierea pe scurt a fiecărei  planete din Sistemul 

Solar 

10p – amintirea importanței gravitației în formarea planetelor 

10p – importanța gravitației în mișcarea planetelor în jurul Soarelui 

10p – importanța gravitației în mișcarea Lunii în jurul Pământului.  

20 p – deosebirea dintre masa unui corp și greutatea lui 

 instrumentele utilizate pentru a susține activitatea (ex.: suport vizual, text, film 

sau aplicație resursă, fișă de lucru/ de evaluare etc.) - opțional, indicați/ descrieți/ încărcați 

și instrumentul utilizat (sau puneți linkul la acesta, dacă este cazul). 

 Manualul de fizică de clasa a VI-a, pag. 60, autori: C.G. Bostan, și alții, EDP 

 Filmulețe educative cu personajul PAXI, mascota educațională a Agenției 

Spațiale Europene_ESA, ”ESAKids”. 

 Filmulețe educative Dr Binocs Show | Peekaboo Kidz 

 Filmulețe educative ”Știința la minut”,  

 Filmulețe educative ”Kids Learning Tube”,  

 ”George și cheia secretă a Universului” – Lucy și Stephen Hawking, editura 

Humanitas Junior. 

 Platforma educațională 24EDU. 

 extinderi/ deschideri spre alte discipline 

 Matematică: utilizarea proporțiilor, transformări ale unităților de măsură. 

 Geografie: studierea planetelor, studierea Pământului. 

 Limba engleză: ascultă Solar Sistem Song și alte filmulețe în limba 

engleză. 

 Limba și literatura română, în tema pentru acasă este integrată o lectură. 

 Educație muzicală, ascultă cu interes cântecelul. 

 

Fișa activității de mai sus vine să mă sprijine în încercarea mea de a convinge părinții 

elevilor mei de importanța orei de fizică în formarea celor opt competențe stabilite la nivel 

european pentru profilul de formare al absolventului: de clasa a VIII-a: comunicarea în limba 

maternă, comunicarea în limbi străine, competențe matematice (A) cât și competențe de bază 



în științe și tehnologii (B), competențe digitale, învață să învețe, competențe sociale (A) și civice 

(B), spiritul de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare și exprimare culturală. 

Bibliografie: 

1. Manualul de fizică de clasa a VI-a, pag. 60, autori: C.G. Bostan, și alții, EDP, 

2. Filmulețe educative cu personajul PAXI, mascota educațională a Agenției Spațiale 

Europene_ESA, ”ESAKids”, 

3. Filmulețe educative Dr Binocs Show | Peekaboo Kidz, 

4. Filmulețe educative ”Știința la minut”,  

5. Filmulețe educative ”Kids Learning Tube”,  

6. ”George și cheia secretă a Universului” – Lucy și Stephen Hawking, editura Humanitas 

Junior, 

7. Suportul de curs CRED Fizică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORIFICAREA PROIECTELOR EUROPENE ETWINNING 

Prof. drd. Cristina – Iulia GÎLĂ 

Colegiul Național Pedagogic  ”Constantin Brătescu”, Constanța 

Omenirea se află într-un proces de schimbare, de redefinire. Perspectiva ce determină 

aceste reconsiderări se datorează globalizării. Într-o lume care este supusă diverselor provocări 

este esențial să armonizăm identitatea națională, cutura altora cu propriile valori.  

Într-o lume multicoloră, înțelegem că singura posibilitate de a împiedica conflicte 

interetnice, interreligioase, de a configura o lume a pluralismului, a respectului pentru 

diversitate, a valorizării alteralității este educația într-un cadru instituționalizat. Problema 

identitară în Europa a fost uneori exacerbată de criza refugiaților începută în 2015, determinând 

deseori tensiuni. Europa a devenit o destinație dorită de către emigranți pentru că prosperitatea 

și stabilitatea economică sunt caracteristici ale bătrânului continent. 

Sarcina școlii în prezent este aceea de a modela tânara generație pentru a le forma o 

conștiință națională dar și europeană. Cultivarea respectului valorilor democratice, a toleranței 

și solidarității față de cultura altor popoare în noul context generat de pandemie și de războiul 

din Ucraina este  o altă datorie a școlii.  

Perspectiva interculturală de concepere a educației poate să ducă la atenuarea 

conflictelor și la eradicarea violenței în mediul școlar, formarea aptitudinii de a comunica, 

coopera, respectul față de opinii diferite.  

Participarea la proiecte europene în cadrul componentei eTwinning mi-a oferit o nouă 

viziune asupra vieții școlare și a practicilor pedagogice, pe care o împărtășesc în calitate de 

profesor și de ambasador eTwinning România colegilor mei. Prin intermediul proiectelor se 

realizează legături cu mai multe discipline, formându-se conexiuni cu programa școlară, 

gestionându-se timpul de învățare și resursele. După consultarea prealabilă a elevilor  stabilesc 

tema și ariile curriculare implicate. Acest demers implică răspunsul la mai multe întrebări: 

gradul de integrare, tipul de integrare, nivelul integrării. Proiectele eTwinning oferă în general 

o abordare integrată datorită valențelor înalte și curriculumului școlar diferit în țările 

comunității eTwinning. În învățământul gimnazial, proiectul poate fi monodisciplinar sau 

pluridisciplinar, interdisciplinar, fiecare partener își aduce propria contribuție, la final munca 

partenerilor fiind pusă la un loc. Se stabilește de la început tema general, apoi se selectează 

conținuturile și competențele din programă, fiind necesară colaborarea cu profesorii-colegi din 



școala, număr mai mic de parteneri pentru  a putea gestiona proiectul, timpul planificat cu 

atenție. Proiectele pot constitui un mediu prielnic pentru testarea unor instrumente și metode 

innovative, precum PBL, flipped classroom, aplicații software, etc. fiind integrate curriculum-

ului. Oferim în continuare un exemplu de proiect integrat în curriculum de Istorie, TIC, Limba 

engleză ce poate reprezenta o sursă de inspirație.  

Învățarea în mediul școlar însoțită de vizita în afara școlii la muzee are o importanță 

deosebită în formarea copiilor, stabilind legături puternice între trecut și viitor. În cadrul 

proiectului „Codes of my future museums”  ne -am propus să aducem învățarea prin exponatele 

muzeale în sala de clasă, să oferim elevilor noștri o perspectivă științifică, dar și artistică. O altă 

țintă propusă a fost  să recunoască și să empatizeze cu moștenirea culturală deopotrivă națională 

și europeană, să-și dezvolte abilități de învățare și alfabetizare culturală, necesare secolului al 

XXI-lea. La proiect au participat 20 de elevi ai clasei a V a A. Partenerii de proiect au fost din: 

România, Italia, Polonia, Turcia. Obiectivele avute în vedere au fost: - Să integreze cunoștințele 

științifice în cadrul unor activități practice, construind punți de legătură între oameni și 

exponatele muzeale; - Să ofere un mediu de învățare pentru a dezvolta gândirea critică, orientat 

către probleme - Să își însușească modalități de colectare a datelor și de protejare a 

patrimoniului cultural mobil sau imobil.  

Proiectul având drept scopuri dezvoltarea competențelor civice și aprecierea diversității 

culturale prin Istorie, prin crearea de momente de învățare folosind noi tehnologii, dezvoltarea 

competențelor de comunicare în limba română și engleză prin jurnalul proiectului, prin logo-ul  

proiectului, dezvoltarea de competențe de a învăța să înveți aplicând noile informații dobândite 

prin vizita la muzeu în activitatea de la clasă. 

Principalele activități ale proiectului s-au centrat pe: cunoașterea tipurilor de muzee, 

alegerea unui erou care s-a remarcat în fiecare țară parteneră, tineri arheologi – descoperă 

artefacte în pământ, dansul culorilor – combină culorile cu opera de artă din muzee celebre, 

realizarea unei vizite la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, dar și utilizarea 

jocurilor didactice. Rezultatele obținute au fost crearea unor produse finale comune precum 

dansul culorilor – album de desene, un video cu poezia colaborativă. Am rămas impresionată 

de dorința elevilor de a interacționa cu partenerii și de a realiza vizite la muzee fizic, Muzeul 

de Istorie Națională și Arheologie Constanța, dar și virtual la Muzeul American de Istorie 

Naturală intrând în contact direct cu exponatul din muzeu. Elevii au realizat pe caiet un jurnal 

al  propriilor gânduri și sentimente față de diversitatea culturală. Am profitat de prezența 

elevilor de origini diferite în proiect pentru a valoriza cultura lor de origine și a-i sensibiliza pe 

ceilalți. Experiențele de învățare prin integrarea în curriculum ul școlar, la temele despre Grecia 



antică și Roma antică  conectate cu orizontul local și cu introducerea instrumentelor web 2.0 au 

facilitat însușirea noilor cunoștințe într-un mod atractiv și plăcut pentru elevi.  

În concluzie, educația în mediul școlar prin proiecte integrate curricular ajută la 

pregătirea pentru viața  într-un spațiu pluralistic și multicultural, cooperând cu parteneri ai 

comunității și cu alți colegi de vârsta lor din marea familie eTwinning. În prezent, Comisia 

Europeană și-a propus  începând cu 2022 reunirea eTwinning, a programului ERASMUS+ și a 

European School Gateway sub aceeași umbrelă numită Platforma europeană de educație 

școlară. Noua platformă va oferi atât cercetătorilor, profesorilor, elevilor un spațiu prietenos 

care pune la dispoziție conținuturi, dar și oferă șansa dezvoltării profesionale.  

 

Bibliografie: 

1. www.etwinning.net 

2. Ciolan, Lucian, Pași către școala interculturală, București, Editura Corint, 2000; 

3. Coroban, Costel, Comunicare interculturală, Suport de curs, Iași, Editura Pim, 2020; 

4. Cucoş, C., Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale, Iaşi, Polirom, 2000; 

5. Velea, Simona (coord.), Valorificarea pedagogică a parteneriatelor școlare eTwinning,       

6. Ghid pentru cadre didactice (versiune pilot), 2015. 
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PROIMUNITATEA 

Prof. Rodica  RĂȘINAR, 

Prof. Lăcrămioara Florentina  GRĂDINARIU  
Liceul Tehnologic ”Gheorghe Miron Costin” Constanța 

Argument   

Într-o lume în care ,,Covid-19” impune izolarea și carantinarea oamenilor, cadrele 

didactice si cele medicale ale LTGMC ne-am propus să fim alături de oameni prin intermediul 

propriilor elevi în lupta ANTICOVID. 

Ca un protest în fața virusului, prin activitățile derulate zi de zi, dorim să fim mai umani, 

mai aproape de semenii noștri.  

În acest sens am inițiat un proiect numit ”PROIMUNITATE” care își propune 

conștientizarea efectelor negative induse de pandemie, lipsa socializării copiilor, interiorizarea 

acestora și modificarea comportamentului social, în general. 

Cadrele didactice și medicale din școala noastră și-au propus realizarea de activități prin 

care elevii să-și adopte un  mod de viață sănătos.  

În favoarea tehnologiei, adolescenții  sunt privaţi de mişcarea atât de necesară corpului 

şi dezvoltării sale armonioase.  

Copiii sunt privaţi de prea multe ori de o 

alimentaţie sănătoasă şi corespunzătoare vârstei iar din 

cauza pandemiei, momentan sunt privaţi chiar de 

controalele şi îngrijirile medicale necesare unei dezvoltări 

mintale şi corporale armonioase. 

Sănătatea nu se vinde în farmacii, ci se asigură prin 

deprinderi igienice: igiena alimentară, igiena personală, 

igiena mediului înconjurător. 

Să reamintim elevilor să respecte regulile de igienă personală, să se obişnuiască cu un 

regim raţional de alimentaţie, sport, bucuria lecturii unei cărți, socializarea.  

Dezvoltarea personală  înseamnă sănătate fizică și emoțională. 

Scopul proiectului este de a promova un mod de viaţă sănătos, cu respect faţă de  

oameni, atitudine pozitivă în fața provocărilor actualei pandemii de Corona-virus. 



Prin acest proiect se doreşte schimbarea 

concepţiei elevilor privind noul context mondial în care 

trăim, respectând regulile de prevenire a îmbolnăvirii cu 

noul virus, dar intr-un mod pozitiv, constructiv, uman, 

fără egoism sau indiferență. 

În acest scop, se doreşte efectuarea unor activităţi 

cu caracter practic şi teoretic, care să conducă la obţinerea 

unor rezultate concrete: reintegrarea elevilor în mediul social, depășirea spațiului virtual și 

dezvoltarea armonioasă a adolescenților . 

Pe de altă parte, implicarea elevilor va contribui la educarea lor: activitatea va avea un 

caracter strict voluntar, legat de educaţia pentru sănătate a tinerilor, pentru un mod de viață 

sănătos. 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Promovarea cetăţeniei active prin exercitarea unei conduite morale,sociale și 

civice,de ajutor pentru aproape,  

2. Asumarea și respectarea regulilor de protecție anticovid, 

3.   Reluarea activităților după principiile unui stil de viață sănătos, cu efort susținut sau 

mișcare, activități recreative, alimentație sănătoasă,  

4. Dobândirea unor cunoştinţe de dezvoltare personală, încredere în propriile forțe, 

5. Dezvoltarea unor interese, abilităţi pentru comunicare, voluntariat, dragoste pentru 

ştiinţe, arte, educaţie ecologică,  pentru sănătate, 

6. Aplicarea principiilor dezvoltării durabile în comunitatea şcolară prin bucuria de a 

dărui, colegialitate, 

7. Ancorarea în realitate și depășirea mediului virtual/ 

online prin empatie și bucuria socializării, 

8. Estomparea efectelor psihologice negative ale 

pandemiei cum ar fi anxietatea, frustrarea, vinovăția, 

însingurarea, 

9. Crearea unui spaţiu fizic şi relaţional civilizat, 

propice învăţării şi dezvoltării, 

10. Compasiune pentru semeni și optimism în viitor. 

 



D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: toţi elevii unităţii 
şcolare, elevii interni şi externi 

Implicarea  elevilor a avut un caracter strict voluntar, legat de educaţia civică, educația 

pentru sănătate. Cadrele didactice au abordat o serie variată de problematici asigurând astfel 

interdisciplinaritatea, aşa cum se va putea observa din desfăşurarea ulterioară a activităţilor. 

Prin aceste activități, cadrele didactice au promovat în rândul propriilor elevi principii morale 

evidențiind umanitatea și responsabilitatea față de aproape.  

Cadrele didactice au depus un efort material pentru achiziționarea de vitamine indicate 

de medicul școlar, care vor fi atribuite elevilor în funcție de fișa medicală individuală a acestora. 

Cadrele medicale dar și diriginții au desfășurat activități de informare a elevilor asupra 

metodelor naturale de fortificare a imunității.  

Descrierea activităţilor  

Modalităţi de diseminare a informaţiilor din proiect: Informarea în cadrul Comisiei 

Diriginţilor, Consiliului de Administraţie, Consiliului Elevilor, Comitetului de Părinţi, pentru 

perfecţionarea lui şi punerea în act.  

Apoi constituirea de grupuri de iniţiativă în Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron 

Costin”,pentru atingerea unor obiective prevăzute în proiect sau pentru dezbateri pe marginea 

lui. Analizarea lui în cadrul Consiliului elevilor şi căutarea de căi de atingere a obiectivelor. 

Informarea prin mass–media a bunelor practici din şcoală şi participarea la seminarii şi 

concursuri, cu tematica de mediu, locale şi naţionale.  

Activităţile de promovare/mediatizare precum şi cele de diseminare s-au realizat prin 

staţia de amplificare a liceului, precum şi prin site-ul unităţii şcolare, 

http://lictehngheorghemironcostin.blogspot.com/p/contact_10.html 

Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului:  

Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” să devină școală–model, în care principiile 

civice și morale să fie adânc implementate elevilor.  

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: Evaluarea constă în urmărirea 

rezultatelor activităţilor prin alcătuirea de chestionare, procese verbale, fotografii, referate, 

prezentări.  

Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului:Succesul proiectului 

în acest an şcolar se va oglindi în ochii adolescenților dar sperăm că va trece pandemia și nu 

vom avea  motiv de continuare  şi în anul şcolar următor. 

Am mai realizat si activităţi de promovare/mediatizare/ de diseminare în timpul 

implementării proiectului.   

http://lictehngheorghemironcostin.blogspot.com/p/contact_10.html


TRANSDISCIPLINARITATE  PRIN JOCUL DE ROL 

Adriana GROZAVU, 

Profesor istorie, Școala Gimnazială Nr. 12 ”B.P.Hasdeu”, Constanța 

Mihaela Ramona MOROGAN, 

Profesor limba franceză, Liceul Teoretic ”Carmen Sylva”, Eforie Sud 

MOTO: “A-i învăţa pe alţii cum,(ce,cât) să înveţe este o operă niciodată 

încheiată…”(Dorina Sălăvăstru) 

Putem porni demersul nostru de la acest citat “..arta pedagogică este înainte de toate 

arta de a te pune la dispoziţia copiilor, de a simpatiza cu ei, de a le înţelege universul, de a le 

sesiza interesele care îi ani.” (M.A. Bloch)”, pe care îl putem lua ca punct de reper pentru ce 

dorim să demonstrăm în lucrarea de față.  

 România se află în sincronie cu eforturile mondiale de reconfigurare curriculară prin 

intermediul competențelor –programele de liceu publicate începând cu anul 20003 fiind primele 

produse de curriculum centrat pe competențe din țara noastră. La lista achiziţiilor conceptuale 

ale curriculumului românesc, consonante cu dezvoltările europene, putem adăuga şi 

mecanismul de derivare a competenţelor pentru învăţământul liceal (Singer, 2000)9. 

Ca urmare a eforturilor de optimizare a educaţiei la nivel european, din perspectiva 

adecvării şcolii la caracteristicile pieţei muncii, un grup de lucru al CE a redactat şi promovat 

în 2006 un document  care îşi propune să ofere un „profil de formare european” structurat pe 

baza a opt competențe cheie10. 

 Aceste competențe sunt: comunicare în limba maternă –comunicare în limbi străine, 

competenţe matematice si competențe de bază în ştiinţe şi tehnologii, competența digitală, a 

învăța să înveți, competenţe sociale şi civice, spirit de inițiativă și anteprenoriat, sensibilizare 

şi exprimare culturală. Axarea pe competențe a fost obiectivul  EDUCAȚIEI NON 

FORMALE, o nouă formă de educație care să completeze cu succes educația formală deja  

tradițională.  sub aspectul finalităților, conținuturilor și a modalităților concrete de realizare. Ea  

propune elevilor participarea la activități diverse și distractive în funcție de interese, abilități și 

de aspirații, dar asigură și o rapidă actualizare a cunoștințelor din diferite domenii, fiind 

                                                           
9 Definit pentru prima dată în Curriculum National pentru învățământul obligatoriu. Cadru de referință, 
Bucureşti,Editura Corint, 1998 (Autori : A. Crișan, M. Cerkez, M.Singer, D. Oghină, F. Tacea, L. Sarivan) 
10 Documentul a devenit la sfârşitul anului 2006 Recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii 
Europene (Recommendation of the European Parliament and of the Council on Key competences for lifelong 

learning, 18 Dec. 2006, 2006/962/EC) 



interesată să mențină interesul elevilor pentru învățare, punând accentul pe aplicabilitatea 

imediată a cunoștințelor și nu pe memorarea lor. 

Din varietatea de strategii și metode utilizate cu succes în educația nonformală și care se poate 

aplica și într-un cadru formal am ales pe cea a jocului de rol. Axarea pe competențe a fost 

obiectivul  EDUCAȚIEI NON FORMALE, o nouă formă de educație care să completeze cu 

succes educația formală deja  tradițională. Sub aspectul finalităților, conținuturilor și a 

modalităților concrete de realizare. Ea  propune elevilor participarea la activități diverse și 

distractive în funcție de interese, abilități și de aspirații, dar asigură și o rapidă actualizare a 

cunoștințelor din diferite domenii, fiind interesată să mențină interesul elevilor pentru învățare, 

punând accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoștințelor și nu pe memorarea lor. 
11Educația nonformală își mai propune de asemenea ca obiective să creeze programe 

educaționale care să încurajeze aptitudini, valori, abilități și forme de organizare socială 

capabile să prelucreze , să promoveze și să producă schimbarea, pe lângă transmiterea de 

cunoștințe de bază și de competențe necesare comunicării și integrării în societate. 12  Un alt 

avantaj indiscutabil al utilizării strategiilor și metodelor non formale este că, ”se formează o 

relație mai destinsă, apropiată între educator și educat. Chiar dacă profesorul conduce întregul 

demers didactic, elevii se pot manifesta spontan și liber. Profesorul sugerează cooperarea și îi 

sprijină pe elevi să devină buni organizatori ai propriei  activități.”13 

 Ea se poate utiliza atât în procesul de predare ca formă de implicare a elevilor, de 

dezvoltare a abilităților de rezolvare de probleme, se centrează pe o varietate de competențe 

transdisciplinare și poate fi  adaptată și ca formă finală de evaluare, în cadrul unui proiect de 

învățare a istorie și limbii franceze într-o formă de transdisciplinaritate.  

Metoda derivă din cea a utilizării teatrului ca formă de dezvoltare personală și a fost 

adaptată pentru a ilustra competențele obținute în urma parcurgerii unor unități de învățare atât 

la istorie cât și la limba franceză la nivelul clasei a 5 a, la care s-a produs și o schimbare a 

programei de studiu și a manualului. 

 Proiectul numit – Istoria ca poveste, a pornit de la ideea că elevii de clasa a 5 a învață 

mai ușor cu ajutorul unor mijloace vizuale, prin  utilizarea unor desene animate sau filme. Astfel 

s-a născut ideea unui proiect de colaborarea transdiciplinară care să combine mai multe tipuri 

de cunoștințe și competențe și să faciliteze învățarea de lungă durată.  

                                                           
11 Coord prof Mariana Stein,Motivând, progresăm. Ghid metodologic de metode nonformale și exemple de bune 
practice, Editura Școala Vremii, Arad, 2017, p 3  
12 https://ro.m.wikipedia.org  
13 https:// unatc.ro. Raport proiect ,Metode de educație nonformală, Festivalul IMPRO TEEN, București, 2017 

https://ro.m.wikipedia.org/


TITLU – ISTORIA CA POVESTE, RĂZBOAIELE GALICE CEZAR versus, 

VERCINGETORIX , ASTERIX ȘI OBELIX  

SCOP: dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor de istorie a Imperiului roman și a 

Franței, in perioada antică. Dezvoltarea cunoștințelor  de limbă și  a abilităților de comunicare,  

vocabular și de pronunție în limba franceză. 

COMPETENŢE: abordarea interdisciplinară a cunoştinţelor de istorie şi franceză 

;dezvoltarea capacităţii de gândire critică şi argumentarea pe baza unor surse istorice; formarea 

unor valori și atitudini care vizează dezvoltarea interesului pentru studiul limbii și civilizației 

franceze, a istoriei în general, a descoperiri unor aspecte noi legate de spațiul și istoria poporului 

francez sau roman prin intermediul unor personalități. 

ETAPE: În organizarea proiectului a fost prezentată tema, obiectivele și forma de evaluare 

finală – jocul de rol și au fost alese echipele de romani și gali. Elevii au studiat materialele 

informative , au realizat costumele și au creat jocuri de rol. 

 Evaluarea a ținut cont de următoarele criterii: corectitudinea  exprimării in limba 

franceză, a informației istorice prezentate, talentul cu care au interpretat personajul, 

credibilitatea sa. Prin interpretare  se accentuează spiritul ludic, dar și spiritul de echipă, de 

toleranță și colaborare.  

Pentru a exemplifica, putem aborda jocul de rol, prin alegerea unei imagini cu o 

personalitate istorică, ilustrată pe o carte de joc. În același timp vom avea alte cartoane pe care 

va fi scrisă prezentarea personajului ( Moi, je suis Jules Caesar, J’ai vécu….).  

 

     

 

 

 

 

 

 

Elevii își vor alege unul dintre personaje, din 

descrierile expuse, și le vor expune în fața colegilor. Ceilalți colegi vor trebui să ghicească prin 

alegerea cartonașului cu poze, ce personaj istoric a interpretat colegul său. Acest tip de activitate 

dezvoltă competețele de producere orală, având ca obiective prezentarea unei persoane (la 

persoana I sau a III-a), relatarea unor aspecte din viața personală, fixarea utilizării perfectului 

compus (J’ai vécu...; Je suis né...) 

Je suis un général, homme 

politique et écrivain romain. J'ai 

vécu au 1er siècle avant J-C. 

J'ai été assassiné par des 

sénateurs et mon fils Brutus. 



CONCLUZII: Metoda jocul de rol este utilizată cu succes atât în învățarea limbilor străine 

cât și la disciplina istorie,deoarece corelează aspecte intelectuale cu cele fizice și mentale, ajută 

elevii să dezvolte abilități sociale și lingvistice și îi ajută să dezvolte o mai bună capacitate de 

concentrare, pot asimila mai ușor elementele de prozodie și de pronunție într-o maniera 

contextualizată, asigură achiziția de vocabular și a structurilor noi împreună cu un sentiment de 

încredere în abilitatea de a învăța o limbă străină.14 

Învățarea  se realizează acum din plăcere, fără constrângeri exterioare, aducând cele mai multe 

satisfacţii şi rezultate, având de fapt o formă de spirală, într-o continuă evoluţie nelimitată de 

vârstă sau de cadrul organizatoric al şcolii. Educatul devine resursă, producător, lider de 

opinie, participant activ la procesul de învățare permanentă. 

 

imagine 2  personaje istorice romani și gali -elevi clasa 5 a  

    imagine 3 personaj istoric războinică din Galia -eleva clasa 5 a  
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Camelia-Isabela MARCU 

Profesor, Liceul Economic “Virgil Madgearu”, Constanța 

La Liceul Economic „Virgil Madgearu” există un interes crescut din partea elevilor 

pentru activitățile școlare și extracurriculare în on-line, pentru educație financiară, 

antreprenoriat, orientare profesională, protecția mediului, educație de responsabilitate socială 

și pentru comunicarea eficientă în limba engleză și limba franceză. Spre exemplificare, 

proiectului european Girls Go Circular s-a implementat și derulat în on-line în perioada 

octombrie 2021– ianuarie 2022, la care au participat 156 de elevi. Girls Go Circular este un 

proiect educațional finanțat de Uniunea Europeană, adresat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 

și 18 ani, implementat în opt țări – Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, România, 

Serbia, Ungaria. 

 

Disponibile pe o platformă de e-learning, modulele digitale dezvoltate în cadrul Girls 

Go Circular permit elevilor să își aprofundeze cunoștințele despre economia circulară, 

dobândind în același timp competențe digitale și antreprenoriale.  

Beneficiile pentru elevi, profesori și școală sunt: participare la un proiect european; 

accesarea unor cursuri educaționale de actualitate, cursuri în format digital interactiv, durata 

mică de implementare: 4-8 ore în total, elevii și profesorii pot accesa în mod gratuit activitățile 

digital-interactive, disponibile în limbile română și engleză. 

Clasa a IX-a B, a X-a E si a X-a A au participat în on-line la Global Money Week 

(GMW – Săptămâna Mondială a Banilor). GMW s-a celebrat în săptămâna 21 – 27 martie 2022 

si este o celebrare destinată conștientizării populației mondiale cu privire la piața financiară. 

Scopul său este de a învăța copiii și tinerii despre bani, instrumente financiare, economisire, 

ACTIVITATEA ȘCOLARĂ ȘI EXTRACURRICULARĂ ÎN ON-LINE 



planificare financiară, crearea de oportunități financiare pentru creșterea bunăstării, prin 

activități interactive și distractive.  

Printre evenimentele organizate de ASF cu ocazia GMW 2022, se află și Clopoțelul 

sună la BVB! Aceasta este o acțiune specifică educației financiare din mai multe țări. În cadrul 

programului de educație financiară organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, elevii 

claselor a X-a si a XI-a participă la lecții desfășurate în on-line, în cadrul FinClub-ului, lecții 

ținute bilunar începând cu 13 ianuarie și până pe 2 iunie 2022, la care sunt invitați bancheri, 

specialiști și profesori universitari din domeniul economic. Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, în parteneriat cu UNSAR, a lansat prima ediție a concursului național de educație 

financiară – Olimpiada ASF, dedicat tuturor elevilor de clasa a XI-a din România, la care au 

luat parte si elevii noștri. Concursul este structurat în trei etape și s-a desfășura online în 

perioada 26 martie – 11 aprilie 2022. Prin programul A.S.F. de educație financiară, elevii de 

clasa a XI-a beneficiază de o completare a cunoștințelor dobândite în cadrul orei de Economie, 

o actualizare a informației din programa școlară, prezentată într-o manieră aplicată, utilă pentru 

dezvoltarea abilităților specifice. Obiectivul este de a oferi tinerei generații un set minim de 

instrumente de care să se folosească atât în timpul vieții școlare cât și ulterior, în timpul vieții 

active. 

Implementarea programului on-line a avut la bază tocmai nevoia de învățare sistematică 

și modernă, realizabilă în școli ori de-a lungul diferitelor stagii de instruire, necesară dezvoltării 

generațiilor viitoare. Alegerea mediului preuniversitar de profil economic contribuie la 

stabilirea bazelor acestui tip de educație aducând beneficii însuși sistemului educațional din 

România. 

Prin proiectul pilot de educație financiară dedicat liceelor de profil economic s-a dorit 

aprofundarea noțiunilor învățate în programa școlară de profil economic în vederea creșterii 

nivelului de educație financiară. În elaborarea programei s-a avut în vedere prioritatea 

exprimată de Uniunea Europeană referitoare la creșterea nivelului de educaţie financiară şi 

incluziune financiară, stipulată în Comunicarea Comisiei Europene privind O piaţă unică pentru 

Europa secolului 21. De asemenea, au fost avute în vedere demersurile din domeniul educaţiei 

financiare propuse de iniţiativa europeană a proiectului Dolceta de educaţie a consumatorului, 

proiect inițiat de Comisia Europeană şi aplicat în toate ţările membre ale Uniunii Europene, cu 

scopul de a crește nivelul de informare şi educare a diferitelor categorii de consumatori, în 

vederea asigurării protecţiei acestora. 



Tot în on-line, la Concursul Internațional EU – CONEXUS School Contest 

European University, on-line THINK SMART, CREATE GREEN, au fost selectați 8 elevi 

din clasa a IX-a B să participe cu două lucrări prezentate în limba engleză.  

Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului prin Departamentul de Chimie 

Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului din cadrul Universităţii Politehnica 

Timişoara ne-a invitat în zilele de 11 și 12 noiembrie 2021, să celebrăm on-line Ziua Mondială 

a Calității în cadrul Simpozionului on-line CALITATEA – un atu pentru viitor. Evenimentul 

a fost o ocazie de a focaliza atenția persoanelor, echipelor, organizațiilor non-profit, agenților 

economici și factorilor de decizie, asupra aspectelor esențiale care vizează îmbunătățirea 

calității vieții, serviciilor și produselor. Un alt evenimentul on-line inedit a reunit 72 de echipe 

de elevi din toată țara, sub titlul Responsabilitate socială pentru APĂ - să facem invizibilul 

VIZIBIL, două simpozioane pe tematica apei: Eco-impuls și Apa - Esența Vieții 

(AquaSensTim), eveniment care s-a desfășurat cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, marți, 22 

martie 2022, la Universitatea Politehnica din Timișoara. 

 

Preocuparea elevilor pentru dobândirea competențelor antreprenoriale și digitale 

continuă, astfel că peste 120 elevi s-au înscris la un nou proiect național on-line, parcurgând 

cursul digital intitulat “Finanțele mele”, care se desfășoară în perioada 15 februarie – 15 mai 

2022, organizat de Junior Achievement România. 
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„VOLUNTARIATUL, <SUFLETUL> COMUNITĂŢII” 

Petisleam  TURCHEAN 

Prof.  doctor  Colegiul  Economic  Mangalia, Şcoala  Gimnazială  Nr. 3  Mangalia 

SEMNIFICAŢIA  VOLUNTARIATULUI 

De-a lungul timpului, s-au dat numeroase definiţii pentru activitatea de voluntariat.  

Vă prezint câteva dintre acestea, şi anume: 

•  voluntariatul se referă la toate formele de activităţi voluntare, formale sau informale, 

descoperirea de lucruri şi contexte noi, învăţarea prin experienţă, exersarea unor atitudini şi 

aptitudini care ne vor forma ca oameni şi ne vor ajuta pe plan personal şi profesional; 

• voluntariatul este o cale de integrare şi ocupare a forţei de muncă, este un factor-cheie 

pentru îmbunătăţirea coeziunii sociale [1]; 

• în România, conform Legii Voluntariatului 78/2014, voluntariatul reprezintă 

participarea voluntarului, persoană fizică, la activităţi de interes public desfăşurate în folosul 

altor persoane sau al societăţii; voluntariatul este considerat experienţă profesională dacă stagiul 

este realizat în domeniul studiilor efectuate; obţii un Certificat de Voluntariat VoluntPass prin 

care îţi sunt recunoscute abilităţile, aptitudinile şi valorile dobândite [2]. 

Persoanele care au făcut voluntariat, spun că printre beneficii se numără faptul că au 

învăţat să fie empatici, să comunice eficient, au avut acces la multă informaţie folositoare, au 

aflat importanţa lucrului în echipă, şi-au descoperit punctele tari şi punctele slabe, au avut 

ocazia ca visele lor să se concretizeze, au ieşit din zona lor de confort şi au devenit mai curajoşi, 

au luat contact cu persoane din diferite medii, culturi şi au legat prietenii pe viaţă. 

EXPERIENŢĂ  PERSONALĂ 

De-a lungul carierei mele didactice, de aproape 22 de ani neîntrerupţi de predare la 

catedră, pot spune că am acumulat destulă experienţă profesională pe care să o pot împărtăşi şi 

colegilor mei. Aş dori să mă opresc asupra activităţii de profesor diriginte şi mai ales de 

coordonator al unor activităţi extracurriculare.  

Fiecare dintre noi poate spune că a avut o clasă de dirigenţie de suflet, de care s-a ataşat 

mai mult decât de altele…În cazul meu, este vorba despre prima mea seria de dirigenţie 2001-

2005 de la Grupul Şcolar Industrial “Ion Bănescu” Mangalia (actualmente Liceul Tehnologic 

“Ion Bănescu” Mangalia), unde eu am activat 21 de ani ca professor titular şi de unde m-am 

transferat începând cu anul şcolar 2021-2022.  



Cu această clasă am desfăşurat numeroase activităţi extracurriculare: socio-culturale 

(am avut un ansamblu de dansuri tătăreşti, cu care am susţinut spectacole în tot judeţul), 

umanitare (baluri de caritate pentru elevii nevoiaşi, pentru bărânii de la cămine) şi de 

voluntariat. A fost o serie de copii foarte activi, creativi şi implicaţi în tot ceea ce au făcut. Ei 

singuri se organizau şi gestionau totul, bineînţeles după ce primeau acordul d-nei director. 

O să vă prezint una dintre aceste activităţi extracurriculare, de acum 17 de ani-cea din 

data de 17.02.2005, intitulată “Oameni pentru oameni-ajutoare pentru Hagieni”. 

Pentru cine nu ştie, Hagieni este un sat izolat, situat la 5 Km de comuna Limanu. 

Auziseră că la ordinea zilei este sărăcia şi de aceea s-au gândit să meargă acolo cu ajutoare. 

Această clasă, a XII-a “A”, a reuşit performanţa de a implica mulţi elevi ai şcolii în 

această activitate, care au donat haine, încălţăminte şi jucării, cu care au realizat aproximativ 

100 de pachete. Din banii donaţi, au realizat 20 de pachete conţinând ulei, zahăr, sucuri şi 

dulciuri. Toate bonurile fiscale, tabelele cu semnăturile elevilor participanţi la campanie, 

tabelele cu semnăturile elevilor care au împărţit ajutoarele, precum şi filmarea au fost prezentate 

elevilor liceului şi d-nei director, care le-a pus la dispoziţie şi un microbuz pentru a se deplasa.  

Ajutoarele au fost împăţite din casă în casă, cu mânuţele lor, eu fiind doar coordonatorul 

deplasării. Au fost atât de impresionaţi de sărăcia şi de condiţiile grele în care trăiau acei 

oameni, încât şi-au donat chiar şi propriile dulciuri din buzunare. Din ceea ce fusese odată 

şcoala din Hagieni, acum erau doar nişte ziduri rămase în picioare, moscheea era o ruină (acolo 

trăiesc majoritar musulmani), într-o gospodărie un om era ţinut de familie în condiţii greu de 

imaginat (în grajd), bătrâni rămaşi singuri, cimitirul musulman era neîngrijit….o să vedeţi în 

filmuleţ multe altele… 

Activitatea a fost prezentată şi în presa locală- ziarul “Mangalia”, anul V, Nr. 155, din 

data de 12 aprilie 2005, pagina 9, articolul fiind intitulat “Voluntarii din Mangalia au dus 

ajutoare în <Valea Plângerii>”, autor Claudia Vălimăreanu. 

Am mai organizat şi alte activităţi de acest fel, dar aceasta m-a marcat atât pe mine, cât 

şi pe elevii mei. Nu am crezut că în acest secol există oameni care trăiesc la limita sărăciei. Ne-

am ocupat să aducem cazurile şi în atenţia autorităţilor competente, care să facă mai multe 

pentru ei.  

În concluzie, vă încurajez să organizaţi astfel de activităţi cu elevii dumneavoastră 

deoarece astfel învăţăm să fim empatici, să lucrăm în echipă, veţi descoperi că sunteţi în stare 

să faceţi lucruri pe care nu v-aţi imaginat că o să le faceţi vreodată. 

Deci, putem spune că voluntariatul este <sufletul> oricărei comunităţi. 
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TEATRUL SOCIAL - O FORMĂ DE MANIFESTARE ANTIBULLYING 

Lavinia POPESCU 

Profesor, Școala Gimnazială Nr.1 Eforie Nord 

„Prin faptul că se joacă teatru, se dezvoltă capacitatea de percepție, se sensibilizează 

simțurile, se stimulează înțelegerea valorii acțiunilor întreprinse în comun în vederea atingerii 

unui scop, se stimulează instinctul coeziunii interumane și se dezvoltă abilitățile individuale ale 

gândirii descriptive, vorbirii și acțiunii autonome”, spunea Felix Rellstab. 

Teatrul oferă copiilor o șansă să se gândească la „problemele” importante ale vieții. Lor 

le place să fie spectatori, dar mai ales actori, să experimenteze comportamentul emoțional, să 

interacționeze cu alții, să exerseze mișcări și să își folosească creativitatea și fantezia. Totodată, 

teatrul dă posibilitatea copiilor să se descopere, să se cunoască, să se afirme în mod pozitiv. 

Studiile au arătat că în cazul copiilor care activează într-o trupă de teatru s-au înregistrat 

îmbunătățiri semnificative ale memorării, percepției corporale, atenției, precum și în zona 

percepției vizuale, acustice și al sentimentului valorii de sine în cadrul familiei și al comunității 

școlare. Jocul de teatru poate, de asemenea, să preia funcții educaționale importante și să 

îmbunătățească funcțiile psihologice esențiale pentru învățare.  

Termenul de Teatrul Social este relativ nou la noi, o formă de Teatru Forum, o 

modalitate de punere în scenă a unei situații din viața reală, supusă dezbaterii și intervenției 

directe a spectatorilor, cu scopul identificării de soluții sau de modalități de acțiune.  

Guglielmo Schinina punea că Teatrul Social „este o modalitate de apropiere între 

grupuri, de împărtăşire a anumitor probleme, experienţe şi de a consolida simţul şi conştiinţa 

socială”.  

Teatrul Social poate fi folosit ca metodă didactică atât la orele de Consiliere și orientare, 

cât și la cele de Educație socială, mai ales la clasa a VI-a, unde se discută despre diversitatea 

culturală, una dintre cele mai importante valori ale lumii în care trăim. Societatea interculturală 

este societatea a cărei membrii, proveniți din culturi diferite, se respectă și se sprijină reciproc 

pentru a se afirma pe sine și propria cultură. Prin urmare, manifestări precum rasismul, 

xenofobia, șovinismul, discriminarea, stereotipurile, prejudecățile, intoleranța, bullyingul 

trebuie să fie combătute și respinse deoarece ele provoacă durere și suferință. 



Am experimentat această metodă la clasa a VI-a, iar rezultatele au fost extraordinare. 

Beneficiul major, în opinia mea, este că într-o astfel de piesă de teatru social se implică întreaga 

clasă.  

Primul pas a fost să le explic elevilor ce este o piesă de teatru social, dar dincolo de 

explicații, de mare folos a fost vizionarea a două piese, realizate tot de elevi.  

Al doilea pas a fost împărțirea clasei în trei grupe astfel că fiecare grupă a pus în scenă 

o piesă de teatru, urmând ca ceilalți elevi să devină spectatori. Pentru a se evita discuțiile inutile 

și preferințele subiective, elevii au numărat de la 1 la 3 și cei care au avut cifra 1 au format 

grupa 1, cei cu cifra 2, grupa 2 și la fel cei cu cifra 3.  

Al treilea pas a fost să identifice din temele studiate, acele manifestări care nu sunt de 

dorit într-o societate interculturală și pe care doresc să le combată în piesele lor. Astfel că, teme 

precum bullyngul, rasismul, prejudecata, stereotipul, xenofobia, au fost în centrul atenției lor.  

Al patrulea pas a fost construirea scenariului piesei în jurul unei situații conflictuale, cu 

personaje precum: Oprimatul, Opresorul, Apărătorul, Susținătorul, Persoanele neutre, Jokerul 

și evident, Spectatorii. 

 

 

Trebuie avut în vedere ca piesa să fie ușor de înțeles și să ofere posibilitatea spectatorilor 

să vină cu soluții.  

Jokerul este „maestrul de ceremonie”, cel care face legătura între scenă şi audiență. El 

stimulează şi încurajează dialogul cu spectatorii, adresează întrebări dar nu oferă răspunsuri. 

Profesorul poate să își asume acest rol, asigurându-se astfel că piesa își atinge scopul.  

Sunt de avut în vedere 3 etape în desfășurarea efectivă a piesei de Teatru Social. Mai 

întâi piesa se desfășoară conform scenariului, fără intervenția spectatorilor. Apoi intră în acțiune 



Jokerul care interacționează cu spectatorii pentru a vedea ce au înțeles și ce și-ar fi dorit aceștia 

să se întâmple altfel. În a treia etapă piesa este reluată, iar spectatorii pot să întrerupă acțiunea 

printr-o bătaie din palme, actorii oprindu-se în stop-cadru. Spectatorul va explica rolul pe care 

vrea să îl preia, iar ceilalți actori se adaptează la modificările apărute în scenariu. Singurul 

personaj care nu poate fi înlocuit este Opresorul. 

Experiența aplicării Teatrului Social la clasa a VI-a a fost una foarte bună, chiar peste 

așteptările mele. Elevii s-au implicat într-un mod care m-a impresionat. Așa au luat naștere trei 

piese de teatru social cu titlurile: „Țiganul, doamnaaa!”, „Un rus la noi în clasă!”, „O străină!”. 

Elevii au fost creativi, interesați de a pune în scenă situații din viața reală sau imaginate de ei. 

Au fost scenariști, regizori și actori, iar aceste multiple ipostaze le-au oferit ocazia de a se 

manifesta pe diverse planuri. Au colaborat, au luat decizii, au interpretat roluri și au dobândit 

experiențe concrete în raport cu probleme cu care s-ar putea confrunta pe parcursul vieții. 
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Nicoleta ROTARU-TERTELEAC, 

                                                                    Profesor dr., Liceul Energetic Constanța,  

Lucrarea își propune să prezinte o modalitate integrativă de dezvoltare a proceselor 

cognitive la orele de limba și literatura română, nivel liceal, în cadrul unui demers didactic de 

tip transdisciplinar, ce vizează o perspectivă holistică asupra unor conținuturi poetice.  

1. De ce este necesar un demers didactic de tip transdisciplinar? În 

Transdisciplinaritatea. Manifest, Basarab Nicolescu reafirmă „cei patru stâlpi ai unui nou tip 

de educație: a învăța să cunoști, a învăța să faci, a învăța să trăiești alături de ceilalți și a învăța 

să exiști”, prin care, omul cu atitudine transdisciplinară își redescoperă noblețea ființei 

interioare. O educație viabilă elimină gândirea fragmentară, prin activități de asociere 

echilibrată a mentalului, cu fizicul și cu sensibilitatea, printr-o atitudine transdisciplinară, de 

dialog și de reunificare a culturii științifice cu cea artistică. Folosim termenul 

transdisciplinaritate în accepția lui Basarab Nicolescu, fizicianul teoretician care consideră că 

„transdisciplinaritatea nu caută să elaboreze o superdisciplină înglobând toate disciplinele, ci 

să deschidă toate disciplinele la ceea ce au în comun și la ceea ce se află dincolo de granițele 

lor.” Parcursul transdisciplinar cercetează ceea ce este între și dincolo de discipline, 

diferențiindu-se de inter-/pluridisciplinaritate, prin multirefențialitate și multidimensionalitate. 

Viziunea transdisciplinară asupra educației acceptă existența mai multor niveluri de Realitate,  

guvernate de logici diferite (euclidiană și noneuclidiană), astfel încât nicio formă de cunoaștere 

să ni fie absolutizată. Demersul didactic transdisciplinar corelează abstractizarea cu 

„contextualizarea, concretizarea și globalizarea” și reconsideră valoarea intuției, imaginației, 

sensibilității și a fizicului pentru înțelegerea cunoștințelor despre nivelurile diferite de Realitate. 

Identificarea conceptelor-punți dintre discipline asigură „rigoarea” în argumentație, 

„deschiderea” spre acceptarea imprevizibilului și „toleranța” opiniilor contrare, respectiv, 

„caracteristicile fundamentale ale atitudinii și viziunii transdisciplinare” într-un parcurs didactic 

modern, ce dezvoltă simultan ființa interioară și cea socială. 

2. Prin ce se caracterizează un scenariu didactic transdisciplinar? Prin atitudinea 

interogativă, exploratoare asupra tuturor convingerilor, prin refuzul certitudinilor aflate în 

PROCESELE COGNITIVE DIN PERSPECTIVA 

DEMERSULUI DIDACTIC TRANSDISCIPLINAR 



contradicție cu faptele, a  răspunsurilor prefabricate și a propriilor condiționări. Se accentuează 

nu cantitatea de informații, ci calitatea celor învățate, forțând elevul să interogheze faptele, 

imaginile, conceptele, căpătând flexibilitate în adaptarea la schimbările vieții profesionale, prin 

actualizarea permanentă a potențialităților interioare. Spiritul științific interogativ deschide 

multiplicitatea răspunsurilor, stabilind punți de legătură între cunoștințele asimilate, 

semnificațiile lor în plan social și în lumea interioară. 

 3. Care sunt strategiile unui discurs didactic transdisciplinar? În acord cu atitudinea 

transdisciplinară a lui Basarab Nicolescu este și intenția Alinei Pamfil de a propune o nouă 

viziune asupra didacticii literaturii, „gândită ca un spațiu de reflecție și de acțiune dedicat, în 

principal, dezvoltării personale a elevului”. Dialogul elevilor cu literatura se realizează prin 

lectura hermeneutică a substanței literaturii („discurs  complex despre lume și condiția umană”).  

„Biblioteca interioară” a elevilor, care conduce la dezvoltarea lor personală, se formează prin 

înțelegerea și interpretarea cărților, în paralel cu identificarea relevanței acestora pentru 

proiectele personale de viață, dar și pentru valorile perene ale civilizației și condiției umane.  

 4. Cum dezvoltăm operațiile gândirii implicate în învățare implicate în taxonomia lui B. 

S. Bloom, prin metoda „pălăriilor gânditoare”, elaborată de Edward De Bono? Conceptul 

transdisciplinar de „limită” este interpretat din perspectiva a două viziuni estetice asupra lumii, 

cea a romantismului, respectiv, cea a simbolismului. Prin schimbarea perspectivei asupra 

predării literaturii, misiunea profesorului este „revoluția” identitară a adolescentului, prin 

participarea acestuia la bucuria găsirii locului în lume. „Pentru mine, găsirea locului [interior] 

este un proces cosmic. Ființa umană se situează într-un ansamblu, nu este disparat, nu este 

localizat (...). Este o dimensiune cosmică, trebuie să mă situez față de mine, față de ceilalți, față 

de cultura mea, față de culturile pe care le-am întâlnit în viața mea, față de știință, față de 

filozofie.” (Basarab Nicolescu, De la Isarlîk la Valea Uimirii).  

 5. Parcursul transdisciplinar al unei lecții de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor 

despre romantism și simbolism (I. Cerghit, Didactica) corelează secvențele didactice cu 

operațiile gândirii din taxonomia lui Bloom și „pălăriile gânditoare” prin care acestea se aplică:  

Captarea atenției și enunțarea obiectivelor: Cunoașterea - „Pălăria albastră” = gândirea 

speculativă (organizează și controlează celelalte „pălării”/tipuri de gândire paralelă; trasează 

planul detaliat al gândirii critice care urmează a fi aplicată): se interoghează conceptul - punte, 

comun teoriei literare și fizicii: conexiunea noțiunilor de timp și spațiu exprimată de cronotopul 

lui Bahtin (teoreticianul romanului polifonic), respectiv, de continuumul spațiu-timp din teoria 

relativității generale a lui Einstein. Exemplu de reprezentare a timpului în calitate de a patra 

dimensiune a spațiului, în tabloul lui Salvador Dali, Persistența memoriei. Se identifică lecția 



de viață oferită de personajul Iona al lui Marin Sorescu. Se propune un exercițiu de imaginație, 

cu scopul dezvoltării gândirii critice: ca designeri de interior, elevii vor amenaja o cafenea 

literară (decoruri, atmosferă, atitudine specifice esteticii romantismului/simbolismului). 

Reprezentantul echipei solicită o ședință de lucru, precizându-și motivația și obiectivele. Pentru 

a elimina „obsesia concurențială” neproductivă, fiecare grup adoptă un rol specific, în 

concordanță cu o direcție de gândire „în paralel”, din cele șase „pălării gânditoare”. Subiectul 

este explorat astfel, din multiple puncte de vedere. 

Actualizarea informațiilor-ancoră: Înțelegerea și aplicarea - „Pălăria roșie” = gândirea 

afectivă (cu ajutorul căreia, elevii identifică starea de spirit comună ambelor ideologii estetice, 

folosind tablouri aparținând celor două curente culturale). Raportarea subiectului estetic la 

limitele existențiale generează revoltă, încrâncenare (romantism) vs mister, voluptate a morții 

(simbolism). Se numesc beneficiile experimentării trăirilor sufletești în prezența unui tablou: 

empatizarea cu ceea ce este frumos, creșterea stimei de sine, conștientizarea propriei valori. Se 

identifică valoarea pusă în pericol și reprezentată în tablourile lui William Turner, Furtuna și 

Pescari pe mare, ca declanșator al stării de neliniște a receptorului. Se parcurg pasaje din drama 

Iona, unde se tentează limitele existențiale/depășirea cadrelor date. Se precizează rolul limitelor 

în viața socială a oricărui om. Ele sunt „ispitiri” , încercări care ne scot din cercul dat, sunt 

cutezanța de a provoca lumea, orgoliul de a înfrunta destinul, încercuiri sau suferințe, ademeniri 

cu scopul experimentării; limitele asumate definesc valoarea existențială a omului; limitele 

„încercate”/„provocate” devin „hotare” identitare, granițe care nu despart, ci deschid noi 

orizonturi de cunoaștere; limitele asumate dau sens, destinului uman, îl orientează spre valoare; 

„hotarele” axiologice devin criteriile de evaluare ale hotărârilor luate; „hotarul” are valențe 

sacre (prin extindere, asigură regenerarea continuă a ființei umane), deoarece transfigurează 

spiritual omul (vine din interiorul său, dându-i contur vieții - comparație cu Luceafărul). 

Dirijarea învățării: Analiza - „Pălăria albă” = gândirea obiectivă (se discută planul de 

acțiune, prin construirea unor întrebări de direcție, vizând căutarea și prezentarea informației; 

se numesc surse riguroase, precum Virgil Nemoianu, Nicolae Manolescu; se întocmesc „hărți 

conceptuale”/metoda ciorchinelui cu criteriile clasice/moderne ale poeticului; se diferențiază 

elementele estetice ale sculpturilor aparținând lui Pierre Puget și Gheorghe Leonida.) 

 Obținerea performanței: Analiză - „Pălăria galbenă” = gândirea pozitivă (se explorează 

beneficiile și utilitatea practică a valorilor existențiale promovate de romantism/simbolism; se 

explică în textele date propunerile, sugestiile, ideile gândirii constructive 

eminesciene/bacoviene; se definesc „propunerile de lume” aparținând 

romantismului/simbolismului); se ilustrează romantismul ca proiect estetic despre 



„managerierea locului în lume” și „vederea” eminesciană asupra lumii ca viziune holografică a 

spațiului compensatoriu/simbolismul ca proiect estetic despre „hipertrofia lirismului” și 

viziunea „supraviețuirii” prin „pictura cuvintelor”  în absența spațiului compensatoriu.) 

Asigurarea feed-backului: Sinteza – „Pălăria neagră” = gândirea preventivă, critică (se 

interoghează neprofitabilul, anacronicul din estetica romantică/simbolistă; se evidențiază 

riscurile „proiectului de lume” al romantismului/ simbolismului, asumate liric: punctul sortit să 

devină cerc sau expandarea subiectivității la dimensiuni cosmice, prin „nemarginile” gândirii 

eminesciene/„sfârșitul continuu” bacovian prin tehnici simboliste ale sensibilizării). 

Evaluarea performanțelor: Sinteza – „Pălăria verde” – gândirea creatoare (se avansează 

idei noi, opțiuni, alternative estetice derivate din romantism/simbolism; se identifică ideile cu 

efect de înaintare din ideologia romantică (ex., expresionismul lui Lucian Blaga și perspectiva 

kantiană asupra timpului a suprarealismului scufundat în delir și iraționalitate)/                                

din estetica simbolistă (înstrăinarea de lume a suprarealiștilor în pictura metafizică a spațiului 

destructurat de multiple unghiuri de vedere; „somnul” bacovian și Somnul lui Salvador Dali). 

Asigurarea retenției și a transferului: Evaluarea – „Pălăria albastră” (se organizează 

ideile, opțiunile, alternativele estetice obținute din ideologia romantică/simbolistă; se 

configurează arhitectura interioară pentru proiectul discutat: cafeneaua literară: metafora lumii 

romantice = zborul ascendent sau spațiul evadării compensatorii din limitele date/metafora 

lumii simboliste = zborul descendent sau spațiul evaziunii, a voluptății limitelor date) 
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Adelina Ionela ALIMAN 

Prof . învãţãmânt preșcolar, G.P.P. "Steluţele Mãrii", Constanţa 

Descrierea resursei educaţionale: 
 Resursa se adresează preșcolarilor și cadrelor didactice care lucrează cu preșcolari. Cu 

ajutorul acestui exerciţiu de sortare, se poate realiza consolidarea și verificarea cunoștințelor 

despre anotimpurile "primăvară" și "vară". Pentru copii, oferă o modalitate plăcută de lucru, 

ușor de utilizat, atât în grãdiniţã, în cadrul activitãţilor liber alese, la centrul "Ştiinţã", cât și 

acasã, în perioada în care cursurile se desfãșoarã online. 

Legãturã web cãtre resursã: 
 https://learningapps.org/24984577 

Imagini/capturi de ecran:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AȘEAZÃ IMAGINEA LA ANOTIMPUL POTRIVIT! 

(EVALUARE PRIMÃVARA ȘI VARA) 

https://learningapps.org/24984577


MĂRIMI FIZICE, INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN ONLINE 

,FOLOSIND PLATFORMA QUIZZIZ. 

                                                                                                          Eleonora BURNETE 

                                              Profesor doctor, Şcoala Gimnazială ”Sfântul Andrei”, Mangalia 

Instrumentul de evaluare în lecţiile online  este realizat pe platforma Quiziz iar ca şi 

modalitate de prezentare a resursei am folosit instrumnetul digital BookCreator. 

Book Creator este un instrument digital uşor de folosit ,  folosind contul google. Această 

aplicaţie este gratuită şi se pot insera imagini, documente word, PDF, linkuri. Aceasta are 

poisibilitatea de fi reprodusă de calculator dacă se selectează acest lucru. La creearea jocului 

quizz am folosit documentele ajutătoare: Programa de fizica -Anexa nr. 2 la ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

Repere metodologice pentru consolidarea achiziţiilor din anul scolar 2019-2020. 

Este un test pentru clasa a 6 a şi am urmărit competenţa generală  

4.Rezolvarea de probleme/situaţii problemă prin metode specifice fizicii. 

 

Adresa la care se găseşte quizzul: 
https://quizizz.com/admin/reports/5fb6437f72a613001f9703c8/overview 
Adresa la care se găseşte resursa digital: 
https://app.bookcreator.com/books/91G3QVlRQJ-3qmmZvvRZiA/WVdHoy3mSi-
VWbQt9DIIbQ  

https://quizizz.com/admin/reports/5fb6437f72a613001f9703c8/overview
https://app.bookcreator.com/books/91G3QVlRQJ-3qmmZvvRZiA/WVdHoy3mSi-VWbQt9DIIbQ
https://app.bookcreator.com/books/91G3QVlRQJ-3qmmZvvRZiA/WVdHoy3mSi-VWbQt9DIIbQ


LECŢIE LIVRESQ:GRUPUL FUNGILOR. BIOLOGIE. CLASA A VA 

 
Mariana GHERGHINA 

Profesor, Şcoala Gimnazială Nr. 22  ”I.C.Brătianu’’, Constanţa 

 

Dintre lecțiile pe care le-am proiectat accesând platforma Livresq, am ales Grupul 

fungilor pentru a-l prezenta în acest material. Interactiv, atractiv și accesibil elevilor clasei a 

Va, omologat de către Ministerul Educației și Culturii, el este un suport adecvat pentru lucrul 

atât în mediul fizic cât și în cel virtual. 

Folosind link-ul  https://library.livresq.com/details/5edaba98da8111f3a81ecce7 veți găsi o 

resursă educațională ce permite structurarea competențelor necesare elevilor în vederea 

conservării și protejării biodiversității. 

Imaginile redau câteva dintre momentele scenariului didactic propus în vederea descoperirii 

de către elevi a grupului ciupercilor. 
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Diversitatea itemilor permite o fixare și consolidare a cunoștințelor într-o manieră 

eficientă răspunzând astfel interesului elevilor și dorinței lor de a se evalua păstrând motivația 

pentru studiu. 

 

 



Dat fiind faptul că ne-am reîntors în sala de clasă, este foarte important să păstrăm și să 

integrăm  în continuare în activitatea noastră, tot ceea ce am câștigat în pandemie folosind 

platforme, aplicații, programe educaționale, adăugând astfel plus valoare demersului didactic. 

Iată câteva dintre opiniile elevilor privind utilizarea resurselor digitale în cadrul orelor de curs, 

opinii relevante în astfel de schimburi de bune practici în educație. Ele au fost exprimate în 

urma aplicării unui chestionar alcătuit din 10 itemi, unui lot de 50 de elevi din clasele a 5 a, în 

luna aprilie a acestui an școlar, 2021 - 2022. 

Item 1. Pentru mine ca elev, valoarea unei resurse digitale este dată de: 

a. conținutul materialului prezentat 

b. integrarea în cadrul lecției 

c. accesibilitatea  utilizării 

d. curiozitatea promovată și cultivată 

 

Din cei 50 de elevi cărora le-a fost aplicat chestionarul, 17 elevi (34%) au afirmat că este 

important modul în care profesorul alege să integreze resursele digitale în cadrul lecției, iar 15% 

(10 elevi) au considerat că resursele digitale sunt valoroase în măsura în care mențin și cultivă 

curiozitatea în raport cu tema abordată. 

Item  2. Avantaje ale  utilizării resurselor  digitale în lucrul cu elevii  la clasă: 

a. dezvoltarea abilităților digitale 

b. promovarea  cooperării 

c. auto și inter-evaluare 

d. atmosferă relaxantă 

8; 16%

17; 34%

10; 20%

15; 30%

ITEM 1.

continut

integrare

accesibilitate

curiozitate



 

Din cei 50 de elevi cărora le-a fost aplicat chestionarul, 18 elevi (36%) au afirmat că prin 

utilizarea resurselor digitale atmosfera din clasă este una mult mai relaxantă și antrenantă, iar 

34% (17 elevi) au considerat că aceste resurse permit demonstrarea și dezvoltarea abilităților 

lor digitale. 

Item 3. După pandemie, resursele digitale mai sunt folosite în cadrul orelor de curs într-un  

             procent: 

a. suboptim 

b. optim 

c. maximal 

 

Din cei 50 de elevi cărora le-a fost aplicat chestionarul, 21 elevi (42%) au afirmat că în 

continuare profesorii lor folosesc resursele digitale pe parcursul orelor de curs, iar 28 % (14 

elevi) au considerat că aceste resurse sunt utilizate într-o manieră ce conturează un maximum 

al integrării lor în contextul temelor abordate. 

 

În loc de concluzii ... 
Eu îmi modific opina atunci când faptele se modifică. Tu ce faci? 

John Maynard Keynes 
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DIN CE PARTE DE VORBIRE PROVIN? 

Cristina POPA 

Profesor, Școala Gimnazială ”George Enescu”, Năvodari 

Centrul Județean de Excelență, Constanța 

Resursa este realizată cu ajutorul șabloanelor din aplicația gratuită 

https://wordwall.net/ro/. Este necesar un cont, iar pe contul gratuit se pot realiza doar cinci 

materiale, dar accesul este permis la întreaga bibliotecă de materiale. Materialul creat într-un 

șablon poate fi exersat și în celelalte șabloane gratuite. Pentru a face resursa vizibilă tuturor, 

trebuie aleasă varianta publică. Această resursă se poate integra, prin codul embed (html) în alte 

aplicații sau platforme (de exemplu: https://sway.office.com/ sau https://livresq.com/ro/. Pe 

aceste platforme este necesar un cont, care este gratuit, respectiv, de tip academic.) 

Se poate trimite elevilor link-ul materialului pentru exersare. Elevului îi apare imediat 

dacă răspunsul este corect sau greșit. La final, poate vedea câte răspunsuri corecte și câte 

răspunsuri greșite a dat. Apoi, își poate scrie numele în clasament și profesorul vede evoluția 

fiecăruia și cât timp i-a trebuit unui elev pentru rezolvare (dacă setează timpul crescător). 

Resursa se poate descărca în variantă pdf., ca fișă de lucru, în câteva șabloane gratuite. În 

varianta de tip anagramă, poate fi folosită pentru elevii cu dislexie. 

Din ce parte de vorbire provin? este o resursă pentru limba și literatura română maternă, 

de tip chestionar, interactivă, pentru clasa a VIII-a, încadrată în domeniul de conținut: Elemente 

de construcție a comunicării. Are în vedere mijloacele de îmbogățire a vocabularului – 

conversiunea. Este un exercițiu de (auto)evaluare – activitate interactivă în timpul orei sau 

pentru exersare, în afara orei. Are în vedere competența generală 4 – Utilizarea corectă, 

adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

Link-ul resursei: https://wordwall.net/ro/resource/6828526/din-ce-parte-de-vorbire-provin  

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/
https://sway.office.com/
https://livresq.com/ro/
https://wordwall.net/ro/resource/6828526/din-ce-parte-de-vorbire-provin


HAZARDURI CLIMATICE 

 
 Florentina ZAMFIRA 

profesor, Liceul Tehnologic ”Gheorghe Miron Costin”, Constanța 

 Lecția „Hazarduri climatice” face parte din conținuturile prevăzute în Programa școlară 

nr. 3252/ 13.02.2006, aferente clasei a XI-a, Geografie. Probleme fundamentale ale lumii 

contemporane, capitol „Hazarde naturale și antropice” și cuprinde noțiuni teoretice, bine 

structurate precum și imagini și filme didactice care fac procesul de predare-învățare atractiv. 

Lecția este realizată pe platforma educativă PREZI și poate fi accesată din link-ul: 

https://prezi.com/p/ia7kzqlo02iz/?present=1 

 Am utilizat o schemă logică pentru a prezenta tipurile de hazarduri climatice. Fiecare 

hazard este prezentat ca fenomen climatic, cu mod de formare și acțiune, cauze, efecte, zone 

afectate, măsuri de prevenire și combatere a efectelor hazardurilor. Lecția este intuitivă, 

interactivă, iar elevii sunt invitați să descopere, să gândească, să explice procesele și fenomenele 

climatice, legătura cauză efect: fenomen – natural – societate umană. 

 Materialele pot fi utilizate în predarea lecțiilor on line în lecțiile sincron și asincron. 

Scopul materialului propus: didactic (de utilizat la clasă/ cu elevii)  și pentru elevi (de utilizat 

de către elevi, acasă). 

 Competențele specifice vizate în cadrul lecției sunt: 1.1. Prezentarea în scris şi orală a 

aspectelor definitorii ale mediului înconjurător, utilizând corect şi coerent terminologia 

specifică domeniului; 1.3. Explicarea unei realităţi investigate (direct sau indirect), prin 

utilizarea limbajului ştiinţific specific domeniului; 2.1. Explicarea proceselor naturale din mediul 

înconjurător (geografic) ca reflectare a fenomenelor şi a proceselor studiate în cadrul ştiinţelor naturii 

(Fizică, Biologie, Geologie, Chimie); 2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele 

naturale şi umane ale mediului; 2.5. Explicarea unor sisteme şi structuri naturale pe baza unor 

informaţii obţinute prin diferite mijloace de documentare; 3.1. Utilizarea unor reprezentări 

grafice şi cartografice, pentru interpretarea şi prezentarea realităţii observate.  

 Utilizând platforma educațională PREZI, avem avantajul de a putea accesa lecțiile ușor, 

de pe orice dispozitiv care se poate conecta la internet. Poți structura într-un singur document 

lecțiile unui întreg capitol/unei unități de învățare, sau poți folosi PREZI pentru crearea unei 

singure lecții. Poți introduce elemente de dificultate mică, medie sau mare, resursele putând fi 

utilizate diferențiat în funcție de nivelul clasei.

https://prezi.com/p/ia7kzqlo02iz/?present=1
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Prof. dr. Andreea-Mihaela ARTAGEA, 

Director C.C.D. Constanța 

 

Un profesor european este acela care lucrează, înainte de toate, într-un context al 

profesionalismului european. Crearea unui „spaţiu european” pentru activităţile de educaţie şi 

formare nu presupune nici pe departe un model de profesor „standard”. Astfel, la nivelul statelor 

membre ale UE, politicile educaţionale prevăd creşterea standardelor de educaţie şi formare ale 

profesorilor, în acord cu provocările învăţării pe tot parcursul vieţii, dezvoltarea unei 

dimensiuni europene prin programe de educaţie şi formare destinate profesorilor, îmbunătăţirea 

imaginii publice şi a calificărilor profesorului, promovarea mobilităţilor la nivelul Uniunii 

Europene. 

  Studiile întreprinse la nivelul ţărilor europene relevă faptul că există diferenţe între ceea 

ce se înţelege printr-un „profesor bun” în general, cu abilităţi și competențe apropiate de 

cerinţele sistemului educaţional din secolul XXI şi un „profesor european”. 

 Viziunea unanim acceptată este aceea că un profesor european trebuie să deţină câteva 

competenţe fundamentale: trebuie să aibă cunoştinţe aprofundate în ceea ce priveşte disciplina 

pe care o predă şi, de asemenea, să ştie cum să o predea elevilor în mod eficient pentru ca, la 

rândul său, să reuşească formarea / dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare viitorului 

adult din secolul XXI. 

Rolul profesorilor devine din ce în ce mai important într-o Europă care trebuie să fie 

proactivă față de provocările educaționale, sociale și economice. Conform rapoartelor 

Eurydice, creșterea așteptărilor în ceea ce privește rezultatele elevilor și presiunile datorate unei 

populații variate de elevi, combinate cu evoluția tehnologică rapidă, au un impact profund 

asupra meseriei de profesor1. 

Profesorii europeni trebuie să aibă conştiinţa câtorva valori comune: 

- Identitatea europeană – un profesor european trebuie să fie conştient de coexistenţa 

valorilor naţionale şi a celor transnaţionale, astfel încât diversitatea în unitate trebuie să devină 

un aspect cheie în dezvoltarea identităţii europene. 

                                                           
1 V. și Comisia Europeană, Raport Eurydice. Carierele cadrelor didactice în Europa: acces, progres și sprijin, 

2018, http://publications.europa.eu/resource/cellar/435e941e-1c3b-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1 
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- Cunoaşterea europeană – profesorul european trebuie să cunoască şi alte sisteme de 

educaţie din ţările membre, elemente de istorie şi cultură ale acestora, politicile educaţionale 

implementate la nivel european. 

- Multiculturalitatea europeană – un profesor european trebuie să fie conştient că lucrează 

în şi cu grupuri eterogene, ale căror valori istorice, religioase, sociale şi culturale trebuie 

respectate, să răspundă provocărilor tuturor aspectelor multiculturale, să creeze şanse egale 

la educaţie şi formare. 

- Competenţe lingvistice europene – profesorul european trebuie să deţină competenţe de 

comunicare în mai mult de o limbă europeană, aceasta fiind una dintre condiţiile de bază ale 

mobilităţii profesionale. 

- Profesionalismul european – educaţia şi formarea proprie trebuie să îi permită unui 

profesor european să predea în orice altă ţară membră UE. De asemenea,  trebuie să ţină cont 

de o abordare cross-curriculară din perspectivă europeană, să înveţe din tradiţii şi modalităţi 

diferite de educaţie şi formare, să identifice oportunităţile şi să aplice noile tehnologii în 

actul educaţional. 

- Cetăţenia europeană – profesorul european trebuie să acţioneze ca un cetăţean al 

Europei. Trebuie să împărtăşească, să respecte şi să promoveze aceleaşi valori ca şi ceilalţi 

cetăţeni europeni: solidaritatea, drepturile omului, libertatea şi democraţia. 

- Asigurarea calităţii educaţiei şi formării – compatibilitatea între sistemele europene de 

educaţie şi calificare este esenţială. În acest sens, Procesele Bologna şi Copenhaga reprezintă 

un pas important pentru compatibilitatea dintre sistemul de educaţie academic şi cadrul 

european al calificărilor, în sensul că ele contribuie la înlesnirea mobilităţilor profesorilor (şi 

nu numai) la nivelul ţărilor membre UE.2 

 Atâta vreme cât cunoştinţele şi competenţele unui profesor depind de dezvoltarea şi 

formarea continuă, se înţelege că este imperios necesar ca acesta să fie în permanenţă la curent 

cu ultimele cercetări în domeniu şi, nu în ultimul rând, să fie conştient de schimbările în plan 

social. 

În acest sens, Comunicarea Comisiei Europene privind realizarea Spațiului european al 

educației până în 2025 prevede consolidarea eforturilor în curs și dezvoltarea în continuare a 

Spațiului european al educației de-a lungul a șase direcții3: 

1. Calitate – formarea competențelor de bază (inclusiv cele digitale) și transversale; 

                                                           
2 V. şi Schratz, Michael, ”What is a European Teacher? A Discussion Paper”, European Network on Teacher 

Education Policies (ENTEP). 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625&from=EN


2. Incluziunea și egalitatea de gen – strategii solide și incluzive de învățare pe tot parcursul 

vieții cu eliminarea stereotipurilor de gen; 

3. Dubla tranziție verde și digitală – investiții în educație și formare pentru a crește 

numărul de profesioniști; 

4. Cadrele didactice (profesori și formatori) – oferirea de oportunități pentru dezvoltarea 

profesională continuă; 

5. Învățământul superior – accent pe programele de studiu, pe competențele digitale 

avansate; 

6. Dimensiunea geopolitică – o Europă mai puternică la nivel mondial prin consolidarea 

cooperării internaționale în educație și formare. 

Conform documentului de politică menționat, ”profesorii, formatorii și personalul 

educațional se află în centrul educației. (...) Fără profesori și formatori nu pot avea loc nicio 

inovare, nicio incluziune și nici experiențe educaționale transformatoare pentru cursanți. 

Viziunea pentru profesia educațională din cadrul Spațiului european al educației include cadre 

didactice foarte competente și motivate, care pot beneficia de o serie de oportunități de sprijin 

și dezvoltare profesională pe parcursul carierelor lor variate.”4  

La nivel național, în Viziunea și strategia 2018 – 2030 și în Raportul final din data de 

14 iulie 2021 elaborate în cadrul proiectului Președintelui României, România Educată, se 

accentuează rolul fundamental al cadrului didactic pentru îmbunătățirea procesului educațional 

în acord cu politicile europene de dezvoltare. Astfel, acesta trebuie să își asume și să exceleze 

într-o serie de roluri compatibile cu cerințele unui sistem educațional flexibil și adaptabil 

schimbărilor. ”Aceste roluri îl includ pe acela de designer al proceselor de învățare, facilitator 

al învățării, pe cel de conector între actorii interni și externi școlii, pe acela de mentor al elevilor, 

pe acela de inovator în educație, cadrul didactic fiind o persoană care învață pe tot parcursul 

vieții și se adaptează la realitățile cotidiene aflate în schimbare. (...) Toate procesele de formare 

inițială, de specializare sau de formare continuă și structura sistemului de avansare în carieră 

țin cont de nevoia de a forma, de a pregăti și de a avea în sistem cadre didactice care performează 

în rolurile amintite. Acestea au competențe disciplinare și pedagogice adecvate și sunt la curent 

cu cele mai noi studii și cercetări din domeniu”.5 

În analiza de politică educațională pentru România, OCDE a formulat recomandări 

pornind de la rezultatele Proiectului România Educată și de la concluziile consultării publice 

organizate în data de 16 aprilie 2019, la București. Fiecare dintre cele patru documente de 

                                                           
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625&from=EN 
5 http://www.romaniaeducata.eu/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Romania-Educata-14-iulie-2021.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625&from=EN
http://www.romaniaeducata.eu/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Romania-Educata-14-iulie-2021.pdf


politică publică identifică o serie de priorități și măsuri care pot contribui la atingerea 

obiectivelor stabilite de Proiectul România Educată. În Documentul nr. 1, Profesionalizarea 

carierei didactice în România, sunt formulate următoarele recomandări6, prin raportare la 

exemple internaționale concrete, pentru soluționarea cu succes a unor provocări similare celor 

din România: 

Profilurile de competență didactică 

 identificarea competențelor relevante ale profesorilor; 

 diferențierea prin expertiză și roluri; 

 comunicarea cu părțile interesate; 

 alinierea politicilor educaționale la standarde; 

 identificarea de noi profiluri de competență cu părțile interesate, în special cu profesorii; 

 luarea în considerare a diferitelor standarde în funcție de nivelul carierei; 

 asigurarea vizibilității competențelor, prin strategia de comunicare; 

 asigurarea educației inițiale, dezvoltarea profesională și evaluarea cadrelor didactice în 

conformitate cu noile standarde. 

Educația inițială a profesorilor 

 stabilirea cadrului pentru educația inițială a profesorilor, adesea fiind responsabilitatea 

autorităților de învățământ central sau de stat; 

 asigurarea că durata de practică este suficientă; 

 combinarea teoriei cu practica; 

 evaluarea profesorilor candidați în funcție de standardele profesionale; 

 dezvoltarea educației inițiale, pe baza noilor competențe ale profesorilor; 

 creșterea perioadei de practică, în conformitate cu normele europene și OECD; 

 construirea de parteneriate școală-universități puternice pentru a se face practica 

didactică în educația inițială a profesorilor; 

 transformarea definitivatului într-un examen de licență în educația inițială a profesorilor 

și revizuirea evaluării candidaților. 

Dezvoltarea profesională 

 să fie făcută funcție de nevoile de dezvoltare ale profesorilor; 

 stabilirea mecanismelor de asigurare a calității; 

 dezvoltarea profesională la nivel școlar; 

                                                           
6 http://www.romaniaeducata.eu/wp-content/uploads/2020/01/1_Improving-the-Teaching-Profession-in-

Romania_with_infographic.pdf 

http://www.romaniaeducata.eu/wp-content/uploads/2020/01/1_Improving-the-Teaching-Profession-in-Romania_with_infographic.pdf
http://www.romaniaeducata.eu/wp-content/uploads/2020/01/1_Improving-the-Teaching-Profession-in-Romania_with_infographic.pdf


 sprijinirea colaborării între școli; 

 utilizarea datelor pentru dezvoltarea profesională; 

 introducerea cerințelor de acreditare mai explicite; 

 încurajarea colaborării dintre școli și între profesori. 

Sistemul de management al carierei 

 dezvoltarea unei structuri de carieră bazată pe performanță; 

 identificarea și formarea de evaluatori externi pentru profesori; 

 oferirea de căi alternative de predare; 

 evaluarea și promovarea metodelor autentice de predare; 

 dezvoltarea unui nou cadru de profesioniști pentru evaluarea profesorilor. 

Un cadru didactic european este un profesionist în domeniul său, lui îi revine sarcina de 

a înțelege evoluția în disciplina predată și în cadrul psihopedagogiei, de a-și îmbunătăți în mod 

constant competențele în aceste domenii, de a-și actualiza practicile didactice prin înțelegerea 

și însușirea celor mai relevante metode de facilitare a procesului învățării. Și, dincolo de toate 

acestea, este esențial pentru fiecare dintre noi să conștientizăm că profesia didactică implică nu 

doar cunoştinţe şi competenţe, ci şi experiențe și valori împărtășite, atitudine, devotament, 

flexibilitate și inovație în actul educațional. Tocmai de aceea, școala trebuie să aibă nu numai 

calitatea de furnizor de educație inițială, cât mai ales pe aceea de centru de resurse de învățare 

continuă. 
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