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O FILĂ DIN ISTORIA NEAMULUI GORJENESC 

-proiect educațional- 
 
Inspector școlar pentru învățământul primar, 

prof. Ana- Georgiana Diaconu- Stoica 

 

           Dascălul, chipul blajin al educației, este și va rămâne persoana care sculptează 

caractere și formează personalitatea copilului. El este omul care transformă visele în realitate 

și transmite cu har și înțelepciune tainele științei. 

           Fiecare dintre noi purtăm în suflet amintirea anilor din copilărie. La baza formării 

noastre a stat neîndoielnic un dascăl. Iar primul dascăl care ajută copiii să descopere misterele 

lumii este învățătorul. 

           Deși tehnologia este acum primordială în viața copiilor, noi, stimați învățători, avem 

menirea de a le face cunoștință acestora cu lucruri minunate care par a fi uitate.  

           Prin acest proiect, dorim să scoatem copiii din zona de confort, din mediul în care iși 

desfășoară activitatea zilnică și să le facem cunoscut acest tezaur, prin desfășurarea de 

activități care să contribuie la regândirea raportului elev-istorie, în sensul cunoașterii 

trecutului, cultivării atașamentului față de moștenirea culturală a județului Gorj, încurajarea 

interesului pentru studiul istoriei, cultivarea toleranței și a responsabilității  față de valorile 

poporului român în plan cultural, aprecierea valorilor trecutului prin raportare la actualitate, 

aducerea în prim-plan a tradițiilor și obiceiurilor din timpuri străvechi, datoria morală de a 

acționa în sensul valorificării pozitive a experienței acumulate de generațiile trecute și de a 

adauga noi valori. 

            Suntem convinşi de faptul că, dezvoltând în viitorii cetăţeni respectul şi mândria 

apartenenţei naţionale, îi vom pregăti pentru a se integra activ într-o lume democratică, 

interdependentă, a schimbărilor rapide.  

           Educatorul tuturor timpurilor este cel care se gândeşte şi la sensibilizarea comunităţii 

în care trăieşte. În acest scop, ne-am propus realizarea  unor activităţi comune la care să 

participe elevi, părinţi, învățători,  profesori de istorie, membri ai Comunității Locale, dascăli 

pensionari, muzeografi.  

    Considerând educaţia ca agent cheie al schimbării, am urmărit să deplasăm accentul de 

pe caracterul informativ al educaţiei pe cel formativ, creând cadrul de formare şi dezvoltare a 

competenţelor, precum şi de practicare a valorilor democratice prin activităţi educaționale 

nonformale.     
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Scopul proiectului este dezvoltarea spiritului civic și formarea unor valori morale prin 

familiarizarea  elevilor cu trecutul glorios al strămoșilor noștri, realizarea de conexiuni şi 

legaturi între oameni, locuri, timpuri şi evenimente petrecute; preţuirea şi dragostea de frumos 

faţă de personajele/personalitățile istorice, monumentele istorice şi culturale vizitate, faţă de 

obiceiurile şi tradiţiile județului nostru. 

Printre obiective amintim:  

 conştientizarea datoriei pe care o are fiecare generaţie în a păstra şi a transmite mai 

departe, în timp, creaţia materială şi spirituală a locului în care trăim; 

 dezvoltarea unei atitudini pozitive, deschise spre perspectivele multiple ale istoriei, 

activism şi responsabilitate civică;  

 încurajarea elevilor pentru cercetarea istorică; 

 acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, literaturii, artei, culturii, vieții 

sociale; 

 abordarea fenomenelor/proceselor istorice din perspectiva inter- și pluridisciplinară; 

 dobândirea unei atitudini de respect faţă de trecutul inaintașilor noștri; 

 dezvoltare abilităţilor de comunicare, a elementelor de interpretare scenică; 

 încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educațional în afară spațiului 

școlar; 

 asumarea trecutului istoric.  

            Proiectul îşi propune implicarea elevilor din învățământul primar într-o serie de 

acţiuni realizate în colaborare cu parteneri locali, în vederea cunoaşterii valorilor istorice 

locale. 

            Vrem să restabilim valorile morale în viața elevului, în sensul cunoașterii trecutului, 

cultivării atașamentului față de moștenirea culturală a județului Gorj, încurajarea interesului 

pentru studiul istoriei, cultivarea toleranței și a responsabilității față de valorile poporului 

român în plan cultural, aprecierea valorilor trecutului prin raportare la actualitate, cunoașterea 

tradițiilor și obiceiurilor din timpuri străvechi, datoria morală de a acționa în sensul 

valorificării pozitive a experienței acumulate de generațiile trecute și de a adauga noi valori. 

Activitatea 1 - Dascălul, spiritul neamului românesc           

Descriere: 

             Activitate defășurată în pragul zilei de 5 Octombrie - Ziua Educației, sub forma unei  

mese rotunde la  Muzeul Județean Gorj, după următoarea structură:        

● Prezentarea proiectului ,,O filă din istoria neamului gorjenesc’’; 

● Dascălul de azi, dascălul de altădată – model pentru fiecare – prezentări; 
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● Să descoperim istoria împreună! - prezentarea unei lecții de istorie; 

● Cultură, tradiție și istorie în Gorj – alocuțiuni; 

● Discuții. 

Activitatea 2 - Să descoperim istoria împreună!  

            Descriere: 

            Activitățile se vor desfășura sub forma lecțiilor de istorie folosind tematici liber alese, 

pe parcursul anului, în afara spațiului școlar. 

             Exemple: 

● Filme și documentare istorice care reconstituie evoluția societății noastre; 

● Lectii deschise la muzee, case memoriale, monumente, cule, zone urbane și rurale încărcate 

de istorie;  

● Lecții de istorie relatate de bătrâni ai satului, veterani, profesori de specialitate, muzeografi, 

invitați ai comunitații locale, etc. 

Activitate 3 - Povești la ,,gura sobei’’   

     Descriere: 

             Activitățile se vor desfășura sub forma unor scenete, șezători, punându-se accentul pe 

elementele de interpretare scenică. 

            Exemple: 

● Șezători care să reflecte imaginea gorjeanului de altădată, obiceiuri și tradiții; 

● Punerea în scenă a unor fragmente din istoria, literatura română; 

● Scurte dialoguri cu conținut istoric; 

● Realizarea unor spectacole de teatru și prezentarea lor publicului, etc. 

Activitatea 4 - Istoria e în mâna omului! 

Descriere: 

               Activitățile se vor desfășura sub forma atelierelor de lucru, activități practice, în 

diverse locații  din afara spațiului școlar, pe perioada derulării proiectului, abordând tematica 

acestuia. 

             Exemple:  

● Ateliere meștesugărești - realizarea de preșuri din pănuși, împletirea de coșuri din nuiele, 

cusături cu modele gorjenești; 

● Tainele ceramicii preistorice – olărit; 

● Cioplirea lemnului – linguri, șindrile, cruci, porți, scăunele folosind modele tradiționale; 

● Ateliere de pictură care să reflecte imaginea de ieri și de astăzi a localității, a personajelor 

istorice, etc; 
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● Ateliere de sculptură, etc. 

Activitatea 5 - Tunelul timpului – sunt un personaj din istoria neamului meu 

Descriere: 

               Activitățile vor avea loc în diferite locații istorice din județ, pe perioada întregului an 

școlar și se va desfășura sub forma unui carnaval. 

               Exemple: 

● Prezentarea costumelor populare tradiționale gorjenești – cântece, dansuri, recitări; 

● Prezentarea costumelor unor personalități istorice și scurte dialoguri / monologuri 

/prezentarea personajului pe care-l reprezintă; 

● Domnițe la castel – dansuri de epocă; 

● Eroi ai neamului - prezentarea uniformelor militare, scene din lupte, etc. 

Activitatea 6 - Istoria va dăinui! 

Descriere: 

       Activitatea se va desfășura în luna iunie și urmărește evaluarea proiectului. 

       Exemple: 

● Concurs pe teme de istorie pentru elevii din clasa a IV- a;  

● Realizarea unor expoziții de fotografii, desene, picturi, a unui film care să cuprindă 

momente din timpul activităților, etc. 

● Prezentarea unor articole, impresii și publicarea lor în Revista Inspectoratului cu scopul 

popularizării rezultatelor proiectului. 

 

Aspecte practice și logistice necesare pentru implementarea proiectului: 

 Instituțiile școlare din județul Gorj care vor să participle la desfășurarea 

proiectului, vor încheia Acorduri de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 

Gorj. 

 Fiecare instituție parteneră va desfășurarea activitățile educative în regim propriu.  

 Activitățile sunt independente unele de altele. 

 Activitățile pot conține și elemente combinate. 

 Se desfășoară în afara spațiului școlar. 

 Desfășurarea lor are loc după ce în prealabil este anunțat inițiatorul proiectului. 

 Rezultatele activităților educaționale desfășurate cu elevii vor fi postate pe grupul 

de Facebook -Învățământ Primar Gorj accesând link-ul: 

https://www.facebook.com/%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2n

t-primar-Gorj-100109085636823  
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DASCĂLUL, SPIRITUL NEAMULUI 
 

Inspector școlar pentru învățământul primar, 
prof. Ana- Georgiana Diaconu- Stoica 

 
 

Inspectoratul Școlar Județean Gorj derulează, în anul școlar 2021-2022, proiectul 

educațional "O filă din istoria neamului gorjenesc". Cum anual se celebrează Educația la data 

de 5 Octombrie, prima activitate a acestui proiect a avut loc pe data de 4 octombrie, fiind 

organizată masa rotundă cu tema "Dascălul, spiritul neamului românesc". 

La activitatea desfășurată la Muzeul Județean de Istorie "Alexandru Ștefulescu" au 

participat circa 30 de persoane, majoritatea fiind profesori din învățământul primar. 

Din paleta de activități derulate, amintim:  

- Prezentarea proiectului "O filă din istoria neamului gorjenesc" de către inspector 

școlar Diaconu Georgiana, care a insistat asupra rolului învățătorului în formarea 

personalității elevului. Domnul inspector școlar istorie-geografie prof. Nicolae NEGREA, a 

vorbit despre educația desfășurată de-a lungul istoriei în țara noastră. Doamna prof. Angelica 

NECȘULEA- inspector școlar proiecte educaționale face o deosebită prezentare a dăscălițelor 

din România, vorbește despre primele reuniuni educative organizate de femei dar și despre 

prima școală de fete. Doamna învățătoare pensionară Groza Dumitra a încântat participanții 

cu o creație proprie în versuri. Domnul prof. înv. primar Croitoru Alexandru vorbește despre 

dascălul de azi, dascălul de altădată. 

- "Să descoperim istoria împreună" - un "arc peste timp", un liant între trecut și prezent 

- prezentarea unei școli vechi, acum muzeu local (Școala Generală Tunși - Țicleni), dar și a 

unei lecții moderne (interactive) la Școala Generală "Alexandru Ștefulescu" din Tg-Jiu 

(activitate desfășurată de profesor învățământ primar Văgăună Anca).  
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La activitate au participat și inspector școlar Otilia Giurca și inspector școlar general 

Dana Constantinescu, care este de părere că la baza formării noastre a stat neîndoielnic un 

dascăl. Iar primul dascăl care ajută copiii să descopere misterele lumii este învățătorul. 

Educația trebuie să rămână dezideratul absolut al societății românești, chiar și în aceste 

vremuri greu încercate, noi toți avem obligația de a face tot posibilul în acest sens. 
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DĂSCĂLIȚA 

Înv. Dumitra Groza 

( Tg-Jiu, 5 octombrie 2021) 

(De ziua Educației, Muzeul Județean Gorj) 
 

 
De ceva timp mă tot gândesc 
La anii ce se regăsesc 
În amintiri nenumărate 
Ce îmi învie-n minte toate. 
 
Când a trecut juma’ de veac...?! 
Îmi vine greu să mă împac, 
Cu gândul că viața s-a dus, 
Ca Soarele către Apus. 
 
Mai e ceva, dar nu prea mult 
Și câte am mai petrecut! 
Lucrând o viață cu copii, 
E logic ca tânăr să fii! 
 
Sufletul nu îmbătrânește: 
Dimpotrivă, întinerește 
Și face distincții mereu, 
Creat de Bunul Dumnezeu, 
 
Să trăiască-n veșnicie 
Pentru  Cereasca Împărăție, 
Dar să fie mai conștient 
Mergând mai mult pe drumul drept, 
 
Pentru întoarcerea „Acasă”, 
Să-și facă viața frumoasă, 
Să-și pregătească dinvreme,   
Merinde spre-a nu se teme! 
 
Nu știu când anii au trecut, 
Dar am copilărit mai mult! 
Lucrând mereu cu „îngerași”, 
Să-îmbătrânești, nu te lași, 
 
Că sufletul lor curat, 
Nobil și nevinovat, 
Te-întinerește și pe tine 
Făcându-te să te simți bine.            
 
Copil am fost și-o să rămân, 
Că niciodată nu-s bătrân(ă), 
Chiar dacă m-am născut demult 
Și chiar prin multe am trecut! 
Îmi văd a mea copilărie 
Cu-atât de multă bucurie..., 
Cum anii de școală au trecut, 
Și-am luat-o de la început, 

Că am crescut frumos și bine, 
Educați cum se cuvine, 
Pentru o viață aleasă, 
Ce părea și luminoasă... 
 
Eram copii, printre copii, 
Puțin mai mari, dar tot zglobii, 
Cu chef de viață și frumoși, 
Cu suflet blând, prietenoși. 
 
Am învățat cât am putut 
Și dintr-o dată ne-am văzut, 
Ațintiți de ochi curați 
Și complet nevinovați, 
 
Ce-și puneau nădejdea toată 
Într-o persoană educată, 
Ce stătea, demn, în fața lor, 
Gata să-le-ofere ajutor 
 
În tot timpul și-n orice loc, 
Era acolo, în mijloc, 
Pusă parcă să vegheze 
Și mereu să îi ghideze, 
 
Spre idealuri înalte 
Și...să îi învețe carte! 
Cu multă responsabilitate, 
I-am pregătit cu de toate: 
 
Să scrie și să citească 
Și corect să socotească, 
Să învețe cât mai multe 
Cunoștințe, pe-întrecute: 
 
De istorie, geografie, 
Desen și caligrafie, 
Muzică, bună purtare, 
Demnă pentru fiecare, 
 
Să se exprime corect, 
La toate să țină piept; 
Să muncească cât de greu, 
Dar cu nădejdea-n Dumnezeu, 
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România s-o iubească, 
Pentru ea mult să trudească: 
C-am luat-o cu împrumut, 
De la cei ce ne-au crescut 
Ca s-o lăsăm moștenire, 
Celor cu bună simțire 
Pentru glia strămoșească 
Și cultura românească, 
 
Să păstrăm cu strășnicie 
A ei mare bogăție 
De credință și tradiții, 
Cum ne-au educat părinții. 
 
Prin toată țara i-am plimbat 
Și peste tot le-am arătat 
Atâtea frumuseți ce sunt 
Pe al nostru sfânt pământ. 
 
Să fie mândri că-s români, 
Să nu se plece la străini, 
Că mulți și-ar fi dorit să fie 
Români, în mândra ROMÂNIE! 

 
Numai că unii am apucat, 
Bezna în care ne-au băgat 
Ateii cei neinstruiți, 
Ce peste noapte-au fost școliți! 
 
Dar am avut grijă mereu 
Să nu-L ignor pe Dumnezeu 
Și să Îl așez, tacit, 
Mereu, la locul potrivit! 
 
La întrebări stânjenitoare, 
Le răspundeam printr-o întrebare, 
Care i-a făcut să vadă 
Adevărul, și să creadă! 
 
Mulți copii am modelat, 
Primind mai mult decât am dat 
Și-avem imensa bucurie, 
Că am clădit o temelie, 
 
Nu pe nisip, ci pe stâncă, 
Ce nu se clatină, fiindcă, 
Am așezat cu măiestrie 
Beton armat la temelie! 
 
Am crescut cu copiii deodată  
Și ne-am format viața toată, 
Experiență-am acumulat 
Și multe roade-am adunat. 
Ei au crescut rânduri, rânduri 
Și noi am rămas pe gânduri... 
Am luat-o de la început 
Și-alți copii buni am crescut. 

 
Am fost „mama de la școală” 
Și, de faci o socoteală, 
Patru clase, și chiar după, 
I-am ținut mereu sub lupă, 

 
Chiar mai mult decât părinții 
I-am privit cu ochii minții, 
Analizând pe fiecare, 
Urmărind orice mișcare. 
 
Le simțeam sufletul curat, 
Zâmbetul cald, nevinovat, 
Bucuria de pe față 
Sau plânsul de dimineață. 
 
Plecam de-acasă îngrijorată 
Și mă trezeam în RAI deodată, 
Cu zeci de ochi, limpezi, frumoși 
Ce mă priveau mai curioși. 
 
Uitam îndată supărarea, 
Lăsam afară întristarea 
Și le zâmbeam cu bucurie, 
Ca încrezători să fie, 
 
Că e persoana potrivită 
Și poate cea mai nimerită, 
Pentru a-i supraveghea 
Și pentru a-i educa, 
 
Să fim modelul de urmat 
Pentru care am luptat 
Zile întregi și nopți de-a rândul 
Și cu fapta și cu gândul, 
 
Să nu ne-abatem niciodată 
De la viața minunată, 
Dată de Bunul Dumnezeu 
Pentru-a ocoli orice rău. 
 
Să-luăm din viață tot ce-i bun, 
Să mergem pe frumosul drum, 
Iar partea plină de pahar, 
Să o vedem, chiar de, măcar, 
Ar fi o simplă picătură 
Noi să îi dăm altă măsură, 
Că nu e gol...chiar de nu-i plin, 
Să fim încrezători deplin, 
 
Că orice lucru cât de mic, 
Nu înseamnă că nu-i nimic, 
Ci este o realitate,           
Ce poate merge mai departe. 
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De vom gândi frumos mereu 
Și cu credință-n Dumnezeu, 
Lumea-întreagă vom schimba, 
Și chiar Planeta vom ajuta. 
 
Câte spectacole n-am dat... 
Și câți cu drag ne-au admirat, 
Apreciindu-ne bucuria, 
Trăind cu noi copilăria. 
 
Nu cunosc vreo meserie 
Care ar putea să fie 
Mai nobilă și mai frumoasă, 
Din toate cea mai aleasă: 
 
Să lucrezi cu copilași, 
Curați ca niște îngerași, 
Frumoși ca florile de mai, 
Când cade roua peste plai! 
 
Cei ce  ne-am pensionat, 
Destul de mult ne-am întristat 
Au rămas doar amintirile 
Și mai păstrăm diplomele. 
 
Și ele uitate-ntr-un sertar, 
Înghesuite-n vreun dosar, 
Care-a și fost abandonat; 
Și cât de greu le-am adunat...! 
 
Câte emoții am trăit         
Și cât de mult am mai muncit, 
Să pregătim învingători 
Ce au ajuns biruitori. 
 
La câte concursuri au participat 
Și câte diplome au luat, 
Aveam emoții împreună 
Împărtășind orice cunună.  
Erau atât de bucuroși, 
Când se-ntorceau  victorioși. 
Eu eram  mândră de ei, 
Ca și cum ar fi copiii mei. 
 
Și astăzi când aud de bine  
Îmi saltă inima în mine, 
Că am contribuit și eu  
Și bucuria-o-port mereu. 
 
M-am întâlnit și de curând, 
Cu foști elevi, rând pe rând, 
Care mult s-au bucurat 
Și cu drag m-au salutat, 
 
 
 

Chiar și cu o doctoriță,  
Purtând de mână o fetiță: 
Am aflat cu încântare, 
Că-i medic într-un spital mare. 
 
Cât de mândră-am fost de ea  
Și pare că o văd aievea,  
Cum  ieri era o școlăriță, 
Cu părul prins într-o codiță, 
 
Cu ochi frumoși și dinți curați 
Cu strungă, erau minunați! 
Isteață foc și jucăușă, 
Minionă, precum o păpușă. 
 
Îmi zâmbea mereu voioasă, 
Era atâta de frumoasă... 
Când un liceu bun a terminat, 
A spus ceva ce m-a marcat. 
 
S-a adresat serioasă 
Dirigintei ei,(sora mea)în clasă: 
„Dacă în urmă privesc 
La dascăli și îmi amintesc, 
 
Că nimeni nu-i ca „Doamna mea” 
Și-oricât de mult aș încerca 
Să îi găsesc asemănare, 
A fost și este: Doamna Învățătoare!” 
 
Nici nu i-am spus că am aflat, 
Dar cât de mult  m-am bucurat, 
Că am fost un model pentru ea 
Și-n multe m-a putut imita. 
Din atâția profesori minunați, 
Care de care mai titrați, 
Ea și-a amintit de mine, 
Că primii pași i-a pornit bine 
 
Și că un merit poate am și eu, 
Cea care m-am străduit mereu, 
Să-i cresc cât de bine am putut, 
Deși i-am luat„ cu împrumut”,      
 
 
Să îi educ cum pot mai bine 
Ca să vadă orișicine, 
Că au „cei 7 ani de-acasă” 
Și o creștere aleasă. 
 
Îmi sorbeau vorbele toate 
Și n-am auzit „nu se poate”, 
Dimpotrivă, tot ce-am spus, 
Chiar la inimă și-au pus. 
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Mă urmăreau cu privirea, 
Vedeam în ochii lor uimirea, 
Când răspundeam cu bunătate, 
La întrebările lor toate. 
 
I-am obișnuit întotdeauna 
Să capete curaj întruna 
Și să mă-întrebe orișice 
Fără nicio opreliște, 
 
Dar întrebări de bun-simț, 
La care nu răspund părinții, 
Și au aflat întâmplător, 
Având nevoie de-ajutor. 
 
Nu le-am refuzat nimic 
Le-am explicat câte un pic, 
Le-am fost și dascăl și părinte, 
Doar să meargă înainte. 
 
Voiam să îi învăț de toate: 
Chiar și în pauză aveam parte 
De o mare bucurie, 
Că mi se confesau mie. 
 
Eram „prietena mai mare”, 
Ce știa pentru fiecare 
O vorbă bună și-înțeleaptă, 
Uneori spusă în șoaptă, 
Alteori chiar la ureche 
Cu-o-ncredere fără pereche; 
Printr-o singură clipire, 
Simțeau atâta iubire. 
 
Am scos din toate, doar  ce-i bine, 
Să aibă încredere în sine, 
Să fie pozitivi mereu 
Și să ignore tot ce-i rău. 
 
Am căutat să văd „talantul” 
Unul, mai mare decât altul, 
Doar să nu fie îngropat 
Și importanță a căpătat. 
 
 
Fiecare în felul său  
E dăruit de Dumnezeu, 
Cu acel ceva anume, 
Cu care a venit în lume. 
 
Trebuie doar să ne-aplecăm 
Și permanent să cercetăm, 
Că orice copil are un dar, 
De care unii n-au habar, 
 
 

Pentru că trec nepăsători 
Neștiind că sunt păstori, 
Ai îngerașilor cuminți, 
Ignorați chiar de-unii părinți, 
 
Ce nu își fac timp pentru copii, 
Văzându-i ca pe jucării 
Pe care le-au primit în dar, 
De-care se ocupă tot mai rar. 

De-ar știi ce pierd fără să vrea  
Căutând să-și crească averea,           
Și se trezesc târziu deja 
Și nici nu mai pot repara 
 
Prăpastia fără sfârșit, 
Nici locul cel mai potrivit 
Și munca lor s-a dus în van, 
Chiar dacă-au strâns ban peste ban. 
 
Dascălul a suplinit 
Părinții ce s-au grăbit  
De a-i eticheta mereu: 
Că este „un copil prea rău”. 
Cât aș fi vrut să-i iau acasă, 
Să îi așez la a mea masă, 
Să-i învăț o rugăciune, 
Și să le spun vorbe bune, 
 
Nu doar să îi instruiesc, 
Ci mai mult să investesc 
În sufletul lor fragil 
Curat ca roua de april. 
 
Cu mulți mă întâlnesc adeseori 
Și vrând-nevrând mă trec fiori, 
Când văd pe-ai mei elevi cuminți, 
Că sunt la rândul lor părinți. 
 
Și ei  s-au maturizat 
Și-ncet-încet s-au transformat; 
Doar ochii nu li s-au schimbat 
Și îmi zâmbesc ca și-altădat’ , 
 
 
Având  aceeași bucurie, 
Rămasă ca-n copilărie, 
Atunci când mă priveau cu drag, 
Când apăream voioasă-n prag. 
 
Alții... duc nepoți de mână 
Și când îi văd, mă simt bătrână, 
Dar mă prezintă cu-încântare: 
„E...Doamna mea Învățătoare!” 
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Mă îndepărtez cu ochi senini 
Și de lacrimi limpezi plini 
Și-i văd pe-acești bunici frumoși 
Ce par acum misterioși 
 
Plimbând și ei mici îngerași 
Ce țopăie drăgălași; 
Mi se derulează în minte 
Prezentarea lor fierbinte, 
 
Spusă cu-atâta căldură 
Și cu-n surâs pe măsură, 
Care mă face să zâmbesc 
Și pe loc să întineresc! 
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TINERELE DIN OLTENIA ȘI  ÎNVĂȚĂMÂNTUL  SUPERIOR 

                                                                 
                           Inspector școlar proiecte educaționale,  

Necșulea Angelica 

 

 
               Universitățile românești și-au deschis porțile pentru fete la sfârșitul secolului al XIX-

lea, fiind un bastion masculin greu de cucerit, dar nu imposibil. Un proiect legislativ nereușit a 

aparținut lui Vasile Conta în 1880 și a prevăzut înscrierea fetelor doar la Facultatea de Medicină, 

un an mai târziu, fetele cu diplomă de bacalaureat se puteau înscrie și la Facultatea de Litere, 

Medicină și Drept. Pătrunderea fetelor așa de timid în învățământul superior s-a datorat 

menținerii în mentalul colectiv a imaginii tradiționale a femei1, însă modernizarea societății  a 

făcut ca educația fetelor să devină necesară, comparabilă cu cea a bărbaților. Accesul fetelor în 

universități a determinat unele voci masculine să se îndoiască de capacitatea intelectuală a 

acestora ,,cea mai mare parte merg la universitate mai mult pentru căpătuială, adică pentru a-și 

arvuni un tovarăș care să puie capăt  singurătății și învățăturii”2. Cu toate obstacolele, numărul 

fetelor care s-au înscris la Universitatea din București în perioada 1893- 1914 a crescut de cinci 

ori comparativ cu numărul studenților care însă s-a dubla . 

        Dacă ne raportăm la studenții înscriși la Universitatea din București, prezența fetelor 

era modestă, majoritatea optau pentru Facultatea de Litere sau Științe, domenii ce le pregătea 

pentru învățământ. Cariera didactică era profesia căutată și acceptată de societatea românească, 

bine remunerată3, oferea fetelor un bun statut social. O alternativă la cariera didactică era 

activitatea în domeniul medical, unde femeile făceau o bună impresie ,,o doctoreasă este mult mai 

stimată de clientele ei. Cu toată deschiderea universităților spre femei, s-a menținut mult timp 

diferențierea între cele două sexe, ca un semn al dominației masculine într-o lume care nu le mai 

aparținea în mod exclusiv. Întreg traseul educațional urmat de fete în epoca modernă, a arătat că 

nu a existat o inferioritate intelectuală a femeii, iar superioritatea masculină nu era decât un mit al 

epocii, făurit de bărbați pentru bărbați. 

                                                           
1 Termenul viza femeia – mama, soție și gazdă perfecta, iar educația era o necesitate ce decurge de aici. În gândirea 
tradițională, școala pentru fete trebuia să aibă un rol practic, să le pregătească pe femei pentru viața de familie. 
2 Cristina Gudin, „Femeile și universitatea din București în epoca modernă” în Orizonturi și direcții în cunoașterea 

istorică, București, 2009, p. 69.  
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 O analiză a anuarelor Universității din București între anii școlari 1892-18934 și 1912-

19135 scoate la iveală o tranziție de la un mediu în care studenții reprezentau regula iar studentele 

excepția la un mediu în care și studentele își găsesc un loc, chiar dacă erau în continuare 

minoritare. În acea perioadă, Universitatea din București avea în componență următoarele 

facultăți: Drept, Litere și Filosofie, Medicină, Științe și Teologie. Din analiză va fi exclusă 

Facultatea de Teologie deoarece cursurile acesteia erau destinate doar bărbaților care urmau să fie 

preoți, femeile fiind excluse.În ansamblu, situația generală s-a îmbunătățit semnificativ în 20 ani 

în privința accesului femeilor la studii universitare. Creșterea numărului atât a studentelor înscrise 

cât și a licențiatelor a fost mai accelerat decât în cazul bărbaților. Acest lucru reprezintă o 

consecință a legii privind învățământul secundar și superior din anul 1898 prin care s-a stabilit 

înființarea de școli secundare de fete de gradul II. Astfel și femeile puteau susține bacalaureatul 

pentru a se putea înscrie la facultate. Până atunci, doar cele care absolveau școli echivalente 

liceelor, fie private în țară, fie în străinătate sau își completau studiile în particular puteau susține 

bacalaureatul. Însă, din motive financiare, numărul acestora era extrem de redus. Un exemplu 

este anul 1896, când au luat examenul de bacalaureat în sesiunea din vară 326 de elevi dintre care 

61 de fete iar în toamnă 83 de elevi dintre care 10 fete.6 Din cele 71 de fete, 21 au terminat la 

liceele de stat iar 50 în învățământul privat. Pentru Oltenia, avem Pensionul Mărăcinescu din 

Craiova, unde în vară s-au înscris la examenul de bacalaureat două eleve fără a promova, iar în 

toamnă tot două eleve7, o elevă s-a retras și una a promovat urmând să se înscrie la Universitatea 

din București. Clasamentul pe medii la sesiunea din iunie 1896 indică și două fete, în poziția 

patru și șapte.8           

 Elena  Stăncescu a fost una dintre primele femei cu titlul universitar din Oltenia. Într-o 

perioadă când femeile erau îndrumate să studieze limbile străine, muzica, pictura, Elena decide să 

urmeze Facultatea de Filosofie și Litere, secția Istorie, din cadrul Universității din București. 

După terminarea facultății (1895) devine profesor la Externatul de Fete Regina Elisabeta din 

Craiova iar din 1911, director9. Prin ambiție și multă muncă a reușit din școala de fete să ridice 

un liceu cu patru clase, sală de sport și  festivități10.  

                                                           
4 Anuarul Universității din București pe anul școlar 1892-1893, 1893.  
5 Anuarul Universității din București pe anul școlar 1912-1913, 1913. 
6 Anuarul Universității din București, 1896- 1897, București, 1897, p. 109. 
7 Ibidem, p. 109. 
8 Ibidem, p. 110, Mărăcinescu Aura -8,95 și Dumitrescu Lucreția 8,65. 
9 Arhivele Olteniei din 1928, articol scris de D.  A. Fotino, Elena Stăncescu, p. 166. 
10 Ibidem, p. 166. 
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MODALITĂŢI DE PETRECERE ORGANIZATĂ A TIMPULUI LIBER 

 
Prof. înv. primar Vulpe Daniela, 

 Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Tg-Jiu 

 

 Legătura între succesele şcolare ale copiilor şi modul lor de a-şi petrece timpul liber 

este evidentă. De aceea organizarea timpului poate fi de multe ori cheia succesului în viaţă. 

Dacă în petrecerea timpul la şcoală copilul este ghidat de un program stabilit de doamna 

învăţătoare, organizarea timpului liber al copilului ţine foarte mult de părinţi. Ei sunt cei care 

îl pot ghida şi orienta spre petrecerea timpului liber într-un mod cât mai eficient, astfel încât 

acesta să constituie un prilej de deconectare pentru copil, să contribuie la dezvoltarea sănătaţii 

psihice şi fizice a copilului, să fie un mijloc de unificare a familiei şi a grupului din care face 

parte copilul.  

 Părinţii trebuie să urmărească pas cu pas timpul liber al elevilor pentru a introduce, cu 

ajutorul acestuia, un program potrivit de viaţă pentru copil şi a veghea ca el să fie respectat. 

Este cel dintâi lucru pe care-l avem de făcut pentru a-l învăţa pe acesta să preţuiască timpul şi 

pentru a-l feri de o viaţă dezordonată şi delăsătoare. Un program precis şi potrivit vârstei lui, 

care să prevadă alternarea orelor de muncă, odihnă şi distracţii contribuie mult la disciplina lui 

la dezvoltarea fizică şi psihică. Timpul liber al elevilor mai poate fi organizat de şcoală prin 

diferite activităţi extracurriculare cum ar fi activităţi turistice, sportive, agrement, excursii, 

etc. şi mai poate fi autoorganizat, timpul petrecut cu prietenii în excursii, plimbări, la 

aniversări) şi singur  prin studiu, relaxare, televizor sau computer. 

 Managementul timpului implică o optimizare a proiectării şi planificării activităţii de 

conducere şi are ca etape stabilirea obiectivelor, etapizarea activităţilor la nivelul zilei şcolare 

şi stabilirea ordinii de priorităţi cu privire la organizarea acţiunilor concrete. Principiile 

managementului timpului liber se înscriu pe următoarele aliniamente interogative (Iosifescu, 

2001, p. 72): ce sarcini avem de rezolvat, care este ordinea de priorităţi, în cât timp trebuie 

rezolvată fiecare sarcină, ce instrument avem prin intermediul căruia monitorizăm realizarea 

sarcinilor şi modul în care ne-am planificat activitatea. 

 Pe copii nu prea îi învaţă nimeni cum să îşi organizeze timpul. Educaţia despre 

organizarea timpului se reduce la anumite „trimiteri” de genul  „grăbeşte-te acasă pentru că ai 

de învăţat”, „treci la învăţat”, „nu ţi-ai organizat timpul, de aceea nu ţi-ai terminat temele nici 

până acum”, „eşti un puturos şi de aceea ai numai note mici”, „nu ştiu ce să mă fac cu tine 

pentru că nu termini nimic”, „de ce nu ţi-ai făcut ordine în camera ta” etc (Raţă, 2007, p. 87). 
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 Aceste tipuri de remarci nu ajută copilul în organizarea timpului, în general şi nici în 

petrecerea timpului liber astfel încât să-i ajute să se dezvolte ca oameni responsabili, plăcuţi, 

veseli şi bine dispuşi. Diferenţele dintre realizările elevilor poartă pecetea  modalităţii de 

gestionare a timpului total. Educarea copilului pentru a-şi forma capacitatea de gestionare a 

timpului în general, şi a timpului liber în special, începe în familie, încă de mic când fiecare 

membru al familiei primeşte sarcini precise, bine ancorate în timp, cu termene de execuţie 

concrete. 

 Rolul părinţilor în structurarea timpului liber al copiilor contribuie la formarea 

capacităţii de gestionare a timpului liber prin: stabilirea sarcinilor, controlul permanent al 

realizărilor şi nerealizărilor, stimularea alegerii responsabilităţilor, obligaţiilor, sarcinilor. 

Rolul şcolii în structurarea timpului liber al copiilor prin cadrele sale didactice începând cu 

cele de la grădiniţă şi până la învăţământul universitar ajută copiii/ elevii/ studenţii să-şi 

formeze capacitatea de organizare a timpului. Modalitatea de gestionare a timpului, pentru 

elevul integrat în procesul instructiv-educativ depinde atât de preocupare cadrelor didactice şi 

a părinţilor cât interesul manifestat de elevi, de capacitatea lor de supunere şi acceptare a 

programelor de lucru. 

 Clubul Copiilor reprezintă unitatea şcolară care se ocupă de educaţia nonformală a 

tinerei generaţii prin care se aprofundează şi se completează cunoştiinţele dobândite în şcoală. 

Scopul activităţii în această instituţie este ocuparea utilă, eficientă şi plăcută a timpului liber 

al copiilor, sub îndrumarea competentă şi pasionată a cadrelor didactice cu reale 

disponibilităţi. 

 Palatul Copiilor este soluţia inteligentă pentru petrecerea timpului liber al copiilor şi 

adolescenţilor între 5 şi 18 ani. Cu o tradiţie veche, cu profesori experimentaţi şi pasionaţi, 

diverse domenii de interes sunt astfel gândite încât să trezească interesul oricărui tânăr. Copiii 

zilelor noastre sunt curioşi, inteligenţi, veseli, creativi, de aceea Palatul copiilor este locul 

unde pot să-şi pună în evidenţă inteligenţa, creativitatea, curiozitatea, momentele care să îi 

pună în valoare şi recompensele care să-i motiveze.    

 Putem concluziona prin fatpul că este necesar să creăm elevilor posibilităţi de 

destindere și repaus pentru a asigura regenerarea, întrucât activitatea şcolară solicită îndeosebi 

intelectul. Trebuie promovată în timpul liber mai mult educaţia fizică şi cea estetică spre 

`compensare` şi să folosim multiplele activităţi la care m-am referit pentru dezvoltare. 
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ÎNVĂȚAREA EXPERENȚIALĂ 

 

Prof. înv. primar: Gogelescu-Bădița Ana-Maria 

Școala Gimnazială ”Pompiliu Marcea”, Tg. Jiu 

 

Învățarea experiențială este procesul prin care cunoașterea este creată din experiența 

directă, adică "a învăța din experiență". 

Ea este înrudită cu educația experiențială, învățarea prin acțiune, prin aventură, prin 

liberul arbitru, prin cooperare și prin serviciul în folosul comunității 

Elevii practică frecvent o învățare experiențială în care pot parcurge cele patru etape  

descrise de Kolb în Ciclul Învățării Experiențiale: 

Etapa experiențială: etapa concretă în care elevul este supus unei experiențe de învățare; 

Etapa reflexivă-recapitulativă: în care elevul observă  consecințele acțiunii sale, analizează 

experiența de învățare. Etapa concluziva: în care are loc conceptualizarea experienței, prin 

sesizarea elementelor comune cu cele din experiențe similar. Etapa de planificare: în care se 

anticipează noi experiențe în care vor fi aplicate  noile cunoștințe, deci are loc transferul învățării. 

Educația experențială este  implementată și în Școala ”Pompiliu Marcea” din Tg. Jiu, prin 

intermediul Fundației Noi Orizonturi. Astfel, în interiorul școlii noastre, a fost deschis Clubul 

Impact ”Toți pentru unul și unul pentru toți”. În cadrul acestui club au fost implementate cu 

succes diferite metode de educație experențială.  

Bazat pe două mari abordări în educația non-formală – învățarea prin experiență și 

învățarea prin serviciul în folosul comunității, programul IMPACT încurajează elevii  să devină 

agenți ai schimbării în propriile comunități. Organizat sub forma cluburilor, elevii  din Impact se 

întâlnesc o dată sau de două ori pe săptămână, timp de o oră, fiind implicați în activități 

structurate de joc, poveste și lucru la proiecte de învățare prin serviciu în folosul comunității. 

Învațarea are loc prin implicare în proiecte care încearcă să rezolve probleme ale comunității.  

O întâlnire IMPACT debutează cu o activitate de dinamizare a grupului (joc), continuă cu 

o povestire de internalizare a valorilor descrise mai sus, urmată de alte jocuri sau alte metode 

nonformale (dezbateri, studii de caz, simulări etc.) din aria învăţării prin experiență. Toate 

activitățile sunt precedate de discuţii facilitate de lideri (profesori pentru învățământ primar) 

pentru a extrage semnificaţiile cheie trecând participanții printr-un proces de reflecție, 
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generalizare și aplicare a celor învățate în viața de zi cu zi. Acest proces îl denumim procesare 

(debriefing).  

Proiectele implementate sunt și ele supuse aceluiași proces de reflecție. Rezultatele 

obținute sunt analizate, fără presiune și astfel se crează contextul de a evalua proiectul și de a 

reflecta cu privire la modul în care acesta a influențat învățarea individuală și de grup. Învățarea 

capătă sens. Elevii colaborează, investighează, înțeleg experiențele prin care au trecut sau trec, le 

interpretează, le conferă un sens și devin conștienți de propriile achiziții (cunoștințe, abilități, 

atitudini, valori) și de modul în care le pot folosi în cadrul altor proiecte sau în alte contexte de 

viață. Așa are loc este învățarea în IMPACT. Elevii școlii noastre au reușit să implementeze un 

proiect privind promovarea educației pentru sănătate. 

Sugestii pentru folosirea jocurilor în activităţile de la club: 

 alegem tipul de joc care se potriveşte cu obiectivele propuse, vârsta şi potenţialul copiilor;  

  suntem atenţi la încadrarea în timp. Un joc care durează prea mult şi nu ne permite să realizăm 

debrieful, nu constituie experienţă de învăţare;  

 ne asigurăm că jocul se poate desfăşura în spaţiul pe care îl avem la dispoziţie, că nu există risc 

de accidente;  

 unii copii manifestă reticenţă faţă de anumite jocuri, este bine să nu insistăm, să lăsăm libertatea 

de a opta. Nu putem obliga, dar putem crea motivaţii suficiente pentru ca ei să intre în joc. 

Uneori, prin simplul fapt că noi intrăm în joc, reticenţele dispar. De cele mai multe ori reţinerile 

sunt legate de teama de ridicol, de frica de eşec.  

 explicăm jocul şi ne asigurăm că toată lumea a înţeles.Uneori e nevoie de o rundă demo. 

  fructificăm jocul pentru atingerea obiectivelor, prin realizarea debridatului(!). Debrief-ul este 

procesul de reflecţie asupra experienţelor activităţii la care am participat. Discuţiile generate în 

grup au scopul de a clarifica reacţiile, gândurile şi răspunsurile care au fost generate de 

experienţa trăită. Utilizarea tehnicii debrief-ului (care este corelată cu procesul învăţării şi 

stilurile de învăţare a lui Kolb) permite creşterea ratei reamintirii şi trecerea de la atitudinea de 

receptare, la cea de implicare în învăţare, conform piramidei învăţării. 

Bibliografie: 

 Fundația Noi Orizonturi, IMPACT – Jocuri și povestiri Metode de educație nonformală 

Ediția a II-a 

 Fundația Noi Orizonturi, DEBRIEFUL DE LA A LA Z. 
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ROLUL ÎNVĂȚĂTORULUI ÎN OPTIMIZAREA COMUNICĂRII ȘI 

RELAȚIONĂRII ÎN CICLUL PRIMAR 

 
Prof. Înv. Primar Văgăună Anca Lidia 

  Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu 

 
 
          Rolul învăţătorului  in procesul instructiv-educativ din învățămîntul primar este foarte 

important, deoarece dezvoltarea sociabilităţii şcolarului mic se manifestă evident  în 

activitatea şcolară, prin constelația de relaţii interpersonale. Perioada şcolarului mic se 

caracterizează, din punct de vedere social, prin apariţia prieteniilor, copiii devenind mai puţin 

dependenţi de părinţi şi mai interesaţi de colegi, de prieteni.   

    Relaţiile de comunicare constituie forma principală a interacţiunii interindividuale şi, 

ca formă specific umană, ea este verbală. Fără îndoială,relaţiile de comunicare mijlocesc toate 

celelalte relaţii interpersonale din grupul țcolar. Cu ajutorul limbajului,incontestabil se 

realizează cunoaşterea interpersonală şi autocunoaşterea, constituirea şi dinamica relaţiilor 

simpatetice, coordonarea acţiunilor de grup, impunerea normelor de grup şi dezvoltarea 

sociabilităţii micilor scolari. 

        Stilul de conducere al învățătorului, metodele folosite, scopurile şi perspectivele, 

stările afective pozitive ce domină în rândul membrilor grupului, structura de roluri etc. şi mai 

ales activitatea comună, şcolară şi extraşcolară sunt esenţiale pentru formarea coeziunii clasei. 

Intensificarea interacţiunilor interpersonale, concentrarea eforturilor pentru atingerea unor 

scopuri sau realizarea unor sarcini, bucuria reuşitei unesc membrii grupului, dezvoltă 

sentimente amicale şi solidaritatea de grup. Iata de ce intotdeauna coeziunea clasei poate 

constitui un important factor educogen. 

  Activitatea învățătorului ca un bun profesionist este esenţială în funcţionarea clasei 

de elevi ca grup social. Relaţiile de comunicare între elevi au un caracter spontan, cele dintre 

învățător şi elevi au un caracter preponderent formal. Schimbarea caracterului spontan al 

relaţiilor de comunicare dintre elevi nu este posibilă şi nici de dorit. Ceea ce poate urmări 

învățătorul prin dirijarea relaţiilor de comunicare între elevi este să le folosească drept mijloc 

de formare a competenţelor comunicative ale elevilor, iar prin conţinutul lor drept mijloc de 

influenţare educativă.  

  În consecință, în funcţionarea clasei de elevi ca grup social şi în dirijarea fiecărei 

personalităţi din grup în drumul ei spre formare şi afirmare, învățătorul profesionist are rol 

hotărâtor. El conduce şi decide, organizează şi influenţează, consiliază şi controlează, este 
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model de conduită civică şi morală.. Învățătorul îşi exercită atributele asupra grupului şi 

asupra fiecăruia dintre membrii acestuia în parte pentru obţinerea succesului şcolar şi a 

comportamentelor dezirabile, dirijează relaţiile interpersonale din grup pentru a asigura 

climatul psihosocial favorabil dezvoltării personalităţii fiecarui elev. 

Învațătorul organizează întreaga viaţă a clasei, ia decizii cu privire la tot ceea ce se 

întâmplă în procesul instructiv-educativ, îşi exercită puterea asupra principalelor fenomene ce 

au loc în grup, supraveghează şi îndrumă întreaga activitate a clasei. Conducerea eficientă a 

clasei de către învățător este dependentă de calităţile psihosociale ale acestuia, de 

personalitatea fiecărui elev şi de factorii situaţionali ai grupului-clasă.  

Concepţia pedagogică şi psihosocială a invatatorului, stilul său de conducere, relaţiile 

interpersonale pe care le stabileşte cu elevii, atmosfera psihosocială pe care o promovează în 

clasă sunt factori importanţi de comunicare cu elevii şi de formare a competenţelor lor 

comunicative si actionale. 

    Direct, învățătorul influenţează elevii prin relaţiile informaţional-cognitive, semantice 

şi, în acelaşi timp, prin relaţiile afective, ectosemantice. Trebuie sa precizam ca la nivelul 

elevului cu dizabilităţi, acestea din urmă au un rol deosebit. Comunicarea afectivă cu 

învățătorul îi influenţează pe  acesti elevi în însuşirea cunoştinţelor, în determinarea unei stări 

afective favorabile recepţionării mesajului emis de formator şi a dorinţei de a comunica cu 

acesta. Un tonus afectiv ridicat în grupul-clasă favorizează intercomunicarea şi 

intercunoaşterea, dezvoltă competenţe comunicaţionale dincolo de sarcinile şcolare, care, 

oricât de importante sunt, nu umplu nici pe departe viaţa personală a copilului. 

Învățătorul influenţează direct elevii prin prezenţa sa activă. Prin atitudine, mesaj 

verbal, gestică, mimică, stare afectivă, exemplu personal etc.învățătorul este un stimul ce 

determină la elevi un răspuns care poate fi de acceptare cu convingere, acceptare formală, 

imitare, contagiune, rezistenţă etc. Rolul mesajului verbal şi al modalităţilor de transmitere a 

acestuia în predare-învăţare-evaluare evidenţiat mai sus se poate completa cu alte aspecte ale 

acestuia, cum sunt: modul de adresare, tonul folosit, expresia emoţională care însoţeşte 

transmiterea şi recepţionarea mesajului, frecvenţa enunţurilor care exprimă ordin, comandă, 

ameninţare, rugăminte, sugerare, sfat, încurajare, îndemn etc., atât în comunicarea strict 

didactică, cât şi extradidactică. 

     Indirect, învățătorul influenţează elevii printr-o mulţime de modalităţi, între care, mai 

importante, sunt climatul afectiv al clasei şi relaţiile interpersonale dintre elevi. Climatul 

afectiv pe care îl creează în clasă este stimulativ pentru comunicare şi pentru muncă dacă este 

dominat de stări afective tonice. Distanţa afectivă mai mare sau mai mică între invatator şi 
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elevi, facilitează sau împiedică asimilarea mesajului educativ, pe de o parte, şi diminuează 

efectele plăcerii elevilor de a trăi în comun şi stânjeneşte procesul de socializare a elevilor, pe 

de altă parte. 

     Un stil comportamental eficient al învățătorului în raport cu elevii exclude deopotrivă 

autoritarismul, înfricoşarea, ameninţarea, instabilitatea comportamentală şi tutelarea excesivă, 

dădăceala, efuziunile sentimentale, indulgenţa şi toleranţa fără măsură. 

           În concluzie, școala rămâne un mediu de muncă, un spaţiu dominat de sarcini şi reguli 

fără respectarea cărora  personalitatea elevului nu se poate dezvolta plenar.  
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IMPORTANŢA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 

 
Prof.înv.primar: Ceauşescu Ana-Maria 

Şcoala Gimnazială Drăguţeşti, Gorj 

 

 
 „Pentru a avea bun simţ, nu ai nevoie de studii superioare, ci de cei şapte ani de 

acasă.”  (Valeria Mahok) 

„Dacă cei şapte ani de acasă sunt compromişi, drumurile vieţii vor avea numai 

bolovani şi pietriş.” (Valeria Mahok) 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o 

primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la 

şcoală. Familia , in orice societate , joaca rolul cel mai important in formarea si socializarea 

copilului , deoarece ea reprezinta cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfacute 

nevoile fiziologice şi sociale şi împlinite etapele intregului său ciclu de creştere. Parinţii sunt 

primii educatori din viata copilului , educaţia primita de acesta pâna  la şapte ani  fiind 

determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară , fiind , în primul rând , cadrul existenţei 

biofizice al dezvoltării copilului.  Principalul obiectiv al familiei trebuie să fie  păstrarea 

sănătăţii , creşterea normală si călirea organismului . Un anumit regim igienico-sanitar 

necesar dezvoltarii fizice armonioase , înseamnă asigurarea unui program zilnic care trebuie 

să respecte orele de somn , activitate, joc , plimbare , masă . Dar copilul nu are nevoie 

numai de adapost , hrană si haine , familia si căminul reprezinta pentru copil 

şi “şcoala primilor ani ” in care se pun bazele viitoarei sale conştiinţe , ale tuturor trăsăturilor 

care îl vor defini ca om întreg, ca viitor adult. 

Părinţii reprezintă primii mentori reali in viaţa copilului , furnizându-i primele repere 

de orientare în lume , primele informaţii şi învăţături despre lucrurile si fenomenele din natură 

şi din societate , primele sfaturi , norme si reguli de conduită . Creşterea si educarea copilului, 

ceea ce inseamna “bun ” pentru el , se afla într-o dinamica permanenta de la o cultură la alta , 

de la o perioada la alta . Parinţii trebuie sa devină conştienţi de influenţa pe care o exercită în 

viata copilului , să cunoască că educaţia dată propriului copil este diferită de cele precedente, 

că societatea viitoare va fi diferita de celelalte , iar copilul trebuie pregătit corespunzător. 

Incepand cu primii ani de viata, copilul preia de la parinţi gesturi , atitudini , limbajul, 

exemple de comportament pozitive ca : sârguinţa , cinstea , politeţea , sociabilitatea ,iniţiative 

creatoare , dispoziţia de colaborare . Toate acestea cer calm , intelegere , rabdare, dragoste 

faţă de copil . 
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 Nu frica , nu teama trebuie să-l determine pe copil să faca fapte bune. Pentru a 

descoperi binele trebuie să existe un cod de conduită bazat pe egala respectare atât de copil 

cât şi de părinţi . Dragostea de “bine ”, de adevăr , are nevoie mai ales de acţiune , de 

descoperire a virtuţilor de către copil . Greşesc acei parinţi , care le interzic copiilor să apuce , 

să desfacă jucariile , să le pipăie ,să  le privească si chiar să le  izbească .  

Activismul precum şi curiozitatea acuta de a cerceta tot ce-l înconjoara trebuie 

stimulate , încurajate , intelegand copilul ca pe o fiinta autonoma . Cultivarea dragosteai faţă 

de frumos se realizeaza tot in familie prin pregatirea bunului gust al copilului faţă de ţinuta si 

locuinţa sa , precum si cea de frumuseţea în comportare si relaţie cu cei din jur. 

Orice experienţă de viata , orice relaţie afectiva vor fi resimţite în funcţie de bazele 

oferite de familie . Familia reprezintă pentru copil , structura socio-afectiva de bază , 

principala structura protectoare absolut necesară existentei lui. 

Ca o concluzie, când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă, ne gândim la un copil 

bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu 

cei de vârsta lui, dar şi cu adulţii, iar educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia 

către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 

relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Primii șapte ani sunt cei 

mai importanți și definitorii în educația atitudinilor și obiceiurilor individului. Relațiile care se 

stabilesc între părinți și copii în acest interval vor determina raporturile ce vor exista între 

părinți și copii, între copil și societate pe tot parcursul vieții. 

 

„Dacă-l saluţi el nu-ţi răspunde, 

Iar de-i vorbeşti, pierzi timpu-n van. 

Prin asta dânsu' nu ascunde 

Cei şapte ani... de pe maidan!” 

(epigramă de Georgeta Paula Dimitriu) 

 

„A făcut Economie. 

E ministru şi nu-i pasă. 

Însă, vai de-aşa domnie: 

Îi lipsesc... "anii de-acasă"!” 
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STRATEGII DIDACTICE EFICIENTE UTILIZATE 

ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 
Prof. înv. primar Rădoi Adriana-Cristina 

Școala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărescu” Târgu Jiu 

 
 

Odată cu introducerea obligativității acestor cursuri la distanță, toti profesorii, indiferent 

de vârstă și pregătire, s-au aflat în fața necesității de a se adapta, și, fie că le-a fost ușor sau 

greu, a trebuit să fie pregatiti să-și facă meseria în fața calculatoarelor.  

Educația la distanță a însemnat reanalizarea și redimensionarea conținuturilor transmise, 

trecând dincolo de curriculumul scris, programe și teste, de note, de controale frontale sau 

reguli rigide, procesul de învățare fiind bazat pe caracteristicile și nevoile imediate ale 

elevilor: curiozitate, autonomie, satisfacția de a fi parte dintr-un grup, de a contribui la 

factorul de schimbare, de a fi apreciat. Însă, mentaliatea deschisă a profesorilor care au 

urmărit să rămână conectați cu elevii lor, i-a determinat să conceapă materiale de curs 

relevante, să pună accentul pe abordarea flexibilă a muncii elevilor și pe importanța reflecției 

în învățare – toate constituind fundamentul noii paradigme a educației de calitate. 

Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost furnizate 

materialele într-o varietate de forme: prin video, filmulețe cu activități interactive, cântece, 

simulări, aplicații etc. Unele bariere ar putea totuși să apară în cazul elevilor care ar avea 

probleme cu un anumit format – cum ar fi cei cu bariere de citire (dislexia sau cu bariere 

video), cum sunt cei cu probleme de vedere sau auz care au un dezavantaj major în cursurile 

în care există o singură modalitate de angajament cu conținutul. Astfel, apare necesitatea 

abordării unor sarcini ,, mixed-media”. De exemplu, într-o lecție de istorie pot fi utilizate: o 

emisiune radio, articole de ziar și o hartă interactivă, elevul putând identifica subiectul propus 

spre dezbatere în toate materialele. 

Există o adevărată bogăție de conținuturi în mediul online, astfel că, o scurtă accesare a 

internetului prin intermediului celui mai popular motor de căutare, Google, oferă o sumedenie 

de informații, idei și referințe. Este momentul în care intervine rolul esențial al profesorului 

care trebuie să propună materiale primare autentice, aceasta fiind o cale excelentă prin care 

poate fi ancorată învățarea.  

Sursele autentice, exemplele reale și cazurile luate din istoria noastră sau din lumea 

naturală furnizează un context bogat și nuanțat. Solicitându-le elevilor să analizeze și să 
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interpreteze materialele primare și conținutul actual poate să le sporească angajamentul și 

gândirea critică. 

Angajamentul față de materialul de instruire poate fi demonstrat prin lucrurile pe care le 

creează elevii și care oferă oportunități de a lucra împreună și de a se exprima personal 

totodată. De exemplu, elevilor poate să li se ceară să creeaze povești digitale, utilizând 

tehnologii ca Photo Story sau PowerPoint, după ce au ales o temă care le place și este legată 

de studiul și interesul lor referitor la acel subiect și care leagă viața lor cu conținutul cursului.  

O altă situație care generează creerea de către elevi a conținutului – individual sau 

colaborativ este să citească articole sau texte critice și apoi să creeze prezentări de 2-3 

minute sau interviuri înregistrate (podcasts). Feedback-ul în timp util este esențial pentru 

învățarea elevilor; acest lucru este valabil mai ales în mediile de învățare online, atunci când 

elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa ar fi în mod normal, în cadrul clasei. Astfel, 

elevii au avut o dezbatere online despre beneficii și neajunsuri legate de tema cursului. 

Dezbaterile pot fi sincrone (utilizând Zoom sau alt soft de conferințe online) sau asincrone 

(utilizând VoiceThread sau doar o tablă de discuții). 

Reflecția și meta-cogniția sunt esențiale pentru învățare, în orice mediu, iar în 

învățarea online, profesorii trebuie să-i ajute intenționat pe elevi să reflecteze. Astfel de 

activități împletesc chestionare, spații de discuție, interviuri și fișe cu întrebări/ provocări 

care să-i ajute pe elevi să reflecteze asupra propriei lor învățări. 

Principala utilizare a evaluării on-line poate avea ca scop mai degrabă evaluarea 

formativă decât sumativă a elevilor. Aceasta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback 

prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. Unele dintre opţiunile online 

enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise; participarea la discuţii online; 

eseuri; publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; quiz-uri şi întrebări online; activităţi 

experienţiale: jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii. 

Tot mai des, cadrele didactice utilizează și alte aplicaţii online, care facilitează 

activităţile de predare-învăţare-evaluare: Google Docs (http://www.google.com/google-

ds/hpp/hpp_ro_ro.html), Teachertube (http://www.teachertube.com), Moodle 

(http://www.moodle.ro). 

Abordarea într-o manieră modernă a procesului de predare, învăţare şi evaluare se poate 

realiza prin utilizarea în procesul didactic a următoarelor instrumente Web: blogurile -utilizate 

pentru a schimba informaţii şi opinii cu cititorii şi pentru a solicita reacţii şi discuţii, video-

conferinţele - facilitează comunicarea la distanţă prin intermediul camerei web, forumurile de 
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discuţii - permit interacţiunea, discuţiile şi schimbul de experienţă fără a fi necesar ca elevii să 

fie conectaţi sau să se afle în acelaşi timp şi în acelaşi loc cu profesorul. 

Concluzii: Școala virtuală întărește rolul de facilitator al cadrului didactic, evidențiind 

rolul elevului ca parte activă în învățare, astfel încât dascălul are oportunitatea să inspire 

învățarea și să o ghideze mai mult decât să o controleze.  

Referințe bibliografice: 

 Anghel, T., Instrumente şi resurse web pentru profesori, Editura All, Bucureşti, 2006. 

 https://creeracord.com/2020/05/14/strategii-de-predare-ale-profesorilor-premiati-

pentru-instruirea-online/ 

 http://scoalagimnazialaluncapascani.ro/wp-content/uploads/2015/01/Innovative-

approaches-to-teaching.pdf 

 https://www.qualform.snsh.ro/campanie-online/strategii-de-crestere-a-atractivitatii-

invatarii-in-mediul-online-2 
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ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR DE LECTURĂ   

ÎN CICLUL PRIMAR 

 

                                                                                             Prof. înv. primar, Pană Ana 

Școala Gimnazială Crușeț, com.Crușeț 

 

        Trăim într-o perioadă caracterizată printr-o dinamică deosebită în toate domeniile, în 

plină restructurare şi sincronizare a învăţământului românesc cu cel european. De câţiva ani 

încoace, se vorbeşte tot mai insistent despre o „criză a lecturii” care atinge societatea şi şcoala 

românească.  

        O importantă ameninţare împotriva lecturii vine însă din partea mijloacelor audio-

vizuale, a computerului și a televiziunii, care şi-a extins enorm influenţa, graţie dezvoltării 

posturilor private, a transmiterii emisiunilor prin cablu şi satelit, a multiplicării unor programe 

cu succes la marele public (sport, ,,talk-show”-uri, concursuri etc.), în genere a aplicării unei 

politici abile de adaptare la gustul majorităţii telespectatorilor. E incontestabil că mai toată 

lumea consumă azi un timp cu mult mai mare decât în trecut în faţa micilor ecrane , dar, după 

cum o arată indicii concordante, pare că elevii şi adolescentii suportă impactul principal, cu 

alte cuvinte ei sunt în primul rând cei care se îndepărtează de lectură în favoarea audio-

vizualului. 

          S-a constatat faptul că rezultatele evaluărilor internaţionale cât şi naţionale impun 

intervenţia imediată şi unitară pentru ameliorarea performanţelor elevilor în domeniul lecturii, 

lectura înţeleasă atât în dimensiunea sa tradiţională cât şi ca alfabetizare în înţelegerea 

textului. Cititul, în sens larg, este cel mai bun drum spre cunoaştere iar lectura, înţelegerea şi 

interpretarea textului trebuie să devină practici şi preocupări obligatorii pentru profesori, 

indiferent de disciplină. 

I. Despre lectură şi importanţa ei  în ciclul primar 

       Cartea este o comoară fără de preţ , în care unii îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca 

alţii să le poată folosi în voie. Ea  reflectă ca o oglindă lungul şir de secole ale vieţii omenirii, 

istoria luptei sale pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, 

înfrângerile şi biruinţele sale toate.  

       Alegerea cărţilor potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas şi tot atât de important este 

deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi. Cartea reprezintă 

mai întâi cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele ei 
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cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. Uitate între file de 

sute de ani, par moarte, dar ele reprezintă de fapt o stare cataleptică a istoriei omului, pe care 

fiecare dintre noi o poate risipi, înviind o lume nebănuită. 

        Nu ignorăm radioul, televiziunea,telefonul, dar spre deosebire de aceste surse 

informaţionale şi de culturalizare trebuie să spunem că nimic nu poate înlocui cartea. 

Instruirea şi cultura nu se fac numai prin presă, prin radio şi cinematograf, prin televiziune sau 

cale orală. În afara cărţii nu poate fi concepută azi o cultură sistematică a individului şi 

implicit a societăţii. O carte o citeşti când vrei, cum vrei şi de câte ori vrei. Acest prieten tăcut 

îţi oferă ori de câte ori ai nevoie acelaşi răspuns fidel la fiecare întrebare  şi-l repetă cu 

nesfârşită răbdare până ce l-ai înţeles. Cartea este atât de înţelegătoare încât atunci când n-ai 

înţeles-o nu se supără, nu jigneşte, te aşteaptă să revii. O regăseşti oricând la fel de 

credincioasă şi discretă.  

         Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care 

dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi 

limbaj.  

          Obiectivul lecturii îl constituie consolidarea deprinderilor de citire corectă, fluentă, 

conștientă și expresivă. Fluența înseamnă citire aparent lipsită de efort, cu expresivitate și 

inflexiuni relevante ale vocii. Ea poate fi dezvoltată prin instruire direct, folosind cititul 

repetat sau prin incorporarea cititului repetat într-un context care este interesant și are sens. 

Metodele și tehnicile didactice aplicabile în scopul dezvoltării fluenței sunt: 

- citirea repetată: Cercetările arată că citirea aceluiaşi material din nou şi din nou conduce nu 

doar la îmbunătăţirea cititului acelui text, dar cititul fluent se poate transfera şi la alte texte. 

Pentru a fi eficientă, metoda presupune alegerea unor texte la nivelul de instruire al elevilor ( 

să conţină între 90- 96% cuvinte pe care elevii să le recunoască, să fie interesante şi cu sens, 

dar nu prea uşor predictibile ). 

- citirea în gând :  Fiecare elev îşi alege ce să citească ( reviste, cărţi de poveşti, poezii, 

enciclopedii) iar învăţătorul face acelaşi lucru- citeşte. După o sesiune de 15- 20 minute de 

citire în gând, urmează o discuţie cu elevii, care fac un scurt rezumat oral a ceea ce au citit şi 

recomandă şi altora.  Se notează ceea ce au citit copiii.  

- cititul cu un prieten: Elevii sunt împărţiţi pe nivele de lectură şi se fac perechi: un cititor 

fluent cu un cititor mai puţin fluent. Câte doi, citesc pe rând paragrafe ale aceluiaşi text.  

 - teatrul cititorilor (citirea pe roluri):  Reprezintă transformarea în lucruri spuse a textului 

scris. Este o modalitate naturală de a promova fluenţa pentru că elevii exersează cititul fluent 

fără să-şi dea seama că fac acest lucru. Elevii câştigă încredere pentru a vorbi în public. 
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Pentru această activitate, avem nevoie de o piesă scurtă sau un basm transcris.  Textul ar 

trebui să fie destul de scurt pentru a fi citit în 10- 15 minute şi să aibă mai multe secvențe 

dialogate  pentru ca fiecare actor să aibă ceva de spus.  

Pașii care trebuie urmați sunt: 

- învăţătorul parcurge textul şi îl împarte în părţi pe care le pot lectura copii diferiţi; 

- se solicită voluntari pentru diferitele părţi şi se împarte câte un exemplar din text; 

- învăţătorul citeşte cu voce tare textul pentru ca elevii să îl audă citit fluent;           

- elevii vor citi în ecou părţile textului ( învăţătorul citeşte o secţiune, apoi elevii citesc 

acea secţiune);                                                                               

- elevii desemnaţi vor citi diferitele părţi ale textului;                                       

- dacă nu sunt suficiente părţi pentru fiecare, unii elevi vor fi spectatori; 

- se poate înviora atmosfera cu elemente de costumaţie şi de decor;  

- elevii vor folosi gesturi pentru a-şi acompania textul şi pot reacţiona la ce au spus 

alte personaje prin limbaj corporal;                                                                        

- se exersează citirea scenei respective de mai multe ori pentru a deveni mai fluenţi.                                                                                                              

         -cititul în cor şi repetarea: Citirea în cor a unei poezii este o modalitate naturală de a 

dezvolta fluenţa. Poeziile sunt menite să fie citite/ recitate cu voce tare. Cititul în cor al unor 

poezii poate fi distractiv pentru că elevii vor explora potenţialul dramatic al poeziei şi al 

vocilor proprii. Scopul pentru care cerem elevilor să citească în cor este cel de a le menţine 

vocile animate, nu tărăgănate cum e tendința .Cartea este învăţătorul care te conduce la bine, 

te face să te bucuri, să râzi şi să plângi. Ea îţi oferă posibilitatea să te opreşti mai multă vreme 

asupra unui pasaj, să te întorci la altul pe lângă care ai trecut în grabă, dar la care simţi nevoia 

să revii, să meditezi îndelung în timpul lecturii şi după ce ai terminat-o, să reiei cartea oricând 

doreşti.   Să urmăm exemplul scriitorului Mihail Sadoveanu, care a spus: “Mi-a plãcut sã caut 

frumuseţile limbii şi puterea vie a imaginilor. Le-am gãsit în multe cãrţi ale trecutului şi în 

creaţia anonimã a folclorului spre care m-am aplecat totdeauna cu interes şi preţuire,... le-am 

învãţat de la înaintaşi şi de la dascãlul meu de limbã... “  

              Bibliografie: 

- Pamfil, A., Limba şi literatura română în şcoala primară – perspective 

complementare, Editura Paralela 45, Piteşti,2009  

- Şerdean, I.,  Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti,1993   
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DASCĂLUL IDEAL ÎN TRECUT ȘI PREZENT 

 
Prof. Înv. Primar , Croitoru Alexandru Mircea 

Școala Gimnazială ,, Constantin Săvoiu”  Tg. Jiu 

 
 

 «Cei mai buni profesori sunt cei care te învaţă încotro să te uiţi, dar nu îţi spun şi ce 

să vezi ,lăsând libertatea fiecărui copil de a descoperi şi cunoaşte în stilul său propriu». 

 Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită importanță, aceea care asigură 

formarea și pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor profesională în cadrul 

instituțiilor de învățământ, strâns legate de viață, de activitatea socio-profesională, morală și 

cetățenească. 

 Profesorul a avut şi va avea în continuare un rol esenţial în formarea elevului, în 

desăvârşirea personalităţii acestuia. Dacă în trecut, dascălul decidea totul cu privire la 

procesul instructiv-educativ, acum el trebuie să devină doar un liant în formarea elevului, un 

suport pentru dezvoltarea autonomiei şi pentru formarea în spiritul responsabilităţii şi culturii 

civice. 

 Se pune din ce în ce mai mult accentul pe caracterul formativ al educației. Cadrul 

didactic nu mai este transmiţător, ci facilitator, folosind dialogul şi cooperarea în relaţia cu 

elevii. 

 Școala ne marchează anii formativi și ne „coace” pentru experiențele viitoare. Ne dă 

prilejul să ne facem prieteni și ocazia de a întâlni dascăli care ne schimbă viața. Unii dintre 

elevii de demult, devenind scriitori, au reconstituit în cărțile lor portretul unor dascăli de 

legendă. 

1. Domnul Trandafir. În povestirea omonimă a lui Mihail Sadoveanu, domnul Trandafir ne e 

prezentat ca dascăl care vede ceea ce face nu ca pe o meserie, ci ca pe o vocație. Dragostea și 

atașamentul său față de copii îi atrag dragostea și respectul lor. Rămâne memorabilă scena în 

care, la zvonul că domnul Trandafir va fi mutat, elevii se arată dispuși să meargă unde va fi 

trimis el.  

2. Aron Pumnul. Personaj cu o istorie dramatică, izgonit de urmările Revoluției de la 1848 

din Ardeal și ajuns profesor de limba romană la Liceul German din Cernăuți, acesta îl va avea 

ca elev pe Mihai Eminescu, care îi va dedica, la moartea sa, elegia La mormântul lui Aron 

Pumnul. Poezia conturează portretul unui dascăl dedicat elevilor. 

3. Nicolae Apostol. Cezar Petrescu a publicat în 1933 un roman prin care a elogiat viața 

învățătorului său Apostol. Acesta l-a încurajat să scrie de îndată ce a aflat despre talentul 
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elevului. Romanul urmărește viața plină de trudă a învățătorului care lupta să le ofere 

elevilor condiții mai bune pentru învățătură. 

4. Niță Teodorescu. Niculae, alter ego-ul lui Marin Preda, din romanul Moromeții, este 

copilul inteligent și capabil, oprit însă din a-și urma visul din cauza sărăciei. Aici apare în 

carte învățătorul Teodorescu, implicat în viața satului și luptând pentru dreptul la educație al 

copiilor. 

5. Dascălii din Budulea Taichii. În nuvela scrisă de Ioan Slavici în 1880 avem mai multe 

figuri de dascăli, de la dascălul Clăiță, din sat, până la profesorul Wondracek, de la școala 

latinească din oraș. Aceștia îl influențează pe Huțu, personajul principal, și îi susțin decizia de 

a urma o carieră academică și de a-și croi un drum în viață. 

 Dacă altădată metoda predominantă de desfăşurare a lecţiei era expunerea, care oferea 

posibilitatea profesorului să-şi etaleze bagajul de cunoştinţe, astăzi se pune accent pe metode 

moderne,interactive, care să transforme profesorul în manager al învăţării, iar elevului să i se 

creeze cadrul unei manifestări proprii, pentru a-şi putea forma puncte de vedere 

personale,experienţe şi trăiri din care poate învăţa lucruri noi şi utile pentru viitor. 

 Pedagogia modernă modifică, astfel, rolul jucat de polii educaţionali, mutând accentul 

pe elev. 

 Educaţia se sprijină pe patru piloni importanţi: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa 

să trăieşti împreună cu alţii şi a învăţa să fii. În funcţie de această optică, dar şi de implicaţiile 

globalizării asupra indivizilor, ale problematicii lumii contemporane, educatorii din 

învăţământ urmează să îndeplinească roluri noi. 

 Profesorul ideal, în viziunea mea, reprezintă o personalitate complexă formată din 

câteva componente. Fiecare este foarte importantă și indispensabilă profesorului. În primul 

rând, el trebuie să convingă elevii săi că sunt foarte capabili, să le arate că ei pot avea 

performanță. 

 Profesorul trebuie să îi încurajeze în ceea ce învață, să îi motiveze la schimbare. Toți 

elevii au o valoare incontestabilă și au un talent înnăscut, profesorul poate să-i arate elevului, 

cel puțin, că e posibil să însușească materia predată. Profesorul trebuie să-i încurajeze cu 

propria persoană, cu propriul exemplu. 

 În al doilea rând, profesorul investește în caracterul elevilor mai mult decât în 

cunoștințele lor. Schimbarea elevului este foarte importantă și e mult mai importantă decât 

notele elevului. Un elev cu caracterul schimbat va respecta profesorul, ceea ce a investit el și 

se va purta cu el cu respect. Profesorul nu va fi în poziția să „cerșească ” respectul. Un elev 

schimbat va găsi singur motivația de a învăța și va încuraja și pe alții s-o facă. Un elev 
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încurajat să-și schimbe atitudinea va investi singur în persoana sa și este o probabilitate mai 

înaltă ca el să devină un autodidact. Schimbarea elevului spre bine nu se face prin 

descurajarea lui și nici prin compararea cu alții, ci printr-o competiție cu propria-i persoană. 

 Un profesor ideal are un caracter integru. El nu va învăța integritatea dacă singur nu o 

va trăi. Deseori, oamenii învață mai mult prin propriul exemplu, decât prin cuvinte. În cazul 

în care vorbele nu coincid cu faptele sale, niciodată nu va fi ascultat. Un profesor are 

autoritate doar în cazul în care vorbele lui coincid cu faptele lui. Elevii sunt cei mai buni 

critici, ei vor observa neconcordanța și aceasta îi va dezgusta. Profesorul găsește valoare în 

fiecare elev. Prin aceasta el nu critică elevii și nici alți profesori. Expresia „Scopul scuză 

mijloacele” nu face parte din mottou-rile sale. Chiar dacă elevii nu sunt la nivelul așteptării 

profesorului, aceasta nu este o piedică pentru a investi în ei și a-i face să respecte cunoștințele. 

 Un profesor bun îi ajută și pe ceilalți colegi ai săi, în special pe cei fără prea multă 

experiență. Nu critică lipsa de experiență, ci știe să scoată competiția dintre el și ceilalți 

colegi. 

 Mă bucur mult că am cunoscut astfel de perosoane care sunt și în continuare exemple 

frumoase pentru mine și de la care învăț zi de zi. Nu toți copiii sunt la fel și, în consecință, 

adesea ei tind să se atașeze de profesorul care le seamănă prin personalitate. 

 Aș enunța acum câteva calități ale profesorului considerate totuși esențiale. 

  Prima calitate a unui profesor este să aibă conștiința datoriei. Dacă este pătruns 

de ideea datoriei, aceea de a face educație, atunci toate acțiunile lui le va subordona acestui 

interes. Nu îi va păsa de alte influențe, dificultăți, sau de imaginea proprie. Având conștiința 

datoriei, profesorul își dorește foarte mult să fie acceptat de elevi,pentru că asta ajută enorm 

actului educativ.  

 A doua calitate ar fi aceea de a vedea copilul ca pe o persoană complexă, cu mai 

multe nevoi: de a fi curios și a afla, de a fi respectat, de a fi creativ, de a se simți 

valorizat etc. Felul în care fiecare alege să răspundă acestor nevoi este foarte variat și nu 

există o rețetă ideală. Cred în creativitate  și mă joc cu elevii mei ori de câte ori am ocazia 

dând frâu liber creativității.  

 A treia calitate este să fii drept, corect. Copiii nu se revoltă când iau note mici sau 

când sunt pedepsiți (mustrare, nota la purtare) dacă aceste acțiuni vin din partea unui profesor 

drept, nepărtinitor. Cred într-o educație solidă, atât morală, cât și intelectuală. Am și reușite, și 

eșecuri, dar mă străduiesc să fac din elevul meu un om responsabil și bine dezvoltat din punct 

de vedere fizic și intelectual, pregătit pentru viitor. 
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 Un profesor bun trebuie să aibă răspuns la orice întrebare pentru elevii săi, să fie un 

model pentru toti elevii și  să formeze pe elev pentru societatea în care s-a nascut și în care se 

dezvoltă, deoarece valorile spirituale nu se creează decât în societate și pentru societate. 

 Profesorul ideal trebuie să învețe elevul cum să învețe, trebuie să-l facă să aibă 

încredere în el, în optiunile lui să poată să se exprime liber fără inhibiții. 

 Un profesor ideal este acela care poate să se facă înțeles. 
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EVALUAREA ÎN SISTEM ON LINE –  

O PROVOCARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ACTUAL 

 

Prof. înv. primar  Mazilu Alina Victoria   

Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu 

 

 Școala tradițională cere elevilor să învețe matematică, științe, discipline sociale,  arte   

și tehnologii independente unele de altele, fără posibilitatea de a lega conexiuni între ele. 

Acest fapt diferă de viața reală, în care elevii trebuie să integreze informații din diverse 

domenii, să stabilească legături între ele, să gestioneze o realitate complexă și integrată.   

 De aceea, abordarea multidisciplinară a învățării, care leagă diferite materii, diverse 

subiecte între ele, trebuie privită ca o oportunitate ce promovează învățarea autentică, ce oferă 

elevilor posibilitatea să studieze potrivit intereselor lor. 

 Dacă privim învățarea din această perspectivă, înseamnă că și evaluarea trebuie privită 

ca o etapă a acestui nou tip de învățare școlară și în concordanță cu ea. 

 Pentru generația actuală, numită generația de ”nativi digitali”, dar și pentru profesori, 

învățarea și evaluarea în mediul online este  o provocare, dar mai ales o necesitate. 

 Pentru profesori aceasta înseamnă întrebări de reflecție de genul: ”cum mă asigur că 

elevii mei înțeleg ceea ce învață, că sunt conectați la ceea ce învață chiar dacă eu nu îi văd?” 

sau: ”cum pot să ofer în online un feedback imediat, autentic, pe care îl dădeam în clasă, care 

să îi ajute în învățare?”     

 O soluție ar fi acordarea de către cadrul didactic a unei atenții deosebite procesului de 

planificare și proiectare pentru evaluarea online – atât cea formativă cât și cea sumativă, 

crearea unor materiale educaționale de calitate cu conținut interactiv ridicat prin care acesta 

are acces la informații valoroase despre progresul elevilor. Totodată cadrele didactice ar trebui 

să acorde o atenție deosebită cunoașterii unor instrumente și platforme online care să îi ajute 

în acest proces de evaluare. 

 Știm că evaluarea formativă este cea care facilitează învățarea, care are rolul de a regla 

și măsura eficiența învățării, iar profesorului îi arată cum îl poate  sprijini pe elev pentru a 

atinge obiectivele învățării. 

 Pentru o evaluare formativă eficientă în online pot fi create materiale video 

interactive cu Edupuzzle/Nearpod. Acestea asigură înțelegerea informațiilor și conceptelor 

dintr-un conținut, prin rezolvarea de către elevi a unor sarcini imediate.  
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 - Plikers este un instrument interactiv, o modalitate rapidă de a crea teste de tip grilă și 

de tip A/F pentru elevi. Oferă posibilitatea profesorilor de a formula întrebări, numărul de 

răspunsuri, tipul de răspuns, de a adăuga imagini pe baza cărora elevii să formuleze 

răspunsuri. Totodată permite colectarea instantanee a răspunsurilor cu alegere multiplă. Este o 

evaluare formativă rapidă, un feedback instantaneu, care îi determină pe elevi să fie mai 

implicați.  

 - Quizalize este o metodă alternativă pentru diversificarea procesului de evaluare a 

elevilor. Este asemănător cu alte instrumente digitale create pentru evaluare (Quizizz, 

Kahoot),  dar oferă și funcționalități diferite față de acestea. Quizalize îi ajută pe elevi să 

lucreze atât individual cât și în echipă. Poate fi utilizat de pe orice dispozitiv conectat la 

internet. 

 Profesorii pot crea cu ajutorul său chestionare și teste online personalizate sau pot 

folosi teste deja create și aflate în bibliotecă. Platforma oferă profesorului un feedback 

imediat, astfel că acesta poate vedea  elevii care au nevoie de ajutor, de explicații 

suplimentare, sub forma unor rapoarte detaliate pentru fiecare elev și pentru fiecare item în 

parte, precum și un scor general – o matrice cu toate rezultatele testului. 

 - Platforma Liveworksheets permite transformarea fișelor de lucru tradiționale sau a 

testelor (doc., pdf., png.) în exerciții interactive online cu autocorecție. Elevii pot rezolva 

fișele de lucru online și pot trimite profesorului  răspunsurile. De asemenea, platforma 

permite realizarea unor fișe de lucru sub forma unor cărți. Deci, este și motivant pentru dar 

economisește și timp. 

 Evaluarea sumativă este cea care arată câte dintre obiectivele propuse au fost atinse, în 

ce măsură elevii, la sfârșitul unei perioade de învățare, au dobândit rezultatele învățării 

așteptate. 

 Pentru o evaluare sumativă, ce poate lua forma unui test online, itemii trebuie să 

îndeplinească unele condiții: să fie adecvați vârstei elevilor din punct de vedere a 

complexității lor, dar și a competențelor digitale pe care le implică; să fie clari, să nu lase loc 

unor ambiguități; să fie evitate negațiile din întrebări; să fie folosite diverse tipuri de întrebări 

(cu alegere multiplă, cu A/F, cu editarea unor răspunsuri scurte).    

 Câteva dintre posibilitățile  oferite de mediul online pentru evaluarea progresului 

elevilor și rezultatele înregistrate ar fi: 

 - Testele realizate  Kahoot, Quizizz, Asq, Socrative, Google Forms – platforme și 

aplicații ușor de folosit de către elevii de toate vârstele, la toate disciplinele, 
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 - Portofoliul digital al elevului, cu opțiuni foto, video și text, va putea fi realizat cu 

instrumente precum Padlet, Google Slides sau Wakellet. Padlet este un website și o aplicație 

care le permite elevilor să creeze proiecte individuale sau de echipă cu imagini, text, linkuri, 

fișiere audio și video postate ca niște notițe pe un perete virtual. Google Slides permite 

elevilor să deseneze diagrame, să insereze obiecte și forme, documente sub formă de  text și 

imagini, să activeze animații și multe altele.    

 - Documentarea foto/video a unui proiect se poate realiza cu ajutorul aplicațiilor 

Flipgrid, prin redarea orală a răspunsurilor sau Quik, care permite folosirea celor mai 

relevante fotografii așezate într-un filmuleț. Aplicația Quik este pentru editat și creat clipuri 

video pe telefon. Pot fi încărcate poze și clipuri video direct din telefon, Google Photos, 

Facebook sau contul GoPro, pot fi create rapid colaje, reordonate elementele, adăuga efecte 

speciale sau teme, poate fi aleasă o coloană sonoră și exporta totul full HD, numai bun pentru 

publicat. 

 - Realizarea unor colecții de teste cu aplicații de forma Bookemon, Bookcreator, Story 

Jumper. Aplicațiile sunt foarte ușor de folosit. Ele permit inserarea de text, imagini, audio și 

video și oferă elevilor posibilitatea de a-și dezvolta atât competențele digitale cât și 

creativitatea. Sunt îndrăgite de elevi, mai ales de cei de vârstă școlară mai mică, deoarece 

produsele realizate iau forma unei cărți care poate fi răsfoită cu ușurință, pentru a fi 

vizualizată. 

 - Turul galeriei virtual se poate realiza prin plasarea impresiilor pe un Padlet sau 

exprimate oral cu Flipgrid. Aplicația Padlet permite utilizatorilor elevi și profesori să scrie, să 

insereze link-uri, să înregistreze, să adauge fotografii sau documente. Poate fi utilizat și ca un 

portofoliu al elevilor, al clasei sau ca un canal de discuție. Flipgrid este un site web care 

permite profesorilor să creeze „grile” pentru a facilita discuțiile video cu elevii. Fiecare grilă 

este ca o placă de mesaje în care profesorii pot pune întrebări, numite „subiecte”, iar elevii lor 

pot posta răspunsuri video care apar într-un afișaj cu grilă. Poate fi utilizat pentru evluarea 

orală a elevilor, la discipline precum limba română sau limba engleză. 

 - Pentru autoevaluare și autoreflecție se poate utiliza un jurnal de învățare online, 

realizat cu ajutorul unor aplicații precum Padlet, Power Point, Google Slides. Fiecare dintre 

acestea oferă multiple posibilități de exprimare din partea elevilor – foto, video sau text. 

 Utilizarea tehnologiilor digitale încă de la vârsta de școală primară aduce mari 

beneficii elevilor, viitori adulți pentru care abilitățile digitale vor fi cerința principală a 

oricărei meserii. 

40



Revista ”Învățământul primar în Gorj”, Numărul 1/2021 

 

 Pentru  momentul prezent, utilizarea tehnologiilor de către elevi are și scopul de a 

învăța lucruri noi, de a fixa informații, de a evalua și autoevalua cunoștințele și competențele 

dobândite, și nu în ultimul rând, duce la consolidarea percepției că tehnologia  nu este doar 

pentru jocuri și socializare, ci este un facilitator al învățării. 
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CRIZA CADRELOR DIDACTICE CA URMARE  

A STRESULUI PROFESIONAL 

 

Prof. Înv. Primar, Avram Elena Andreea, 

 Școala Gimnazială Nr.1, Bumbești-Jiu 

 

          Agresivitatea elevilor, părinţii exasperanţi şi stresul reprezentat de factorul performanţă 

sunt câteva din cauzele care duc frecvent, conform unui studiu realizat de universitatea din 

Freiburg im Breisgau (sud-vestul landului Baden-Wuerttemberg), la îmbolnăviri psihice ale 

cadrelor didactice, scrie ziarul german Sueddeutsche Zeitung. Nimic nu îi îmbolnăveşte mai tare 

pe profesori decât jignirile şi agresiunile venite din partea elevilor, constată psihiatrul Joachim 

Bauer şi medicul Thomas Unterbrink, care au condus studiul. Nu de puţine ori, profesorii sunt 

fără apărare în faţa elevilor, pentru că nu au învăţat cum să răspundă la ostilitate şi să-i 

recunoască cauzele, spun cei doi medici. Bauer şi Unterbrink au intervievat 1000 de pedagogi de 

la şcoli secundare şi gimnazii din regiunea Suedbaden (sud-vestul landului mai sus amintit), 

întrebându-i în legătură cu atmosfera de la şcoală şi starea lor sufletească. Rezultatul a fost că 

agresivitatea este cel mai stresant factor de la locul de muncă numit şcoală, la care se adaugă 

mărimea claselor, cantitatea de muncă şi orele suplimentare. Conform cercetătorilor, există o 

relaţie clară de dependenţă între ostilitatea afişată de elevi şi starea de sănătate a profesorilor. 

Este de asemenea demonstrat faptul că părinţii nemulţumiţi şi agresivi au şi ei o influenţă în 

declanşarea problemelor psihice la nivel de cadre didactice, declara Bauer în paginile 

Sueddeutsche Zeitung. Studiul elaborat la Freiburg este astfel primul care spune pe nume 

cauzelor care produc cel mai mult stres profesorilor. Nu mai există nici o îndoială că meseria de 

profesor este una stresantă, multe studii demonstrând gradul mare de periculozitate pentru 

sănătate al acestei meserii. Expertul în medicina muncii, Andreas Weber, a descoperit faptul că 

mai mult de jumătate din personalul pedagogic care se pensionează înainte de vreme se plânge de 

suferinţe psihice şi psihosomatice. De altfel, potrivit studiului, în decurs de un an circa 43 la sută 

dintre profesori sunt expuşi atitudinilor ostile ale elevilor, în timp ce patru la sută sunt ameninţaţi 

cu violenţa, iar 1,4 la sută din aceştia sunt chiar atacaţi fizic de elevi. În învăţământul secundar 

general aceste cifre sunt chiar mai mari. 
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       Faptul că violenţa nu vine doar de la elevi ci şi de la părinţi este demonstrat de un caz de la 

Hanovra. Acolo, o mamă care avea o dispută legată de fiica ei, a aruncat în directorul unei şcoli 

elementare cu o ceaşcă, cioburile rănindu-l pe acesta la mâna cu care el şi-a apărat faţa de 

lovituri. Femeia a fost condamnată sub acuzaţia de vătămare corporală gravă, iar directorul se 

află pe moment în concediu medical. Psihiatrul Bauer afirma că rănile psihice se vindecă greu, 

motiv pentru care el solicită ca acest lucru să înceapă chiar din timpul studiului pedagogic, mai 

ales că acesta pregăteşte doar insuficient cadrele didactice pentru confruntarea cu elevii şi părinţii 

lor, care în societatea marcată de spiritul concurenţei se află la rândul lor sub o puternică presiune 

şi au de rezolvat o mulţime de probleme. 

          Alte studii din domeniu criticau spre exemplu modul de selectare şi pregătire a cadrelor 

didactice. Un studiu de durată, realizat de Udo Rauin, expert în probleme şcolare din Frankfurt, 

arăta că mare parte din profesorii care ajung la epuizare în meseria lor sunt deja din timpul 

studiului supraîncărcaţi. Deja la începutul studiilor pedagogice un sfert dintre studenţii ce urmau 

să devină cadre didactice declarau că nu vor să-şi exercite meseria. Psihologul Uwe 

Schaarschmidt de la Potsdam a descoperit într-un studiu elaborat pe un total de 20.000 de cadre 

didactice că fiecare al patrulea student la pedagogie sau cadru didactic debutant se încadrează în 

tipul de persoană resemnată. Există îndeobşte iluzia conform căreia profesorii au o meserie 

uşoară, însă în realitate munca lor este mai dură decât a poliţiştilor sau medicilor. Din acest 

motiv, cercetătorii de la universitatea din Potsdam au creat un test de potrivire, care să-i ajute pe 

absolvenţii de licee să afle dacă au stofă de profesor sau dacă este mai bine să renunţe. Cei 

interesaţi de o carieră în învăţământ ar trebui să-şi pună înainte de a se înscrie la facultatea de 

profil întrebări de genul: Îmi place să interacţionez cu copii? Pot vorbi în faţa unei grupe? Rezist 

la presiuni? Pentru Bauer, ar fi şi mai bine dacă ar exista o practică obligatorie de orientare 

înainte de începerea studiului, la fel ca şi o pregătire de natură psihologică. Cadrele didactice 

trebui să înveţe să recunoască semnalele venite din partea elevilor şi părinţilor înainte să fie prea 

târziu, opinează Bauer. În viața cotidiană stresul se manifestă ca o stare de dezechilibru a 

organismului uman, datorită incapacității acestuia de a face față solicitărilor exercitate asupra lui. 

Termenul provine din limba engleză și se traduce prin presiune, apăsare. El a fost introdus de un 

medic canadian, pe nume Hans Selye, fiind atribuit oricărui factor din mediul ambiant capabil să 

provoace o stare de tensiune și o reacție anormală a organismului. Coborând de la nivelul 

“macro” la cel “micro”, se constată că nici în organizațiile școlare lucrurile nu stau foarte bine. 

Astfel, oamenii școlii sunt stresați de schimbare, pe care o reformă insuficient restructurată în 
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plan conceptual-proiectiv și aplicată în practică, adesea, cu vădită nepricepere o induce într-un 

mediu prea puțin motivant pentru o schimbare mai radicală de concepție și de acțiune.  
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COMUNICARIEA-UN PROCES IREVERSIBIL 

 

                                                                              Prof.Inv.primar Teică Loredana Maria                                                                    

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu, Gorj 

                                                                           

         Comunicarea este un proces ce presupune transferul de informaţii, judecăţi, atitudini, stări 

emoţionale de la o sursă la alta. Semnificaţiile se transmit cu ajutorul semnelor lingvistice, fiind 

o formă de cunoaştere, o formă de interacţiune socială, a comunicării interpersonale sau o formă 

a dialogului interior, al monologului. 

            Comunicarea stă la baza umanizării, constituirii psihologice şi culturale a oamenilor, 

asigură transmiterea de informaţii de la o generaţie la alta, fiind cel mai eficient mod de 

influenţare educativă. 

            Şcoala urmăreşte pregătirea elevului pentru activitatea ulterioară, dezvoltarea 

competenţelor acestuia. Elevul este implicat în diferite activităţi educative care să îl ajute să 

devină o persoană capabilă de a se orienta în viaţă prin comunicarea eficientă în diferite situaţii, 

aptă să-şi exprime atitudinea faţă de valorile etice şi estetice, pregătită să-şi achiziţioneze în mod 

independent cunoştinţele şi competenţele solicitate – o personalitate cu un ansamblu de 

cunoştinţe, atitudini şi competenţe de comunicare formate pe parcursul şcolarităţii, o 

personalitate capabilă de a se integra în societate şi de a face faţă cerinţelor de pe piaţa muncii. 

După cum spunea Augustin în De magistro, cuvintele există pentru ca să le folosim şi le folosim 

pentru a învăţa, scopul învăţării fiind însuşirea, practicarea şi rafinarea unor forme diverse ale 

comunicării. De aceea, nu este suficient ca un elev să cunoască vocabularul unei limbi, acesta 

trebuie să înveţe arta de a alege cuvintele potrivite contextului, de a transmite mesaje pertinete, 

de a-şi exprima convingerile cât mai coerent şi persuasiv. O comunicare este eficientă doar 

atunci când mesajul transmis de emiţător este corect interpretat de receptor. Mesajele 

decodificate corect produc învăţarea. 

         Comunicarea este folosită în predarea-învăţarea tuturor disciplinelor studiate în şcoală, 

profesorul trebuie să înţeleagă importanţa comunicării, a dialogului în predare-învăţare. A 

comunica eficient înseamnă atât a fi un bun vorbitor, cât şi un ascultător activ. Se spune că omul 

învaţă trei ani să vorbească şi o viaţă întreagă să asculte, din această cauză, în şcoală, ascultarea 

activă trebuie practicată deopotrivă de elevi şi de profesori. Pentru ca elevii să devină ascultători 
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activi, educatorii pot propune exerciţii pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare. Pentru 

ca elevii să-şi poată exprima opiniile, ideile şi sentimentele, aceştia au nevoie să se cunoască pe 

ei înşişi, comunicare despre sine implică autocunoaştere, stimă de sine, încredere în forţele 

proprii şi deschidere spre a primi aprobarea sau dezaprobarea celor din jur. Educatorii trebuie să 

încurajeze elevii să îşi exprime părerile, să se lase descoperiţi şi să nu le fie frică să 

împărtăşească idei cu oamenii din jur. 

        Pentru stimularea comunicării despre sine şi dezvoltarea competenţelor de comunicare, 

elevii pot fi organizaţi în perechi şi provocaţi să discute despre un subiect care îi frământă, un 

elev va fi vorbitorul, iar celalălat ascultătorul. În această manieră, elevii vor descoperi care sunt 

regulile ascultării active şi eficace. Ascultătorii vor fi puşi în situaţia de a avea o opinie în 

legătură cu problemele expuse de vorbitori, le oferă un feedback. Feedback-ul reprezintă reacţia 

de răspuns a receptorului la mesajul primit de la emiţător, acesta are rolul de a ameliora 

comunicarea, de a înlătura barierele de comunicare şi de a ne ajuta să ne adaptăm la reacţiile 

celorlalţi. Ascultarea activă mai poate fi exersată în cadrul dialogurilor şi dezbaterilor realizate în 

clasă, profesorul poate urmări reacţiile şi răspunsurile elevilor, reuşind să descopere dacă aceştia 

au fost atenţi la cele discutate. Dialogul presupune empatie, atenţie la nevoile celuilalt, 

disponibilitate şi deschidere. Prin urmare, nararea unor experienţe personale poate ajuta elevul să 

se descopere pe sine, să împărtăşească celorlalţi din experienţa sa de viaţă şi să îşi dezvolte 

competenţele de exprimare orală sau scrisă. 

        Lectura este o activitate esenţială în dezvoltarea competenţelor de comunicare la copii, este 

o tehnică fundamentală de muncă intelectuală. Lectura orală le dezvoltă elevilor vocabularul, 

dicţia şi abilitatea de a folosi elementele paraverbale adecvate (intonaţia, ritmul vorbirii, 

respectarea pauzelor impuse de texte). Cărţile ajută elevii să cunoască viaţă înainte de a o trăi, le 

deschid orizonturi noi de cunoaştere şi le dezvoltă creativitatea şi imaginaţia. 

        O altă modalitate de a dezvolta elevilor competenţele de comunicare este jocul de rol care 

presupune punerea în scenă a unor situaţii de comunicare diverse (monolog, dialog, interviu etc). 

Această activitate exersează capacităţile de comunicare orală, de receptare şi producere a 

mesajelor. Profesorul trebuie să aleagă teme incitante pentru elevi, care să fie specifice 

experienţelor lor de viaţă şi care să le dezvolte spiritul creator si ludic. 
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JOCURI PENTRU DEZVOLTAREA EXPRIMĂRII ORALE 

 

prof. înv. primar: Vasilescu Liliana 

Școala Gimnazială ”Pompiliu Marcea”, Tg-Jiu 

 

În ciclul primar se urmăreşte în mod deosebit realizarea treptată a formei conştiente a 

exprimării, corecte chiar dacă numărul regulilor gramaticale însuşite de elevi în această perioadă 

este destul de mic. Asupra însuşirii exprimării corecte trebuie insistat mai mult în etapa de 

început a şcolarităţii, deoarece în procesul dezvoltării intelectuale a copilului ea trece de la forma 

conştientă la forma sau la faza de deprindere. Concomitent cu îmbogăţirea vocabularului elevilor, 

se urmăreşte, în tot cursul clasei I şi dezvoltarea exprimării orale, suport necesar atât însuşirii 

temeinice a cunoştinţelor la celelalte obiecte de studiu, cât şi pentru formarea personalităţii 

copilului. 

Pentru a deprinde elevii să se exprime în propoziţii corecte şi clare, pentru a le dezvolta 

gândirea şi spirtul de disciplină conştientă se poate desfăşura  jocul „Cine spune mai multe 

propoziţii”. Sarcina acestui joc a fost aceea de a alcătui cât mai multe propoziţii cu cuvântul 

indicat de conducătorul jocului. 

Tot de la cuvântul rostit de conducătorul jocului se porneşte şi jocul „Mai spune ceva”, 

dar sarcina acestui joc se schimbă, cerând elevului dezvoltarea propoziţiei spuse de elevul 

anterior. 

Exemplu: cuvântul „elevul”. Elevul scrie. Elevul scrie tema. Elevul scrie tema frumos. Elevul 

scrie tema frumos şi ordonat, etc. 

Jocul se opreşte în momentul, în care elevii nu mai pot adăuga nici un cuvânt pentru dezvoltarea 

propoziţiei. Se alege un alt cuvânt şi se continuă jocul. 

Elevii care prezintă fenomene de inhibiţie verbală pot fi activizaţi adresându-le întrebări 

ajutătoare. 

Jocul „Ciobanul şi mielul” obişnuieşte elevii să descrie o persoană, prezentându-i doar 

trasăturile esenţiale, atât cele fizice cât şi cele morale.„Ciobanul” un elev din clasă, se plimbă 

printre bănci şi oprindu-se în faţa unui elev îl întreabă: ,, N-ai văzut mielul meu?”/ 

-„Nu, cum arată?”  
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„Ciobanul” descrie un elev din clasă: este blond, are ochii albaştri, poartă chipiu, este ordonat, 

disciplinat etc. Cel care se recunoaşte în descrierea făcută de „cioban” îi ia locul şi jocul continuă. 

Pentru a dezvolta capacitatea de a percepe o imagine sau o succesiune de imagini, pentru a 

înţelege semnificaţia lor şi a exprima în propoziţii ceea ce au înţeles, pentru a stabili relaţii între 

secvenţele imaginilor în succesiunea lor şi a le transforma în idei şi judecăţi de relaţie, se pot 

organiza jocuri pe bază de imagini sau succesiune de imagini. Aceste jocuri au mari valenţe 

euristice, deoarece copilul trebuie mai întâi să stabilească relaţii la nivelul perceptiv prin operaţii 

de recunoaştere, de descoperire, care redă cunoaşterii conţinutul figural. Acest conţinut figurat 

este prelucrat în reprezentări verbale sau idei, ca expresie a saltului calitativ în operativitatea 

mintală. 

Dintre jocurile organizate pe bază de imagini  amintesc jocul „Spune o poveste”, joc care 

are ca sarcină didactică, alcătuirea unei povestiri pe baza unei imagini. În timpul jocului, actul 

observării este dirijat de învăţător. Elevii sunt îndrumaţi să folosească expresii frumoase, iar cei 

cu o exprimare defectuoasă, sunt ajutaţi să formuleze propoziţii corecte şi clare. 

Jocul dezvoltă spiritul de inventivitate şi educă elevii în spiritul dragostei şi grijii pentru 

animalele mici. 

Pe baza succesiunii de imagini se poate organiza jocul „Cine povesteşte mai frumos”. În 

acest scopse  selectează o poveste cunoscută de elevi şi li se cere să aşeze imaginile în 

succesiunea logică şi să povestească conţinutul secvenţei respective. 

Acest joc  antrenează toată clasa, iar caracterul competitiv al jocului îi dă o notă de atractivitate. 

De asemenea, dezvoltă exprimarea orală, gândirea, spiritul de observaţie şi gustul de citit. 

Comunicarea cu elevii se desfăşoară pe bază de dialog. Are loc un flux continuu de întrebări şi 

răspunsuri în cadrul căruia se dau explicaţii, se lămuresc sensurile cuvintelor şi se dezvoltă 

conţinutul pe care acestea le exprimă, se analizează ideile, se formulează aprecierile morale şi 

estetice şi se desprind concluziile şi normele de conduită. 

„Întrebarea reprezintă un moment indispensabil al activităţii mentale a elevului, ea este o formă 

deosebită în care se exprimă gândirea, situându-se la graniţa dintre cunoaştere şi 

necunoaştere.”De aceea este necesar a le forma elevilor, încă, din clasa I deprinderi de a pune 

întrebări clare, concise. 

Prin urmare, strategia didactică trebuie să includă neapărat în coordonatele sale şi această 

preocupare a educatorului prin captarea şi menţinerea, în permanenţă, în condiţiile „de înaltă 

tensiune” a atenţiei şi interesului elevului. 
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CLIMATUL EDUCATIV ŞI INFLUENŢA LUI ASUPRA FORMĂRII 

PERSONALITĂŢII COPILULUI 

 

Prof.înv.primar: Ceauşescu Ana-Maria 

Şcoala Gimnazială Drăguţeşti, Gorj 

 

 Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul necesar 

pentru munca intelectuală a şcolarului. În schimb, lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa 

prea mare sau „dădăceala” au efecte dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune 

nervoasă, mai ales în perioada testelor de evaluare, în preajma examenelor sau spre sfârşitul  

semestrelor, când starea de oboseală începe să se instaleze. 

  Datorită modernizării şi perfecţionării învăţământului este firesc să constatăm că 

volumul de cunoştinţe depăşeşte cu mult ceea ce ştiam noi la vârsta lor, depăşeşte chiar unele 

cunoştinţe ale părinţilor. Totuşi, datoria noastră de a-i ajuta rămâne în continuare actuală: 

copiii pot şi trebuie să înveţe de la noi cum trebuie să-şi pregătească lecţiile, cum să-şi 

organizeze munca,timpul, viaţa. Să le împărţim din plin din cunoştinţele noastre ale părinţilor. 

  Ca părinţi iubitori, putem face totuşi greşeli în educarea copiilor, întrucât dorindu-le 

binele, le facem rău. Astfel, unii părinţi sunt prea grijulii, căutând să-i protejeze şi să-i răsfeţe 

mereu. Trăind într-o astfel de atmosferă devin fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, sunt tot timpul 

agăţaţi de fusta mamei, în acelaşi timp devin mici tirani, devin pretenţioşi, neascultători, greu 

adaptabili la regulile vieţii sociale, în afara casei, între colegi. Dacă, dimpotrivă, părinţii sunt 

foarte severi, cu o atitudine permanentă de duritate, copiii suferă. În astfel de condiţii, ei sunt 

continuu lipsiţi de duioşie, de afecţiune, trăiesc permanent cu teamă în suflet, stare care duce 

la apariţia unor tulburări de dizarmonii ale dezvoltării sale psihice, ale personalităţii. Aceşti 

copii vor deveni la rândul lor plini de asprime faţă de cei din jur, iar relaţiile lor sociale vor fi 

întotdeauna lipsite de afecţiune. 

  Unii părinţi comit deseori greşeala de a-şi schimba frecvent atitudinea: când sunt prea 

severi, când prea îngăduitori. Uneori, un părinte este sever, iar celălalt protector, gata de a-l 

apăra de faţă de excesele impuse de celălalt. 

  De multe ori părinţii doresc să-şi realizeze propriile aspiraţii prin copiii lor, aceştia 

fiind obligaţii de multe ori să ia lecţii de desen, de muzică, de limbi străine, fără ca ei să aibă 

înclinaţie spre disciplina respectivă. Această dorinţă a părinţilor nu poate duce decât la 

eforturi mari şi sterile. Aceste eforturi sfârşesc cu oboseală, nemulţumire, neîncredere în 
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forţele proprii, ducând la scăderea capacităţii de muncă şi la obţinerea unor rezultate slabe, 

copilul simţindu-se vinovat faţă de părinţii săi pe care nu-i poate mulţumii. 

  Unii copii reacţionează diferit în astfel de situaţii, se opun dorinţei părinţilor, fug de 

acasă pentru a scăpa de tensiunea nervoasă la care sunt supuşi şi pe care nu o pot suporta fiind 

conştienţi de incapacitatea lor de a se achita de obligaţiile impuse. 

  O serie de probleme apar şi la copiii proveniţi din familii incomplete (prin deces, 

divorţ, lipsa îndelungată a unuia dintre părinţi), dar şi la cei care provin dintr-o familie 

reconstituită printr-o nouă căsătorie. Dacă nu dau dovadă de înţelegere, dacă nu încearcă să şi-

i apropie, să-i privească apropiat, aceştia devin dezadaptaţi, trişti, retraşi,  neascultători, aceste 

reacţii ducând la scăderea randamentului şcolar, obţinerea de note slabe la învăţătură, precum 

şi ştirbirea personalităţii.Psihicul copilului este sensibil ca o mimoză faşă de situaţiile 

anormale prin care trec în familie. El simte cele mai mici schimbări de afecţiune faţă de el şi 

între părinţi, este puternic tulburat de certuri, neînţelegeri. 

  Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, 

căldura căminului părintesc, aşadar afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. 

În creşterea, educarea şi formarea acestora este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a 

înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea părintească, astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu 

plăcere, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii. Dacă sunt neascultători şi greşesc uneori, să-i 

pedepsim cu vorba, să le explicăm calm şi cu fermitate ce au greşit, vorbindu-le ca unor 

prieteni care ne înţeleg şi pe care-i iubim. Să nu insultăm şi nicidecum să lovim copilul care a 

greşit, pentru că se va speria şi nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va îndepărta sufleteşte 

de noi. 

  Meseria de părinte este grea. De aceea trebuie să fim buni părinţi, pline de afecţiune, 

pentru ca grija şi eforturile noastre să fie răsplătite prin dragostea şi bunele rezultate ale 

copilului armonios dezvoltat fizic şi psihic. Adevărata căldură familială se întâlneşte în 

familiile în care părinţii sunt în bune relaţii, se preocupă suficient, cu dragoste, dar şi cu 

autoritate părintească de copiii lor, pentru care sunt şi trebuie să rămână modele vii, exemple 

demne de urmat.O mare importanţă o are şi nivelul de instruire, bagajul de cunoştinţe al 

părinţilor, pentru buna educare şi pentru a putea ajuta în pregătirea lecţiilor acasă. Cu cât 

părintele este mai pregătit, cu atât cresc respectul şi încrederea acestuia pe de o parte, 

influenţa părintelui asupra copilului, pe de altă parte. 

  Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu şcoala, cu învăţătorul, cu 

dirigintele clasei, ca şi prin urmărirea cu atenţie discretă a prieteniilor pe care le leagă în 

timpul liber, intervenind la timp, ferm, dar blând, pentru a-l feri de exemple şi comportări 
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rele, părinţii pot avea mai multă siguranţă în educarea copilului lor, în conturarea, formarea, 

dezvoltarea personalităţii acestuia.        
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                                CUNOAŞTEREA COPILULUI PRIN DESEN 

          STUDIU DE SPECIALITATE 

 

                                                            Prof.înv.primar, Pană Ana 

                                                                            Școala Gimnazială Crușeț,com.Crușeț 

 

            Desenul unui copil are misiunea de a echilibra si armoniza relațiile copilului cu natura, 

cu ceilalți, cu sine. Datele obținute în urma investigației personalității copiilor prin aceastã 

tehnică proiectivă oferă o imagine profundă asupra maturizării lor afective și de relaționare. 

Pe măsură ce desenează, gândirea încearcă sã mențină ideea inițială, iar imaginația încearcă să 

aducã temele interioare în prim-planul trăirii. Trasajul liniilor, culorile folosite, geometria 

formelor, tema abordată, persoanele prezente în desen sunt caracteristici ale desenului pe baza 

căruia se încearcă descifrarea trăirilor copilului. 

Desenul este o modalitate de comunicare ce permite copilului să exprime prin imagini 

ceea ce este dificil de surprins în cuvinte, să dea sens lumii sale interioare, să vorbeascã 

celuilalt, sieși, să-și descopere în concretul desenului propriile trăiri afective. Prin limbajul 

liniilor, al culorilor, al semnelor grafice, desenul si pictura exprimă percepțiile, reprezentările, 

emoțiile, cunostințele receptate din diferite surse. Utilizând acest limbaj, copilul recreează un 

univers care l-a impresionat , se contopește cu acest univers. 

La 3-4 ani desenul este linear, presupune un numãr mic de elemente compoziționale, 

neorganizate într-un ansamblu compozițional, în general din aceeași categorie. Fluiditatea și 

flexibilitatea sunt scăzute, colorația este neomogenă, depășeste liniile contururilor și se face 

cu una, douã culori.Spre 6-7 ani, crește numărul elementelor compoziționale, acestea se 

diversifică categorial, apar detaliile, începe sã fie sugerată mișcarea. Elementele 

compoziționale, dispuse în mai multe planuri, se organizează în ansambluri coerente, în jurul 

unei teme impuse sau alese. Cel mai des întâlnite sunt următoarele elemente: omul, casa, 

cerul, soarele, plantele, animalele. Prezența lor se datorează si faptului că sunt și simboluri de 

securitate paternã si maternă, dar mai ales faptului că reprezintă primele obiecte ale 

cunoașterii imediate, nemijlocite, primele obiecte ale spațiului cognitiv. Sunt utilizate mai 

multe culori cu îmbinări originale si cu intenționalităti estetice. 

Un copil timid, timorat, fără încredere în sine are tendința de a trasa linii subțiri, slabe, 

sterge mereu, corectează sau este dezamăgit de estetica desenului, comentând pe tema 
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nepriceperii sale. Agresivitatea se traduce prin linii puternice, groase, cu riscul de a găuri 

hârtia. Liniile de intensitate medie caracterizează copilul echilibrat. 

Mărimea personajelor vorbeste despre importanța acordată acestora, în mod negativ 

sau pozitiv. Un personaj uriaș desenat poate simboliza admirația  pe  care o poartă persoanei, 

respective măsura în care se teme de ea. 

Modul în care sunt utilizate culorile poate da un aspect vesel sau deprimant desenului 

în ansamblu, pe baza căruia putem aprecia starea sa afectivă. Copilul extrovertit foloseste o 

paletã largã de culori luminoase, cel introvertit se limiteazã în general la 2-3 culori. Copilul 

optimist va folosi culori vii și deschise, spre deosebire de cel trist, deprimat, care va opta 

pentru culori închise, fãrã viață. 

Pentru a începe analiza desenului, trebuie sã împarți simbolic foaia în patru părți egale 

Partea inferioară este legată de nevoile primare din viața de zi cu zi si exprimă materialismul, 

concretul, activitățile. Partea superioară a foii corespunde idealurilor, viselor, imaginației, 

spiritualității. Partea stângă evocă trecutul, ezitările, protecția sinelui si indică natura relației 

sale cu mama (fie cã mama este reală sau simbolică). Latura dreaptă a foii ține de viitor si de 

necunoscut, de capacitatea de inițiativã, de relația cu tatăl si de modul în care se raporteazã 

copilul la autoritate. Dacã îsi concentreazã desenul pe partea dreaptã, înseamnã că este în 

căutarea unui sprijin, a sentimentului de siguranță oferit de mamă. Unele dintre elementele 

foarte relevante pentru cunoașterea psihicã a copilului, pe care le-am întâlnit pe parcursul 

anilor sunt: 

1) Omisiunile - lipsesc din desen părți importante care, în mod normal, ar trebui sã 

apară, dar copilul le scoate din dorința lui intimă ca acele lucruri, persoane sau 

situații sã nu fi existat în viața lui. Aceasta arată efortul copilului de a face fată  

unei probleme interioare amenințătoare. 

2) Falsele erori - acestea au cea mai mare valoare diagnostică. Copiii încep sã 

deseneze ceva, mâzgălesc peste ceea ce au desenat si spun „am greșit”. Întrebați 

despre acea greșealã, ei spun că de fapt nu era o greșeală, dar s-au răzgândit pentru 

că situația era foarte dureroasã pentru ei. 

3) Utilizarea spațiului - de obicei, foaia de desen este folosită într-un mod echilibrat. 

La unii copii, însă desenul este înghesuit în marginea de jos sau împãrtit în douã – 

foarte sus si foarte jos – mijlocul foii rămânând liber. Mental păstrează legătura cu 

viața de dinainte si nu se poate adapta. 

4) Spațiile închise - figuri umane, case, apar încercuite, închise într-un fel nepotrivit. 

Uneori spațiile închise sunt date de zig-zaguri fãcute peste desen, ca un plic. 
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Acestea evidențiazã sentimentul de nesiguranță în familie, oprimarea, îngrădirea 

libertății personale minime de către părinti posesivi, agresivi. 

5) Disproporția elementelor - a) foarte mare - un om cât toată foaia, dar cu mâini si 

picioare foarte scurte. Aceasta exprimă un nivel de aspirație exagerat, impus din 

afarã de cãtre părinti, care devine sursă de stres pentru copil; el se simte amenințat 

de posibile eșecuri, de cerințe la care să nu facă față. 

b) foarte mic - unele părți din desen au dimensiuni normale, iar altele neobișnuit 

de mici. Acestea indicã dorința intimă a copilului ca acel lucru să nu existe, fiind 

deranjant, chiar traumatizant pentru el. 

Astfel au apărut mai multe teste care au la bază desenul ca tehnică proiectivă: testul 

casa, testul arborelui, testul persoanei, testul familiei (HTP: house-tree-person). 

Testul de desen se numără printre cele mai răspândite si aplicate tehnici proiective, 

datorată avantajelor certe: economie de timp, de mijloace materiale, diversitatea informațiilor 

obținute care pot acoperi întregul sistem psihic, de la comportamentul direct observabil pânã 

la conflicte si traume infantile. 

            Bibliografie: 

            Bârlogeanu Liliana, Cum evolueazã copiii în clasele primare, Carminis, Pitești, 2008 

Silvestru Patita, Dincolo de oglindã, Ion Creangă, București, 1988 

Bulboacă Madlena, Stimularea inteligențelor multiple ale copiilor și adulților, Servo-

Sat, Arad, 2005 
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ELEVII - ÎN CENTRUL PROPRIEI LOR ÎNVĂŢĂRI ŞI TEHNOLOGII 

 

Prof. înv. primar  Frăţilescu Mihaela-Ramona 

Şcoala Gimnazială “Constantin Săvoiu”,Târgu Jiu 

 

        Procesul educațional trebuie gândit din perspectiva în care acesta se desfășoară într-o 

perioadă de criză pandemică și care necesită abordările necesare traversării acesteia, dar ținând 

cont și de dimensiunea post-pandemică. Pentru elevii  obișnuiţi cu noile metode de informare 

(internet, email, telefonie mobilă), conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu 

computerul devine o componentă normală a procesului de învăţământ. 

         Din punctul lor de vedere, computerul este perceput fie ca o jucărie, fie ca o resursă de 

informaţii. A intrat deja în obisnuinţa zilnică utilizarea computerului, pentru comunicare, 

informare, instruire.Conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu computerul include: 

predarea unor lecţii; aplicarea, consolidarea, sistematizarea cunostiinţelor predate; evaluarea cu 

ajutorul computerului a unei lecţii sau a unui grup de lecţii. 

        Numită de unii ca “inovaţia tehnologică cea mai importantă a pedagogiei moderne”, 

instruirea asistată de computer (IAC) contribuie la introducerea (adaptarea) treptată a mijloacelor 

moderne de comunicare (în principal a computerului) în învăţământ. 

Interacţiunea elev-computer permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul elevului 

la informaţii mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate în modalităţi diferite 

de vizualizare. Nu doar computerul în sine ca obiect fizic, înglobând chiar configuraţie 

multimedia, produce efecte pedagogice imediate, ci si calitatea programelor create si vehiculate 

corespunzător, a produselor informatice, integrate după criterii de eficienţă metodică în 

activităţile de instruire. 

      Modernizarea predării implică deci, existenţa echipamentelor hardware (computer), a 

software-ul (programelor) si a capacităţii de adaptare a lor, de receptare si valorificare în mediul 

instrucţional. Şcoala trebuie să ţină pasul cu tehnologia, să înţeleagă si să anticipeze impactul 

asupra modului de învăţare. Computerele au fost încorporate în programele educaţionale 

oferindu-le celor ce se instruiesc o libertate și o flexibilitate mai mare, dar si individualitate în 

clasă. Folosirea internetului de către elevi a fost o idee care a prins repede. Afinitatea naturală 

dintre elevi si internet a dat nastere mai multor proiecte orientate spre elevi, iniţiate/conduse de 
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elevi. Învăţarea ce pune accentul pe participarea elevilor, reprezintă un tip de instruire care îi dă 

elevului un rol activ în procesul de învăţare. Elevii, participanţi activi, își imprimă ritmul propriu 

şi propriile strategii. 

        Învăţarea care îl situează pe elev în rol central, asociază învăţarea focalizată pe 

particularităţile fiecărui individ (ereditate, experienţă, perspective, pregătire, talente, capacităţi si 

nevoi) cu focalizarea pe predare, împărtăşire a cunoştinţelor respective (cea mai bună informaţie 

ce se furnizează, stimularea motivaţiei, învăţării si acumulării de cunoştinţe de către toţi elevii). 

      Acomodarea încă din şcoală cu folosirea computerului ca instrument de însușire a unor noi 

cunostinţe influenţează elevii prin: 

- Stimularea interesului faţă de nou. Legea de bază ce guvernează educaţia asistată de computer o 

reprezintă implicarea interactivă a elevului în acţiunea de prezentare de cunostinţe, captându-i 

atenţia subiectului si eliminând riscul plictiselii sau rutinei. 

- Stimularea imaginaţiei. De la jocurile pe computer care dezvoltă abilităţi de utilizare, 

imaginaţie si viteza de reacţie într-o prezentare grafică atractivă, maturizându-se, elevul începe să 

folosească computerul ca să creeze propriile produse soft. 

- Dezvoltarea unei gândiri logice. Descompunerea unei teme în etape de elaborare organizate 

secvenţial, organizarea logică a raţionamentului reprezintă demersuri cognitive ce aduc câştig în 

profunzimea si rapiditatea judecării unei probleme. 

- Simularea pe ecran a unor fenomene si procese, altfel costisitor de reprodus în laborator, ajută 

la înţelegerea acestora. 

- Optimizarea randamentului predării prin exemplificări multiple 

- Formarea intelectuală a tinerei generaţii prin autoeducaţie 

- Elevul învață în ritm propriu, fără emoţii şi stres care să-i modifice comportamentul 

- Aprecierea obiectivă a rezultatelor si progreselor obţinute. Plecând de la faptul că procesul de 

învăţământ este unul bazat în primul rând pe comunicare interumană, persoanele supuse 

procesului de instruire trebuie să aibă capacitatea de a recepta si stoca informaţii pentru o 

perioadă în propria memorie, de a le prelucra prin propria acţiune de gândire în scopul obţinerii 

unei noi cunostinţe si de a le transmite în diverse forme şi conjuncturi, putem aborda întreg 

procesul printr-o viziune cibernetică. 
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 JOCUL DIDACTIC 

 

Prof. înv.primar Andrei Violeta,  

Liceul Teologic Târgu Jiu 

 

„Jocul este activitatea ce-i permite copilului să treacă pe nesimţite la 

munca serioasă… Condiţia principală a jocului este de a-i face pe 

participanţi să-şi dea seama că se află într-o situaţie de învăţare, că 

primează aspectul cognitiv şi, ca atare acesta trebuie desfăşurat cu 

toată seriozitatea.”  (Ioan Cerghit) 

 
 1.Consideraţii teoretice 

Actul educaţional este un act complex în care interaţionează în principal doi factori 

umani: elevul şi învăţătorul/profesorul. O serie de metode, mai vechi sau mai noi, pot face din 

elev un participant activ la actul propriei formări, dar folosirea jocului didactic, ȋn special 

latura sa interactivă, le depăşeşte prin atracţia irezistibilă a elevilor spre acesta. 

Dacă celelalte metode sunt întâmpinate uneori cu rezerve sau apatie, folosirea jocului 

didactic în lecţii e primită mereu cu nerăbdare de toţi elevii.  

Jocul poate crea un spaţiu colaborativ real,  o relaţie ideală profesor-elev şi/sau elev-

elev, dar şi posibilitatea intervenţiei directe a elevului, conform propriului stil, propriei viteze 

de lucru, în parcurgerea unei secvenţe educaţionale. 

Virtual, există de asemenea o serie de programe care permit jocul didactic, 

interacţiunea directă a profesorului cu elevii, dar şi a elevilor ȋntre ei. Ȋn plus,  calculatorul a 

ajuns sa fie perceput de către copii ca “dascălul” de la care ȋnvaţă cu o plăcere nedisimulată, 

puţini dascăli reali putȃnd concura cu acesta.   

2.Caracterul jocului didactic 

2.1Caracterul informativ al jocului didactic constă ȋn: 

 activizează copiii din punct de vedere cognitiv, operaţional şi afectiv, sporind 

gradul de înţelegere şi participare activă a elevului la actul de învăţare;  

  evidenţiază modul de acţiune în diverse situaţii de învăţare; 

 contribuie la formarea conduitelor operatorii şi a achiziţiilor cognitive ale 

copiilor. 

2.2 Caracterul formativ al jocului didactic constă ȋn: 

- exersarea şi perfecţionarea senzaţiilor şi a percepţiilor; 

- antrenarea memoriei; 

- dezvoltarea  gîndirii cu operaţiile ei: analiza, sinteza, comparaţia, generalizarea; 

- exersarea limbajului; 
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- exersarea atenţiei şi a spiritului de observaţie; 

- dezvoltarea imaginaţiei; 

- dezvoltarea voinţei; 

- influenţează comportamentul copiilor 

- formarea conduitei civilizate; 

- formarea deprinderilor de autocontrol şi de interacţiune în cadrul grupului,  

- socializarea copiilor. 

3. Funcţiile jocului didactic sunt: 

- funcţia cognitivă, informativă (acumulare de informaţii, cunoştinţe)  

- funcţie formativă  (formează algoritmi, deprinderi de lucru)  

- funcţie intelectuală (dezvoltă memoria, gandirea, intelectul) 

-funcţie afectiv-emoţională (dezvoltă relaţii, produce emoţii) 

- funcţie voliţională (ȋntăreşte voinţa, formează caracterul);  

- funcţia de comunicare (dezvoltă limbajul)  

- funcţia formativ-educativă (dezvoltă aptitudini, deprinderi, conduite)  

- funcţia socială (permite socializarea copiilor ȋn grup, ȋn colectiv)  

- funcţia de echilibrare-tonifiere (descarcă şi reîncarcă potenţialităţile)  

- funcţia terapeutică (generează energie, produce vindecare) 

- funcţia katharctică (de curăţire, purificare, relaxare) 

- funcţie de adaptare (adaptarea la activitatea de învăţare, la reguli); 

- funcţie de dezvoltare psiho-motrică  (stimulează componenta motorie)  

- funcţie de satisfacere a trebuinţelor de activitate. 

4. Structura jocului didactic.  

Conţinutul jocului: reprezintă cunoştinţele, în marea lor majoritate asimilate anterior, 

în grade diferite, în funcţie de care jocul are menirea de a le consolida şi de a le verifica. 

Există însă şi jocuri care au ca sarcină achiziţionarea de noi cunoştinţe. 

Sarcina didactică: este problema intelectuală centrală pe care copiii trebuie să o 

rezolve. Ea declanşează operaţii intelectuale precum: recunoaşterea, descrierea, reconstituirea, 

comparaţia, etc. 

Regulile de joc: arată cum trebuie rezolvată o problemă, căile de organizare ale 

acţiunii ludice; prin ele se exprimă cerinţele care dirijează acţiunile copiilor, indică acţiunile 

de joc şi succesiunea lor, reglementează distribuirea rolurilor şi relaţiile dintre copii, 

stimulează manifestările comportamentale ale participanţilor la joc. 
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Acţiunile de joc: (elementele sau procedeele de joc) sunt mijloacele prin care jocul 

devine o acţiune plăcută,distractivă şi relaxantă. Ele antrenează copiii la o activitate 

intelectuală care nu se conştientizează ca efort, ele dinamizează participarea şi favorizează 

realizarea performanţelor. 

5. Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic 

Pentru atingerea scopului şi realizarea obiectivelor, jocul didactic trebuie organizat, 

condus şi finalizat printr-o evaluare. Aceste condiţii impun : 

- alegerea jocului: se realizează conform particularităţilor de vȃrstă, pregătire; 

- pregătirea locului ȋn care se desfăşoară jocul (sala de clasă, sala de sport, diferite spaţii 

deschise etc.); 

- pregătirea elementelor distinctive pentru echipe (eşarfe, panglici etc.); 

- formarea echipelor – trebuie să fie echilibrate pe cȃt posibil; 

- alegerea conducătorilor echipelor – ȋn general se aleg de coordonatorul jocului, uneori chiar 

de componenţii fiecărei echipe; 

- explicarea regulilor de joc  – tebuie să fie scurtă, precisă, clară; 

- desfăşurarea jocului – presupune respectarea regulilor, păstrarea disciplinei, fără a stăvili 

ȋnsă buna dispoziţie şi a inhiba exteriorizarea stărilor emoţionale; 

- asigurarea arbitrajului – se realizează de obicei de către organizatorul jocului; 

- ȋncheierea jocului (după finalizarea sarcinilor de joc sau la ȋncheierea timpului alocat); 

- stabilirea şi comunicarea rezultatelor; 

- analiza jocului de către organizator. 
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EFICIENTIZAREA RELAŢIEI ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE 

 

Prof.înv.primar: Popescu Ana-Maria 

Colegiul Național “Spiru Haret”, Târgu Jiu 

 

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi 

comunitate , mediul extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. 

Dacă aceste medii educaţionale se completează şi se susţin , ele asigură într-o mare măsură buna 

integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general, în viaţa socială. Şcoala trebuie să 

aibă contacte cu toate instituţiile sociale interesate direct sau tangenţial de domeniul educaţiei 

copilului de vârstă şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare. Ea contribuie la 

transmiterea moştenirii culturale şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă. 

Totodată, şcoala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică , 

elaborarea şi luarea deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite 

unui număr mare de oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor care îi privesc. 

Personalitatea educatorului este ” izvorul şi reglatorul ” actului educativ şi  scopul formal 

al educaţiei moral –civice, nu poate fi altul decât acela al formării omului destoinic a se conduce 

singur pe calea binelui , a adevărului , a dreptăţii şi a frumosului . Conturarea profilului moral al 

individului şi moralitatea se obţin cu fapta , nu cu vorba şi, în nici un caz cu indiferenţă , fără 

angajarea educatorului . Este nevoie de reacţii şi atitudini deschise , exprimate în beneficiul celui 

educat.  

Andre Berge spunea că ” Mediul familial îl satisface pe copil, în măsura în care răspunde 

trebuinţelor sale elementare , adică în măsura în care este un mediu afectiv şi protector, dublă 

condiţie indispensabilă pentru ca fiinţa tânără să înveţe să se construiască pe sine , să se situeze în 

raport cu ceilalţi efectuând , fără pericol , primele sale experienţe sociale şi sentimentale“. 

Creştera copiilor constituie pentru părinţi nu numai o datorie faţă de copil , dar şi o sarcină faţă de 

comunitate.  

Familia are în societate funcţii bine determinate : funcţia biologică, funcţia economică, 

funcţia educativă, funcţia culturală  

 Obiectivul principal al acţiunii educative este formarea personalităţii copilului , care este 

urmărit atât în familie , cât şi în şcoală , astfel încât sarcinile şcolii şi ale familiei în materie de 
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educaţie şi instrucţie se împletesc şi se sprijină reciproc. 

  În cadrul abordărilor contemporane ale fenomului educaţional se impune tot mai mult 

implicarea cadrelor didactice în relaţii de cooperare cu părinţii copiilor şi cu alţi factori sociali 

interesaţi de educaţie . Rolul cadrelor didactice nu se reduce doar la educaţia la catedră sau în 

clasă , ci presupune o activitate de acest gen în fiecare relaţie cu elevii şi familiile acestora , 

desfăşurând o muncă de dezvoltare , de conducere şi de îndrumare. O relaţie eficientă cadru 

didactic – părinte presupune , printre altele , o ascultare activă , implicarea familiei în acţiunile 

extraşcolare ale copilului , cultivarea şi practicarea toleranţei faţă de un punct de vedere diferit.  

Comunicarea cadrului didactic cu familia elevului se poate face prin :activităţi de 

informare şi consiliere a părinţilor , care pot fi zilnice după orele de curs; vizite la domiciliu de 

câte ori e nevoie ; lectoratele cu părinţii – lunar ; adunările comune părinţi – elevi; întruniri ale 

comitetului de părinţi pe clase ; comunicarea prin poştă (scrisori de înştiinţare cu antetul şcolii ) 

sau prin poşta electronică; comunicarea prin telefon . 

În funcţie de categoria în care se înregistrează părinţii elevului (interesaţi sau dezinteresaţi 

de tot ceea ce se întâmplă cu propriul copil ) cadrul didactic parcurge o serie de etape menite să 

optimizeze relaţia şcoală – familie : îşi fixează şi întreţine cât mai multe discuţii individuale; 

iniţiază şi menţine o legătură strânsă cu familia elevului şi poartă un dialog deschis şi sincer, 

extins în afara orelor de curs, prin convorbiri telefonice, scrisori; stabileşte şi planifică din timp 

tematica şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii; în cazul elevilor problemă, se implică activ în 

procesul de educare a familiei , ea reprezentând sursa principalelor atitudini greşite ale copiilor. 

Familia trebuie convinsă că numai acordând timp şi atenţie copilului va putea să-l ajute să 

depăşească dificultăţile apărute. Încearcă stabilirea unei legături reciproce, apropiate şi 

permanente cu părinţii pentru ca aceştia , din proprie iniţiativă , să contacteze cadrul didactic 

pentru a se interesa de situaţia şcolară a elevului. 

Comunitatea este cea care oferă mediul prielnic pentru desfăşurarea unor activităţi 

comune: vizite la muzee , expoziţii ; vizionarea de filme , spectacole; excursii şi vizite organizate 

în oraş sau în afara oraşului; însoţirea elevilor la concursuri şcolare , festivaluri artistice; 

simpozioane , seminarii având ca temă relaţiile şcoală –familie –comunitate. Aşadar, comunitatea 

are un rol important alături de şcoală şi familie în educaţia elevului. 

Valoarea educaţiei creşte într-o lume în care schimbările s-au accelerat simţitor , într-o 

societate a opţiunilor individuale şi sociale multiple,  marcată de o multitudine de tranziţii , de 
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naturi diferite .Educaţia este somată să răspundă provocărilor unei lumi a societăţilor şi 

indivizilor în derută , o lume în care s-au pierdut şi se pierd repere , sisteme de referinţă , iar 

sistemele etice se află în criză. Ea trebuie să construiască drumuri noi pentru speranţă , prin 

formarea unor cadre cât mai flexibile , a unor capacităţi şi comportamente capabile să facă faţă 

schimbării permanente şi să adapteze elevul la incertitudine şi complexitate . Şcoala este chemetă 

să contribuie decisiv la reconstrucţia spirituală , la redefinirea unor noi sisteme de valori.  

  În prezent România cunoaşte o încercare de redefinire a rolului social al educaţiei , în 

contextul unui ” parteneriat pentru educaţie ” , un dialog deschis , lucid , responsabil , între toţi 

factorii educaţionali (familie , Biserică , şcoală , comunitate locală ). Şcoala se deschide spre 

mediul comunitar şi se fac propuneri de realizare a osmozei şcoală- comunitate (şcoala în 

comunitate şi comnitatea în şcoală ) , în perspectiva înţelegerii şcolii ca un centru cultural şi 

civic, centru complex de învăţare la îndemâna tuturor , tineri şi mai puţin tineri. Prin programe şi 

acţiuni specifice se creează şi se dezvoltă legături multifuncţionale şi societatea civilă.  
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ÎNVĂȚAREA ACTIVĂ STIMULEAZĂ INTELECTUL 

 

Prof.înv.primar Brăiloiu Rodica-Cornelia 

Colegiul Național ”Spiru Haret”,Tg-Jiu, Gorj 

 

Trecerea de la o metodologie pasivă la o metodologie mai activă, centrată pe elev, implică 

elevul în procesul de învăţare, acesta îşi va însuşi diverse aptitudini de învăţare şi de muncă în 

grup, va şti să rezolve diverse probleme. Metodele centrate pe elev implică elevul în evaluarea 

eficacităţii procesului său de învăţare şi în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. 

Aceste avantaje ale metodelor centrate pe elev ajută la pregătirea individului atât pentru o 

tranziţie mai uşoară spre locul de muncă, cât şi spre învăţarea continuă.  

Învăţarea face necesară o etapă în care elevilor li se cere să prelucreze informaţia care li se 

oferă. Ei au nevoie de activităţi care le impun să interpreteze personal materia şi astfel să îşi 

creeze propriile semnificaţii. Semnificaţia este un lucru personal şi unic; ea se construieşte pe 

baza învăţării şi experienţei anterioare, care diferă de la elev la elev. Nu există nici un mod unic, 

adecvat tuturor elevilor, de a învăţa ceva; este nevoie de o multitudine de sarcini şi experienţe 

pentru a satisface necesităţile individului.  Studiile arată că activităţile de învăţare care impun 

elevului prelucrarea activă duc la o fixare a cunoştinţelor de până la zece ori  mai bună, sunt mai 

îndrăgite şi duc la o învăţare mai profundă.  

O analogie utilă cu predarea eficientă o reprezintă antrenamentul sportiv. Elevul este 

sportivul iar profesorul este antrenorul său. Profesorul poate oferi explicaţii, dar acest lucru nu 

este suficient. Elevul trebuie să fie antrenat pentru a-şi putea exersa şi dezvolta aptitudinile, iar 

profesorul oferă activităţi potrivite pentru acest scop, după care oferă feedback cu privire la 

performanţa elevului în timpul exerciţiului, sugerând remedii, acolo unde sunt necesare. Sportivul 

nu îşi poate îmbunătăţi performanţa decât prin antrenamente; elevul nu îşi poate îmbunătăţi 

performanţa decât prin activităţi de învăţare.  

Provocările stimulează învăţarea, dar ameninţările o subminează. Ameninţările provoacă 

eliberarea de hidrocortizon în organism, ceea ce face ca aptitudinile de gândire de rang superior 

să treacă în plan secundar. 

Cercetările arată că lauda (sau alte recompense), menită să accentueze activitatea elevilor, 

este cea mai puternică unealtă pe care o are la îndemână profesorul şi singura  de altfel. De ce 
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lăudăm? Pentru că această acţiune de întărire/de sprijin a activităţii elevilor îmbunătăţeşte 

următoarele aspecte: învăţarea şi realizarea obiectivelor; motivaţia; comportamentul; 

concentrarea în clasă; încrederea în sine sau mod de acţiune propriu, adică încrederea elevilor în 

propria obiectivitate de a îmbunătăţi, dezvolta şi preîntâmpina propriile dificultăţi; respect de 

sine; atitudinea faţă de învăţare şi faţă de o materie anume; atitudinea faţă de profesor. Astfel, 

apar câştiguri substanţiale atât pentru profesor cât şi pentru elev. Pentru a obţine un efect maxim, 

trebuie să lăudăm  şi să recompensăm. 

Orice recunoaştere a succesului învăţării este o metodă de accentuare a motivelor elevilor. 

Putem să le dăm elevilor un set de competenţe pe care ei să le marcheze pe măsură ce le obţin sau 

putem să le spunem să se autoevalueze pe baza unor criterii clare… Aproape orice tip de învăţare 

se poate integra unor formate de competenţe clare. Se pot emite aprecieri şi pentru 

comportament.  

Învăţarea trebuie să cuprindă activităţi de prelucrare a noii materii învăţate, care trebuie 

legată de ceea ce elevul ştie deja. Sarcinile trebuie să fie autentice, stabilite în context 

semnificativ şi legate de viaţa reală. Ele nu trebuie să implice doar repetarea unor lucruri, 

deoarece acest lucru duce la învăţarea de suprafaţă şi nu la învăţarea de profunzime. 

Având în vedere faptul că învăţarea elevilor va implica erori, sarcinile trebuie să le ofere 

ocazia de a se autoevalua, de a se corecta, de a discuta cu colegii, de a primi reacţia profesorului, 

precum şi de a face alte verificări de „conformitate cu realitatea”.. 

 Așadar, învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare 

activ şi integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului. 

Elevul trebuie să fie implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte 

propria educaţie. 
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„O LECȚIE ALTFEL”  

 

Prof. înv. primar. Bursuc Raluca-Georgeta 

Șc. Gim. Alexandru Ștefulescu 

Loc. Târgu-Jiu, Jud. Gorj 

 

             Din experienţa la catedră am observant că elevii  sunt mai activi la lecţii atunci când 

folosesc metode moderne de predare-învăţare şi reţin cu uşurinţă anumite aspecte atunci când 

predarea-învăţarea se face centrată pe elev. 

             În continuare voi prezenta metoda pălăriilor gânditoare, metodă pe care o folosesc 

mereu la clasă  şi pe care elevii mei o îndrăgesc foarte mult deoarece îi ajută să înveţe mai 

uşor şi le dezvoltă gândirea.  

              Metoda pălăriilor gânditoare este o metodă interactivă, de stimulare a creativității 

participanților, care se bazează pe interpretarea de roluri în funcție de pălăria aleasă. 

Sunt șase pălării gânditoare, fiercare având câte o culoare: alb, roșu, galben, verde, albastru și 

negru. Membrii grupului își aleg pălăriile și interpretează rolul precis, așa cum consideră mai 

bine. Rolurile se pot inversa, participanții sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord 

cu rolul pe care îl joacă. 

           Am aplicat această metodă la lecţia de consolidare a poveștii populare Bradul,  şi am 

fost plăcut surprinsă să constat că toţi elevii clasei a II-a, chiar şi cei care de obicei nu sunt 

interesaţi de ora de comunicare, au participat activ la lecţie şi şi-au însuşit foarte bine 

cunoștințele referitoare la textul Bradul.  

De asemenea, „lecția altfel”, cum au numit-o elevii mei, s-a bucurat de un real succes în ceea 

ce privește atingerea obiectivelor. 

           Am împărțit colectivul de elevi în 6 grupe a câte 4 elevi. Am folosit în loc de pălării, 

bandane (eşarfe) colorate pentru toţi elevii. După ce le-am împărțit, le-am oferit problema 

supusă discuţiei pentru ca fiecare să-şi pregătească ideile.           

Purtătorii bandanelor albe: Informează - Prezentaţi informaţiile desprinse din text!  

Purtătorii bandanelor galbene: Sunt optimiști – Motivați alegerea păsării!                 

Purtătorii bandanelor negre: Identifică greșelile - Judecaţi atitudinea salciei și a stejarului!    

Purtătorii bandanelor roşii: Exprimă ce simt – Aduceţi argumente afective în legătură cu 

comportamentul salciei, stejarului și al bradului. 

Purtătorii bandanelor verzi: Crează – Imaginați-vă un dialog între pasăre și stejar! 
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Purtătorii bandanelor albastre: Clarifică – Trageți concluzia print-o învățătură desprinsă din 

text! 

          Pălăria (bandana) albă — Povestitorul  

În povestea populară „Bradul” se povestește cum o pasăre cu aripa frântă cere ajutorul 

copacilor. Toți o alungă, numai bradul o adăpostește. Pentru fapta sa mărinimoasă, Moș 

Crivăț îl răsplătește. Astfel, aflăm de ce bradul are podoaba veșnic verde. 

          Pălăria (bandana) galbenă — Optimistul 

Deşi a fost refuzată de salcie și stejar, pasărea nu și-a pierdut speranța și a mers mai departe.  

         Pălăria (bandana) neagră — Criticul 

Salcia și stejarul au greșit când au alungat pasărea. Răutatea lor a fost răsplătită pe măsură: și-

au pierdut podoabele. 

           Pălăria (bandana) roşie — Subiectivul 

Ne-a plăcut că bradul s-a oferit să adăpostească pasărea. În schimb suntem indignați de 

comportamentul salciei și al stejarului și considerăm că modul în care au refuzat pasărea, le 

umbrește frumusețea și fălnicia.  

          Pălăria (bandana) verde — Creatorul 

- Stejarule, ce falnic ești! Apleacă-ți crengile să mă adăpostesc și eu, te rog! 

- Pleacă de aici! Ramurile mele nu se apleacă pentru o vietate așa de plăpândă. 

             Pălăria (bandana) albastră — Liderul 

Bradul rămâne cu frunzele verzi deoarece a fost bun cu pasărea și l-a protejat Moș Crivăț. 

Bine faci, bine primești!         După faptă și răsplată! 

 

             Menţionez că răspunsurile au fost date în mare parte de elevii care, atunci când 

folosesc metode tradiţionale nu sunt interesaţi de lecţii şi nu sunt capabili să răspundă nici la 

cele mai banale  întrebări. Însă la această lecţie mi-au spus că i-a fascinat faptul că purtau pe 

cap o eşarfă (bandană) şi că a fost o lecţie “altfel” în care au spus ce au crezut ei că este bine. 

            Așadar, există multe modalităţi de dinamizare a procesului de învăţământ şi de 

înlăturare a impresiei de “prăfuit” a acestuia, mai ales acum, în codițiile pandemiei. 
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ΕFΕϹTΕ ALΕ ΡARTІϹІΡĂRІІ ϹΟΡІІLΟR DΕ ΕTΝІΕ RRΟМĂ LA 

ΡRΟϹΕSUL ІΝSTRUϹTІV-ΕDUϹATІV. 

 

                                       prof. inv. primar: Catalina Alisa 

                           Școala Gimnaziala Nr. 1 Polovragi 

 

 Drерtul la еduϲaţіе еstе un drерt fundamеntal al omuluі. Νіϲі unul dіntrе drерturіlе ϲіvіlе, 

рolіtіϲе, еϲonomіϲе şі soϲіalе nu рoatе fі еxеrϲіtat dе іndіvіzі, daϲă aϲеştіa nu au рrіmіt o 

еduϲaţіе mіnіmă. Νu numaі în sіtuaţііlе dе margіnalіzarе soϲіală, еxϲludеrе, sărăϲіе, ϲі în toatе 

ϲіrϲumstanţеlе, еduϲaţіa еstе un faϲtor іmрortant în dеzvoltarеa ϲaріtaluluі soϲіal şі uman.

 Ϲoрііі trеbuіе să aіbă aϲϲеs la şϲoală, іar рărіnţіі trеbuіе să lе garantеzе еduϲaţіa, 

trіmіţându-і la şϲoală şі ajutându-і în реrmanеnţă. Frеϲvеntarеa şϲolіі duϲе la рromovarеa unеі 

soϲіеtăţі maі dеzvoltatе şі maі bunе. Ρrіn еduϲaţіе, ϲoрііі vor învăţa să dеvіnă bunі ϲеtăţеnі, vor 

înţеlеgе ϲonϲерtul dе dеmoϲraţіе, îşі vor afla drерturіlе şі oblіgaţііlе şі vor dobândі ϲomреtеnţеlе 

nеϲеsarе реntru a sе рutеa іntеgra ре ріaţa munϲіі şі реntru a рartіϲірa la vіaţa soϲіală, sрrіjіnіnd, 

astfеl, dеzvoltarеa ϲomunіtăţіlor.        

 Ϲu toatе aϲеstеa nе ϲonfruntăm ϲu o rеalіtatе, nu toţі ϲoрііі рartіϲірă la vіaţa şϲolіі,  dіn 

maі multе motіvе:           

 - unеorі ϲoрііі nu mеrg la şϲoală реntru ϲă рărіnţіі sunt săraϲі (nu îşі реrmіt să lе ϲumреrе 

ϲărţі şі rеϲhіzіtе, haіnе sau înϲălţămіntе, să lе рlătеasϲă transрortul sau să ріardă sрrіjіnul lor la 

munϲa dе zі ϲu ϲu zі);          

 - aϲϲеsul la şϲoală nu еstе întotdеauna foartе uşor (dіstanţa рână la şϲoală, lірsa dе loϲurі, 

a mіjloaϲеlor dе transрort);         

 - рărіnţіі nu înţеlеg nеvoіa dе еduϲaţіе şі ϲonsіdеră ϲă еduϲaţіa rеalіzată numaі în sânul 

famіlіеі еstе sufіϲіеntă реntru dеzvoltarеa şі еvoluţіa normală a ϲoріluluі;    

 - ϲoрііі nu sunt іntеrеsaţі dе şϲoală реntru ϲă nu sunt stіmulaţі sufіϲіеnt sau au lірsіt atât 

dе mult dе la şϲoală înϲât lе еstе tеamă să rеvіnă.      

 Aϲеstе motіvе sе rеgăsеsϲ şі în ϲazul ϲoрііlor dе еtnіе rromă al ϲăror aϲϲеs la рroϲеsul 

іntruϲtіv-еduϲatіv еstе dіfіϲіl şі îngrеunat, totodată şі dе barіеrе ϲulturalе, dе faϲtorі 

dіsϲrіmіnatorі, dе lірsa tolеranţеі іntеrеtnіϲе dar nu şі dе lірsa unor рolіtіϲі еduϲaţіonalе еfіϲіеntе 
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ϲarе să рromovеzе еduϲaţіa multіϲulturală şі іntеrϲulturală, ϲі dе un modеl ϲomрrеhеnsіv dе 

іntеgrarе a aϲеstora şі dе un modеl dе aрlіϲarе a lor la nіvеl ϲomunіtar.     

      

        În măsura în ϲarе aϲϲеsul la o еduϲaţіе dе ϲalіtatе еstе o ϲondіţіе еsеnţіală a 

іntеgrărіі soϲіalе şі o măsură a іnϲludеrіі, sеgrеgarеa în еduϲaţіе, рrіn  ϲalіtatеa іnfеrіoară a 

еduϲaţіеі ре ϲarе o рrеsuрunе, е o măsură a еxϲluzіunіі soϲіalе.   

 Ϲrеarеa șі rеsреϲtarеa ϲondіțііlor реntru еduϲațіе șі învățământ în ϲееa ϲе рrіvеștе ϲoрііі 

dе еtnіе rromă, еstе unul dіntrе рrіnϲірalеlе obіеϲtіvе alе statuluі dе drерt. Astfеl, a fost ϲrеat un 

ansamblu dе masurі sі sеrvіϲіі dеstіnatе îngrіjіrіі șі dеzvoltărіі ϲoріluluі dе еtnіе rromă, drерturіlе 

ϲoрііlor rromі fііnd gruрatе în trеі marі ϲatеgorіі, șі anumе: drерtul dе dеzvoltarе, drерtul dе 

рartіϲірarе șі drерtul dе рrotеϲțіе. Statul trеbuіе să asіgurе ϲadrul lеgal реntru rеsреϲtarеa aϲеstor 

drерturі, dar șі să sрrіjіnе рărіnțіі în sarϲіnіlе lеgatе dе îndерlіnіrеa rеsреϲtіvеlor drерturі.   

 Ϲa  o  ϲonϲluzіе  la ϲеlе  rеlatatе trеbuіе  mеnţіonat faрtul ϲă   o marе рartе a рoрulaţіеі dе 

еtnіе rromă maі alеs ϲoрііі şі tіnеrіі aϲеstora sufеră dе aϲеst рroϲеs dе margіnalіzarе şі dе aϲееa 

еstе nеvoіе dе o stratеgіе dе іntеrvеnţіе susţіnută, ϲarе să sе adrеsеzе atât mіnorіtăţіі 

margіnalіzatе ϲât şі majorіtăţіі, реntru formarеa unеі soϲіеtăţі іntеrϲulturalе dе іndіvіzі dіfеrіțі 

dar еgalі, raϲordaţі la valorіlе gеnеralе alе umanіtăţіі şі rеsреϲtând un sеt ϲomun dе normе dar în 

aϲеlaşі tіmр aflaţі într-un реrmanеnt sϲhіmb ϲultural şі sріrіtual. Іntеgrarеa  tіnеrіlor romі  într-o 

formă dе învăţământ a rерrеzеntat  un  obіеϲtіv fundamеntal реntru  aϲеst rеfеrat, în aϲеst sеns, 

mі-am рroрus  să рroрun următoarеlе ϲondіţіі:  

 - рrеvеnіrеa şі ϲombatеrеa dіsϲrіmіnărіі іnstіtuţіonalе şі soϲіalе;    

 - рăstrarеa іdеntіtăţіі еtnіеі rromіlor;        

 - asіgurarеa şansеlor еgalе реntru atіngеrеa unuі standard dеϲеnt dе vіaţă şі stіmularеa 

рartіϲірărіі еtnіеі rromіlor la vіața еϲonomіϲă, soϲіală, ϲulturală, еduϲațіonală şі рolіtіϲă a 

soϲіеtăţіі.            

 Ρеntru ϲombatеrеa dіsϲrіmіnărіі șі реntru sϲhіmbarеa stеrеotірurіlor еxіstеntе еstе nеϲеsar 

a înţеlеgе ϲă aϲеst luϲru іmрlіϲă rеsрonsabіlіtăţі nu numaі dіn рartеa majorіtăţіі, ϲі şі dіn рartеa 

organіzaţііlor rromіlor, lіdеrіlor şі mеmbrіlor ϲomunіtăţіі dе rromі. 
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PROFESORUL CREATIV 

 

Prof. Înv. Primar, Avram Elena Andreea,  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bumbeşti Jiu 

 

               Factorul esenţial în stimularea spiritului creator este cadrul didactic (educator, învăţător, 

profesor), prin caracteristicile personalităţii sale, prin conduita sa profesională, prin atitudinile 

manifestate în clasă sau în afara ei faţă de personalitatea şi comportamentul elevilor.    Profesorul 

creativ asigură climatul favorabil pentru exprimarea ideilor proprii, creează oportunităţi pentru 

autoînvăţare, încurajează gândirea divergentă. El îi stimulează pe copii să caute noi conexiuni 

între fenomene, să imagineze noi soluţii pentru probleme care se pot rezolva în manieră rutinieră 

(,,rutină-ruină-rugină,,), să asocieze imagini şi idei, să formuleze ipoteze îndrăzneţe, neuzuale şi 

să dezvolte ideile altora. 

               Un dascăl creativ stăpâneşte arta de a pune întrebări, are o întelingenţă lingvistică 

specială,, competenţe de comunicare, este empatic, prietenos,  neobosit, disponibil să-i ajute şi să-

i asculte pe copii. Fiecare act creativ începe cu o întrebare. Aceste întrebări trebuie să fie 

deschise, să aibă sens, să nu aibă răspunsuri predeterminate: (Ce s-ar întâmpla dacă...? Ce credeţi 

despre...? Dar dacă...totuşi...Cum s-ar mai putea...?) 

 Este în general acceptată supoziţia că numai cadrele didactice creative determină 

dezvoltarea creativităţii elevilor. Un pedagog creativ iese din rutinele didactice, diversifică 

solicitările, valorifică potenţialul creativ al elevilor, creează competenţe specifice. Tehnicile de 

învăţare creativă ar trebui să constituie o componentă de bază în formarea cadrelor didactice, iar 

atitudinile creative o componentă a personalităţii lor care trebuie depistată şi susţinută permanent. 

S-a constatat că atât elevii, cât şi profesorii apreciază în mai mare măsură atitudinile creative. 

Dintre aceste două categorii ,elevii sunt cei care apreciază mai mult decât profesorii atitudinile 

creative. Acest lucru nu pote fi extins totuşi asupra tuturor cadrelor didactice. Pornind de la 

portretul citat anterior ale personalităţilor creatoare şi lucrând cu elevii din clasele mici, observăm 

că putem educa potenţialul creativ al elevilor în momente foarte importante ale dezvoltării lor în 

acest sens. Elevii mici prezintă multe din calităţile atribuite unei personalităţi creative: sunt 

curioşi, atenţi la tot ce mişcă în jurul lor, au simţ de observaţie, simţ al umorului, mereu în 

căutarea noului. Încercând să fiu cât mai aproape de ei am învăţat să văd lumea cu ochii lor, am 
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învăţat multe lucruri noi şi am cunoscut mai bine lumea fascinantă a copiilor.  Există în acest sens 

o învăţătură pe care ar trebui să ne-o amintim în fiecare zi: ,,dacă vrei să cunoşti pe cineva umblă 

o milă cu pantofii lui,,. Deşi educarea capacităţilor creative şi formarea unei personalităţi 

autonome m-au preocupat în mod constant (şi mulţumesc cu acest prilej tuturor dascălilor mei), 

am putut să mă dedic mai întens acestui proces. Asadar, am avut posibilitatea să compun singură 

o listă de conţinuturi educationale, obiective şi tipuri de activităţi de învăţare precum şi modalităţi 

şi instrumente de evaluare personificate, pliabile pe caracteristicile clasei de elevi la care sunt 

învăţătoare. Acestea pornind de la convingerea că şcoala este un instrument al păcii şi ea trebuie 

şi poate să-i ofere fiecărui individ ştiinţa acceptării şi convieţuirii cu cei din jur.  

   Dezvoltarea creativitatii presupune stimularea la elevi a curajului de a emite ipoteze, 

chiar hazardate, dar nu absurde, capacitatea de a aprecia în ce masura este plauzibila o anumita 

ipoteza, de a elabora o strategie de lucru si de a nu astepta de-a gata o solutie. Accentul se pune în 

special pe învatarea în ritm propriu si prin efort personal si mai ales pe învatarea prin descoperire. 

   Aplicând metodele si tehnicile de învatare creativa, asimilarea noilor structuri 

cognitive nu va fi foarte costisitoare, ci  va deveni o „reala” placere. Ne ajuta sa fim creativi 

nazuinta spre necunoscut, spre rezolvarea enigmelor, încercarea de a afla ce se întâmpla dincolo 

de aparente. O structura de tehnici de învatare se poate baza pe elaborarea unor scheme grafice 

pentru ordonarea ideilor, dar si pentru reactualizarea cunostintelor mai ales în cazul unei bune 

memorii vizuale. Unele idei pot fi reprezentate si sub forma unor desene. 

  La limba si literatura româna, elevii învata sa fie creativi prin intermediul jocurilor de 

cuvinte pe care le putem organiza sub forma unor concursuri cum ar fi: crearea unor propozitii în 

care toate cuvintele sa înceapa cu aceeasi litera, gasirea cât mai multor expresii deosebite prin 

jocul unor cuvinte. Foarte interesante si atractive sunt compunerile gramaticale, compunerile 

libere, cu început sau sfârsit dat. 

 Elevii îsi manifesta latura creatoare prin sensibilitatea cu care povestesc, recita, 

dobândind anumite capacitati actoricesti.  Astfel, compunerile sunt o poarta larg deschisa în 

manifestarea gândirii creatoare. Capacitatea de a gândi si elebora o compunere, modul de 

expunere al ideilor, structura si latura stilistica si semantica a acesteia pot incumba capacitatea 

deosebita a unui elev, talentul scolarului mic care reda fictiunea si realitatea în maniera artistica.     
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

                                                              Prof. înv. primar. Chiriță Larisa Irinel 

Colegiul Național “Spiru Haret”, Târgu Jiu 

 

Pentru înfăptuirea cerințelor creativității la lecție, este necesară instaurarea unui climat 

favorabil “caracterizat printr-o tonalitate afectivă-pozitivă, de exigență și de înțelegere, de 

responsabilitate”, afirmă Ana Stoica în lucrarea “Creativitatea elevilor”. Tot autoarea 

continuă, arătând că: ”Învățătorii și profesorii creativi determină avântul  creativității de la 

profesor la elev, fenomen urmat de automodelarea copilului în funcție de atitudinile și 

convingerile devenite ale lui”. 

Este necesar ca învățătorul să-i pună pe elevi in situația de a învăța să dobândească 

cunoșțințe în mod îndependent, să caute soluții noi, originale, să aplice creator cunoștințele. 

Învățătorul creativ oferă învățarea într-o atmosferă neautoritară, încurajează procesul 

gândirii creative. El știe cum să folosească întrebările. Conduita creatoare este provocată de 

întrebarea operațională potrivită pentru că ea duce la explorare și dezvoltă curiozitatea. Un 

învățător creativ încurajează elevii să  exprime teorii ce par ridicole, să combine materialele și 

noțiunile în modele noi, originale. 

Cadrul didactic trebuie să fie un mediator între elev și lumea înconjurătoare, faptul 

acesta presupunând: 

 Structurarea și restructurarea unui cadru pentru a face posibilă o experiență utilă 

celor care învață; 

 Indicarea experiențelor pe care le pot avea; folosirea posibilității de a experimenta; 

 Participarea alături de individ în scopul ameliorării liniilor orientative pentru 

selectarea unui prilej favorabil experienței; 

 Ajutor în folosirea timpului, spațiului, echipamentului; 

 Ajutor pentru a extrage din experiența:informații, deprinderi, valori; 

 Ajutor pentru interpretarea și evaluarea experiențelor. 

În activitatea școlară se face transferul setului de valori propice creativității de la 

profesor la elev. Colaborarea are tendința de a stimula efortul fiecăruia. 

“Dintre modalitățile de manifestare a elevului creativ în activitatea școlara, sunt de 

remarcat: 

 Nu e sociabil în raport cu egalii săi, uneori e sfidător față de profesori; 
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 Nu e prea conștiincios; învață în salturi; 

 Este imprudent; se avântă în răspunsuri înainte de formularea lor în minte; 

 E curios, activ; are un nivel superior de aspirații; 

 Are încredere în forțele proprii; 

 Își asumă riscurile legate de îndeplinirea unor proiecte dificile și curajoase; 

 Este perseverent în cautarea de soluții și realizarea proiectului propus; 

 Are simțul valorii și atitudine valorizatoare 

 Este receptiv la tot ce este nou; 

 Cultivă consecvent originalitatea, pentru care are un respect deosebit. 

Copilul care are posibilitatea să fie spontan și independent, va putea, în viitor, să fie 

creativ. De aceea învatamantul trebuie să capete un caracter participativ, de aceea învățătorul 

trebuie să dirijeze, ca un adevarat dispecer- dialogul euristic sau exploatarea ipotezelor.” 

Identificarea elevilor creativi 

Ana Stoica, in lucrarea “Creativitatea elevilor”, propune o listă ce poate fi utilizată în 

identificarea elevilor creativi: 

 curios, investigator cu întrebări profunde; 

 original, în gândire și acțiune, oferă soluții neobisnuite; 

 independent în gândire și conduită, individualizată, plin de sine; 

 imaginativ, fantezist, povestitor de istorii; 

 nonconformist; 

 vede corelațiile; 

 plin de idei, cu fluență verbală și conversațională; 

 experimentator care încearcă idei noi, produse noi; 

 flexibil în idei și gândire; 

 persistent, perseverent; 

 construiește, reconstruiește; 

 preferă complexitatea, se ocupă de mai multe idei în același timp; 

 preocupat. 

Pentru depistarea elevilor creativi din clasă, am aplicat chestionare elevilor, părinților și 

profesorilor. Ele și-au dovedit utilitatea. Este necesar să cunoaștem elevii creativi și domeniul 

în care pot excela. În lucrarea “Invenție,descoperire, creativitate”, A.D. Moore consemnează: 

”Ne deosebim prin capacitatile și talentele individuale, mai puternice sau mai slabe. 

Stradania de a cultiva talente acolo unde ele nu există le-a stricat multora viață. O primă 
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conditie pentru a fi ferciți în viață constă în a descoperi domeniul pentru care suntem mai 

bine înzestrați și a folosi talentul astfel identificat pentru scopuri creative”. 
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PREDAREA INTEGRATĂ A CUNOŞTINŢELOR 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Profesor învăţământ primar Corăga Adelina –Lavinia 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu 

 

 Dinamica socială a ultimelor decenii aduce în faţa lumii contemporane o serie de 

provocări faţă de care educaţia nu poate rămâne indiferentă. Niciodată omenirea nu s-a 

confruntat simultan cu atâtea probleme complexe care implică analize şi rezolvări la scară 

planetară, cum ar fi: globalizarea, interculturalitatea, protecţia mediului, sărăcia, explozia 

informaţională, conflictele. Toate acestea revendică o abordare integrată şi în sfera educaţiei. 

 Pentru a face faţă schimbărilor caracteristice lumii contemporane, elevii au nevoie de 

competenţe strategice ca: abilitatea de a învăţa cum să înveţe, abilitatea de evaluare şi 

rezolvare de probleme. Transformări din cadrul societăţii afectează direct şi sensul 

învăţământului românesc. Este nevoie de o abordare modernă, de un nou mod de gândire 

pentru depăşirea unor graniţe rigide între disciplinele de învăţământ în vederea explicării mai 

în profunzime a fenomenelor. Activităţile pe discipline trebuie să alterneze cu cele 

transdisciplinare pentru crearea unui context al predării integrate în care întreaga activitate să 

fie centrată pe elev, pe demersurile intelectuale şi afective ale acestuia. 

Educaţia reprezintă axul principal al formării personalităţii umane. În această perioadă 

asistăm la dezvoltarea unei noi abordări educaţionale, care determină organizarea şi trăirea 

unor experienţe de învăţare ţinând seama de cerinţele viitorului şi de necesitatea producerii 

unor schimbări dorite în comportamentul copilul de astăzi. 

             Copilul este autorul propriei lui învăţări, iar sursa învăţării lui o constituie diversitatea 

experienţelor cognitive, sociale, emoţionale, fizice pe care le trăieşte.  

Abordarea integrată a curriculum-ului pune accentul pe formarea unor competenţe, 

atitudini şi valori transversale şi transferabile, utile pentru dezvoltarea personală şi socială a 

elevilor. Abordarea integrată are două dimensiuni: integrarea orizontală – reuneşte într-un 

ansamblu coerent două sau mai multe obiecte de studiu, aparţinând unor arii curriculare 

diferite; integrarea verticală – reuneşte două sau mai multe obiecte de studiu din aceeaşi arie 

curriculară. 
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              Curriculumul integrat presupune o anumită modalitate de predare şi o anumită 

modalitate de organizare şi planificare a instruirii ce produce o inter-relaţionare a 

disciplinelor, astfel încât să răspundă nevoilor de dezvoltare a elevilor. 

  Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate 

inovatoare de proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică 

a conţinuturilor diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure că elevul 

achiziţionează o imagine coerentă, unitară despre lumea reală. 

Curriculumul integrat presupune crearea de conexiui semnificative între teme sau 

competenţe care sunt de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau 

competenţe au o puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau 

indirect, să contribuie la formarea unor valori şi atitudini. 

  Curriculum integrat şi predarea integrată presupun mai mult decât o schimbare de 

curriculum şi strategie de predare, presupun abordări şi perspective ce depăşesc graniţele 

specializate ale paradigmelor educaţionale şi ale modelelor teoretic – explicative şi practice. 

 Dimensiunea integrată a curriculumului presupune, atât relaţionarea disciplinelor 

şcolare cu scopul de a evita izolarea lor tradiţională, cât şi acţiunea de a asocia diferitele 

obiecte de studiu, din acelaşi domenii diverse într-una şi aceeaşi planificare a învăţării. 

După cum afirmă J. Piaget ,, cunoştinţa provine din acţiune”, iar didactica modernă 

subliniază faptul că elevul nu mai este receptor de informaţie, ci subiect al cunoaşterii şi 

acţiunii. 

Predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o strategie modernă de organizare şi 

desfăşurare a conţinuturilor, iar conceptul de activitate integrată se referă la o acţiune în care 

se îmbrăţişează metoda de predare-învăţare a cunoştinţelor, îmbinând diverse domenii şi 

constituirea deprinderilor şi abilităţilor elevilor. Diferitele paradigme de integrare a 

curriculum-ului cu ample deschideri în planul predării integrate aduc transformări 

demersurilor de elaborare a strategiilor didactice. 

 Metodele de predare ale profesorului pot fi convertite de către elevi în metode de 

învăţare deoarece metodele de predare induc şi învăţarea. În accepţiune modernă, metodele de 

învăţământ reprezintă modalităţi de acţiune, instrumente cu ajutorul cărora elevii sub 

îndrumarea profesorului sau în mod independent, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează şi 

dezvoltă priceperi şi deprinderi intelectuale şi practice, aptitudini, atitudini. 

Activităţile integrate au la bază un scenariu didactic integrativ didactic , o structură 

flexibilă, care să evidenţieze caracterul integrat al abordărilor, interacţiunea dintre discipline, 

sprijinirea cognitivă şi metacognitivă a elevilor. Acestea lasă multă libertate de acţiune şi 
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exprimare atât învăţătorului, cât şi elevilor. Ele s-au dovedit a fi o modalitate plăcută şi 

eficientă de învăţare, au favorizat o învăţare activă integrată, au fost un bun prilej de verificare 

şi testare a capacităţilor intelectuale, a aptitudinilor creatoare ale elevilor, oferindu-le în 

acelaşi timp posibilitatea de a se exprima pe ei înşişi. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

                    Înv. Dajiu Gabriel,  

                                                      Școala Gimnazială Arcani, structura Școala Primară Stroiești  

 

 Prăbușirea demografică accentuată duce la scăderea dramatică a numărului de elevi. Ca 

urmare a acestei situații, școlile au început să aplice adevărate strategii de promovare a imaginii 

pentru a atrage elevi, care să le asigure funcționarea pentru anii școlari viitori, ținând cont de 

faptul că finanțarea se face pe baza costului pe cap de elev. 

Un obiectiv deosebit de important care contribuie semnificativ la creșterea numărului de 

solicitări de servicii prestate dar și a calitătii îl constituie crearea și promovarea imaginii 

instituției pe piață prin intermediul publicității și relațiilor publice pe baza unor strategii de 

marketing bine conturate. 

Pentru a-și rezolva multe dintre problemele dificile cu care se confruntă, școala trebuie  să 

colaboreze cu factorii instituţionali locali care, într-un fel sau altul, sunt beneficiarii serviciilor 

educative oferite de unităţile de învăţământ sau a caror activitate depinde de calitatea educaţiei 

oamenilor cu care lucrează. 

De aceea, se impune ca școala să aibă o atitudine de marketing, adică să se implice activ în 

relațiile cu comunitatea locală dând dovadă de responsabilitate, selectând și desemnând persoana 

potrivită care să întrețină relația cu publicul local și nu numai, angajându-se în rezolvarea 

problemelor comunității din care face parte. 

       Înainte de a planifica o campanie de promovare a imaginii școlii trebuie să existe o descriere 

clară a publicului, apoi să se aplice strategia. Cu ajutorul datelor demografice ( date statistice: 

vârsta, sexul, educația, venitul si mediul de proveniență ) și psihografice (informații calitative, 

referitoare la stilul de viață, preferințe ) se poate face o strategie despre tacticile  care trebuie 

folosite pentru ca strategia să aibă succes.  

Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont în primul rând de calitatea actului 

educațional, de investigațiile făcute în asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, 

de calitatea cadrelor didactice care susțin educația. 

Aceasta implică o activitate umană orientată spre satisfacerea cerințelor consumatorilor 

actuali și potențiali. Consumatorii evaluează calitatea, după realizarea prestațiilor educaționale 
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Principalii promotori care au un rol definitoriu pentru promovarea imaginii instituției sunt 

directorul  și comisia pentru promovarea imaginii școlii. Directorul este personificarea școlii, a 

direcției care trebuie urmată, având rolul de a prezenta misiunea școlii ca expresie a intenției și 

locului în comunitate, pe palierul educației. Comunicarea în interiorul școlii este unul din cele 

mai importante moduri de promovare a școlii, reprezentând începutul strategiei de promovare iar 

directorul trebuie să beneficieze de sprijinul echipei de management cât și de al cadrelor didactice 

din școală. 

Conducerea școlii în colaborare cu membrii comisiei pentru imaginea școlii stabilesc 

informația care trebuie făcută publică și promovată, identificându-se situația în care este nevoie 

să se promoveze imaginea: site-ul școlii, rețele de socializare, târg educațional, ziare, reviste, 

broșuri, reclame, manifestări culturale locale, parteneriate, etc. 

Activități de formare și promovare a imaginii pot fi: difuzarea informațiilor privind oferta 

educațională, proiecte educaționale, consilierea părinților privind orientarea școlară, dezvoltarea 

de parteneriate la nivel local, județean, regional, național, prezentarea bazei materiale, a 

resurselor umane și a rezultatelor școlare.  

Datorită faptului că societatea este într-o rapidă și continuă schimbare, managerii instituţiilor 

de învățământ au nevoie să înteleagă importanţa schimbărilor care se produc şi modul cum pot 

afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Dacă transformările vor putea fi prevăzute, 

instituţia va avea  timpul necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate. Într-un mediu stabil, 

forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de 

la an la an. Formarea imaginii unei școli se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’, ce ţine 

pe de o parte de stilul managerial al conducătorului acesteia şi pe de altă parte de activitatea 

desfăşurată de cadrele didactice. 
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ELEMENTE DE ISTORIE LOCALĂ FOLOSITE  

ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 

Prof. înv. primar: Cosacu Dorinel 

Școala Gimnazială Ruget, Roșia de Amaradia, Gorj 

 

O condiţie importantă pentru ca materialele de istorie locală să poată fi folosite cu 

succes în educarea tineretului şcolar este aceea de a le cunoaşte foarte bine. În acest scop 

trebuie desfăşurată o intensă activitate de căutare, de cercetare, care trebuie să înceapă, mai 

întâi, prin studierea materialelor, a studiilor deja apărute, care se refereau la istoria acelor 

locuri.  

Pentru informarea cu materiale inedite de istorie locală este necesar de întreprins o activitate 

de căutare, cercetare care trebuie să reprezinte o preocupare permanentă a învăţătorului sau 

profesorului pentru a-şi îmbogăţi datele, informaţiile cu privire la istoricul localităţii. Pentru 

ca informarea cu materiale de istorie locală să fie cât mai autentică, este indicat să se realizeze 

seturi de fotografii, fotocopii, culegeri de cântece, poezii, zicători, balade culese de la bătrânii 

comunităţilor locale. 

Pentru ca elevii să poată înţelege materialele de istorie locală, învăţătorul sau profesorul 

este obligat să desfăşoare o susţinută activitate de pregătire a lor, pentru ca înţelegerea 

documentelor să nu fie formală, pentru ca elevii, prin cunoştinţele locale, să-şi consolideze 

cunoştinţele generale de istorie a patriei. Se urmăreşte, astfel, familiarizarea elevilor cu munca 

de cercetare, cu căile care duc spre anumite adevăruri. 

De asemenea, elevii trebuie să caute, să colecţioneze din presă diferite probleme 

interesante de istorie, pe care să le selecteze în mod cronologic şi problematic. Trebuie 

obişnuiţi să caute în ziare nu numai date din trecut, ci şi date cu privire la dezvoltarea 

localităţii sau judeţului contemporan. 

Cu ajutorul elevilor se îmbogăţeşte, astfel, colecţia de documente a şcolii, a colţului 

muzeistic (dacă există), în acest fel atrăgându-i, tot mai mult, spre această ştiinţă plină de 

noutăţi. Integrarea elementelor de istorie locală presupune respectarea câtorva cerinţe de ordin 

pedagogic, reieşite din practica şcolară. 

Materialul istoric să fie veridic şi clar. Se impune respectarea, cu rigurozitate, a 

adevărului istoric şi diferenţierea acestuia de informaţia care provine din produse ale creaţiei 
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populare (balade, legende, doine), care împletesc adevărul istoric cu elemente fantastice, în 

scopul sporirii forţei emoţionale. 

Perceperea spaţială, de la apropiat la depărtat, ca o cerinţă psihologică a gândirii 

şcolarului mic. Pentru aceasta se va căuta să nu se piardă din vedere contextul larg (naţional, 

european) în care a avut loc evenimentul, spre a nu-l singulariza sau aluneca spre amănunt, 

pierzând din vedere esenţialul. 

Evitarea excesului de material istoric. În acest sens, trebuie rezumat la strictul necesar şi 

să se aleagă materialul care a oferit maximum de sugestii. 

Subordonarea materialului folosit scopului lecţiei. Introducerea elementului de istorie 

locală reprezintă o cale de a atinge scopul final al lecţiei, şi nicidecum scopul însăşi al 

acesteia. Elementele de istorie locală nu trebuie să constituie miezul lecţiei, ci să alcătuiască 

un material ajutător, care să sporească influenţele educative ale acesteia. 

Prezentarea materialului într-o formă accesibilă şi atrăgătoare. Atunci când se impune, 

este necesară o operaţie de limpezire a materialului istoric. Este cazul textelor de literatură 

veche, în care culoarea arhaică împiedică, uneori, integrarea conţinutului de către elevii mici. 

Pentru a uşura înţelegerea ideii trebuie înlăturate amănuntele nesemnificative, dar numai în 

situaţia în care veridicitatea celor relatate nu a fost compromisă. 

Nu trebuie pierdute din vedere nici pasiunea pentru senzaţional a acestei vârste, precum 

şi principalul criteriu de selecţie care funcţionează acum: ,,reţin uşor ceea ce mă atrage şi mă 

interesează”. Prin urmare, prezentarea evenimentelor va îmbrăca forma unei povestiri, în care 

eroii erau mari personalităţi ale neamului. Faptele lor să fie prezentate în aşa fel ca să 

emoţioneze şi să trezească admiraţia şi respectul elevilor, dorinţa lor de a nu fi mai prejos 

decât aceştia şi de a demonstra vrednicia prin faptele personale. 

Necesitatea contactului direct cu materialul istoric, ori de câte ori este posibil. 

Cercetarea izvoarelor directe constă în studierea descoperirilor arheologice, a izvoarelor 

scrise, folclorice şi etnografice referitoare la localitatea natală şi a localităţilor din jur. Pentru 

reţinerea şi înţelegerea acestor fenomene este indicat a avea discuţii cu istoricii, de la care să 

se obţină informaţii detaliate, cât mai exacte. Adunând material din cercetarea unor puncte 

arheologice, din documente, cărţi (fotografii, fotocopii, notiţe), acesta trebuie grupat în 

anumite perioade. Materialul pregătit în acest mod se concretizează în mape cu materiale de 

istorie locală, care se folosesc ori de câte ori este nevoie. 
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FORME DE BAZĂ ALE BULLYINGULUI 

 

Prof. Înv.primar Uzuru Domnica 

Școala Primară Corobăi, Drăgotești 

 

        Din ce în ce mai mult, în perioada actuală ne confruntăm cu tot mai mulți elevi 

agresivi. Putem observa că  incidentele de bullying au o creștere în randul elevilor, acestea  

putând fi fizice, verbal, relaționare și/sau duse la îndeplinire prin intermediul tehnologiei. 

       Este important să distingem între impolitețe, răutate și bullying pentru ca profesorii, 

administratorii școlari, consilieri, poliția, cei care lucrează cu tinerii, părinții și copiii să știe 

cu toții la ce să fie atenți și când să intervină. Ideea de bază e că frecvența bullying-ului în 

mediul școlar scade semnificativ atunci când adulții înteleg în același mod ce înseamnă (și ce 

nu înseamnă) bullying-ul și se pun de acord să intervină în mod consecvent, ori de câte ori 

devin conștienți că acesta are loc (Wright, 2003).  

        Specialiștii in domeniu au găsit  patru forme de bază al bullying-ului: 

1. Bullying fizic 

Actele de violență reprezentau odinioară modelul standard al bullying-ul – proverbialele 

bețe și pietre care i-au făcut pe adulții responsabili să observe și să ia măsuri. Acest tip de 

bullying include 

2. Bullying verbal 

Batjocura, șicana, insulta, comentariile cu tentă sexuală și amenințările sunt tipurile de 

bullying verbal pe care părinții majorității cititorilor și-au sfătuit copiii să le ignore, pur și 

simplu. Acum știm că, în ciuda vechiului dicton, într-adevăr, cuvintele ne pot răni și chiar pot 

provoca daune profunde și de lungă durată. După cum vom vedea în cadrul celei de-a cincea 

strategii, sfatul de a ignora bullying-ul verbal este considerat acum unul dintre cel mai 

ineficiente sfaturi. 

3. Bullying relațional 

Bullying-ul relational este o formă de bullying în care copiii îsi folosesc prietenia – sau 

amenințarea de a pune capăt prieteniei – pentru a răni pe cineva. Excluderea socială, 

ignorarea, terorizarea și răspândirea de zvonuri reprezintă forme ale acestui fenomen 

omniprezent, care poate fi deosebit de înșelător și de nimicitor pentru copii. 

4. Bullying cibernetic 

Bullying-ul cybernetic este o formă a agresiunii în care este implicată tehnologia. Potrivit 
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lui Hinduja și Patchin (2010), de la Cyberbullying Research Center, aceasta este 

“prejudicierea intenționată și repetată prin intermediul computerelor, al telefoanelor mobile 

sau al altor dispositive electronice”. Este de remarcat faptul că probabilitatea ca acțiunile 

de tip bullying să se repete este mai mare în cazul bullying-ului cibernetic, pentru că 

mesajele electronice pot fi accesate de mai multe părți, ceea ce are ca rezultat expunerea și 

vătămarea repetată.  

       Fenomenul bullying este o problemă universală printre tineri, dar poate fi controlat 

atunci când nu permitem alarmelor false să ne copleșească. După cum am auzit de prea multe 

ori la știri, binele unui copil depinde de capacitatea neistovită a adulților de a face diferența 

dintre impolitețea din stația de autobuz și bullying-ul care poate  schimba vieți. 
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MENTORATUL ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof. înv. Primar Negrea Cristina, 

 Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Tg-Jiu 

 

Conceptul de „mentor” a fost utilizat încă din antichitate, în mitologia greacă, unde 

reprezenta numele celui desemnat de regele Odysseus pentru a avea grijă de fiul său, în perioada 

în care el era plecat la război. Mentor era un bătr. n din Itaca, prieten de încredere al regelui, 

reprezentând întruparea zeiței Atena, zeița greacă a înțelepciunii, abilităților și strategiei. 

Ulterior, observăm faptul că, cuvântul ”mentor” provine din limba latină  și se referă la o 

persoană educată care îndrumă o altă persoană, la un lider spiritual care inspiră, iar dicționarul 

explicativ al limbii române definește mentorul ca un „conducător spiritual, povățuitor, 

îndrumător; preceptor, educator.”  

În zilele noastre, activitatea de mentorat reprezintă un instrument eficient pentru formare 

și dezvoltare, fiind folosit în domenii, precum: economic, guvernamental, educațional etc. 

În literatura de specialitate din diferite domenii, străină și autohtonă, regăsim o multiudine 

de definiții, explicitări ale termenilor mentor/mentorat, care evidențiază din perspective diverse 

esența ideii de mentorat: proces care constă în transmiterea cunoștințelor, abilităților, atitudinilor 

de la persoane cu experiență către debutanți. 

După cum afirmă C. Stan, mentoratul desemnează o relație de sprijin a învățării, educării 

între o persoană dispusă să-și împărtășească experiența și cunoștințele (mentor) și o altă persoană 

cu mai puțină experiență, aflată de regulă la începutul traseului professional, capabilă și dispusă 

să primească acest sprijin pentru a-și dezvolta experiența profesională (persoană mentorizată). 

Mentorul este un profesionist, specialist, persoană cu expertiză ridicată într-un domeniu, care 

ajută pe cineva, persoană sau grup, să se dezvolte prin învățare. Mentoratul este o relație bazată 

pe încredere între mentor și discipol, în care are loc un transfer de informații practice, cunoștințe, 

modele, ce favorizează transformarea identității profesionale a discipolului. (C. Stan, 2020) 

Pornind de la toate aceste informații prezentate am realizat propria definiție - Mentoratul 

este un proces complex și interactiv, ce se desfăşoară între profesorul mentor şi o altă persoană – 

persoana mentorată (cadru didactic debutant), cu rolul de ghidare  a învăţării, educării, formării 
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profesionale iniţiale şi/sau dezvoltării profesionale. Mentorul sprijină , îndrumă și coordonează 

profesorul debutant în întreg procesul instructiv-educativ. 

În școală - mentorii sunt cadrele didactice cu experiență vastă - formatori, modele care pot 

să ofere oportunităţi şi sfaturi pentru dezvoltarea altora, care sunt compatibili, dată fiind 

pregătirea şi experienţa lor, să identifice situaţiile şi evenimentele în curs, în devenire sau 

posibile, ce pot interveni în activitatea persoanei mentorate, oferindu-le acestora cunoştinţe şi 

experienţă spre a face faţă provocărilor profesiune, în viaţa socială, în comunitatea din care face 

parte şi în mediul extern în care aceia îşi desfăşoară misiunea. 

În continuare voi reda  câteva caracteristici fundamentale ale activității de mentorat, 

sintetizate de C. Stan, pornind de la diferitele perspective de explicitare a conceptului:  

 Mentoratul este o relație comunicațională, interpersonală, între două sau mai multe 

persoane, una cu un grad de experiză mai ridicat decât a celeilate;  

 Relație de mentorat se dezvoltă în timp, iar în funcție de aceste schimbări, mentorul 

trebuie să adapteze nevoilor persoanei mentorizate gradul și tipul de informație, sprijinul și 

modelul oferit;  

 Un program de mentorat eficient vizează atingerea unor obiective prestabilite, formulate 

de mentor împreună cu persoana mentorizată; 

  Eficiența activității și relației de mentorat este influențată de caracteristici ale 

personalității mentorului (empatia, ușurința în stabilirea de relații interpersonale, atitudinea 

pozitivă, integritatea morală). 

 În concluzie, mentorul trebuie să fie un model de professionalism, susșinător al idealurilor 

și aspirațiilor celor aflați la început de carieră, care să dețină un înalt nivel de expertiză 

profesională, dar și trăsături de personalitate care să favorizeze exercitarea rolului de mentor: 

altruism, empatie, preocupare față de nevoile celorlalți, răbdare, fiind un bun model pentru 

activitatea discipolului. 
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EDUCAȚIA ON-LINE 

 

profesor învăţământ primar: Şerbănescu Polina Ramona 

Școala Gimnazială “Constantin Brâncuşi”-Tg-Jiu 

 

În contextul dinamicii actuale din spațiul comunicării cunoașterii și a nevoilor tot mai 

complexe de (auto)cunoaștere și competență, procesul de predare-învățare-evaluare se 

redefinește într-un ritm tot mai alert. Încorporând teorii și aplicații consacrate, dar și practici 

noi și flexibile, educația online se prezintă ca un proces complex și dinamic, care încearcă să 

răspundă cât mai eficient nevoilor de învățare ale generațiilor actuale și viitoare de elevi. 

Astfel, educația este forțată să se adapteze la un cadru în care spațiile și mediile electronice se 

reinventează și se modifică rapid, aducând în față constant noi provocări. Generațiile actuale 

par să prefere mediile digitale, urmărind conținuturi atractive, accesibile și sistematizate. Cu 

toate acestea, rolul cadrului didactic în procesul educațional rămâne în continuare vital în 

selectarea celor mai potrivite conținuturi, care să construiască competențe solide, precum și în 

oferirea climatului emoțional adecvat învățării și a suportului moral, în stabilirea scopurilor 

de învățare și monitorizarea procesului. 

Profesorii care reușesc să fie eficienți în mediile online sunt cei care se angajează  

într-o pedagogie activă, bazată pe atenția crescută la nevoile de învățare și, deopotrivă, la cele 

emoționale ale elevilor. Facilitarea atingerii scopurilor educaționale și a autoreglării în 

învățare poate fi realizată prin utilizarea unor platforme user-friendly, care să permită 

profesorului să monitorizeze implicarea și progresul celor ce învață. Prin urmare, eficacitatea 

diferitelor instrumente online depinde de capacitatea profesorului de a ghida elevul și în 

mediul digital, dar și de a-l învăța să se autoregleze în învățare, prin stabilirea clară a 

obiectivelor de studiu, reflectarea asupra materialelor de studiu, monitorizarea progresului, 

gestionarea emoțiilor legate de sarcini. Capacitatea cadrului didactic de a construi un climat 

pozitiv și de acceptare a elevilor are un impact major în motivația și efortul pe care elevii îl 

depun pentru învățare.  Spre exemplu, elevii pot simți descurajarea cauzată de dificultatea de 

a înțelege materialul sau de a se concentra în mediul de acasă, însingurarea ca urmare a 

absenței interacțiunii directe cu profesorii și colegii și chiar frustarea generată de provocările 

ce vizează limitarea comunicării online și funcționarea platformelor de învățare. Astfel, 

devine și mai provocator pentru elevi să își stabilească autodidact și autoreglat obiective de 

învățare. Acesta este motivul pentru care cadrul didactic ar trebui să ofere ajutor suplimentar 

în reglarea motivațională și emoțională a educabililor. În literatura de specialitate, una dintre 
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cele mai bine fundamentate metode de susținere pentru învățarea autoreglată este reprezentată 

de acordarea unor instrucțiuni suplimentare. În mediul online, unde formele de feedback 

implicit (non-verbal și paraverbal) sunt mult diminuate, oferirea de feedback verbal, specific 

și constructiv din partea cadrului didactic poate contribui la creșterea încrederii elevilor în 

propriul proces de învățare și a satisfacției necesare menținerii motivației. 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi 

accesate oricând si oriunde. Timpul nu este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind 

mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod independent materialul propus, putând 

accelera procesul de învățare sau  încetini. Învățarea online permite și elevilor și profesorilor 

să interacționeze într-o comunitate online, fără a fi prezenți în același loc sau timpPe de altă 

parte, în ciuda lipsurilor și riscurilor precizate, există și câteva avantaje evidente ale educației 

online. Un beneficiu ar putea fi utilizarea unor materiale video extrem de bine structurate, 

care să permită celui ce învață să fixeze informațiile relevante și să le aplice cât mai concret. 

De asemenea, educația online poate încuraja dezvoltarea învățării autoreglate prin faptul că 

elevii sunt puși să își monitorizeze procesul de învățare, să își planifice și să se autoevalueze 

în raport cu cerințele și scopurile personale. Toate acestea pot ajuta elevii să deprindă 

competențe de autoreglare în învățare. Posibilitățile multiple de susținere a procesului 

educațional, pe care le oferă instrumentele online, pot dezvolta autonomia în învățare, 

creativitatea și flexibilitatea cognitivă. Un alt aspect pozitiv al predării și învățării online este 

că accesul la resursele de învățare se face mai facil și oferă elevului un control ridicat asupra 

conținutului pe care dorește să îl parcurgă, precum și asupra timpului sau locului în care 

studiază. 

Analizând o serie de studii empirice și meta-analize cu privire la specificul educației 

online, se poate afirma că eficiența acesteia depinde într-o măsură semnificativă de 

capacitatea de adaptare și control al procesului educativ de către cadrul didactic. 

Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile 

interumane între elevi și profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp. Acest tip de 

instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe, deoarece 

conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care 

înţelegerea acestora nu este facilitată de profesor. 

Recomandările menționate reprezintă doar câteva dintre mecanismele generale care 

pot spori șansele ca obiectivele educaționale să se îndeplinească. Desigur, ele nu pot constitui 

rețete, ci doar instrumente de ghidare a fiecărui proces de predare-învățare-evaluare în funcție 
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de particularitățile umane, ale școlii și ale comunității. Atât timp cât entuziasmul profesorului 

rămâne, iar sensul bucuriei învățării se păstrează, educația continuă, chiar și online. 

Învățarea există și în mediul online, iar pentru profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi 

orizonturi către educație. 
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EDUCAŢIA ÎN ŞCOLILE DE LA SATE 

 

Prof. înv. primar Revnic Corina, 

 Liceul Tehnologic Turburea,Gorj 

 

Dreptul la educație este unul fundamental și cred că fiecare copil, indiferent de mediul din 

care provine, ar trebui să se poată bucura de el. Fără educație nu poate exista o dezvoltare 

durabilă a societății.Există discrepanţe ale sistemului educaţional în ceea ce priveşte cele două 

medii de rezidenţă (mediul urban şi mediul rural). În prezent, ruralul este o zonă de slăbiciune a 

învăţământului. Inegalităţile sociale, sărăcia, declinul demografic, gradul de cultură şi educaţie, 

rezultatele foarte slabe la învăţătură, lipsa oportunităţilor de angajare, izolarea politică, socială şi 

culturală sunt reprezentative pentru situaţia tinerilor de la sat. 

Satul românesc este cel mai întins spaţiu al României, conservă valorile tradiţionale 

româneşti, este zona celei mai crescute natalităţi, este,cu alte cuvinte, un mediu fundamental 

pentru existenţa socială a ţării noastre. Cu toate acestea, ruralul românesc şi problemele acestuia 

nu ocupă prim planul preocupărilor legislative, administrative,politice şi economice din 

România, ba chiar mai mult,anumite disfuncţionalităţi sunt ignorate în mare măsură sau sunt 

abordate inadecvat. 

În România aspectul practic al învăţământului se află într-o profundă contradicţie cu 

aspectul teoretic:deşi misiunea şcolii este prezentată într-un set de standarde generale ce 

interpretează aşteptările beneficiarilor, în realitate se simte lipsa de interes pentru dezvoltare, 

pentru crearea unor şanse egale cu provocările viitorului, iar învăţământul din mediul rural este 

principalul domeniu defavorizat. 

Nivelul de sărăcie în satele româneşti influenţează în mare parte învăţământul rural, prin 

nivelul de frecvenţă al elevilor. Pentru copiii din mediul rural, problemele cu care se confruntă 

cei din mediul urban – dependenţa de internet, de reţelele de socializare, absenteismul dat de 

preferinţa de a petrece timpul în baruri etc., familia fiind în dificultatea de a monitoriza timpul 

elevului – cad pe planul al doilea. Există, însă, şi pentru ei unele ameninţări ale mass-media care 

promovează „modele“ de viaţă discutabile. La aceasta s-ar putea adăuga oferta tot mai scăzută 

pe piaţa muncii, fapt ce-i va obliga pe mulţi dintre ei să ia, asemenea părinţilor lor, calea 

străinătăţii. La confluenţa de mileniu şi de secol, învăţământul rural românesc traversează o 
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perioadă dificilă. Fără o strategie eficientă care să implice toate instituţiile la nivel social-politic 

şi economic, şcoala din mediul rural va fi în suferinţă. Suntem cu toții de acord că sistemul de 

învățamânt românesc trebuie reformat din rădăcini, dar o schimbare majoră este un risc politic 

de mare amploare, căci orice încercare de răsturnare a actualei stări de lucruri s-ar lovi de o 

rezistență incredibilă care l-ar arunca pe îndrăzneț la colțul rușinii.  

De aceea, cred că ideea de schimbare a învăţământului românesc poate fi aplicată numai 

în pași mici.Din experienţa activităţii didactice în mediul rural, am putea spune că situaţia este 

mai dificilă, întrucât această situaţie face parte din viaţa de zi cu zi. În măsura în care şcolile 

rurale au o încadrare bună sau acceptabilă cu cadre didactice la nivelul unei pregătiri medii, 

calitatea educaţiei este în mare măsură asigurată. Parfumul vieţii la ţară nu mai ispiteşte pe 

nimeni, iar cariera didactică este, pentru cei mai mulţi tineri, neatractivă. De ce s-ar duce un 

tânăr la ţară, într-un sat uitat de Dumnezeu şi de civilizaţie? Un program naţional de încurajare a 

tinerilor pentru ocuparea posturilor în învăţământul rural ar putea fi o soluţie.  

Cu siguranţă, copiii de la sate sunt diferiţi de cei de la oraş. Când intri într-o şcoală de sat 

întâlneşti zâmbete sfioase şi ochi imenşi, curioşi şi strălucitori. Copiii de la sate sunt timizi şi 

respectuoşi, pentru că sunt obişnuiţi de mici cu lipsurile şi cu munca. Nu ştiu cine este mai 

câştigat pe termen lung... copilul de la sate forţat să se maturizeze devreme, ce încă se mai 

bucură enorm de o răţuşcă trasă de o sfoară, sau copilul de oraş, bulversat de multitudinea de 

jocuri colorate şi sofisticate şi familiarizat cu internetul de la 4 ani.Indiferent de locul unde s-au 

născut, de abilitate sau dizabilitate, de situația economică a familiei, de gen și etnie,toți copiii au 

dreptul la educație de calitate. 
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VALOAREA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ A BASMELOR 

 

                                                                                 prof. înv. primar Săftescu Camelia, 

                                                                           Liceul Tehnologic Bâlteni, loc. Bâlteni 

 

Basmele au rămas de-a lungul veacurilor operele cele mai îndrăgite de către copii, 

producând o puternică impresie asupra imaginaţiei şi sensibilităţii lor prin intermediul 

valorilor morale promovate, uşor de recepţionat, astfel că basmele au o deosebită însemnătate 

instructiv-educativă.  

Potrivit dicţionarului de termeni literari, cuvântul ,,basm“ (în vechea slavă ,,basni“ 

înseamnă născocire, scornire) defineşte o specie a epicii populare şi culte, cu răspândire 

mondială, în care se narează întâmplări fantastice ale unor personaje imaginare (feţi-frumoşi, 

zâne, animale năzdrăvane), aflate în luptă cu forţe malefice, simbolizate prin balauri, zmei, 

vrăjitoare, pe care ajung a le birui până la urmă. 

Literatura pentru copii constituie o sursă inepuizabilă de modele comportamentale 

pozitive, surprinse prin intermediul antitezei între personaje, oferind consecinţele neascultării 

sau ascultării, ale vredniciei sau lenei, ale cinstei sau necinstei, ale adevărului sau minciunii, 

reliefând trăsături pozitive ale unor eroi, precum: vitejia, curajul, înţelepciunea, stăpânirea de 

sine, devotamentul, prietenia sinceră, hotărârea şi perseverenţa în îndeplinirea ţelului, spiritul 

de sacrificiu, respectarea cuvântului dat şi îndeplinirea angajamentului luat, dârzenia şi tăria 

în înfrângerea piedicilor şi a greutăţilor, dar şi trăsături nedemne, condamnabile ale unor 

personaje: minciuna, viclenia, zgârcenia, lăcomia, şiretenia, îngâmfarea. Intuind conflictul 

dintre cele două forţe care apar în basm, micii cititori îşi formează reprezentări şi noţiuni 

despre anumite trăsături pozitive de caracter, înţelegând că virtuţile sunt răsplătite, iar faptele 

rele sunt pedepsite.  

Copiii trăiesc intens firul epic urmat de eroii lor îndrăgiţi, stările emotive ale acestora 

variind de la bucuria adusă de depăşirea obstacolelor ivite în cale, la  tristeţea momentelor de  

impas sau teama că eroul sau eroina îndrăgită ar putea pieri în confruntarea cu răul. De altfel, 

copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul  la maximă intensitate, 

iar miracolul  ei este tocmai faptul că sufletul oricărui copil musteşte de acea inocenţă sub     

atingerea căreia totul împrumută ceva din farmecul unui basm. 

Basmele au încântat întotdeauna copilăria tuturor generaţiilor, acestea contribuind, 

totodată, la lărgirea orizontului copilului. În fond, basmele nu sunt altceva decât nişte tablouri 

ale vieţii, reflectând în ele problemele majore ale existenţei: naşterea, căsătoria, moartea, 
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calitatea fizică şi morală a copiilor, a părinţilor buni sau vitregi, ridicarea prin merite a 

tânărului sărac, originea bogăţiei şi a sărăciei, valoarea conduitei morale, aspiraţia şi 

posibilitatea omului de a birui boala şi moartea, spaţiul şi timpul, de a supune forţele ostile ale 

naturii, de a-şi face viata mai uşoară şi mai frumoasă. Basmele facilitează atât cunoaşterea 

lumii înconjurătoare, cât şi lărgirea sferei de reprezentări. Copilul este creatorul propriilor 

imagini, povestitorul fiind cel care le sugerează verbal. Efortul copilului de a-şi imagina şi 

înţelege faptele prezentate nu poate fi conceput în afara unei gimnastici intense a memoriei, a 

gândirii, a voinţei şi a limbajului. Pătrunzând în lumea basmului, copilul încearcă să şi-o 

imagineze şi să judece după propriile idei, iar acţiunea prezentată îl transpune pe copil într-o 

lume mirifică, îi cultivă fantezia şi visarea, îi alimentează elanurile, imaginaţia deschizând căi 

de acces către nenumăratele taine ale Universului.  

Basmul îi încântă pe copii şi datorită frumoaselor imagini vizuale construite prin 

comparaţii cu elemente concrete pe care copiii le reţin, astfel că basmul este valoros şi pentru 

dezvoltarea limbajului. Simultan cu conţinutul de idei, copiii sesizează şi diferite expresii 

literare care le îmbogăţesc vocabularul, ajutându-i să-şi însuşească mai bine limba română, cu 

expresivitatea şi bogăţia ei, cu zicătorile şi proverbele ei pline de înţelepciune. Citind basme, 

copiii întâlnesc construcţii dintre cele mai diferite, cuvinte sau expresii care încorporează un 

mare potenţial cognitiv sau educativ-afectiv, uneori  memorează cuvintele cu care începe şi se 

încheie acţiunea basmului, precum şi pe acelea care se repetă, astfel încât expresiile proprii 

limbii poporului intră în limbajul lor. 

Numai o valorificare plenară a tuturor valenţelor unui basm poate conduce la 

dezvoltarea proceselor de cunoaştere, a proceselor afective, la formarea trăsăturilor de voinţă 

şi de caracter,  la cultivarea unor emoţii estetice şi a  sensibilităţii artistice a elevilor, în 

general, la dezvoltarea personalităţilor copiilor.                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95



Revista ”Învățământul primar în Gorj”, Numărul 1/2021 

 

COLABORÂND, VOM REUȘI! 

 

prof. înv. primar Tița Oana-Cornelia, 

 Colegiul Național „Spiru Haret”, Târgu-Jiu 

 

Școala și familia reprezintă două noțiuni esențiale în devenirea elevului, în formarea  

și dezvoltarea lui ca personalitate. Cele două se sprijină reciproc în atingerea obiectivelor 

comune, comunică îndeaproape și ori de câte ori este nevoie, se informează despre acțiunile 

ce trebuie întreprinse. Relația stabilită între ele trebuie să se bazeze pe respect, sinceritate și  

încredere. Încă de la început trebuie stabilite regulile ce urmează a fi respectate de fiecare 

parte, drepturile și obligațiile, obiectivele vizate, rolurilor celor implicați. Școala fără ajutorul 

familiei nu-și poate atinge obiectivele.  

Speranțe și dorințe ce se vor împlinite sunt de ambele părți. Cadrul didactic vrea elevi 

cuminți, ascultători, receptivi, care să facă față provocărilor școlii, să înțeleagă tot ceea ce 

programele vizează, să-și formeze competențele menționate în cadrul acestora. Familia acordă 

încredere deplină școlii în demersul său de instruire și educare, se bucură de reușitele 

copilului, îi este alături în fiecare moment, având aceleași așteptări.  Important este ca legătura 

dintre cele două să se creeze încă de la început, din clipa în care micul școlar pătrunde în 

lumea magică a învățăturii și să se păstreze până în ziua în care tânărul absolvent finalizează 

studiile și poate chiar dincolo de acest emoționant moment.  

Un aspect esențial ce trebuie avut în vedere este acela al realizării de activități 

deosebite care să capteze atenția elevilor, să-i determine să participe activ și conștient, să le 

stârnească permanent curiozitatea. Materialele didactice variate, atractive, corect realizate, 

metodele moderne, jocurile interactive contribuie la o mai bună înțelegere a conținuturilor 

predate, la învățarea ușoară și păstrarea de durată a acestora. 

Școala organizează activități la care invită părinții: spectacole, serbări, excursii, 

concursuri, tombole, târguri, chiar lecții etc. Cei din urmă pot fi implicați însă și direct în 

desfășurarea lor, ca și actanți, alături de elevi. Fiind aproape unii de ceilalți în aceste 

momente, relațiile se consolidează: părinte-copil, dar și școală-familie. La rândul lor, părinții 

pot invita cadrul didactic împreună cu elevii la locul de muncă pentru ca cei din urmă să se 

familiarizeze cu specificul anumitor meserii, să fie pregătiți să-și aleagă profesia potrivită.  

Ședințele cu părinții aduc față în față cadrele didactice și părinții pentru a dezbate  

probleme esențiale legate de actul instructiv-educativ, rezultatele la învățătură și purtare ale 

elevului, măsuri ce ar trebui luate în cazul în care acestea nu sunt corespunzătoare ori se 
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stabilesc strategii de urmat pentru atingerea performanței. Sunt prezentate reguli ce trebuie 

respectate în incinta școlii, legate de comportament, de învățătură, de orele de curs. Cadrul 

didactic oferă diverse informații despre orar, planul cadru, manuale, auxiliare didactice, 

programe și proiecte ce urmează a se desfășura pe parcursul anului școlar etc. Părinții pot să 

vină cu propuneri, să-și exprime părerea, Școala trebuie să-i dea posibilitatea reprezentantului 

legal al elevului să–și facă punctul de vedere cunoscut, „ascultând” ceea ce acesta are de spus, 

de explicat. Astfel poate găsi răspuns la anumite întrebări legate de comportamentul 

școlarului, de rezultatele obținute la un moment dat. Părintele trebuie să fie la curent cu 

evoluția copilului, cu rezultatele sale, cu problemele ce pot interveni pe parcurs pentru a putea 

de îndată acționa spre rezolvarea lor. 

Ora de consiliere a părinților este de un real folos, cadrul didactic fiind cu această 

ocazie la dispoziția celor interesați de a afla informații, a găsi soluții la diversele probleme ce 

pot surveni, comunicarea dovedindu-și eficiența din nou.  

Ideal ar fi ca pentru toți copiii școala să rămână o experiență de neuitat, un mediu cald, 

apropiat sufletului lor, sursă de inspirație, iar cadrele didactice care le călăuzesc pașii să 

reprezinte modele demne de urmat.  
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MANAGERUL IDEAL AL UNEI INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR 

 

 Prof. înv. primar: Cosacu Dorinel, 

Școala Gimnazială Ruget, Roșia de Amaradia, Gorj 

 

Managerul unității de învățământ are un rol hotărâtor în ceea ce privește dimensiunea 

performanțelor obținute de unitatea școlară. Modalitatea în care managerii își exercită 

atribuțiile ce le revin în planificarea, organizarea, antrenarea și coordonarea activității din 

unitatea școlară se reflectă în modul în care managerul gândește și acționează.  

Un manager trebuie să fie flexibil, astfel încât să se poată adapta la schimbările 

permanente, iar stilul managerial trebuie să-i permită o conducere autoritară, dar 

comunicativă, bazată pe ample cunoştinţe manageriale şi administrative. Un director trebuie 

să deţină cunoştinţe teoretice, experienţă practică, informaţii suficiente, cunoştinţe minime de 

pedagogie, psihologie, sociologie, economie, drept, administraţie, completate cu solide 

cunoştinţe manageriale în cazul nostru al şcolilor. Un bun director trebuie să aibă o pregătire 

complexă, să fie în acelaşi timp şi specialist, să aibă talent organizatoric, un larg orizont 

cultural, capacitate de a mobiliza și motiva colectivul la îndeplinirea sarcinilor.  

Sarcina unui director de școală este aceea de a face o schimbare în viața elevilor. Să 

conduci și să predai este o provocare  care necesită un nivel ridicat de înțelegere și răbdare. Ei 

trebuie să aibă următoarele calități vitale de lider: 

1. Viziunea. Este ușor să respingem conceptul „viziune” ca fiind un concept vag, dar cei 

mai buni lideri de școală sunt vizionari în sensul clar al scopului moral. Liderii de succes au  

abilitatea de a formula și de a modela viitorul, mai degrabă decât să fie modelați de 

evenimente. 

2. Curajul. Managerii de școală de succes trebuie să dea dovadă de  determinare, de 

voința și răbdarea de a vedea lucrurile așa cum sunt. Ei sunt dispuși să își asume riscuri și sunt 

fermi în a face față slabei performanțe sau unui comportament defectuos. E un curaj mental de 

la care nu se pot abate. Trebuie să fie  dispuși să încerce lucruri noi și să aibă o stare de spirit 

pentru a încerca în continuare până la ameliorare ca rezultat final.  

3. Autoritatea. Dreptul de a lua decizii și de a cere subordonaților aducerea lor la 

îndeplinire. 

4. Răspunderea. Ceea ce managerul datorează organizației și recunoașterea dreptului 

superiorului ierarhic de a controla și de a solicita/ primi rapoarte privind activitatea depusă. 
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5. Pasiunea. Managerii de școlii, ca și cadrele didactice, sunt acolo pentru copii și nu 

trebuie să uite asta niciodată. Managerii de  școală de succes sunt pasionați de predare și de 

învățare și arată un mare angajament față de copii . Ei trebuie să fie în permanență interesați 

de munca elevilor lor și cea a personalului lor. Managerul eficient nu renunță la copii sau la  

personalul lor. El este simbol de conducere și de  instruire și va arăta cadrelor didactice cum 

să devină mai eficiente, bazându-se  pe date evaluative. 

6. Responsabilitatea. Sentimentul intern al datoriei față de organizație care induce 

autoimpunerea îndeplinirii sarcinilor primite sau asumate. 

7. Inteligența emoțională. Managerii de școală construiesc echipe. Ei înțeleg importanța 

relațiilor, împuternicesc personalul și elevii și arată empatie. Este foarte important ca relațiile 

dintr-o școală să fie corecte, de încredere și totul va decurge natural. Toți vor fi motivați să 

urmeze un astfel de manager. Directorii trebuie să stabilească o cultură școlară pozitivă prin 

tratarea oamenilor așa cum și-ar  dori ei să fie tratați.  

8. Puterea de judecată. Cei mai buni manageri de școală dau dovada unei judecăți 

corecte și sunt lideri înțelepți. Însă acest lucru nu înseamnă a acționa singur. Este vorba 

despre implicarea întregii comunități școlare. 

9. Putere. Munca de manager de școală este full-time și uneori este istovitoare. 

Managerii de succes sunt  optimiști și rezistenți , rămân calmi într -o situație de criză și sunt 

energici și pozitivi în orice moment. De pe altă parte, puterea înseamnă și posibilitatea 

concretă a managerului de a influența și de a controla comportamentul subordonaților. 

10. Puterea de convingere. Cei mai buni manageri de școală sunt comunicatori foarte 

încrezători și povestitori remarcabili gata oricând să-ți spună povestea școlii lui. Ei sunt de 

asemenea mari motivatori. Să facă oamenii să îndeplinească anumite sarcini și să facă și în 

plus,  asta înseamnă management de succes. 

11. Curiozitatea. Liderii de școală de succes sunt orientați spre exterior și curioși. Acest 

lucru înseamnă să arunce un ochi și în afara școlii și să vadă ce se mai întâmplă în alte părți, 

de unde să ia părțile bune. 

Tot mai exigent și mai complex, rolul liderilor școlari necesită o gamă largă de 

competențe și atribute printre directori pentru a le permite să conducă școala în mod eficient și 

să îmbunătățească rezultatelor educaționale ale copiilor. Directorii de școală eficienți  au ca 

valori cheie centrarea pe oameni, cu accent moral și un accent pe egalitate și respect.  

Bibliografie: 

          Prof. Elena Despina Ciulei, Managerul viitorului şi talentul managerial– 

promep.softwin.ro/promep/news/show/4351 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 

Prof. Înv. Primar, Avram Elena Andreea,  

Şcoala Gimnazială Nr.1, Bumbesti Jiu 

 

          Este foarte bine cunoscut faptul că activitățile extrașcolare sau extracurriculare realizate în 

afara procesului de învățământ propriu-zis  își au rolul și locul foarte bine stabilit în formarea 

personalității elevilor, deoarece educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal 

(grădinițe, școli, licee), ci și în cadre nonformale, prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Realizarea de activităţi extraşcolare  este absolut necesară  deoarece  ziua de astăzi este una din 

ce în ce mai complexă, aflată într-o schimbare permanent, iar elevii trebuie să fie bine pregătiţi să 

accepte, să înţeleagă, să se adapteze provocărilor sociale actuale într-un mod cât mai practic, 

inovator, creative. 

           Activitățile extrașcolare se referă în primul rând la acele activități realizate în afara 

mediului școlar, în afara instituțiilor de învățământ, cu participarea efectivă a elevilor, a cadrelor 

didactice, efectiv a clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

           Scopul activităţilor extraşcolare îl reprezintă  dezvoltarea unor aptitudini socilae speciale, 

antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi mai bogate în conţinut formativ şi informativ,  

cultivarea interesului pentru activităţi sociale, culturale, facilitarea unei integrări cât mai bune în 

mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 

personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile temperamentale şi caracteriale ale fiecărui elev 

în parte. 

          De asemena, activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă 

a întregii personalităţi a elevului. Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii să-şi 

formeze  atitudini pozitive față de învățare, abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate 

de rezolvare a problemelor. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra 

imaginii şi stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat în urma realizării 

unor astfel de activităţi. 

           Pe de altă parte, aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței 

optime dintre atitudini, aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață adecvat, civilizat, precum 
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și stimularea comportamentului civic, creativ şi participative al elevilor. Elevii participă cu foarte 

mare interes, determinare, însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul lor este garantat 

dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul elevilor tăi. 

          Este cunoscut şi faptul că activitățile extrașcolare generează un capital social și uman, 

constituie un mediu formator mai atractiv, cu valenţe formative excepţionale, în afara contextului 

institutional propriu-zis. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei 

înșiși, prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți 

elevi. 

          Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor 

propriu-zise, clasice de predare-învățare-evaluare. În cadrul activităţilor extraşcolare putem alege: 

excursiile, drumețiile, vizitele la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, 

vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, 

activități sportive, legate de protecția mediului, etc.  

         Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul social, cultural al elevilor, 

completând în acelaşi timp, cu noțiuni noi, volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de 

curs. De asemenea, activităţile extraşcolare constituie un mijloc de formare a competențelor, 

contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile şi activităţile și 

extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 

a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional timpul liber, sunt propice manifestării 

spiritului de independență și initiativă. 

         „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner, iar în acest sens, condiția primordială 

pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului pe care dorim să îl transmitem elevilor o 

reprezintă demersul deliberat şi adoptat de către cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și 

modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul şi activitatea de tip 

extracurricular. 

          Activitățile extrașcolare dezvoltă, de asemenea, gândirea critică a elevilor și stimulează 

implicarea generației tinere în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între 

componenta cognitivă și cea comportamentală. 
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POVESTEA DE SCHIMBARE REALIZATĂ DE SUPEREROII  

SCOLII GIMNAZIALE ,,ALEXANDRU ȘTEFULESCU’’ 

                                                            

profesor pentru învățământ primar, Vladu Ana Nicoleta 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu’’ – Târgu-Jiu 

 

Titlul poveștii: JOCUL NE FACE MAI BUNI! 

Numele echipei: Clasa a IV a C  

Ce obiectiv de dezvoltare durabilă sunt abordate de povestea elevilor: Sănătate și 

bunăstare                                                                                                                                    

Descrie pe scurt despre ce este vorba în proiect: 

Prin proiectul JOCUL NE FACE MAI BUNI!, elevii clasei a IV a C, au urmărit să reducă 

numărul actelor de bullyng din comunitatea școlii noastre. Au identificat problema bullyng-ului, au simțit 

ce inseamnă să fie agrezați, și-au imaginat cum ar fi pauzele lor dacă ar fi armonie între ei, cum s-ar 

distra, au acționat făcând un plan, au comunicat atât între ei cât și cu elevii din alte clase, dar și cu 

personalul de conducere și administrativ al școlii. Rezultatele muncii lor sunt remarcabile. Adulții au 

înțeles că jocurile au o influență bună asupra copiilor și s-au mobilizat și i-au ajutat pe inițiatori să – și 

ducă planul la bun sfârșit, așa că s-au achiziționat desene profesionale pe asfalt. Elevii au început să se 

joace, să respecte regulile jocurilor, să se împrietenească, să fie mai veseli, să fie pozitivi. 

Perioada de implementare a proiectului: 

15 ecembrie 2018 – 15 iunie 2019 

1. Ce au decis elevii?  

Să continue proiectul început. 

2. Ce argumente au adus pentru continuarea proiectului? 

Elevii au considerat ca tema pusă în discuție anul trecut este una de actualitate, așa că și-

au dorit să continue acel proiect, deoarece știau că dacă nu va fi cineva care să fie inițiatori în 

continuare se va reveni la vechile obiceiuri. 

Au vrut de asemenea să ajunga la un nivel mai mare, să se facă auziți în comunitate și să 

contribuie mai mult la înlăturarea bullyng-ului. 
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Știau că pot să îmbunătățească proiectul de anul trecut și că pot să creeze ei jocuri 

amuzante. 

3. Ce problemă au fost alesă de elevi să fie rezolvată și de ce? 

Eradicarea bullyng-ului din viața scolară și în special din timpul pauzelor. 

Elevii sunt conștienți de problemele de sănătate, și că bunăstarea lor este pusă în pericol 

atunci când asupra lor acționează o emoție negativă sau o violență de orice natură este ea. 

4. Ce persoane sunt cele mai afectate de această problemă și de ce? 

În general elevii din clasele mai mici sunt abuzați de către cei mai mari, elevii mai emotivi 

sunt agresați sau cei care au dezechilibre emoționale. 

Profesorii de serviciu sunt nevoiți să intervină mereu în medierea conflictelor dintre elevi. 

5. Enumerați două oportunități și două provocări identificate în urma 

înterviurilor și observațiilor realizate de elevi? 

Elevii au identificat că POT să reducă bulyng-ul  din rândul lor și să aducă bunăstare și 

armonie în școală. 

Punerea în practică a proiectului lor era mult așteptat. Era o provocare pentru ei să se 

implice în organizare și gestionarea proiectului. 

6. Care sunt soluțiile la care s-au gândit elevii? 

Crearea de jocuri amuzante. 

Utilizarea jocurilor de mișcare. 

Atasarea unor panouri de divertizment. 

Amenajarea unor cluburi ce pot fi folosite în pauze. 

7. Ce soluție dintre cele enumerate a fost aleasă pentru a fi implementată: 

S-au gândit cum să combine primele două soluții identificate și au ajuns la concluzia că 

cel mai eficient ar fi să imprime, pe asfaltul curții școlii, jocuri colorate. 

8. Descrie pe scurt procesul de implementare a soluție/soluțiilor? 

Inițiatorii au ieșit în fiecare pauză și propuneau jocuri celorlalți elevi, însă era greu de 

gestionat întrucât trebuiau repetate mereu regulile și erau consumatoare de timp, așa că s-au gândit 

să le deseneze pe asfalt. Ploaia și timpul făceau ca desenele să nu reziste mult timp, așa că au decis 

să solicite ajutorul administrației școlii. S-au făcut demersurile necesare și în cel mai scurt timp au 

jost achiziționate jocuri profesionale imprimate pe asfalt. Fiind colorate și jocuri de echipă ce 

nesesită mișcare, au avut un real succes. 
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9. Care sunt rezultatele sau impactul proiectului vostru? 

Pe parcursul acestui an, s-au redus numărul de cazuri de plângeri adresate direcțiunii sau 

cadrelor didactice de serviciu, în ceea ce privește violența în școală. 

Serviciul de pază și protecție a intervenit de mult mai puține ori în aplanarea conflictelor, 

înregistrându-se o relație bună cu elevii. 

Cadrele didactice de serviciu vegheau doar asupra evitării accidentelor. 

Elevii sunt fericiți că pot să facă ce-și doresc ei mai mult în pauză, să se joace. 

Părinții sunt mândrii de faptul că școala unde învață copiii lor este singura amenajată 

astfel. 

Inițiatorii au devenit mai uniți și sunt mandrii că POT să se facă auziți în comunitatea lor. 

10. A. Câte persoane au beneficiat de soluția voastră? 

 0-10 

 10-20   

 20-

50 

X mai 

mult de 100 

B. Ce au  zis oamenii care au beneficiat de soluția elevilor? Scrie 2 citate sau păreri. 

,,Jocurile imprimate pe astfaltul din curtea școlii, i-au ajutat pe copii să se joace împreună, să 

nu mai fie violenți. Mulți copii înainte stăteau singuri în pauze, deoarece nu știau să se joace. Acum au 

activitate și nu mai stau singuri, pot comunica mai frumos și civilizat. Jocul îi unește mai mult.,,              

,,Consider că elevii clasei a IV a C ne-au dat o lecție de viață și că ne-au determinat să fim mai 

activi în educația copiilor.,, 

11. Ce dificultăți ați întâlnit pe măsură ce ați implementat proiectul și cum le-ați 

depășit? 

Timp limitat. 

Resurse materiale și financiare reduse. 

Jocurile propuse inițial nu acopereau plaja de dorințe a elevilor din gimnaziu, așa că trebuia să 

ne adaptăm. 

12. Cât timp a durat să implementați soluția voastră? 

 0-7 

zile 

 7-

15 zile 

15.30  

X mai 

mult de 30 

13. Ce ați făcut să promovați proiectul în școală sau în comunitate? Cu cine ați vorbit 

despre proiect?   
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Am vorbit cu diriginții claselor și li s-a propus ca să direcționeze elevii în timpul pauzelor în 

curtea școlii unde elevii clasei a IV a propuneau jocuri diverse. 

S-a vorbit și cu directorul școlii și ni s-a promis că va încerca să ne susțină. 

14. Aproximativ cu cate persoane ați vorbit despre proiect 

 0-10 

 10-20   

X 20-50  ma

i mult de 100 

15. Dacă o altă grupă de elevi ar vrea să preia acest proiect ar fi posibil? De ce ar avea 

nevoie? Ce sfaturi ați avea pentru ei? 

Ar avea nevoie de energie, implicare și îndemnul ,, POT ! '' 

16. Cum a fost experiența pentru elevi să aibe un mentor? 

Mentorul lor a fost doamna învățătoare care în permanență i-a susținut, i-a sfătuit, a comunicat 

cu ei și a acționat. 

17. Ce schimbari ați observat la elevi în urma participării la acestă inițiativă? 

Au devenit mai apropiați de comunitatea școlară și doreau mai mult să se facă utili și să ajute 

școala și în alte domenii. Si-au demonstrat că pot și doreau mai mult să se implice să descopere și să 

corecteze și alte probleme din școală. 

18. Ce v-ar plăcea să faceți în viitor? 

Ne-ar plăcea să continuăm acest proiect și să amenajăm curtea școlii cu alte materiale de 

divertisment sau cluburi. 
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 Revista ”Învățământul primar în Gorj”, o revistă a tuturor 

cadrelor didactice din învățământul primar, oferă posibilitatea 

publicării de articole prin care exemplele de bună practică din școli să 

fie cunoscute și urmate, proiectele valoroase ale colegilor dascăli să fie 

apreciate și promovate. 

Revista cuprinde diverse rubrici de interes pentru personalul didactic 

din învățământul primar, cum ar fi: 

 exemple de bună practică din activitatea didactică; 

 management educational; 

 metodologii instructiv-educative; 

 alternative educationale, școala, cultură și tradiție. 

 

 Personalul didactic interesat este invitat să transmită pe adresa 

de gmail revistainvatamantprimargorj@gmail.com articolele pe care 

dorește să le publice. 
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