
Trăim într-o lume care se dezvoltă
continuu şi care este într-o permanentă
schimbare, evoluând. Grădiniţa are menirea
de a transmite valori culturale, istorice şi
sociale la nivelul cerinţelor educaţionale. 

Datoria educatoarelor, care sunt
deschizătoare de drumuri, este de a-i
implica pe copii în diverse activităţi care să
coincidă cu societatea de azi. Dintre aceste
activităţi care-i motivează şi le atrag
interesul de a participa cu plăcere sunt
activităţile extracurriculare. 

Modernizarea şi perfecţionarea
procesului instructiv-educativ presupune
îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile

extraşcolare. Îmbinarea acestora are
numeroase valenţe formative, deoarece
acestea permit manifestarea creativităţii şi
imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe
lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă
imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea
unor roluri la serbările de 8 martie, Crăciun,
sfârşit de an, prin realizarea unor desene
interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei
de 1 iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma
creativitatea în alegerea temelor, a materialului
arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic
dar şi dragostea faţă de copii.

În şcoala contemporană eficienţa
educaţiei depinde de gradul în care se
pregăteşte copilul pentru participarea la
dezvoltarea de sine şi de măsura în care
reuşeşte să pună bazele formării
personalităţii copiilor în acest cadru. În
învăţământul preşcolar şi şcolar avem
misiunea de a-i forma pe copii sub aspect
psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi
pentru o mai bună integrare socială. Astfel se
impun activităţile extracurriculare, care nu
sunt fixate de programa şcolară ci de copii,
conform intereselor şi dorinţelor lor. De cele
mai multe ori conţinutul acestora poate fi o
continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-
au însuşit copii în cadrul activităţilor
didactice. De exemplu în cadrul activităţilor
din domeniul ştiinţe, la activităţile de
cunoaştere a mediului după ce copiii au
observat pe planşe anumite animale
domestice sau sălbatice se poate propune o
activitate extraşcolară - vizitarea unei grădinii
zoologice cu scopul de a-şi fixa ci îmbunătăţii
cunoştinţele legate de aceste animale. 

Activităţile extracurriculare sunt
activităţii complementare, activităţi de
învăţare realizate la grupă şi urmăreşte
îmbogăţirea informaţiilor primite în cadrul
activităţii didactice, cultivă interesul pentru
desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul
la integrarea în viaţa socială, la folosirea
timpului liber într-un mod plăcut şi util,
contribuind în felul acesta la formarea
personalităţii copilului.

De aceea grădiniţa trebuie să
ofere diverse astfel de activităţii pentru ai
atrage pe copii. Dintre aceste activităţii
putem exemplifica: 
- organizarea unor jocuri potrivite fiecărui

nivel de vârstă; 
- vizionarea unor spectacole de teatru; 
- serbări şi şezătorii; 
- vizite şi plimbării (prin parcuri, grădini

zoologice); 
- concursuri şcolare; 
- excursii şi tabere; 

- activităţii desfăşurate cu scopul ajutării unor
persoane aflate la nevoie, în folosul comunităţii
locale şi a protejării mediului înconjurător; 
- proiecte educaţionale iniţiate în parteneriat
cu anumite instituţii: alte grădiniţe, şcoala,
primăria, dispensarul, poliţia. 

Ca activităţi pe care le-am
desfăşurat la grupă pot aminti: serbări
desfăşurate cu diferite ocazii: 8 martie,
Crăciun, sfârşit de an, desfăşurarea unor
concursuri în grădiniţă: Micul Creştin,
Voinicel, activităţi de desene pe asfalt cu
ocazia zilei de 1 iunie, activităţi desfăşurate
cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24
Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat

cu alte grădiniţe şi alte activităţi. 
După cum se ştie activitatea

principală a vârstei preşcolare este jocul.
Jocul este o activitate recreativ-instructivă,
prilej de activizare şi dezvoltarea a creativităţii
şi imaginaţiei. În joc copilul dă frâu liber
imaginaţiei. Formele creative ale imaginaţiei şi
ale memoriei preşcolarului sunt stimulate de
joc şi fabulaţie, de povestire şi compunere, de
activităţi practice şi muzicale, de contactul cu
natura şi de activităţile de muncă. 

Jocul favorizează dezvoltarea
aptitudinilor imaginative, a capacităţilor de
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creare a unui sistem de imagini generalizate despre obiecte şi
fenomene, posibilitatea de a opera mental cu reprezentări după
modelul acţiunilor concrete cu obiectele în timpul jocului. 

Copilul dispune nu numai de capacitatea de a se juca şi
de a învăţa, ci şi de aceea de a crea. Creaţiile preşcolarului
dovedesc că viaţa lui interioară este destul de bogată, că intenţiile
lui depăşesc cu mult posibilităţile de care dispune. El este capabil
să obţină produse noi, neobişnuite, originale, chiar dacă acestea
sunt noi şi originale doar pentru el. “Fiecare individ posedă o doză
de creativitate, dar depinde cum o valorifică”.  

În procesul instructiv-educativ activităţile extracurriculare
îl atrag pe copil să participe cu plăcere şi să fie interesat de
activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi se transmit copiilor,
în mod sistematic şi organizat informaţii din toate domeniile de
activitate: muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se
astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de
a interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce
modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare.
Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este
originalitatea şi creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii
despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea
trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ -
participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, 
să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve
probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri.
Fiind cea mai pură formă a gândirii simbolice, are o contribuţie
majoră în dezvoltarea intelectuală. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au
rolul lor în dezvoltarea ca persoane inteligente, sigure pe ele
capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de
vedere cultural în această societate plină de pseudo-cultură. 

În cadrul activităţilor didactice şi extracurriculare, alături
de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie,
atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate.
Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă
posibilitatea educatorilor să-i ajute să se implice, să-şi cunoască
foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa
colectivului prin mijloace proprii. Totodată serbările pregătite
susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de
educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ţinutei corecte, dar
şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de
teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun preşcolarii interpretând roluri
care au ca scop date şi obiceiuri ale poporului românesc, ei au fost
ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular
românesc, a datinilor, a cântecului ci a dansului popular în timpul
desfăşurării acestei activităţii extracurriculare. Scopul acestei
activităţii a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la
obiceiurile şi tradiţiile populare româneştii, urmărind reconsiderarea
şi valorificarea trăsăturilor specifice poporului nostru prin
interpretare de roluri, a dansului popular şi a "îmbrăcării" unor
costume populare, oferind astfel un strop de tradiţie.

Activităţile extracurriculare bine pregătite, sunt atractive
pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul producându-le bucurie,
uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţii sunt atraşii şi copii
timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel să se tempereze în
preajma colegilor lor - “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să
aprecieze” (D.I. Nolte) 

Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de
important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui copil, spun
psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa să
interacţioneze mai uşor cu cei din jur şi va putea să exceleze în
anumite domenii spre care are înclinaţii. Astfel de activităţi îl ajută
să-şi canalizeze energia către lucruri cu adevărat importante şi să-
şi dezvolte spiritul de competiţie. Implicarea copilului într-o
activitate extraşcolară trebuie să aibă loc în jurul vârstei de şase-
şapte ani. Aceasta este vârsta la care el începe să descopere
lucrurile care îi fac plăcere. În plus, când este foarte mic, este
preocupat mai degrabă de jucării şi nu va da atenţie activităţilor
solicitante. Potrivit psihologilor, în alegerea programului din afara
orelor de curs trebuie să se ţină cont şi de opţiunile copilului. În caz
contrar, acesta nu se va implica cu plăcere în activităţile
respective. Un alt aspect important este legat de numărul
activităţilor extraşcolare, care nu ar trebui să fie mai mult de două.
Aşadar, este de dorit ca acestea să nu-i ocupe tot timpul liber, ci
să-i rămână un interval şi pentru relaxare şi pentru joc. 

Obiectivele pe care le-am avut în vedere prin activităţile
extracurriculare propuse au fost stimularea şi educarea atenţiei,
exersarea atenţiei şi mărirea stabilităţii atenţiei, sporirea capacităţii
de rezistenţă la efort, stimularea sensibilităţii estetice. 

Rolul acestor activităţii extracurriculare este oferirea
copiilor de oportunităţii multiple de recreere, dezvoltarea spiritului
de competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al
aptitudinilor, stimularea imaginaţiei creativităţii şi iniţiativei.

În cadrul spectacolelor de teatru relaţiile care se
stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, deoarece actorul
interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copii
sunt dornici de cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de
actorii. Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv
educativă pun în vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare
a cadrului didactic. Prin activităţii bogate şi prin considerarea
copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu
ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le
trezim curiozitatea, să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere,
să-i provocăm în a căuta şi descoperii lucruri noi. 

Ca o concluzie personală consider că trebuie să
încercăm să-I atragem pe copii să participle la activităţi cu ajutorul
tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de
a desfăşura activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic
mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt attractive şi îi determină
pe copii să participle fără să-I forţăm. 

Grija noastă de educator trebuie să fie ca obiectivele
instructiv educative pe care le propunem să fie urmărite, să primeze
şi să fie prezentate într-un mod echilibrat având grijă să existe şi
momente recreative pentru a obţine nişte rezultate extraordinare.
Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizii ai
societăţii de ale potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru
viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la
grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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Grădiniţa cu program normal nr.9
Giurgiu a realizat un proiect educaţional în
parteneriat cu Centru Militar Judeţean Giurgiu la
care participă preşcolarii de la 8 grupe alături de
c a d r e
d ida ct ice,
părinţi şi
bunici.

Proiectul a
f o s t
prezentat în
octombrie şi
a debutat cu
p r i m a
activitate, Ziua Armatei. Copiii au participat la
depunerea coroanelor de flori şi au urmărit cu
entuziasm  cum defilează militarii. Au pus întrebări
despre uniforma şi despre armele care le purtau
aceştia. Un preşcolar de la grupa mijlocie a întrebat
de ce militarii pun coroane de flori doar la monument
iar crucile soldaţilor nu au coroane, pe ei nu îi iubeşte
nimeni? Am fost surprinsă de întrebare şi când mă
pregăteam să-i răspund am văzut că s-a aplecat, a
îmbrăţişat şi a sărutat o cruce. Le-am spus că
aceste coroane reprezintă aprecierea noastră
pentru sacrificiul pe care l-au făcut pentru noi, apoi
am citit împreună numele celor care erau scrise
acolo. După cum se ştie, copiii din zilele noastre sunt
foarte curioşi, atraşi de ceea ce este nou, de ceea ce

nu cunosc. Pun întrebări la care nu ne aşteptăm şi
trebuie să găsim răspunsul adecvat şi pe înţelesul
lor.  Educatoarele trebuie să cunoască foarte bine
mediul de viaţă al copilului, nevoile şi trebuinţele sale
pentru a-i satisface curiozitatea. Datorită faptului că
societatea în care trăim este într-o permanentă
schimbare, atât părinţii cât şi educatoarele trebuie să
fie foarte atente la mijloacele pe care le utilizează la
modelele pe care le oferă ca exemplu de bună
purtare în viaţă deoarece copiii sunt vulnerabili iar
influenţele negative sunt la tot pasul. Prin acest
proiect ne-am propus să le arătăm copiilor că soldaţii
care mărşăluiesc pe stradă decât la parade, sunt nu
doar oameni, ci adevărate modele de urmat în viaţă,
astfel îi introducem în viaţa celor mici, si le
prezentăm activitatea acestora şi ce reprezintă
soldaţii pentru ţara noastră.

Ac t i v i t ă ţ i l e
u r m ă t o a r e
sunt:
participarea la
parada
organizată de  
Ziua Naţională
a României,
Unirea Principatelor cu prezentarea unui film pe
înţelesul copiilor, expunere şi discuţii, Concursul “Cel
mai frumos desen”, în care sunt ilustrate diferite
teme istorice,  “Cum să fii un bun militar?”, dezbatere
şi evaluarea proiectului.

Prin astfel de acţiuni  încercăm să

cultivăm adevărate valori precum cinste, adevăr,
curaj, onoare, să le întărim caracterul şi să le
dezvoltăm spiritul patriotic, dragostea de ţară,
respectul faţă de strămoşi care ne-au lăsat o
moştenire de nepreţuit: ţara şi limba noastră.

Pentru că puterea de înţelegere a unor
copii de grădiniţă cu vârste cuprinse între 3-6 ani nu
este foarte mare, aceste activităţi sunt realizate de
cadrele didactice de la Grădiniţa cu P.N. Nr. 9 (
Ionica Baroşi, Madălina Naipeanu, Andreea Frîncu,
Ioana Şchiopu, Floarea Vrânceanu, Anica Busuioc,
Cristina Abălaru şi Lucica Buga) pe înţelesul copiilor,
însoţite de fotografii, desene, filmuleţe, diapozitive;
vor avea şi ateliere de lucru: steagul ţării (aplicaţie),
stema (colaj), harta ţării (machetă), concurs de
desene; vizite: Monumentul Eroilor, Parada de 1
Decembrie, CMJ Giurgiu, Muzeul Poliţiei de
Frontieră.

Sperăm ca acest parteneriat să fie un
adevărat succes şi să îl putem continua şi în anul
şcolar următor.

Ajuns la a III-a ediţie,
concursul a fost onorat în acest
an de peste 600 de copii de
grădiniţă cuprinşi în 32 de
formaţi i, preşcolari veniţi  din
diferite grădiniţe ale judeţului
nostru - Prundu, Tufa de
Mihăileşti , Palanca, Roata de
Jos, Stoeneşti, Hotarele,
Floreşti-Stoeneşti, dar şi din
oraşul nostru reprezentat de
trupe de dans ale grădiniţei
"Dumbrava minunată", Grădiniţa
nr. 3, Grădiniţa nr. 6, Grădiniţa
nr. 7, Grădiniţa nr.8, Grădiniţa
nr.9, Grădiniţa "Albă ca
zăpada"şi nu în ultimul rând
preşcolari i grădiniţei "Căsuţa
fermecată".

Concursul propriu-zis a
fost o veritabilă demonstraţie de

talent, graţie şi energie ce s-a
desfăşurat pe următoarele
secţiuni: dans modern, dans de
societate, majorete, gimnastică
ritmică, fantezie coregrafică şi
dans popular. Ca în fiecare an
concursul are ca scop
descoperirea copii lor cu
potenţial artistic, promovarea şi
or ientarea acestora pe fi lieră
vocaţională,   valorificarea
creaţiilor   artistice   adecvate 
vârstei,   amplificarea   şi 
revigorarea activităţilor artistice
la nivelul învăţământului
preşcolar, promovarea dansului
în rândul preşcolarilor, oferirea
posibilităţii copiilor participanţi
de a se bucura şi de a-şi etala
abil ităţi le psiho-motorii  în
compania celorlalţi  colegi din
judeţ.

Grădiniţa "Dumbrava
minunată" alături de
Inspectoratul Şcolar Judeţean

Giurgiu, Casa Corpului Didactic
şi Teatrul "Tudor Vianu" au fost
partenere în realizarea şi
organizarea acestui concurs,
deasemenea şi numeroşii
sponsori ai concursului au fost
alături de preşcolarii plaiurilor
giurgiuvene. Micii dansatori au
fost evaluaţi de către un juriu
alcătuit din personalităţi de
seamă ale domeniului artistic şi

nu numai - reprezentanţi ai
Inspectoratului Şcolar Giurgiu şi
ai Casei Corpului Didactic, coregrafi,

Viitorii apărători ai ţării sunt copiii

“STELUŢELE DANSULUI” “STELUŢELE DANSULUI” 
concursul care i-a vrăjit pe toţi copiii judeţuluiconcursul care i-a vrăjit pe toţi copiii judeţului
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actori-regizori şi reprezentanţi ai
grădiniţei organizatoare.

Fie că a fost vorba de

dansuri populare, gimnastică
ritmică sau dansuri moderne, cei
mici au încântat publicul ce a
umplut sala mare a Teatrului,
primind aplauze la scenă
deschisă, într-un spectacol ce s-
a întins pe mai bine de trei ore.

Efortul lor a fost răsplătit
pe deplin de către sponsorii
generoşi, ce au reuşit să îi
premieze cu cadouri consistente
pe cei mai buni dansatori,
propunându-şi ca ediţia viitoare
să aibă un succes şi mai mare.

Felicitări copiilor,
cadrelor didactice care le-au
îndreptat paşii  către dans şi
mulţumiri  părinţi lor pentru
susţinere!

Limbajul şi dezvoltarea copilului
Limbajul are o importanţă

deosebită în formarea, educarea şi
dezvoltarea copilului. În acelaşi
timp, limbajul este un mijloc de
comunicare şi un mijloc de
cunoaştere.

Prin limbaj copilul
comunică cu cei din jur: îşi prezintă
gândurile, formulează întrebări şi
construieşte răspunsuri, dezvoltă
idei, argumentează afirmaţii,
trăieşte emoţii, îşi manifestă
sentimente, realizează relaţii cu
ceilalti, îşi dezvoltă vocabularul. Un
vocabular bogat are influenţă şi
asupra comportamentului copilului
. El îşi poate impune să se exprime
frumos pentru că are cuvinte, "are
material", pe care să-l folosească.

Într-o eventuală neînţelegere
cu o persoană, caută s-o
lămurească folosind cuvintele pe
care le stăpâneşte, pe când cel
care "n-are cuvinte" dezvoltă un alt
comportament, uneori agresiv. 

La sfârşitul învăţământului
primar copilul stăpâneşte circa
5000 de cuvinte, care înseamnă
numărul cel mai mare de cuvinte
pe care le asimilează într-o etapă a
vieţii, şi operează frecvent cu 1500-
1600 de cuvinte.

Formarea şi dezvoltarea
intelectuală a copilului se
realizează prin limbaj. El
acumulează cunoştinţe din mai
multe domenii, învaţă să le
folosească în situaţii noi care să
devină operaţionale, îşi formează
abilităţi diverse, apreciază valorile,
obţine competenţe necesare
integrării în societate. 

Particularităţi psihologice ale
copilului la venirea în şcoală 

La vârsta de 6 ani copilul
se ridică la un nivel de generalizare
mai mare faţă de cei de la
grădiniţă, poate grupa mai lesne
obiectele, după o însuşire comună

şi esenţială cum ar fi: mijloace de
transport, legume, fructe etc. În
acţiunile sale rămâne legat de
concret şi face legături între
acţiune şi cuvânt. 
Prin studiul literaturii îşi formează
un limbaj interior, trăieşte emoţii şi

sentimente, este atras de
personaje şi încearcă să le imite, în
special pe cele pozitive. Cei mai
mulţi sunt apropiaţi de basme pe
care le pot asculta de mai multe ori,
dar sunt şi copii, în special băieţi,
care sunt atraşi de elemente
fantastice, dar nu vor cai înaripaţi şi
personaje cu însuşiri deosebite, ci
rachete şi extratereştrii.

Copilul este stăpân pe
sine, îşi ordonează gesturile, are
putere de concentrare mai mare,
poate participa la activităţi de
învăţare mai mult timp decât în
perioada grădiniţei. Este atent cu
propria persoană, se poate
interioriza şi, când se află în
această stare, este greu de
schimbat. Simte dorinţa de a ocroti
pe cei mici, doreşte să converseze
mai mult cu cei mari, să fie ascultat
îşi poate prezenta anumite idei şi
încearcă să le susţină, pune
întrebări şi aşteaptă răspunsuri.
Orizontul de cunoaştere se
lărgeşte şi doreşte acest lucru,
vrea să se comporte asemenea
celor mari, uneori depăşindu-şi
posibilităţile şi descurajându-se
uşor când nu reuşeşte; de aceea
este necesar să ne ocupăm de
întărirea încrederii lor în forţele
proprii. 

(urmare din pag. 3)

“STELUŢELE DANSULUI”“STELUŢELE DANSULUI”
concursul care i-a vrăjit pe toţi copiii judeţuluiconcursul care i-a vrăjit pe toţi copiii judeţului

Particularităţi ale elevului Particularităţi ale elevului 
din învăţământul primardin învăţământul primar

Înv. Valentina  Livia PÎRVULESCU
Şcoala Primară nr. 3 Novaci

(continuare în pag.5)
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Particularităţi ale elevului din  Particularităţi ale elevului din  
învăţământul primarînvăţământul primar

Orizontul de cunoaştere se
lărgeşte, exprimarea este mai
sigură, propoziţiile sunt, de regulă,
dezvoltate. Dacă a exersat în
grădiniţă, reuşeşte să aşeze în
ordine logică mai multe propoziţii
dezvoltate. Poate să lucreze în
grup, are deprinderi de ordine şi
disciplină. 

Particularităţi psihologice şi de
limbaj ale copilului de vârstă
şcolară mică 

În perioada şcolarităţii,
copiii înregistrează importante
progrese în dezvoltarea psihică şi
intelectuală, iar învăţarea
organizată devine tipul 
fundamental de activitate. În şcoală
obţin cunoştinţe, îşi formează
priceperi şi deprinderi pe care n-ar
putea să le dobândească singuri.
Pe de altă parte, şcoala impune
modelele ei de viaţă, le imprimă
modificări în universul interior, îi
formează pentru viaţa socială
(Tinca Creţu, Psihologia vârstelor
2007 ). La venirea în şcoală, dacă
grădiniţa le-a satisfăcut nevoile de
educaţie, stăpânesc în bună
măsură sistemul limbii, totuşi
deprinderile nu sunt solide şi

influenţele mediului înconjurător
pot fi puternice şi de aceea, sub
raportul exprimării întâlnim copii cu
modificări de limbaj determinate de
mediul cultural în care s-au
dezvoltat şi de eventualele deviaţii
ale limbajului din zonă ( Ei

înregistrează pronunţii incorecte
ca: fumee, în loc de femeie,
chiatră, in loc de piatră, pâne în loc
de pâine etc., deviaţii care conduc
la citire şi scriere incorectă). Se
observă, de asemenea,
discordanţa între vocabularul activ
şi cel pasiv şi oscilaţii în stabilirea
semnificaţiei unor cuvinte.

Defectele de pronunţie mai
des întâlnite sunt: 
- înlocuirea unor sunete mai greu
de pronunţat, exemplu r si l (melg

în loc de merg, căluţă în loc de
căruţă etc.);
- înlocuirea lui j cu z (zucălii în loc
de jucării);
- excluderea unor sunete (placă în
loc de pleacă);
- folosirea incorectă a articolului
(Mingea lu fetiţa);
- folosirea incorectă a genului
(Păpuşa cu rochie roşu).

În clasele primare se
formează deprinderile intelectuale
de bază: scrisul, cititul şi calculul.
Copilul devine elev, îşi schimbă
statutul social, este mai important
în familie şi în grupul de copii.
Copilul şcolar este prezentat de
Tinca Creţu, astfel : " Dincolo de 7
ani, dacă a fost depăşită faza
anterioară se intră în perioada de
relativ calm, de adaptare
satisfăcătoare şi de trăire, mai
degrabă interioară, a tuturor
felurilor de evenimente cotidiene.  

La 9 ani apar evident
capacităţi noi de autoconducere şi
autonomie şi astfel copilul devine
mai ordonat, mai perseverent şi
chiar simte nevoia organizării
timpului său. La 10 ani se atinge un
fel de apogeu al copilăriei,
manifestat printr-o anume

siguranţă faţă de sarcinile şcolare
(…) şi o anume capacitate de
stăpânire de sine".

Ca să se adapteze eficient
la viaţa şcolară este nevoie de o
alternare a activităţii de învăţare cu
cea de recreere. Astfel, după
fiecare 45 de minute cât reprezintă
durata lecţiilor, recreerea ar trebui
să fie de 15-20 de minute. Şi
cantitatea de cunoştinţe din fiecare
lecţie se stabileşte cu multă grijă,
astfel încât sarcinile didactice mai
dificile să fie urmate de altele mai
uşoare şi mai atrăgătoare. Relaţiile
profesorului cu elevii sunt la fel de
importante, ele trebuie să fie
deschise şi nestresante, iar
atmosferă destinsă să domine în
fiecare lecţie.

În cadrul procesului de
predare-învăţare se formează
atenţia voluntară, creşte
stabilitatea atenţiei şi
distributivitatea ei, se dezvoltă
gândirea şi imaginaţia, se remarcă
în măsură mai mare creativitatea.

BIBLIOGRAFIE:
1. Molan, Vasile, Didactica disciplinei “Limba şi
literatura română” în învăţământul primar -Editura
Miniped, Bucureşti -2010
2. Tinca Creţu, (2007), Psihologia vârstelor,
Universitatea Bucureşti, Editura Credis p. 208
3. Vianu, Tudor, (1973), Arta prozatorilor români, Ed.
Eminescu, Bucureşti
4. Stan, Emil, (2008), Profesorul între autoritate şi
putere, Ed. Teora, Bucureşti
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Motto: "Copilul este unic într-o lume mare, încă
necunoscută lui: Să-l ajutăm s-o descopere!"

Clasa pregătitoare este o poartă minunată ce se deschide
micului şcolar pentru a-i descoperi o lume nouă, lumea cunoaşterii, care
dacă este făcută cunoscută cu tact şi profesionalism, va reuşi să pună
bazele viitorului adult, care va lăsa pe unde trece un "însemn".

Pentru a atinge acest ideal pedagogic, învăţătorul care ia în
primire copilul de clasă pregătitoare: acest boţ de humă însufleţită" cum
spunea marele povestitor Ion Creangă, trebuie să fie nu numai un bun
psiholog şi pedagog, trebuie să fie o fiinţă complexă - pedagog, psiholog,
artist, un om cu un suflet deosebit care să iubească acest material uman
- copilul - un boboc care are nevoie de dragoste şi căldură în tot ce face
în şcoală pentru a se dezvolta frumos.

Având în vedere că generaţiile de astăzi sunt energice,
inteligente, dornice de cunoaştere, dar stau mai mult în faţă televizorului
şi a calculatorului, noi cadrele didactice trebuie să pătrundem prin ceea
ce facem în sufletul şi în mintea lor, să le dezvoltăm dorinţa de a face şi
alte lucruri mult mai benefice pentru ei.

De aceea am spus că învăţătorul trebuie să fie şi artist, trebuie
să fie model de viaţă pentru micii elevi, să fie apropiat de toţi elevii, să fie
prietenul şi colegul lor de joacă în recreaţie şi de lucru în clasă.

Din proprie experienţă, în slujba "măriei sale elevul" am
constatat că veche zicală "vorba dulce, mult aduce", face adevărate
minuni în formarea acestuia.

Am încercat în permanenţă, prin diverse mijloace şi procedee,
să ajung în mintea şi sufletul elevilor, ajutându-l să descopere lumea
înconjurătoare, să-şi dezvolte limbajul, să-şi exerseze memoria, să-şi
îmbogăţească vocabularul, să găsească răspunsul la multe întrebări, să
afle ce este bine şi ce este rău.

Ca să reuşeşti aceste lucruri este nevoie de multă răbdare,
profesionalism şi tact pedagogic. 

Elevii sunt în continuă mişcare, dornici mereu de altceva. De
exemplu: nu au răbdare să înveţe o poezie sau textul unui cântec,
întreabă de ce trebuie să-l repete de mai multe ori. Sunt elevi care învaţă
foarte repede, dar sunt şi elevi cu un ritm mai lent de lucru.

Pentru ca elevii care învaţă mai repede să nu se plictisească,
trebuie folosite mai multe metode prin care aceştia să înveţe; astfel, la
majoritatea cântecelor, am folosit în învăţarea acestora diverse mişcări
care să sugereze conţinutul cântecului, sau am schimbat ritmul, am
efectuat repetarea cântecului prin diverse forme: pe rânduri, pe grupe, în
perechi şi individual. Impactul cel mai mare asupra copiilor îl are
exemplul individual. În momentul în care un elev a învăţat şi exersează
în faţa celorlalţi, aceştia devin mai atenţi şi dornici de a fi şi ei model.

Pentru că elevii au nevoie permanentă să efectueze ceva, am
îmbinat predarea cu exersarea de către elevi a unor jocuri, exemplu:
"Pitic, uriaş - om adevărat", "Florile dorm", atunci când s-au plictisit sau
exerciţii de exersare a muşchilor mici ai mâinii, pe care le-am folosit
înainte de a desena, colora sau decupa şi lipi. Aceste exerciţii însoţite de
mici poezioare, fac plăcere copiilor. Am folosit diverse poezii şi cântece
pentru însuşirea cifrelor, de exemplu "Chipul cifrelor" de Alexandru
Sahighian, "Numărătoarea" muzică de George Breazul, Nicolae Saxu.
Pentru că le place mult să lucreze, să coloreze, să decupeze şi să

asambleze, acolo unde lecţia se preta, foloseam în completarea orei
aceste modalităţi de lucru.

Copilul nu trebuie lăsat să se plictisească; în cadrul orei se
pot folosi diverse modalităţi: cântec, joc, dramatizare, decupare,
asamblare, exerciţii de dezvoltare a muşchilor mâinilor, joc de mimică
în perechi, "Oglinda" sau"Sculptorul" pentru a-i ţine treaz interesul în
desfăşurarea activităţilor.

În predarea cântecelor am folosit jocuri de mişcare,
exemplu: la cântecul "Masa bună", după ce se învaţă cântecul, pană
la ultimul fragment, cântă toţi copiii şi bat din palme. Ultimul fragment
este cântat pe roluri numai de copiii care sunt numiţi pentru acest
lucru. Cântecul se poate repeta schimbând soliştii. La cântecul
"Vulpea şi gâsca", copiii sunt dispuşi în formaţie de cerc. Unul dintre
ei este ales să îndeplinească rolul de "vulpe". "Vulpea" trece prin faţa
copiilor în timp ce ei cântă. Copilul în dreptul căruia se termină ultimul
vers, este atins pe umăr de "vulpe" şi devine" gâscă". Aceasta
aleargă, iar "vulpea" încearcă să-l prindă. "Gâsca" are voie să alerge
prin cerc şi în afara lui, fără a fi prinsă, iar "vulpea" nu o poate prinde
decât în cerc. Jocul se termină când" vulpea" prinde "gâsca".

Cel mai mult le plac dramatizările. În momentul în care le
spui copiilor o poveste, dacă ştii cum să faci lucrul acesta, dacă
foloseşti un ton şi o mimică adecvată, reuşeşti să le transmiţi
copiilor o mulţime de cunoştinţe. Astfel, când le spun o poveste fac
acest lucru interacţionând cu elevii, folosind diverse mişcări, care
să sugereze conţinutul poveştii. Când le-am spus "Ridichea
uriaşă", am scos în evidenta lucrările de îngrijire de care au nevoie
plantele pentru a da roade bogate, mimând împreună cu elevii
mişcările care sugerau: săpatul, plivitul, udatul, recoltatul. Le-a
plăcut foarte mult acest gen de lucru, şi l-am folosit şi la alte
poveşti: "Ursul păcălit de vulpe", "Punguţa cu doi bani", "Fata
moşului şi fata babei". Mişcarea, intervenţia în firul desfăşurării
lucrului le place mult. Un alt mijloc eficient în captarea atenţiei
elevilor a fost cântatul. În momentul în care erau obosiţi şi nu se
mai puteau concentra începeam să cânt unul din cântecele
învăţate şi imediat începeau şi ei să cânte, după care reuşeam să
desfăşor lecţia în condiţii optime. 

Elevii practică cu plăcere jocul "zboară -zboară" care le
dezvoltă atenţia.

O altă modalitate de a le capta atenţia era aceea de a
găsi rime potrivite, exemplu: "Greieraşul fără frică, Cere boabe la
…", "Când vreau să mă joc copii, Merg la colţul cu …", "Vulpea
umblă prin vecini, După raţe şi …" sau "În parc te-nvârteşti în el,
Şi se cheamă …".

La începutul clasei pregătitoare a fost greu. Am 35 de elevi
veniţi de la 3 grădiniţe care aparţin de comuna Călugăreni. Încet, cu
răbdare, folosind metodele de care am amintit, am reuşit în decursul
sem I, să-i fac să participe cu plăcere şi interes la lecţie. De
asemenea, de 1 Decembrie, de 25 Decembrie, 8 Martie am
desfăşurat cu bobocii mei, serbări minunate la care aceştia s-au purtat
ca nişte artişti adevăraţi.

Ca în orice domeniu de activitate, trebuie să-ţi placă ceea
ce faci. Dacă îţi place ce faci, dacă ştii să fii prietenul şi tovarăşul
elevului tău, atât în clasă, cât şi în afara clasei, îţi vei atinge ţelul, acela
de a modela generaţii, dorinţa oricărui dascăl care se respectă şi care
trăieşte prin elevii săi.

Modalităţi de a capta atenţia elevilorModalităţi de a capta atenţia elevilor
clasei pregătitoareclasei pregătitoare

Înv. Florea AVRAMESCU
Şcoala Gimnazială nr. 1 Călugăreni
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Cu cateva zile in urmă, am fost
spectator sau, mai bine-zis, telespectator la un film
documentar care m-a făcut să mă gândesc dacă
nu cumva valorile umane se întâlnesc nu numai la
specia noastră, ci şi la alte specii, chiar la cele la
care ne-am aştepta cel mai puţin să le întâlnim.

Filmul a început cu imaginea unui lac
dintr-o regiune tropicală. Păsări de toate felurile se
roteau pe deasupra în speranţa unui ospăţ, în timp
ce apa lacului părea că doarme sub dogoarea
soarelui ecuatorial. O parte a lacului însă era
animată de o mulţime de pui de caiman aflaţi sub
atenta supraveghere a unei mame caiman. Nu
mi-au plăcut niciodată reptilele, dar aceasta mi se
părea chiar respingătoare, cu pielea acoperită de
solzi, dar, mai cu seamă, cu ochii aceia care mi se
păreau plini de cruzime. Puii, ca orice pui, erau

drăguţi şi se zbenguiau fără grijă. Dar, din câte am
înţeles, numai o mică parte din pui erau ai ei, pe
cei mai mulţi îi avea doar în grijă. 

Zilele treceau, dar, odată cu trecerea
lor, se apropiau vremuri grele pentru puii de
caiman. Razele nemiloase ale soarelui
evaporaseră mare parte din apa lacului care
devenise acum o baltă mocirloasă în care bieţii pui
riscau să-şi găsească sfârşitul.Salvarea lor nu
putea fi decât una singură, şi anume să traverseze
o câmpie arsă de soare, aproape un deşert,
pentru a ajunge la apele salvatoare ale unui lac
mai mare.

Dar cum să străbată puii câmpia
aceea fierbinte, care era aproape tot atât de
periculoasă ca şi noroiul acela în care se zbăteau
acum?!. Vedeam cum mama-caiman încerca să
ia o hotărâre şi nu reuşea. Până când, imaginea
unor pui, care deja nu mai rezistaseră, a hotărât-

o. Fără să privească înapoi, s-a îndreptat spre
malul fostului lac şi a pornit prin câmpia arsă de
soare. Puii, ca la un semnal, au pornit după ea cu
încredere. La început, se descurcau mai bine, se
ţineau după ea, dar pe măsură ce puterile le
scădeau, mulţi rămâneau în urmă. Şi atunci, am
asistat la ceva incredibil: în loc să se grăbească şi
să ajungă la lacul care putea să îi salveze viaţa,
mama se oprea, se aşeza pe burtă şi stătea aşa
până când şi ultimul pui o ajungea din urmă. Şi a
tot făcut astfel de popasuri până cand s-a ivit
înaintea lor lacul salvator. Atunci, am asistat la un
ultim gest al mamei: nu s-a grăbit să intre în lac, a
stat pe mal şi a aşteptat până a văzut şi ultimul pui
intrând în apă. 

Filmul pe care vi l-am relatat mi-a dat
multe motive de reflecţie la care vă rog şi pe voi,
cei care m-aţi ascultat, să vă gândiţi. Este vorba
despre devotament, dăruire, sacrificiu...
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Reglarea comportamentului uman implică aportul
psihomotricităţii, ca funcţie complexă ce implică participarea diferitelor
procese şi funcţii psihice, asigurând atât recepţia informaţiilor, cât şi
execuţia adecvată a actelor de răspuns.

Psihomotricitatea implică, pe lângă activitatea motorie, şi
manifestări ale funcţiilor perceptive şi intelectuale. Structura motorie umană
este în interconexiune cu toate structurile psihismului inclusiv cu cea
intelectuală.

Conduitele psihomotorii ale fiecărui individ evoluează în funcţie
de zestrea sa aptitudinală, de gradul de dezvoltare fizică şi intelectuală şi
de influenţele educative cărora a fost supus pe tot parcursul copilăriei.
În ontogeneză, relaţia  motricitate-psihism cunoaşte o evoluţie ce
marchează anumite etape. Astfel, în perioada antepreşcolară, actele
motorii reprezintă instrumente de adaptare a individului la lumea exterioară.
În perioada preşcolară se diferenţiază treptat activitatea intelectuală de cea
motorie. Astfel, actul motor devine un răspuns adaptativ complex, mişcarea
intrând treptat sub dominaţia psihicului.

Programarea, ca activitate de organizare a actului educaţional-
terapeutic, se concretizează în elaborarea planificării calendaristice a
activităţilor.

Planificarea calendaristică (anuală şi semestrială) trebuie
precedată de o activitate evaluativă diagnostică pentru a putea preciza
sarcinile educaţional-terapeutice corespunzătoare obiectivelor
comportamentale finale, tipurile de strategii educaţional-terapeutice şi
succesiunea probelor de evaluare intermediare şi finale. În ceea ce priveşte
psihomotricitatea se are în vedere: achiziţia abilităţilor motorii, motricitatea
globală, motricitatea specifică şi coordonarea vizuo-motorie, schema
corporală,  lateralitatea, orientarea spaţială, structurarea temporală,
organizarea senzorio-perceptivă ca percepţie vizuală, auditivă, olfactivă,
tactilă.Rezultatele evaluării iniţiale pot impune şi elaborarea unor programe
de intervenţie personalizate.

Programul de intervenţie educaţională  personalizat este un
instrument educaţional de planificare şi programare educativă, de
concentrare a intervenţiilor, întocmit de preferinţă de o echipă
multidisciplinară, pe baza unui proces de identificare a forţelor (capacităţi,
competenţe, abilităţi, performanţe sociale) şi a nevoilor  (decalajul dintre ce
este actual şi ce este de aşteptat, ce este şi ce nu este dezirabil), ce
cuprinde   acţiunile educative ce vor fi întreprinse. 

În perioada şcolarizării, relaţia motricitate-psihism se modifică în
sensul detaşării nivelului intelectual de cel motric, care se automatizează.
Activitatea motorie a deficientului mintal constituie, în raport de nivelul de
maturizare şi structurare a sistemului nervos şi de nivelul de dezvoltare
fizică. Întrucât este ştiut faptul că acesta prezintă o întarziere globală în
dezvoltarea somato-psihică, dificultăţile în dezvoltarea activităţii motorii sunt

în strânsă corelaţie cu dezvoltarea intelectuală.
Educarea psihomotricităţii deţine un loc important în terapeutica

educaţională, deficienţa mintală fiind asociată, în general, cu debilitatea
motrică. În general deficientul de intelect este lipsit de echipamentul
psihologic al primei copilării, ceea ce impune ca printr-o educaţie
sistematică să se reia şi să se completeze achiziţiile privitoare la
mecanismele motricităţii şi psihomotricităţii, care constituie baza pentru
toate mecanismele mentale, pregătind forme de activitate mentală
superioară.

Astfel, educarea şi reeducarea psihomotricităţii concură
diferenţiat la ameliorarea personalităţii deficientului mintal.

Pentru deficienţii mintal cu debilitate medie, educaţia
psihomotrică, integrată în procesul educaţional general, constituie un mijloc
de valorizare personală, ameliorând comportamentul şi activitatea de
învăţare.

În cazurile de debilitate mintală uşoară şi atipică, educarea şi
reeducarea psihomotricităţii reprezintă condiţia esenţială pentru inserţia
şcolară şi profesională.

Educaţia psihomotrică constituie o educaţie de bază, ea
condiţionează întregul proces de învăţare, pentru că procesul de învăţare
nu poate fi eficient dacă copilul nu are conştiinţa corpului său, nu cunoaşte
lateralitatea sa, nu se poate situa în spaţiu, nu este stăpân pe timp, nu a
câştigat o suficientă stabilitate şi coordonare a gesturilor şi mişcărilor sale.

Educaţia psihomotorie devine astfel un suport indispensabil
pentru achiziţia conceptelor abstracte, fundamentale actului lexic, grafic şi
de calcul.

Procesul educaţional, fiind conceput ca o educaţie globală,
include formarea abilităţilor şi structurilor perceptiv-motrice care asigură
achiziţia conceptelor fundamentale necesare activităţilor elementare de
scris-citit-calcul.

Elaborarea şi perfecţionarea unor conduite şi structuri perceptiv-
motrice constituie un obiect fundamental al procesului educaţional,
formând trunchiul de bază al procesului de învăţare şcolară. Astfel
educarea şi reeducarea psihomotricităţii concură diferenţiat la ameliorarea
personalităţii deficientului mintal, formând condiţia esenţială pentru inserţia
şcolară şi socio-profesională.

Bibliografie

1. Cosmovici, A. (1996) Psihologie generală. Editura Polirom, Iaşi 
2. Constantinescu, M. (2008) Implicaţiile tulburărilor de psihomotricitate în plan
grafo-lexic, la şcolarul cu intelect normal, comparativ cu cel deficient mintal (II),
în „Revista de psihopedagogie”, 2008, Bucureşti,  Editura FundaţieiHumanitas    
3. Aniţei, M. (2007) Psihologie experimentală, Iaşi, Editura Polirom        
4. Cerghit, I. (2008) Sisteme de instruire alternative şi complementare -structuri,
stiluri şi strategii, Iaşi, Editura Polirom
5. Stoica, Marin,1996, Psihopedagogia personalităţii,Editura Didactică şi
Pedagogică, R.A Bucureşti

Importanţa dezvoltării psihomotricităţii la copilulImportanţa dezvoltării psihomotricităţii la copilul
cu cerinţe educaţionale specialecu cerinţe educaţionale speciale

O lecţie de viaţă ...

Prof. Înv. primar Marinela-Mădălina-Luminiţa CĂIMĂCANU
Şcoala Gimnazială nr. 3 Giurgiu

Prof. Georgeta MATEESCU
Şcoala Gimnazială nr. 1 Găiseni
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Despre cadrele didactice de
la Şcoala Gimnazială Nr.1 Floreşti,
jud. Giurgiu, se poate spune, printre
altele, că au ceva experienţă în
elaborarea şi implementarea de
proiecte; mărturie stau proiectele
desfăşurate de-a lungul timpului:
Trupa de teatru - Micii păpuşari -
PIR, Sănătatea trupului şi a
sufletului - POSDRU, proiect pentru
înfiinţarea unui CDI, Micii jurnalişti,
susţinut de OMV Petrom etc.

Pentru a nu lăsa
nefructificată această experienţă,

cadrele didactice de la şcoala
noastră au elaborat proiectul
REVITALIZARE TEATRU DE
PĂPUŞI cu care s-au înscris la
Campionatul de voluntariat susţinut
de OMV Petrom. Dorinţa noastră era
de a moderniza recuzita, decorurile
si păpuşile pentru a pune în scena şi
alte piese care să ne aducă
spectatori noi si să ne ofere
posibilitatea de a continua această
muncă atât de frumoasă, de a
îmbunătăţi parteneriatul şcoală-
comunitate, de a creşte prestigiul
şcolii, de a-i ajuta pe elevi să
dobândească deprinderi de lucru în
echipă şi de a le oferi posibilitatea
să-şi valorifice talentul şi, nu în
ultimul rând, să implicăm un număr
mare de membrii ai comunităţii.

Etapele proiectului:
1.Ateliere de lucru la care

vor participa voluntarii Petrom şi din
comună şi în care se vor inventaria
păpuşile existente, starea lor,
necesarul de materiale pentru
restaurarea lor, lucru efectiv la
restaurare şi la decoruri.

2.Întâlniri cu elevii, cadrele
didactice, voluntari şi oameni din
comuna care au mai
participat la spectacole de teatru de
păpuşi, pentru a alege poveştile care
vor prinde viaţă în teatru.

3.Se va face o selecţie a
elevilor care vor face parte din trupa
de teatru de păpuşi, pe baza
abilităţilor lor de a mânui păpuşile şi
de a interpreta diverse roluri;

4.Se vor face repetiţii
stabilindu-se cu exactitate
scenografia şi decorurile. Va avea
loc prezentarea spectacolului de
gală urmat de reprezentaţii în şcolile
din vecinătatea comunei Floreşti-
Stoeneşti, judeţul Giurgiu, pe bază
de bilete la preţuri modice, sumele
obţinute urmând să fie investiţi în
cumpărarea de decoruri si păpuşi
noi.

Obiective SMART:
1.Recondiţionarea 

păpuşilor existente şi a decorului
pentru realizarea de noi piese de
teatru - număr de păpuşi
recondiţionate/folosite în funcţie de
piesele jucate.

2. Restaurarea celor 7
păpuşi şi a decorului existent în timp
util - 6 săptămâni;

3.  Alegere piesă de teatru şi
punere în scenă, timp - 6 săptămâni;

4. Popularizarea activităţii
trupei în rândul elevilor şi al
comunităţii prin editarea
programelor de spectacol;

5. Diseminarea modelelor
de bună practică identificate în
cadrul proiectului la sfârşitul
proiectului.

Planul de activităţi:
1. Constituirea trupei de teatru -
Păpuşarii;
2. Recondiţionare păpuşi şi decoruri;
3. Activităţi de pregătire a
spectacolului;
4. Conceperea şi redactarea
materialelor pentru promovarea
spectacolului;
5. Invitaţie la teatru;
6. Prezentarea de spectacole în alte
localităţi;
7. Analiza spectacolului, lecţii
învăţate, diseminare.

Având experienţa celorlalte
proiecte ştiam că greul acum începe
- implementarea!!

În urma desfăşurării
activităţilor, care au presupus o
muncă susţinută într-un ritm alert s-
au recondiţionat păpuşile şi
decorurile, au fost editate afişe şi s-
a scris un articol în revista şcolii.

Beneficiarii proiectului au

fost 12 elevi din clasele gimnaziale
care provin din familii modeste, dar
care au dorinţa de a-şi promova
copii, elevi din localitatea Floreşti-
Stoeneşti şi ai comunităţilor
învecinate, 20 voluntari PETROM şi
echipa de proiect.

1. Georgeta Tudor - OMV
Petrom - Reprezentant Petrom -
sufletul proiectelor

2. Carmen Vasile - OMV
Petrom - Iniţiator proiect

3. Virginia Renţea - Director
(continuare în pag. 9)

Prof. Virginia RENŢEA
Prof. Vasilica DRUGEA

Şcoala Gimnazială nr. 1 Floreşti



Şcoala Floreşti - Responsabil
furnizare date

4. Adriana Călugăru -
Consilier Educativ Şcoala Floreşti -
Responsabil parteneriat şcoală -
familie

5. Vasilica Drugea- Profesor
Şcoala Floreşti - coordonator Teatru

6. Maria Ciocîrlan - Profesor
Şcoală Floreşti - coordonator Teatru

7. Irina Iulia Grigore -
Profesor Şcoala Floreşti- selectează
copiii cu abilităţi motrice

8. Botea Ionica - Profesor
Şcoala Floreşti - selectează copiii cu
abilităţi cultural artistice

9. Victor Iordache - OMV

Petrom - membru echipă
10. Gabriel Radu - OMV

Petrom - membru echipă
11. Cătălin Dăscăliţa - OMV

Petrom - membru echipă
12. Rădiţa Sandu - OMV

Petrom - membru echipă
După repetiţii, confecţionat

de decoruri, editat materiale şi
pregătit sala de spectacol a venit
momentul în care trebuia să arătăm
roadele muncii noastre - spectacolul
Teatrului de păpuşi de la Şcoala
Floreşti. În sală erau copii, părinţi,
invitaţi de la Consiliul Local al
comunei şi, bineînţeles, voluntarii de
la PETROM fără de care nu ar fi
existat acest proiect.

Spre satisfacţia noastră,
spectacolul a fost un succes, iar
feed-back-ul a fost unul pozitiv-
chestionarele aplicate spectatorilor
au relevat acest lucru, iar interviurile
date nu mai conteneau cu laudele.

A fost greu, a fost uşor? Si
una, şi alta, dar încântarea de pe
chipul copiilor când au ieşit la
aplauze a meritat totul!

Cu spectacolul nostru am
fost invitaţi la PETROM Bolintin-Vale
la Pomul de Crăciun - 2014 şi la un
eveniment organizat de Fundaţia
Principesa Margareta a României la
Bucureşti, unde am primit aplauze la

scena deschisă.
Ne propunem să

autofinanţăm în viitor activitatea
trupei prin organizarea de
spectacole cu bilete plătite şi pentru
a răsplăti munca acestor copii, prin
oferirea de excursii, vizite, schimb
de experienţă.

Dorim să participăm la
festivaluri de profil, să colaborăm cu
trupe de teatru profesioniste şi să
încheiem un parteneriat cu Teatrul
Ţăndărică.

În acest moment-oct.2015-
se desfăşoară la şcoala noastră
proiectele - Revitalizare teatru de
păpuşi II (partener PETROM) şi
Folclorul, tradiţiile şi portul.

Considerăm că facem astfel

cunoscută comunitatea în care trăim
într-un mod plăcut, onorabil şi
responsabil.
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Ecouri la Festivalul Internaţional “George Enescu”Ecouri la Festivalul Internaţional “George Enescu”

Timp de trei săptămâni,
începând cu 30 august 2015, s-a
desfăşurat la Bucureşti cea de-a XXI-a
ediţie a Festivalului Internaţional
“George Enescu”.

Festivalul Enescu, fondat de
celebrul dirijor George Enescu se
desfăşoară din anul 1958, la prima ediţie
participând Yehudi, Menuhin, David
Oistrah, Nadia Boulanger şi alţi mari
interpreţi.

În acest an, pe scena
festivalului au fost prezente mari
orchestre ale lumii, dirijori şi interpreţi
celebrii cu un repertoriu diversificat care
a reunit alături de creaţii enesciene si
opere universale, perpetuând
virtuozitatea într-o simbioză de unică
frumuseţe.

Festivalul a fost deschis de
Orchestra Română de tineret care a

cântat cu solista Sarah Chang
“Concertul pentru vioră şi orchestră” a lui
Sibelius. Din programul serii a făcut
parte şi “Carmina Burana” al lui Orff cu
contribuţia Corului de copii radio, dirijat
de Voicu Popescu.

Unul din concertele mult
aşteptate de iubitorii muzicii a fost cel al
celebrului violonist Anne-Sophie Mutter
care a participat prima dată la acest
festival în urma diligenţelor
organizatorilor - Fundaţia “Artexim”
condusă de Mihai Constantinescu.
Nemţoaica, supranumită “mama viorii” a
cântat la o vioara Stradivarius fabricată
în 1710 şi a susţinut concertul alături de
ansamblul său “The Mutter Virutosi”.
Programul a cuprins în prima parte
lucrări semnate de compozitori
contemporani: polonezul Penderecki şi
americanul Previn. Acestea au fost
urmate de celebrul “Concert pentru două
viori” de J. S. Bach şi apoi “Anotimpurile”

lui Vivaldi. La ediţia din acest an a
festivalului a participat şi Orchestra
naţională de cameră a Republicii
Moldova, condusă de dirijorul Cristian
Florea. Muzicienii din Chişinău au
interpretat lucrări de Warlock, Bartok, şi
Enescu. La acest concert a fost prezent
în sală şi pianistul Viniciu Moroianu,
colaborator al acestei orchestre care
aprecia: “Această orchestră este un
ansamblu de elită, de nivel european,
formată din instrumentişti serioşi, dăruiţi
muzicii pe care o cântă. Astăzi s-a
dovedit că este o echipă sudată, cu un
repertoriu greu, de temut pentru orice
orchestră din lume - mă gândesc la
Octuarul lui Enescu”.

Una din orchestrele apreciate a
fost şi Orchestra Filarmonicii Regale din
Liverpool, înfiinţată în 1830, iar Vasilz
Petrenko a devenit în 2006 cel mai tânăr
dirijor din istoria formaţiei. În program s-
au cântat lucrări de Respighi, Glazunov,

Prof. Angela BUCUR



solist fiind câştigătorul Concursului
“Enescu” din 1999 - violonistul Alexandru
Tomescu (care a avut două prezenţe pe
scena festivalului). “Am cântat lucrări ale
lui Enescu încă de când eram copil -
face parte din fiinţa mea de muzician...
Mai mult decât atât, filosofia de viaţă a

lui Enescu, deschiderea sa către atâtea
domenii ale muzicii a fost un adevărat
spirit renascentist din acest punct de
vedere m-am inspirat şi continuă să mă
inspire în tot ceea ce fac” îi declara
Mioarei Bâscă în interviul din ziarul
Festivalului internaţional “George
Enescu” din 17 septembrie 2015.

La aceste câteva spicuiri din
programul festivalului trebuie adăugat că
la această ediţie o pondere semnificativă
a avut-o muzica sec. XX şi a teatrului
liric.

De asemenea, creaţia
românească actuală a fost bine de toate
genurile, stilurile, oferind astfel o imagine
amplă a valorii şcolii noastre muzicale.

Un capitol fascinant l-a reprezentat
expoziţiile şi lansările de carte care au
contribuit la recunoaşterea geniului
enescian.

Prestigiul şi strălucirea acestui
festival s-a datorat şi directorului artistic
al ultimelor şapte ediţii - Ioan Holender.
Pentru că s-a încheiat epoca Holender,
direcţia onorifică a următoarei ediţii a
fost acceptată de dirijorul ZubinMehta,
iar conducerea artistică de dirijorul
Vladimir Jurowski.

Evenimentul muzical din acest
an a fost important pentru că va duce
mai departe numele unui compozitor, al
unui geniu care a fost George Enescu şi
va rămâne un ambasador puternic
pentru viaţa culturală, dar şi
ambasadorul românilor în lume.
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Alături de
metodele tradiţionale,
putem întâlni şi metodele
alternative de evaluare
cum ar fi: 
- observaţia sistematică a
activităţii şi
c o m p o r t a m e n t u l u i
elevului;
- harta conceptuală;
- portofoliul;
- proiectul;
- investigaţia; 
- referatul;
- studiul de caz;
- interviul;
- metoda R.A.I.
- autoevaluarea etc.

Portofoliul pentru
limbi moderne este un
document sau o culegere
structurată de documente
în care fiecare elev poate
să colecţioneze de-a
lungul anilor şi să prezinte într-un mod sistematic calificativele,
rezultatele şi experienţele pe care le-a dobândit în învăţarea
limbilor precum şi eşantioane din lucrări personale. Ca
exemplu poate fi luat Portofoliul European al Limbilor
EAQUALS - ALTE.

La baza acestui portofoliu se află două obiective
majore:
- motivarea elevului prin recunoaşterea eforturilor sale şi
diversificarea studierii limbilor la toate nivelurile de-a lungul
vieţii
- prezentarea competenţelor lingvistice şi culturale dobândite
(achiziţionate)

Conceput ca un document personal în care elevul
poate să înscrie calificativele şi experienţele sale lingvistice,
portofoliul conţine trei părţi:
- un paşaport (carnet) care atestă calificările formale naţionale;
- biografie lingvistică ce descrie competenţele atinse în
domeniul limbilor străine şi experienţa de învăţare. Se
utilizează scări de evaluare şi autoevaluare care se regăsesc
în Cadrul European Comun de Referinţă.
- un dosar care conţine alte materiale cu privire la procesul de
învăţare, obiectivele fixate de titular, carnetul de bord, cu
notaţiile privind experienţele de învăţare, eşantioane din lucrări
personale şi/ sau documente.

Portofoliul European al Limbilor (PEL) ar putea fi
folosit ca model pentru elaborarea portofoliului elevilor. În
acest caz, dosarul care ar face parte din portofoliul lingvistic al
elevului ar putea conţine următoarele documente: 

- o listă cu texte literare sau de altă natură citite într-o limbă
străină;
- o listă de texte prezentate audio-vizual, ascultate/ văzute
(emisiuni de radio/TV, filme, casete audio-video,CD-ROM-
uri,etc.);
- fotografii, ilustraţii, pliante, afişe publicitare, postere colaje,
desene, caricaturi( reproduceri/ creaţii personale);
- proiecte/ părţi de proiecte realizate;
- lucrări scrise curente/ teste;
- chestionare/ interviuri elaborate personal sau în grup
- compuneri, creaţii personale;
- extrase din presă şi articole redactate pe o temă dată;
- înregistrări audio-video;
- corespondenţă care implică utilizarea unei limbi străine.

Portofoliul se realizează prin acumularea în timp, pe
parcursul şcolarităţii, a acestor documente considerate
relevante pentru competenţele şi pentru progresul înregistrat
de elev. Dosarul va prezenta la început o listă cu documente
existente, organizate tematic sau cronologic. Aceste
documente se adună fie la cererea profesorului, fie la dorinţa
elevului ( care va include acele documente pe care le
consideră ca fiind importante pentru propriul progres) şi vor fi
alese astfel încât să arate etapele în evoluţia elevului.

Portofoliul îi permite elevului:
- să-şi pună in evidenţă achiziţiile lingvistice;
- să-şi monitorizeze progresul;
- să participe la propriul proces de învăţare. 

Portofoliul îi permite
profesorului:

- să înţeleagă mai bine
obiectivele şi nevoile elevului;

- să programeze învăţarea;
- să stimuleze motivaţia;
- să evalueze progresul de

învăţare şi să propună măsuri şi
acţiuni de remediere -- dacă este
cazul 

- să evalueze
activitatea de invătare in
totalitatea ei.

Teme propuse elevilor
din ciclul primar la limba
franceză: "Mon dictionnaire en
images", "Ma famille", "Ma
famille", "Mon/ma ami(e)", "Ma
maison", "Les vetements",
"Les objets scolaires", "Les
animaux", "Le Noel".

Teme propuse elevilor din ciclul gimnazial: "La France
phisyque", "Les symboles de la France", "La francophonie", "L'
amitie", "Les traditions en France". 

Bibliografie:
- Ghid de evaluare - disciplina limbi moderne, Bucureşti 2011

Portofoliul pentru limbi moderne -
metodă alternativă de evaluare

Ecouri la Festivalul Internaţional “George Enescu”Ecouri la Festivalul Internaţional “George Enescu”

Prof. Camelia PÂRVAN
Şcoala Gimnazială “Marin Gh. Popescu” Gogoşari

(urmare din pag. 9)



Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social
European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Acest proiect
s-a adresat unui grup de 578 persoane, majoritatea copii,
din regiunile Centru şi Sud Muntenia şi a  avut ca obiectiv
prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii prin
dezvoltarea unor facilităţi integrate care să ofere accesul
la un sistem educaţional deschis şi incluziv. Principalii
parteneri ai acestui proiect au fost Inspectoratul Şcolar
Judeţean Braşov, Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu,
Siveco România şi instituţii de învăţământ din cele două

judeţe. Proiectul a vizat două componente: preventivă şi
remedial-corectivă. În fiecare judeţ au  fost înfiinţate câte
două Centre Educaţionale în care au desfăşurat activităţi
elevi ai componentei preventive, din grupurile vulnerabile
şi care au prezentat risc de abandon şcolar cât şi părinţi
sau tutori, cei care de regulă au o influenţă esenţială în
decizia de abandon şcolar. În ceea ce priveşte
componenta remedial-corectivă, aceasta s-a adresat
celor care au părăsit timpuriu şcoala având vârste
cuprinse între 15-30 de ani sau chiar peste această
vârstă (A doua şansă).

Şcoala noastră a fost selectată prin proiect,
desfăşurând activităţi cu elevii,  patru profesori ,,Şcoală

Obiectivul general al proiectului a
fost  prevenirea şi corectarea fenomenului de
părăsire timpurie a şcolii pentru un număr de
288 persoane (abordarea componentei
remedial corective) şi pentru un număr de 290
persoane (abordarea componentei
preventive), prin dezvoltarea unor facilităţi
integrate care să ofere accesul nerestricţionat

al grupului ţintă la servicii socio-educaţionale
de ultimă generaţie într-un sistem educaţional
deschis şi incluziv, în contextul dezvoltării
durabile a societăţii informaţionale bazată pe
cunoaştere şi progres tehnologic din regiunile
Centru, Sud Muntenia.

Pentru judeţul Giurgiu, structura
grupului ţintă, a fost,  pe cele două
componente remedial corectivă şi
preventivă, următoarea: 

144 de persoane care nu au
absolvit învăţământul obligatoriu şi au
depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite;

10 cadre didactice implicate în
dezvoltarea şi implementarea programelor
de educaţie de tip "A doua şansă".

80 de elevi cu risc de părăsire
timpurie a şcolii: au beneficiat de consiliere,
informare, orientare, programe de educaţie
formală şi non-formală, şcoli de vară,
programe educaţionale recreative,
instrumente inovative de învăţare, evaluare
şi monitorizare. 

40 de părinţi/tutori ai elevilor cu risc
de părăsire timpurie a şcolii: au beneficiat de
servicii de consiliere, orientare şi
conştientizare, în scopul de a întelege
importanţa educaţiei şi a intervenţiei timpurii,
precum şi rolul lor în educaţia şi parcursul
profesional al propriilor copii. 

10  cadre didactice perfecţionate
care lucrează cu persoane cu risc de
părăsire timpurie a şcolii au beneficiat de
sprijin pentru formarea şi perfecţionarea în
direcţii precum prevenirea abandonului
şcolar, programe de consiliere, asistenţă
psiho-pedagogică şi sanitară. 

Şcolile implicate în proiect , cu
experienţă în derularea programelor de tip A
DOUA ŞANSĂ, au fost:  Şcoala Gimnazială
nr. 10 Giurgiu şi Şcoala Gimnazială Bolintin
Vale. În cele două centre educaţionale,
înfiinţate în cadrul proiectului, complet dotate
şi funcţionale ( mese laborator, scaune,
dulapuri, table interactive, calculatoare,
laptopuri, multifuncţionale, rechizite), s-au
desfăşurat activităţi de învăţare non-formală
prin tehnici moderne şi metode creative,
servicii de consiliere pentru persoanele
vulnerabile ce părăsesc sau sunt la risc de
părăsire a sistemului de învăţământ,
activităţi de tip a doua şansă, activităţi
recreative şi activităţi Şcoală de vară. Pe
parcursul implementării proiectului elevii au
beneficiat de servicii de catering, de
subvenţii şi de materiale educaţionale
menite să sprijine activităţile din centre.

Rezultatele au fost pe măsura
aşteptărilor  cadrelor didactice implicate şi  a
celor din echipa de proiect a Inspectoratului

Şcolar Judeţean Giurgiu şi s-au materializat în:
- interesul manifestat de elevi pentru
continuarea studiilor şi pentru recuperarea
cunoştinţelor;
- dezvoltarea relaţiilor inter si intra grupale
între cursanţii proveniţi din medii diferite;
- dorinţa de continuare a studiilor nivel liceal
(din cei 13 cursanţi promovaţi din anul II de
studiu, 11 au solicitat sprijin pentru a se
înscrie la cursurile liceale fără frecvenţă de la
Liceul Ciorogârla); 
- experienţa îmbunătăţită a cadrelor
didactice în lucrul cu adulţii; 
- îmbunătăţirea rezultatele şcolare. 

- îmbunătăţirea  relaţiei părinte elev şi
comunicarea cu proprii copii;
- identificarea  soluţiilor  pentru problemele
privind parcursul şcolar al copiilor;

Echipa de management 
Responsabil proiect P1   - Oprişan Gigi
Responsabil financiar P1 - Staicu Maria
Echipa de implementare   
Expert educaţional - consiliere/orientare -
Trofin Adriana Lelia
Mediator şcolar - Iancu Letiţia
Coordonator program "A doua şansă" -
Gheorghiu Corina Ionica
Formator - Petrescu Ionelia
Expert formare/expert ghiduri - Dinaci
Daniela
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Prof. Gigi OPRIŞAN
Inspector Şcolar General 

Prof. Adriana Lelia TROFIN
Inspector proiecte educaţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu

Prof. Letiţia IANCU 
Prof. Mariana STAN

Şcoala Gimnazială Nr. 10 Giurgiu
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de familie" pentru componenta
preventivă şi 12 profesori “Şansa a
doua" pentru componenta remedial-
corectivă. Beneficiarii acestui proiect
au fost 40 de elevi de la clasele I-VIII,
20 de părinţi sau tutori şi 72 de
persoane cu vârste între 15 şi 57 de
ani. Aceştia au beneficiat de activităţi
de consiliere, activităţi recreative,
efectuarea temelor, burse lunare, o
masă caldă, rechizite şi materiale
promoţionale.

Prin înfiinţarea Centrului
educaţional, şcoala noastră a fost
dotată cu echipamente IT de ultimă
generaţie (calculatoare, laptop-uri,
video-proiectoare, ecrane de
proiecţie, table whiteboard, tablă
multifuncţională Smart, copiator,
dulapuri, scaune şi pupitre) venind în
întâmpinarea grupului ţintă dar şi a
beneficiarilor indirecţi.

Activităţile din cadrul
proiectului au fost gândite în aşa fel
încât  să-i atragă pe copii la şcoală,
să-i facă să socializeze între ei, să

schimbe păreri ş i opinii, să
recupereze materia pierdută, să
remedieze deficienţele de
comportament şi educaţie, să înlăture
actele de violenţă specifică  familiilor
de provenienţă.

Ca  profesori în cadrul
proiectului, am încercat, în cadrul
orelor de consiliere, să ne apropiem
de fiecare în parte, să le aflăm
povestea lor de viaţă care, de cele
mai multe ori pare a fi una tristă, să-i
incurajăm şi să-i îndrumăm, să-i
ajutăm la efectuarea temelor, iar prin
activităţile sportive şi  recreative, să-i
învatăm cum să-şi petreacă timpul
liber, altfel decat cel petrecut înainte
de intrarea în proiect.

Proiectul în care au fost
cuprinşi, a reprezentat o şansă
pentru ei, un concept de viaţă, au
trait o perioadă aparte unde,
prin educaţie, au cunoscut
rezultate  bune şi  foarte
bune, s-au integrat cu succes
în colectivele de elevi, prin
activităţile de remediere au
aprofundat materia, în cadrul
orelor de consil iere şi-au
dezvoltat trăsăturile de
personalitate şi  au
conştientizat că fără educaţie
nu-şi pot însuşi elementele
de bază în dezvoltarea
profesională viitoare.

În cadrul proiectului,
cursanţii au primit ajutor financiar
lunar , au pr imit  mater iale de
birotică şi papetărie, au beneficiat
de servicii le unei firme de catering,
care, de trei ori pe săptămână, le-a
oferit o masă caldă, toate aceste
beneficii  atrăgând dupa sine
întrebarea:  Doamna profesoară?....
Când incepe alt proiect?.... Vrem să
învăţam….vrem să devenim mai

buni, să avem şi noi un
vi itor în viaţă…..să
visăm frumos!!

Punctele tari  ale
acestui proiect le-au
reprezentat şansa
copiilor spre un viitor
mai bun şi  anume
“şansa prin educaţie",
posibili tatea acestora
de a beneficia de
sprij in şi asistenţă din
partea profesori lor,
zilnic, sau de cate ori

au avut nevoie, partic iparea la
şedinţe şi întrunir i de lucru,
asistenţa în efectuarea temelor
pentru acasă, consiliere
individuală……
Dacă ne dorim să găsim un punct
slab în cadrul proiectului, acela ar fi
dorinţa de continuitate a proiectului
din partea elevilor si a profesorilor
care pentru moment nu se poate
realiza.

Suntem onoraţi că am facut
parte din proiect, a fost o
experienţă profesională  importantă,
am invăţat alături de cursanţi lucruri
noi, suntem bucuroşi că am dat
speranţa unor copii prin activităţile
derulate, suntem fericiţ i că prin
orele de consil iere în cadrul

părinţilor am incurajat  adulţi i să
continue  să  înveţe la orice vârstă.

Profesorii împărtăşesc din

experienţa lor cu aceşti cursanţi de
“Şansa a doua".

“Aş începe prin a descrie
componenţa grupei mele: cursanţii
nivelului I “Şansa a doua" au vârste
diferite ( de la 15-57 ani), provin din
medii  diferite şi culturi diferite. Doi
fraţi (P.A.M. şi P.I.G.) provin dintr-o
familie cu 8 copii, părinţii nu lucrează,
singura sursa de întreţinere fiind
alocaţiile copiilor. Ei nu au mers la
şcoală pentru că părinţii lor nu au
avut posibilităţi. Locuiesc toţi într-o
singură cameră, fără baie proprie,
apă şi curent electric. Alt cursant
(R.I.), a trăit de la vârsta de 6 ani la o
stână de oi. Nu a mers niciodată la
şcoală, a trăit mai mult pe câmp
decât în sat cu vecinii( familia l-a
părăsit de mic). La şcoală venea ca
la un refugiu, se odihnea şi
descoperea mereu lucruri noi. Era
captivat de fiecare dată. 

Fiecare dintre ei au o
poveste de viaţă aparte, tristă de cele
mai multe ori, grea şi fără prea multe
orizonturi.

Proiectul în care au fost
cuprinşi, chiar a reprezentat o şansă
pentru ei în viitor...prin educaţie.
Alfabetizarea au inceput-o în toamna
anului 2014, când plini de speranţă
veneau zi de zi la şcoală să "înveţe
carte". Au reuşit să-şi însuşească
cititul şi socotitul, elemente de bază
în orientarea socială sau
profesională.

Prin vânt, arşiţă, ploaie sau
ninsoare au venit unii dintre ei de la 20
km distanţă de şcoală cu bicicletele.
Au conştientizat faptul că şcoala este
importantă şi nu au vrut să piardă

(continuare în pag.13)
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această şansă care le-a fost  dată prin
implementarea acestui proiect.

Faptul că până la sfârşitul
anului şcolar am avut rezultate bune
şi foarte bune cu ei, mă mulţumeşte
şi mă onorează că am putut face
parte din acest proiect. Am "luminat"
nişte minţi, am dat speranţa unor
tineri şi am încurajat adulţii  să
continue învăţarea la orice vârstă.
Toţi sunt mulţumitori pentru şansa
care le-a fost dată la educaţie.
Singura dorinţă a lor este să continue
ceea ce au început.. ...Vor să
înveţe.... Vor să se
perfecţioneze....Vor să înveţe să
viseze la un viitor mai bun..."

Cu mulţumire că am făcut
parte din acest proiect, Expert pe
termen scurt A doua şansă  - prof.
înv. primar LEONAT MIHAELA
RAMONA

“Mă numesc Dumitru
Nicoleta şi am lucrat în cadrul
proiectului ca profesor pentru
programul “A doua şansă"-
învăţământ primar şi  profesor pentru
şcoala de vară. 

Grupa de cursanţi a fost una
eterogenă, cuprinzând 13 tineri din
nivelurile II, III şi IV . Nivelul lor de
cunoştinţe a fost foarte diferit, dar
motivaţia lor pentru învăţare a fost
mare. Băieţii au venit motivaţi să-şi
continue studiile pentru a putea să
facă şcoala de şoferi, iar fetele
doresc să-şi ajute copiii la teme. Deşi
cu toţii erau conştienţi de importanţa
finalizării studiilor, ei nu credeau că
acest fapt le va asigura şi un loc de
muncă sau un trai mai bun. Pe
măsură ce asimilau unele cunoştinţe,

încrederea  lor  şi stima de sine au
crescut, au devenit conştienţi de
competenţele lor şi de faptul că pot
avea şansa la un loc de muncă şi,
prin urmare, la o viaţă mai bună. 
Orele de consiliere au avut un rol
foarte important deoarece au oferit
numeroase ocazii pentru ca tinerii
să-şi descopere cal ităţi le şi
aptitudinile, să se cunoască între ei,
să povestească despre famili ile şi
experienţele lor.

În cadrul şcolii de vară, pe
lângă numeroasele ore de
consiliere, cursanţii au putut să-şi
consolideze anumite informaţii
învăţate la cursuri, acestea având,
mai ales un caracter practic,
aplicativ, putând fi utilizate în viaţa
cotidiană. Astfel, ei au fost învăţaţi
cum să comunice în diferite situaţii,
cum să lucreze cu banii, cum să-şi
planifice bugetul , să util izeze
difer ite unităţ i de măsură,  să
citească diferite cărţi şi reviste, să
protejeze natura şi să evite
poluarea, reguli de circulaţie etc.

Pe lângă toate achizi ţi i le
intelectuale şi emoţionale ale
cursanţilor, impactul acestui proiect
poate f i evaluat, mai ales prin
dorinţa lor de a continua, de a putea
finaliza studiile şi dezamăgirea că
proiectul se va încheia. Subliniez că
aceşti tineri dar nu numai merită să
li se ofere a doua şansă până la
finalizarea studiilor, nu doar pentru
promovarea unor niveluri."
În concluzie, putem face o analiză  a
acestui proiect:

PUNCTE TARI:
- Proiectul  a asigurat acces la
educaţie tuturor persoanelor
defavorizate, indiferent de vârstă,
sex;
- S-a asigurat  sprij in financiar şi
material pentru grupul ţintă;
- S-a asigurat o foarte bună dotare
cu mobilier  şi aparatură audio-
video;
- Disponibilitatea profesorilor de a
realiza activităţi didactice în regim
de voluntariat;
- Foarte bună calificare şi
experienţă a profesorilor implicaţi;
- Exper ienţa bogată a şcoli i în
proiecte educaţionale de tip şansa a
doua;

PUNCTE SLABE:
- Dificultăţi în asigurarea frecvenţei

la cursuri din cauze multiple;
- Supraîncarcarea programului de
activitate al profesorilor;
- Lipsa consilierilor psihopedagogi,
ca sprijin în educaţia adulţilor;
- Mediu familial  al  unor elevi
inadecvat dezvoltării stimei de sine
a acestora;
- Dif icultăti de comunicare cu
persoane care au dizabilităţi sau
care au avut abateri de la lege în
trecut;
- Lipsa de omogenitate în grupul
cursanţilor;
- Lipsa de încredere a comunităţii şi
a agenţilor economici în eficienţa
acestor programe;

IMPACTUL ASUPRA COMUNITĂŢII:
- Schimbarea lentă, dar progresivă a
mental ităţi lor priv ind educaţia
persoanelor defavorizate;
- Creşterea gradului de alfabetizare
la nivelul comunităţii;
- Creşterea şanselor de angajare în
muncă a persoanelor defavorizate
social;
- Schimbarea atitudinii persoanelor
din grupul ţintă faţă de educaţia
propriilor copii;
- Dezvoltarea imaginii şcol ii în
comunitate ca furnizor de educaţie
pentru adulţi;
- Perfecţionarea metodelor de
predare-învăţare-evaluare şi
comunicare cu adulţii;
- Sensibilizarea instituţii lor locale
pentru  a  sus ţ ine  pe  v i i t o r
implementarea altor proiecte;
- Asigurarea unor exemple de bună
practică pentru alte şcoli în vederea
implementării  unor proiecte de
acelaşi tip.

(urmare din pag. 12)
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Misiunea casei corpului didactic este de a promova
inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul de
dezvoltare personală şi profesională a personalului din
învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele pentru
profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele
profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi
strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

În anul şcolar 2014-2015, Casa Corpului Didactic
Giurgiu a desfăşurat o bogată activitate de formare prin
programele acreditate şi prin stagiile de formare din Oferta de
programe aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice:
a) cursuri acreditate
- Proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe
competenţe - 88 cadre didactice
- Management organizaţional şi de grup - 98 cadre didactice 
- Strategii de învăţare activă în educaţia formală şi informală -
98 cadre didactice
- Manager inovator - 73 cadre didactice
- Abordări moderne în didactica ariei curriculare Matematică şi
ştiinţe ale naturii - 38 cadre didactice
- E-educaţie în cadrul ariei curriculare Matematică şi ştiinţe ale
naturii  - 38 cadre didactice

b) stagii de formare
- Programul Eramus +  Proiecte educaţionale cu finanţare
europeană - 40 cadre didactice
- Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul
primar pentru clasa pregătitoare - 332 cadre didactice
- Repere psihopedagogice pentru susţinerea examenului de
definitivat pentru învăţământul preşcolar şi primar - 27 cadre
didactice
- Curs pentru responsabilii cu formarea continuă - 60 cadre
didactice
- Prevenirea corupţiei în educaţie - 512 cadre didactice 
- Consiliere şi orientare -150 cadre didactice
- Consiliere în carieră - 35 cadre didactice
- Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale - 38 cadre
didactice
- Predarea holocaustului - 25 cadre didactice
- Cunoaşterea drepturilor omului la nivel comunitar - 25 cadre
didactice
- Drepturile fundamentale ale omului în U.E. - 35 cadre
didactice 
- Managementul excursiilor - 51 cadre didactice
- Şahul în şcoală - 54 cadre didactice
- Tehnici documentare în CDI - 33 cadre didactice

Activităţile de formare s-au derulat atât la sediul
C.C.D. Giurgiu cât şi în şcolile din mediul rural.

Prof. Dumitra BĂLAN
C.C.D. Giurgiu

FORMAREA CONTINUĂFORMAREA CONTINUĂ



Funcţia psihopedagogică a
creativităţii este determinată de modul
de comportare a personalităţii
creatoare, angajată în proiectarea
unor acţiuni didactice, în condiţiile de

transformare a raporturilor dintre
educator şi elev. Creativitatea a
devenit obiectul unor acţiuni
planificate, prin care ea se dezvoltă în
mod deosebit.

Pornind de la acest
argument, an de an, Casa Corpului
Didactic Giurgiu desfăşoară în
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar

Judeţean şi cu Centrul Cultural Local
"Ion Vinea" simpozionul interjudeţean
"Creativitate în învăţământ".

Simpozionul îşi propune:
- Promovarea exemplelor de bună
practică în dezvoltarea creativităţii
copiilor şi elevilor;
- Facilitarea şi dezvoltarea
potenţialului creativ în şcoală;
- Creşterea eficienţei profesionale;
- Manifestarea unei atitudini pozitive
faţă de învăţarea de tip creativ;

În data de 16 mai 2015 a avut
loc, la Centrul Cultural Local "Ion
Vinea" Giurgiu,  ediţia a XV-a,  care a
avut următoarele secţiuni:
- Consiliere şi orientare / Activităţi
creative în cadrul disciplinelor
umaniste / Activităţi creative în orele
de ştiinţe - moderator prof. dr. Lucica
Viorica Ababei, 27 lucrări, 39 autori
- Management educaţional/Noi
perspective în educaţie prin proiecte
cu finanţare nerambursabilă /
Educaţia pentru toţi: accesibilizare,
individualizare, personalizare,
incluziune - moderator prof. Mădălina
Oprişan, 27 lucrări, 41 autori.

În total au fost  54 de lucrări şi
80 de autori, taxa de înscriere a fost
de 30 lei /lucrare. La această ediţie au

participat cadre didactice din judeţul
Giurgiu dar şi din judeţele Olt,
Prahova şi Bucureşti.

În deschiderea simpozionului,
doamna director Dumitra Balan, a
prezentat programul european pentru
educaţia STEM "SCIENTIX". Proiectul
este gestionat de European Schoolnet
(EUN), în cadrul Programului - cadru 7
al Uniunii Europene, Bruxelles, Belgia.
A fost amenajată expoziţia "10 ani de
eTwinning", la care au expus
materiale şcolile ce au derulat
proiecte eTwinning pe platforma
European Schoolnet: Şcoala
Gimnazială "Acad. M. Voiculescu"
Giurgiu şi Şcoala Gimnazială Nr 5
Giurgiu.

Festivalul Judeţean de  muzică corală pentru preşcolari
şi elevi ai claselor I-VIII "Glasuri Cristaline", desfăşurat sub deviza
"Ştim cu toţi cânta", în perioada 21-22 mai 2015, a adus, în cadrul
ediţiei a VIII-a, două zile de voie bună la Centrul Cultural Ion Vinea
Giurgiu pentru toţi participanţii.

Evenimentul este iniţiat de Casa Corpului Didactic în
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Centrul Cultural "Ion
Vinea" şi Consiliul Judeţean Giurgiu.

La această ediţie s-au înscris 37 de formaţii din grădiniţe
şi şcoli, 51 de coordonatori şi 735 de copii (508 preşcolari şi 227
elevi din clasele I-VIII), organizarea constituind o provocare pentru
întreaga echipă a Casei Corpului Didactic, alături de doamna
profesoară Maria Băiatu, preşedintele festivalului. 

Pornind de la premisa că muzica, limbajul universal,
contribuie la apropierea dintre oameni, configurând acea
personalitate pentru care comunicarea artistică este esenţială şi
definitorie, scopul festivalului a fost acela de a stimula activitatea

grupurilor corale la
nivelul învăţământului
preşcolar şi primar din
judeţul Giurgiu.

Echipa din
spatele scenei şi-a
îndeplinit cu succes
misiunea. Ne-am
completat unii pe alţii, am
pus la dispoziţie toate
resursele pentru ca micii
artişti, coordonatorii,
spectatorii şi invitaţii să

se poată bucura de două zile reuşite, pe acorduri muzicale. 
"Am învăţat că munca de-o viaţă se edifică doar făcând

şi trăind efectiv. Că orice lucru trebuie făcut ca şi cum viaţa ta ar
depinde de el şi că orice cunoaştere adaugă vieţii tale sensuri noi.
Nu există plăcere, loc sau vreo putere, nici succes material, care
să întreacă în satisfacţie sentimentul că trăieşti pentru o cauză
bună.

Nimic nu-mi poate
aduce o mulţumire mai
mare decât credinţa că
datoria mea este să
contribui, pe măsura
puterilor, la cresţerea
interesului pentru cultură,
în acest colţ de ţară.
Acestea au fost câteva
deziderate care m-au
determinat în fiecare an
să susţin continuarea
acestui proiect început
acum nouă ani.

Indiferent de contribuţia mea personală, de strădania mea,
festivalul a continuat şi datorită unor oameni de suflet din instituţiile
partenere, educatoarelor, învăţătorilor, profesorilor, cărora le
mulţumesc din inimă. Nu am uitat că principalii factori vizaţi au fost
copiii, părinţii, bunicii care au participat într-un număr impresionant
de-alungul celor nouă ediţii, cărora le adresez cuvintele mele de
preţuire şi credinţa mea că tot ce facem pentru copii contrubuie la
formarea unor tineri cu dragoste de muzică, sensibili şi educaţi.
Marile idealuri sunt simple şi pot fi rezumate prin cuvinte ca:
libertate, datorie, cinste, milă, credinţă, speranţă " ne-a declarat, cu
drag, doamna profesoară Maria Băiatu.
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Prof. dr. Lucica-Viorica ABABEI
C.C.D. Giurgiu

SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN 
“CREATIVITATEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT”“CREATIVITATEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT”

Prof. Mădălina OPRIŞAN
C.C.D. Giurgiu

FESTIVALUL JUDEŢEAN DE MUZICĂ CORALĂFESTIVALUL JUDEŢEAN DE MUZICĂ CORALĂ
“GLASURI CRISTALINE”“GLASURI CRISTALINE”
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Portofo l iu l   cupr inde în mod
esenţ ial  un ansamblu de documente
elaborate de că tre e lev,  produse
personale:  probleme, eseuri, contribuţii
mai mult sau mai puţin reuşite. În mod
secundar,  dosarul poate să cuprindă
documente care nu sunt produse
personale,  dar  pe care e levul  le-a
selecţionat în funcţie de uti l i tatea lor în
învăţăr i le  sale (o gr i lă  de de
autoevaluare,  o schemă, o s inteză).
Aceste documente sunt prezentate într-
o manieră structurată şi organizată.

Putem cons idera că por tofo l iu l
reprezintă "cartea de vizită" a elevului,
pr in care profesorul  poate urmăr i
progresul la o anumită discipl ină, de-a
lungul unui interval mai lung de timp.
Este o metodă flexibilă care stimulează

creat iv i tatea,   ingeniozi tatea,
perseverenţa şi originalitatea elevului şi
oferă bune oportuni tăţ i  pentru
îmb inarea reuşi tă a act iv i tăţ i i
individuale cu cea de echipă,  având în
vedere că se pot elabora portofoli i pe
grupe de elevi .
Propunem un model de por tofo l iu
pentru clasa a VI-a, la disciplina istorie.

1.  Scopul: selectarea  acelo r
instrumente de evaluare care testează
capacitatea de a anal iza şi  de a emite
judecăţ i  de va loare,  bazate pe

argumente istorice, asupra modului de
organizare şi/ sau de gândire medieval,
precum ş i  at i tudinea de
adez iune/ respingere a valo ri lor
speci f i ce aces tora,   de către un
adolescent. 

2. Contextul: în faza de formare
a personalităţi i,  elevul poate fi interesat
de modele de viaţă al ternat ive la modul
de existenţă. Feudalismul a apărut în
condiţi i le în care statul, incapabil să
plătească cu bani serviciul mil itar al
ce lor  care- l  apărau ,   le  d istr ibuia
pământ.

3. Conţinut: adaptat  temelor :
"Lumea medievală -omul şi mediul" şi
"Societatea medievală"

4. Competenţe:
1.1 Uti l izarea termenilor is torici

speci f ici  Evului Mediu în di ferite si tuaţii
de comunicare scrisă sau orală 

3.1  Local izarea în t imp şi  în

spaţ iu a faptelo r  istor ice d in Evul
Mediu,  pe baza surselor istorice 

3.3 Compararea informaţii lor din
surse istorice referitoare la un aspect al
c iv i l izaţ ie i  medievale,  în vederea
stabi l ir i i  unor asemănări şi deosebiri.
Materiale componente:

1. Date obţ inute d in evaluarea
tradiţ ională ( inclusiv test predictiv).

2. Date privind activ itatea elevului
în clasă:
a) observaţ i i  pr ivind comportamentul

(continuare în pag. 17)

Nr. 
Crt. 

Criterii  Punctaj 

1. Includerea în portofoliu a cât mai multe şi variate piese (un minim de piese: desenul 
domeniului feudal, un referat, o investigaţie, eseul structurat) 

1 punct  

2. Coerenţa internă a materialelor şi corelativitate /competitivitatea lor funcţiona\ la nivelul 
întregului portofoliu  

1 punct  

3. Corectitudinea elaborării pieselor din perspectiva tematicii, a conţinutului ştiinţific 1 punct  
4. Racordarea materialelor la tematica cerută 1 punct  
5. Calitatea realizării fiecărui material în parte; modul de redactare prin raportare la cerinţă 1 punct  
6. Calitatea ştiinţifică a temelor 1 punct  
7. Particularizarea pieselor în portofoliu la specificul temei 1 punct  
8. Originalitatea fiecărei teme 1 punct  
9. Din oficiu  1 punct  
10 Total  10 puncte  

 

Prof. Aurelia ŢINTEA
Şcoala Gimnazială nr. 1 Adunaţii Copăceni
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elevului la ora de istorie
b) caiet de notiţe/ cali tatea notiţelor
c) investigaţii
-  "Oraşul medieval - centru economic"
Invest igaţ i i  a le unor surse istor ice,
care valor i f ică modul de formare al
oraşelor, structura socială
- "Progresul tehnologic"
d )  eseu structurat ;  "Societatea
medievală"
- naşterea sistemului feudal
- structura societăţi i feudale (regele,
nobi limea, ţărănimea)
- structura celor trei ordine 

3.  Date privind activitatea elevului
în afara clasei;
a) tema pentru acasă:

- Descrierea modului de viaţă din
satul medieval

- Încercaţi  să găsiţ i asemănările
şi deosebiri le între viaţa la sat  şi viaţa
la oraş în perioada Evului  Mediu
b) referate 

Modul de viaţă şi de gândire în
societatea medievală

Domeniul şi castelul feudal
Cavalerul - un model de urmat 

c) copii  xerox ale unor documente 
d )  desene ale domeniulu i  feudal,
castelului , asolamentului  tr ienal / bienal
e )  f i şe de  prezen tare a struc tur i i
societăţi i  medievale 
f ) participarea la activi tatea de cerc,
concursuri şcolare 

4.  Date privind imaginea de sine a
elevului 
a) autoevaluarea: 

- Chestionar
- Scara de clasif icare 

b )  chest ionarul  pr iv ind in teresul
e levulu i  pentru is tor ie temele
obl igatorii:

1.  Descrierea unui oraş medieval:
Roma şi Constantinopol

2.  Domeniul  şi castelul feudal
3.  Societatea medievală
4.  Progresul tehnologic 
5.  Descrierea modului de viaţă din

satul medieval
6.  Modul de viaţă şi de gândire în

societatea medievală

Notă: nu se va puncta temele la care
nu se va observă o contribuţie propie
(sunt luate pur şi simplu de pe net)

Se va consemna bibliografia.

Evaluarea se real iază
multicriterial. Fiecare produs cuprins în
portofoliu poate fi evaluat din punct de
vedere cantitativ, dar mai ales calitativ,
avându-se în vedere creat iv i tatea,
originalitatea,  punctele forte.

Avantajele folosir i i portofol iului :
- impl ică realizarea de către elev a
materialelor care să-l  reprezinte 
- sunt el iminate tensiunile din formele
de evaluare tradiţ ională
Dezavantajele:
- Nu poate fi evaluat repede
-  es te  g reu de  real izat  un c r i te r iu r ig id
d e  e v a lua re , întrucât piesele
portofoliului, p r e s u p u n  originalitate şi
creativitate,

Pr in complexi ta tea ş i  bogăţ ia
informaţ ie i  pe care o furnizează,
por tofo l iu l  poate const i tu i  par te
integrantă a unei evaluari sumative.

Bibliografie selectivă:
Berste in,   S,  Mi lza,   P.  - " Is tor ia
Europei", Inst itul European, Iaşi, 1998
Carpent ier,  J,  Lebrun,  FR(coord) ,
Istoria Europei,  Humanitas, Bucureşti,
1997
Cr i ter i i le  generale  de eva luare a
portofoliul 

Bibliografie:
Constan t in,  Cucoş,  "Teor ia ş i
metodologia evaluării ",  Edi tura Poli rom,
Iaşi, 2008
Gid de evaluare pentru istorie, SNEE,
Editura proGnosis, 2001 CNCEIP, 2008
,,Educaţie şi dezvoltare profesională",
Craiova, 2011, Ed. Scrisul Românesc

(urmare din pag. 16)
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Din punct de vedere
geografic, Delta Dunării este cea
mai nouă unitate de relief de pe

teritoriul României, o viitoare
câmpie în formare.

Formarea ei a început în
urmă cu aproximativ 3.000-4000
ani prin depunerea de sedimente
marine aduse de valuri şi curenţi
marini dinspre Marea Neagră dar
şi prin depunerea de aluviuni
aduse de Dunăre la gura de
vărsare într-un vechi golf al Mării
Negre, Golful Halmyris. Cu timpul
straturile de sedimente s-au
extins si s-au înălţat şi au luat
naştere porţiuni de uscat, numite
grinduri, cu suprafeţe şi înălţimi
reduse.

Astfel, suprafeţele de
uscat reprezintă aproximativ 10%
din suprafaţa deltei, restul fiind
acoperit de ape.

Ele sunt reprezentate în
special de grindurile fluvio-
maritime, cele mai mari,
acoperite cu dune de nisip, de
exemplu, grindul Letea cel mai
mare şi cel mai înalt -12 m, Gr.
Caraorman-5 m, Gr. Sărăturile -2
m. Alte grinduri sunt cele fluviale
dispuse ca nişte fâşii înguste de-
a lungul braţelor Dunării cu
altitudini mici de 1-2 m - Gr.
Sulina, Gr.Sf. Gheorghe.

Mai sunt şi grindurile
continentale, rămăşiţe din vechile
uscaturi dobrogene din jur, Gr.
Chilia, Gr. Stipoc, etc.

Grindurile au fost
îndiguite şi înălţate artificial pe
alocuri pentru a proteja
localităţile de inundaţii.

Cea mai mare suprafaţă
din deltă o ocupă apele,
aproximativ 90%, reprezentate
de cele 4 braţe principale ale
Dunării-braţul Chilia, cel mai
mare, braţul Tulcea, care se
desparte apoi în braţele Sulina şi
Sf. Gheorghe. Ele sunt legate
printr-o mulţime de braţe
secundare, canale, bălţi, gârle,
lacuri, în număr mare, precum l.
Matiţ, l. Merhei,  l. Bogdaproste, l.

Fortuna, l. Roşu, l. Puiu,
I.Lumina.

Se adaugă şi complexul
lagunar Razim, cu cele 4 lacuri:
Razim, Sinoe, Goloviţa şi
Zmeica, cu o suprafaţă de
aproximativ 1.520 km2 şi cu o
serie de cordoane de nisip
litorale care închid parţial
legătura cu Marea Neagră.

Astfel, suprafaţa totală a
Deltei Dunării este de peste
5.050 km2 din care Delta Dunării
ocupă 3.446 km2 şi complexul
lagunar Razim 1.520 km2 şi
aceasta este într-o continuă
extindere spre Nord formându-se

delta secundară a braţului Chilia,
spre teritoriul Ucrainei, dar şi
spre Sud spre complexul lagunar
Razim.

Suprafaţa Deltei Dunării
este acoperită în cea mai mare
parte de vegetaţie, aproximativ
70%, reprezentată de păduri de
foioase pe grinduri, cu specii de
stejar, frasin, tei, salcâm, şi cu
plante agăţătoare, liane, viţă
sălbatică, curpenul, formând o
vegetaţie luxuriantă. În special
pe grindul Letea, dar şi pe Gr.
Caraorman etc.

Se adaugă vegetaţia
higrofilă formată din arbori -
salcie, plop, şi în special de stuf,
papură, trestia, săgeata apei,
piciorul cocoşului, şi de plante
hidrofile precum nuferii albi,
galbeni, mătasea broaştei, lintiţa,
brădişorul, etc. În unele zone se
formează mici insule plutitoare
de stuf numite plaur.

Delta Dunării adăposteşte şi
o faună foarte bogată cu specii
de animale adaptate la acest
mediu-pe grinduri trăiesc
mamifere, câinele enot, bizamul,
vidra, vulpea, iepurele, mistreţul,
dihorul, nevăstuica, ariciul,
popândăul, caii sălbatici pe
grindul Letea.

Se adaugă o mulţime de
specii de păsări, majoritatea
migratoare care vin din Africa din

(continuare în pag. 19)

Prof. Veronica-Iuliana VOINEA
Colegiul Naţional “Ion Maiorescu” Giurgiu
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zona Lacului Victoria, altele din
zona Mării Mediterane sau din
zona Mării Caspice, precum
pelicani, egrete, berze,
cormorani, lişiţe, lopătari, raţe şi
gâşte sălbatice, gârliţe, găinuşa
de baltă, stârci, cocori, pescăruşi,
etc.

Se adaugă bogăţia de
specii de peşti de la sturionii din
Marea Neagră care migrează pe
Dunăre - nisetrul, păstruga,cega,
morunul, valoroşi pentru icrele
negre, la peştii răpitori de apă
dulce - şalăul, somnul, carasul,
crapul, bibanul, plătica şi alte
specii.

Tocmai datorită acestui
peisaj unic, Delta Dunării a fost
declarată rezervaţie a biosferei
făcând parte din patrimoniul
mondial UNESCO din anul 1992.

Dar Delta Dunării nu este

populată doar de animale. Aici
trăiesc şi oameni, aproximativ
14.583 locuitori stabili, dar cu
peste 30.000 - 50.000 turişti,
formând numeroase comunităţi
sate şi oraşe, precum Sulina,
Chilia, Sf. Gheorghe, Maliuc,
Crişan. Mila 23, Letea,
Caraorman etc.

Majoritatea populaţiei se
ocupă cu pescuitul, cu exploatarea
stufului, dar şi cu activităţi turistice,
mai ales în ultimii ani.

Din acest motiv,
modificarea mediului se produce
chiar dacă zona este protejată.

Amenajările turistice de
cabane, pensiuni turistice,
restaurante, terase, chiar şi
hoteluri plutitoare au început să
apară în numeroase locuri.

Plaja de la Sulina pe
litoralul Mării Negre este una
dintre cele mai bune dar este
încă sălbatică, încă nu a fost
asaltată de prea mulţi turişti
precum plaja din sudul litoralului.
Totuşi numărul turiştilor creşte
continuu şi apare ameninţarea cu
distrugerea unor elemente
naturale, braconajul, pescuitul
excesiv, dar mai ales cu poluarea
apei, solului, aerului datorită
creşterii cantităţii de deşeuri şi a
diversificării lor, existând riscul
aruncării de gunoaie peste tot.

Transporturile în deltă se
realizează aproape exclusiv pe
apă, în special pe braţul Sulina
care este canalizat şi adâncit
pentru navigatia cu nave
maritime de mare tonaj pentru
transportul de minereuri, petrol,
cărbuni, produse agricole dar şi
pentru nave de pasageri. De
aceea este şi cel mai expus la

riscuri de poluare a apei.
In interiorul deltei, pe

braţele secundare şi pe lacuri se
practică transportul cu bărci cu
motor sau cu vâsle în unele locuri
pentru a nu face zgomot şi a
speria păsările.

Există şi transportul rutier,
limitat, în unele localităţi în
special în Sulina dar şi pe grindul
Letea pentru transportul turiştilor.

Astfel, modificările
antropice în Delta Dunării sunt
din ce în ce mai vizibile.

Este necesară luarea
unor măsuri în special de către
autorităţile de la Administraţia
Deltei Dunării dar şi măsuri de
către localnici dar mai ales de
către turişti pentru menţinerea
acestui paradis natural.
Bibliografie:

1. Coteţ P. , Geomorfologia României, Editura
Tehnică, Bucureşti,1973
2. Gâştescu P., Ştiucă R, Delta Dunării, Editura
CD Press, Bucureşti, 2008
3. Mutihac V., Structura geologică a teritoriului
României, Editura Tehnică, Bucureşti,
1990,
4. Wikipedia - Delta Dunării 

(urmare din pag. 18)
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Proiect pentru mobilităţi de predare şi formare
ale personalului didactic în cadrul programului

Erasmus+
Acţiunea Cheie 1 - Educaţie şcolară

Număr referinţă proiect: 2015-1-RO01-KA101-
014678

Obiectivele proiectului sunt: dezvoltarea
competenţelor de comunicare eficientă,
intercultural, în diferite medii, în special IT a 14
cadre didactice şi a secretarului şef, inclusiv a
directorului şi directorului adjunct al şcolii, în cele
12 luni de proiect, prin participarea, în trei fluxuri, la
cursurile de formare, Understand Yourself,
Understand Your Learners (Praga, Cehia),
Intercultural and Communication Skills (St Julius,
Malta), ICT as a tool  for intercultural and media
education (Lisabona, Portugalia); pregătirea
întregului personal didactic şi didactic auxiliar
privind comunicarea eficientă, interculturală în
diferite medii, prin cursuri de formare în cascadă
realizate de membrii echipei de proiect; creşterea
numărului părinţilor participanţi la activităţile din
programul "Şcoala părinţilor"; creşterea succesului
şcolar al elevilor prin creşterea procentului de
promovabilitate şcolară, la examene naţionale,
reducerea absenţelor şi abandonului şcolar. 

Cei 15 participanţi la cursurile de formare:
Ababei Lucica, Anton Corina, Bădărău Claudia,
Bălan Floarea, Boanţă Daniela, Chiţu Anca,
Cornea Adriana, Decea Dalia, Delea Mirela, Lazăr
Mădălina, Oprea Mioara, Pantelimon Daniela,
Peter Ludmila, Simion Florentina, Voinea Veronica,
au fost distribuiţi în trei fluxuri, în concordanţă cu
nevoile de formare şi a rolului pe care îl au în
şcoală. Participanţii sunt responsabili ai unor
comisii, au specializări variate, responsabilităţi la
nivel judeţean (profesori metodişti), au competenţe
de diseminare, abilităţi de lucru în echipă,
disponibilitate de a participa activ pe întreaga
perioadă a cursului de formare şi a proiectului, de a
multiplica rezultatele cursului (majoritatea
formatori) şi cunoştinte de limba engleză.
Principalele probleme ce vor fi soluţionate sau
îmbunătăţite prin proiect sunt: insuficienta
comunicare şcoală- familie, creşterea riscului de
eşec şcolar al unor elevi ce provin din grupuri
dezavantajate, minoritare sau din familii aflate în
situaţia de impas parental în gestionarea relaţiei

părinte - copil, lipsa cunoştinţelor cadrelor didactice
privind teoriile moderne comunicaţionale.

Activităţile proiectului includ: analiza de
nevoi a şcolii, selecţia participanţilor, pregătirea
acestora în vederea participării la cursuri
(lingvistică, interculturală şi privind sarcinile ce le
revin), participarea la cursuri în trei fluxuri,
formarea în cascadă a tuturor celorlalate cadre
didactice şi a personalului didactic auxiliar în ceea
ce priveşte comunicarea eficientă, în diferite medii,
în special IT, cu elevii şi părinţii, derularea
programului "Şcoala părinţilor", prevenirea
situaţiilor de risc de eşec şcolar printr-o informare şi
comunicare adecvată cu părinţii şi elevii prin
monitorizarea atentă a indicatorilor stabiliţi şi
intervenţie individualizată a diriginţilor.

Activităţile specifice managementului de
proiect: planificare, diseminare, implementare,
monitorizare, prevenirea riscurilor, evaluare,
bugetare, raportare şi continuare vor fi realizate în
grupuri de lucru de către echipa de proiect.
Evaluarea internă va fi realizată de echipa de
proiect, reprezentanţi ai părinţilor, ai consiliului
elevilor şi ai conducerii iar cea externă prin
implicarea unui reprezentant al ISJ şi CCD Giurgiu.

Impactul proiectului asupra participanţilor
va fi de profesionalizare prin îmbunătăţirea
competenţelor de comunicare interpersonală, cu
adulţii, dezvoltarea abilităţilor de a utiliza mijloace
variate de comunicare, inclusiv mediul informatic.
În familiile elevilor se vor reduce situaţiile de impas
parental, va creşte gradul de implicare a părinţilor
în viaţa copilului şi nr de soluţii eficiente, adecvate
în gestionarea relaţiei părinte - copil. La nivelul
şcolii impactul va fi de creştere a implicării părinţilor
în şcolaritatea copiilor, participare activă la
activităţile extracurriculare, creşterea calităţii în
educaţia elevilor, modernizare şi 
internaţionalizarea instituţiei şi de îmbunătăţire a
imaginii şcolii în comunitate. Progresul elevilor în
urma derulării proiectului va fi reflectat de creşterea
procentului de promovabilitate şcolară şi la
examene naţionale, reducerea numărului
absenţelor şi numărului de cazuri de abandon
şcolar. Pe termen lung în şcoală se va perpetua un
model comportamental parental de colaborare cu
diriginţii, se va lărgi orizontul culturii organizaţionale
prin cooperare internaţională, contacte europene
multiculturalitate şi schimb de bune practici.

Acest material reprezintă responsabilitatea
noastră exclusivă, iar Agenţia Naţională şi Comisia
Europeană nu sunt responsabile pentru conţinutul
informaţiei.

Prof. Anca CHIŢU
Colegiul Naţional “Ion Maiorescu” Giurgiu

- coordonator proiect



Dintre genurile literare, liricul generează cele mai mari
dificultăţi, nu numai în interpretare, ci chiar din primul moment,
al abordării. Reticenţe, idei preconcepute despre "încifrarea"
limbajului poetic, adevărate inhibiţii îndepărtează elevul de
textul poetic. Fără suportul subiectului, al acţiunii şi al unei
instanţe proprii comunicării narative şi dramatice - personajul -
elevul are impresia rătăcirii într-o "pădure de simboluri".

Din păcate, procesul de predare-învăţare intervine
frecvent în acest fenomen într-un sens negativ. Pe de o parte,
reticenţa poate să aparţină profesorului care îşi începe
discursul didactic cu accentuarea dificultăţilor de înţelegere în
absenţa unei iniţieri în universul poetic sau care, presat de
programe şi planificări, alege unul-două texte pentru studiu,
renunţând la o lecţie introductivă dedicată lecturii unui grupaj de
versuri care poate fi chiar selecţia elevilor.

Pe de altă parte, abordarea şcolară a textelor poetice
şi structura subiectelor la examenul de bacalaureat impun un
studiu metodic, o "disecţie" ce rămâne frecvent la nivel formal.
Cele 100 de variante ale subiectului I, ce conţin 100 de texte
poetice, determină o reală înstrăinare a elevului faţă de poezie.
În mod paradoxal, elevii pot răspunde bine - foarte bine, fără să
înţeleagă nimic din semnificaţiile operei, nu numai la cerinţele
repetate obsedant referitoare la mărcile eului liric, transcrierea
unor imagini artistice diferite, explicarea rolului cratimei, ci şi la
cele care, în mod normal, ar trebui să evidenţieze creativitatea
elevului. La stereotipia cerinţelor, elevii au răspuns cu
stereotipia răspunsurilor prefabricate. 

Evident că bucuria lecturii nu poate apărea într-un
astfel de context, pentru că ea nu poate fi prinsă în tipare, nu se
manifestă în absenţa unui spaţiu deschis între cititor şi text. 
Crearea acestui spaţiu nu depinde numai de text, de latenţele
lui provocatoare, ci, în cea mai mare măsură, de cititor. Efortul
profesorului trebuie să se focalizeze asupra elevului căruia nu i
se oferă interpretarea unică, ci care trebuie să înţeleagă ideea
că în relaţia scriitor-text-cititor, acesta din urmă devine
colaborator, chiar complice, iar sensul textului trebuie
"construit", nu descoperit. 

Mircea Ciobanu propunea o listă impresionantă de
"faze/variante de interpretare posibilă a unui text: citirea şi
recitarea (dacă lecţiile de declamaţie ar "săpa" atât în sonorităţi,
cât şi în sensuri, în text, în context şi în subtext, ele ar fi poate
cele mai necesare în şcoală, fiind un perfect exerciţiu de
înţelegere, mai mult decât de memorare); copierea, notarea,
interogarea, dialogul, re-povestirea, rezumarea, re-
compunerea şi continuarea/extinderea; identificarea surselor,
identificarea epigonilor, pastişarea, parafrazarea, ironizarea,
sublimarea, esenţializarea, mitologizarea / sacralizarea,
intertextualizarea, parodierea, ilustrarea, dramatizarea (şi
teatralizarea), traducerea, (re-)stilizarea/adaptarea,
contextualizarea şi co-textualizarea (raportarea la aceeaşi
familie de texte ca gen, temă, "curent", timp, geografie);
decuparea fragmentelor şi recompunerea/re-montarea,
construirea de colaje (din acesta şi din alte texte); explicarea
sensurilor cu ajutorul dicţionarelor şi "rescrierea dicţionarelor"
cu sensurile (con)textuale; crearea de texte proprii,
contabilizarea (analiza statistică a oricăror elemente
numerabile: de la frecvenţa consoanelor lichide până la
numărul de motive şi personaje), redactarea, recenzarea,
abordarea extraliterară (istorică, matematică, biologică,
muzicală, sportivă, geografică); extragerea de citate şi maxime,

documentarea (biografică, istorică, estetică, geografică); re-
scrierea pentru copii, pentru film etc.; ilustrarea într-un alt gen
de artă (dans, sculptură, muzică), "caligramarea", machetarea
textului într-unul dintre programele de editare, re-intitularea şi
convertirea la alt sub-sub-gen literar (romanul poliţist în dramă,
melodrama în comedie şi invers); comentariul, cronica, critica
propriu-zisă...". 

Dintre aceste variante de interpretare am ales
ilustrarea, ca invitaţie implicită la lectură. Prin iniţierea
proiectului de ilustrare a poeziei prin imagine - fotografie, desen
pictură - elevii au fost provocaţi să imagineze, să
reconstruiască sensul împreună cu autorul, dezvoltând afectiv,
motivaţional, atitudinal elementele constitutive ale operei. S-a
valorificat astfel potenţialul creativ, s-a impus principiul
imaginaţiei, pentru că elevul a fost pus în situaţia de a recrea
imagini, în alt plan de expresie, recrearea fiind identică
receptării înseşi. Textul a devenit generator de imagini, dar, în
mod interesant, desenul nu caută să-l ilustreze în manieră
exhaustivă sau sistematică, ci îşi caută autonomia sa, logica de
construcţie, pe lângă text.

Proiectul acesta a fost generat de întâlnirea dintre o
carte şi un desen. Cartea este "Actul lecturii: o teorie a efectului
estetic" de Wolfgang Iser, iar desenul aparţine unui elev de
clasa a VI-a care a imaginat cadrul poeziei "Şi dacă..." de Mihai
Eminescu.

Volumul lui W. Iser
propune o interesantă
teorie a receptării în care
punctul central de interes
nu-l mai reprezintă
producţia textului, ci felul în
care aceasta e filtrată de
conştiinţa lectorului. În
viziunea autorului, lectura,
ca proces de prelucrare a
textului cu ajutorul unor
facultăţi umane,
presupune atât prezenţa
textului, a cititorului, cât şi
interacţiunea celor doi poli
pentru a obţine efectul
estetic scontat. W. Iser
porneşte de la nuvela lui
Henry James, "Desenul
din covor", în care criticul,

personaj în text, se erijează în deţinătorul adevărului şi pretinde
a fi descoperit sensul ultim al romanului scris de Vereker.
Autorul preia textul lui Henry James demontând pretenţia
personajului de a identifica un adevăr ultim al operei literare. Se
demonstrează că textul este reinventat continuu de fiecare
cititor, de modul în care cititorul investeşte în el. Textul literar nu
este teleologic pentru că "sensul nu se lasă redus la o
semnificaţie discursivă, iar semnificaţia nu se lasă transformată
într-un obiect"; interpretarea nu este o valoare absolută, ci
trebuie raportată la o conştiinţă istorică.

Aşadar, ceea ce ar trebui să facă obiectul unei teorii a
lecturii nu este sensul în sine, ci procesul de constituire a
sensului. Cititorul nu mai poate fi educat prin metoda
interpretării, ci lui trebuie să i se explice procesul derulat în
timpul lecturii. Şi teoreticianul afirmă, chiar dacă nu este vorba
de şcoala pe care o cunoaştem noi, că în instituţiile de
învăţământ cititorul va fi redus în continuare la o instanţă
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pasivă, un receptacul gol care se umple de interpretări primite
de-a gata, de la manual, de la profesor. Dar un text are sens
doar dacă este citit! 
Pentru a identifica fazele preliminare ale unei teorii a efectului
estetic al receptării, se impune clarificarea statului pe care îl are
opera literară, relaţia stabilită între aceasta şi realitate. Există
un pol artistic (textul creat de autor) şi un pol estetic
(concretizarea realizată de cititor). Acestea devin cele două
coordonate ce definesc natura operei literare. Convergenţa
dintre text şi cititor conturează locul operei literare, un spaţiu
însă virtual, o potenţialitate. Niciunul dintre poli nu trebuie
ignorat pentru că ar însemna fie schematizarea operei la
tehnica descriptivă a
textului, fie la psihologia
cititorului. În consecinţă,
întrebarea despre
semnificaţia unui text a
devenit întrebarea despre
ceea ce i se întâmplă
cititorului atunci când
interpretează un text.
Interpretarea primeşte
sarcina de a descoperi nu sensul, ci potenţialul de sensuri pe
care le provoacă textul (incomplet, niciodată pe deplin descris).
Interesează, prin urmare, apariţia sensului ca survenire, adică
producerea sa inopinantă.

Conceptul cheie al lucrării lui Wolfgang Iser, cititorul
implicit, nu are o existenţă reală, ci "întrupează suma
orientărilor preliminare oferite de textul de ficţiune, sub forma
unor condiţii de receptare, cititorilor săi potenţiali... nu se
sprijină pe fundamentele unui substrat empiric, ci se regăseşte
în însăşi structura textului". Aşadar nu este produsul experienţei
exterioare, ci se naşte din text, la fiecare lectură. Cititorul
implicit "numeşte o structură de text", "pune în lumină structurile
de efect ale textului prin care receptorul se poziţionează faţă de
text, legându-se pe sine de acesta prin procesele de înţelegere
declanşate de el însuşi." 

Acest concept atrage după sine explicarea altor
concepte: structura de text şi structura de act. Structura de text
repune în discuţie relaţia dintre text şi realitate, o relaţie
nonmimetică pentru că textul doar selectează secvenţe din
realitate pe care le organizează după o logică a sa interioară.
Este acceptată ideea că orice text reprezintă o viziune
subiectivă a unui autor despre lume. Textul nu copiază lumea,
nu o fotografiază, doar "constituie o lume din ceea ce i se
oferă", felul în care o constituie reprezentând perspectiva
autorului. Numai că textul propune o lume bizară, "altfel", faţă
de care cititorul este străin şi pe care acesta trebuie să şi-o
asume treptat, fapt pentru care "în momentul în care
stranietatea graduală a lumii propuse de text trebuie supusă
procesului de înţelegere, este necesară o structură care să îi
permită cititorului să poată realiza perspectivele date." Aici
intervine structura de text, adică cititorul-rol, cel programat de
text şi care i se opune cititorului-ficţiune, cel imaginat de autor,
pentru că textul capătă autonomie, i se sustrage autorului care
l-a creat. 

Cititorul nu are libertate absolută, ci e dirijat de text, de
felul în care se combină perspectivele conţinute de text.
Acestea se organizează într-un complex de referinţe ce devin
instrucţiuni. Complexul de referinţe nu este dat ca atare, trebuie
imaginat sau dedus, pentru că în unele texte apar trimiteri,
aluzii, astfel încât intervin intertextul, metatextul. Acest complex

declanşează caracterul afectiv al lecturii, determinând actele
imaginare şi oferind astfel cititorului un statut creativ. 
Structura textului reprezintă intenţia pe care şi-o asumă
cititorul-rol, iar structura actului, împlinirea, ambele converg
spre a defini instanţa virtuală numită cititor implicit. Felul în care
este activat un rol nu poate neglija experienţa existenţială a
cititorului concret pentru că astfel nu ar mai exista o
diversificare de roluri, ci unul singur. Oferta de roluri se
realizează selectiv în funcţie de individualitatea fiecărui cititor în
parte. Modelul reprezentat de conceptul de cititor implicit
"schiţează un proces de transmisie prin care structurile de text
sunt traduse în pachetul de experienţe al cititorului prin
intermediul actelor de imaginare".

În volumul său, ,,A citi, a reciti'', Matei Călinescu
abordează una dintre cele mai controversate chestiuni legate
de lectură - Cum citim. Mai precis, în ce fel devine o lectură
validă, pe deplin satisfăcătoare. Autorul urmăreşte problema
din trei perspective, clasice în teoria lecturii: prima vizează
descrierea şi clasificarea diferitelor instrucţiuni despre cum
trebuie să citim un text literar, puse la dispoziţia cititorului. De
altfel, fiecare carte ,,beneficiază'' de un cod de interpretare,
formulat explicit sau doar sugerat. 

Al doilea tip de lectură se referă la jurnalele personale
sau la prefeţele unor volume. Ceea ce reuneşte aceste două
,,genuri'' este tocmai ideea de recitire. Este interesant de
urmărit raportul scriitor-jurnal-cititor, deoarece, dacă dorinţa
cititorului este de a deveni confidentul scriitorului şi depozitarul
secretelor lui, atunci se va ajunge, aproape inevitabil, la o re-

lectură a celorlalte opere.
De data aceasta,
recitirea se va face din
perspectiva jurnalului. 

În sfârşit, cel de-
al treilea tip include
componenta ludică a re-
lecturii. Relaţia dintre joc
şi literatură, precum şi
problema specifică a
raportului literatură/jocuri
( care se întinde de la
jocuri simple, ca
anagramele, rebusurile,
până la cele mai
complexe, ca cifrurile
textuale extinse, seturile

de aluzii criptice) au constituit obiectul cercetării erudite, iar
Matei Călinescu dezvoltă problematica într-un întreg capitol.

În această etapă a demersului nostru ne vom disocia
de punctul de vedere al lui Călinescu, propunând un tip
particular de re-lectură, care să implice componenta ludică prin
recursul la alte arte, cum ar fi arta grafică şi fotografică. 

Într-o lecţie a cărei temă a fost "Descrierea", elevi din
clasa a VI-a au ilustrat poezia "Şi dacă..." de Mihai Eminescu,
evidenţiind elementele imaginarului poetic. Tema s-a realizat pe
grupe şi a revelat intuiţiile elevilor dincolo de stângăcia
desenelor. Pentru profesor, aceste desene au fost
surprinzătoare. De exemplu, au apărut stilizări cu valoare
simbolică, atât la nivelul planului natural (arbore), cât şi la cel
uman (decuparea ferestrei, ca formă geometrică, din contextul
unei locuinţe). Într-unul dintre desene, în lac se reflecta o
singură stea, deşi pe bolta cerului erau desenate numeroase,
sugestie a singurătăţii. De asemenea, doar într-un desen
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apărea o siluetă umană, modalitate de concretizare a instanţei
proprii comunicării lirice - eul liric - dificilă în abordarea textului
poetic. Cel mai bizar desen a reprezentat cadrul natural ca un
arc de cerc pe care un şir compact de plopi izolează,
accentuează singurătatea, în faţa acestuia conturându-se lacul.
Cele mai multe desene au fost realizate în creion negru, deşi
elevii au avut la îndemână şi creioane colorate. Chestionaţi în
ceea ce priveşte această alegere, unul dintre elevi a răspuns că
atmosfera conturată în poezia, sentimentul de melancolie
exprimat şi-a găsit drept mijloc de expresie desenul alb-negru,
culoarea, mai ales verdele, fiind proprie vitalităţii, optimismului,
unui cadru solar.

Chiar dacă, de data aceasta, profesorul a fost cel care
a interpretat, nu textul, ci desenul, "raportându-l la o conştiinţă
istorică", această manieră de abordare s-a dovedit interesantă,

dezvăluind modul în care se
conturează semnificaţiile, procesul
de înţelegere generat de text.
Proiectul iniţiat a propus o altă
formă de text, pe care Roland
Barthes îl numea "de plăcere",
inventând şi o societate utopică de
apărare a drepturilor acestuia:
"Societatea Prietenilor Textului:
membrii săi nu ar avea nimic în
comun (căci nu există neapărat un
acord asupra textelor de plăcere),
în afara duşmanilor lor: pisălogi de
toate soiurile, care decretează
decăderea din drepturi a textului şi
a plăcerii sale, fie din conformism
cultural, fie dintr-un raţionalism

intransigent, fie din moralism politic, fie prin critica
semnificantului, fie prin pragmatism imbecil, fie dintr-o naivitate
de bufon, fie prin distrugerea discursului, pierderea dorinţei
verbale" ("Plăcerea textului"). 

Foarte puţini sunt elevii care, după ce refuză iniţial
cartea "recomandată" de profesor ca "obligatorie", eludând
lectura prin rezumate, comentarii, din orice sursă ar proveni ele,
revin ulterior la o altă legătură cu opera: "benevolă, de plăcere,
din dragoste". Mircea Ciobanu duce la limită relaţia text - cititor
în şcoală afirmând: "Apărând teza că lecturile trebuie să fie
întotdeauna neforţate, libere, îmi vine să propun eliminarea
literaturii ca disciplină obligatorie din şcoală. Ori aş recurge la
un vicleşug. Aş pune în orar nişte discipline plicticoase, cu
profesori severi şi cu nesfârşite teste, aş face ca profesorul
respectiv (într-o conjuraţie cu el) să se "îmbolnăvească"
intermitent şi, în orele "eliberate", să vină cineva să le citească
copiilor cărţi, discutând apoi despre ele, fără obligaţii (cum le-ai
da o minge când lipseşte proful de ... şi i-ai trimite în sala de
sport). (…) A interpreta textul nu înseamnă în mod expres şi a
aplica judecăţi de valoare. Poate doar ca "judecăţi" de plăcere.
"... textul, zice Barthes în această situaţie (se petrece acelaşi
lucru cu vocea care cântă) nu poate să-mi smulgă decât
această judecată, deloc adjectivală: asta e! Şi mai mult încă:
asta e pentru mine!" Putem completa: şi-mi place! 

La această primă ediţie, o parte a proiectului ce s-a
adresat elevilor de liceu s-a derulat pornind de la o antologie
minimală de texte poetice din literatura universală. Respectând
"poruncile" lui Mircea Ciobanu, ("când aveţi de ales, când
căutaţi "sfetnicul", nu vă încredinţaţi listelor oferite de o "opinie
colectivă", cum sunt anchetele revistelor cu "cele mai bune

zece cărţi"... ale anului, secolului, ale Europei sau lumii (în
această categorie de credibilitate mică intră fireşte şi listele
laureaţilor unor premii: Nobel, Goncourt, Pulitzer ş.a.m.d.). Mult
mai eficiente şi mai practicabile (puteţi să verificaţi!) sunt "listele
personale", evident ale unui om în care aveţi încredere."),
această antologie s-a realizat cu participarea profesorilor de
limbi străine. Nu s-au impus criterii restrictive de selecţie,
dominând ideea unei diversităţii care să ofere o deschidere cât
mai mare elevilor atraşi de această provocare. 

Textele au fost oferite elevilor în forma clasică, pe
hârtie, dar şi pe suport electronic, transmise prin e-mail, iniţial
unui grup restrâns care s-a lărgit pe principiul absenţei oricărei
constrângeri, a lecturii de plăcere.
Analizând rezultatul atelierului de creaţie, s-a observat că
preferinţa elevilor pentru arta fotografică în detrimentul
desenului şi al picturii, în măsura în care acestea solicitau
aptitudini specifice.
Fotografiile şi desenele au surprins teme, motive, simboluri, pe
care, dacă nu au întotdeauna capacitatea de a le exprima în
cuvinte, le intuiesc şi le identifică în imagini.

Motivul predilect este apusul, în concordanţă cu
textele propuse. Dimensiunea spectaculoasă a picturalului
amurgului a fost valorificată într-o serie de lucrări care au
demonstrat un tip particular de sensibilitate, înţelegerea
profundă a mesajului liric şi simţ estetic. Cadrul ales a fost
divers, de la natura luxuriantă până la un cadru urban, chiar
industrial, de la terestru la cosmic, într-o paletă cromatică
generoasă. De asemenea, a fost valorificat motivul timpului,
într-o viziune extrem de rafinată. 

În a doua parte a proiectului, atelierul de creaţie a avut
ca temă ,,Simbolismul european'', insistându-se însă asupra
etapelor simbolismului românesc. S-a observat că elevii au
reuşit, dintr-un colaj de texte, să reconstituie, cu o subtilitate
remarcabilă, temele şi motivele specific simboliste. Ca şi în
prima parte, trăirile
controversate, angoasa,
starea de spleen au fost redate
fie printr-un fals contrast între
nonculori, fie printr-o stilizare
uneori minimalistă, alteori
printr-o amplificare
spectaculoasă a imaginii. Un
aspect surprinzător l-a
constituit anticiparea tehnicii
clarobscurului din textele date
spre lectură şi re-lectură. Elevii
au folosit în fotografii acest tip
de focalizare, intuind astfel nu
numai semnificaţia minimală a
textului liric, ci reuşind să
pătrundă în structura lui de
profunzime. 

Prin urmare, expoziţia cu lucrările lor a fost o nouă
provocare pentru cei care, pornind de la imagine, au căutat
cuvântul. Provocarea a fost cu atât mai mare cu cât a generat,
într-o primă fază, o re-lectură atentă a textelor de către ceilalţi
colegi, apoi a dus la adevărate polemici dintre cele mai
constructive. Acesta a fost, de altfel, profitul intelectual
maximal. 
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Aplicant: Goethe Institut Munchen, Germania
Coordonator Goethe Institut Atena, Grecia,

responsabil pentru Goethe Institut din sud - estul Europei.
Parteneri: Institutul Cervantes, Madrid, Spania;

Ministerul Educaţiei, Spania; MECS România; Universitatea
Schumen, Bulgaria; MSCDN, Varşovia, Polonia;

Universitatea din Atena, Grecia;    Uwekind,  Sofia, Bulgaria;
Şcoala  primară "Benito Juarez" , Sofia, Bulgaria; Colegiul
Naţional "Ion Maiorescu", Giurgiu, România;  Liceul Teoretic
Bilingv Miguel de Cervantes, Bucureşti, România;  Fundaţia
Szkoly Spolecznej, Varşovia, Polonia;    Społeczna Szkoła
Podstawowa nr 4 STO, Krakovia, Polonia;
ELLINOGERMANIKI AGOGI SCHOLI PANAGEA SAVVA A,
EPallini, Grecia.

Proiectul are ca punct de plecare proiectul naţional
în derulare "Labor fur Physik und Sprache" iniţiat de Goethe
Institut Bucureşti, în care sunt implicate 9 şcoli, printre care
şi Colegiul Naţional "Ion Maiorescu" şi îşi propune
extinderea sistemului de predare CLIL pentru ştiinţe (fizică,
chimie, biologie). Sistemul CLIL presupune învăţarea
integrată a ştiinţelor şi a unei limbi străine (germana şi
spaniola în cadrul proiectului), cu scopul unei pregătiri de
specialitate temeinice care să asigure viitorilor absolvenţi o
tranziţie rapidă şi de succes pe piaţa muncii.

Aspectele de noutate introduse de proiect sunt,
printre altele, colaborarea dintre profesorii de ştiinţe şi
profesorii de limbi străine
în vederea proiectării
activităţii didactice şi chiar
lucrul la clasă în tandem al
acestora dacă legislaţia
ţării permite; utilizarea
unor metode didactice noi;
colaborarea între instituţii
diferite ca obiect de
activitate.

Prin proiect se
urmăreşte realizarea unei
programe de studiu pentru
clasele V -VI, pentru
Colegiul Naţional “Ion
Maiorescu” Giurgiu fizică
şi limba germană, precum
şi un set de planuri de lecţii
şi instrumente de lucru
detaliate.

P r i n c i p a l e l e
activităţi prevăzute 
vizează formarea 
formatorilor pentru 
sistemul CLIL, formarea
CLIL a profesorilor de
ştiinţe şi de limbi străine,
realizarea planurilor de

lecţii şi a fişelor de lucru, întâlniri comune ale tuturor
profesorilor implicaţi, aplicarea şi evaluarea de chestionare
elevilor şi profesorilor prin care se urmăreşte impactul şi
eficienţa sistemului CLIL, vizite de observare a lecţiilor,
expoziţii, concursuri cu produsele finale ale elevilor.

La CNIM suntem implicaţi 100 de elevi, 2 clase a
VI-a şi o clasă a V-a şi 4 profesori: Florentina Simion,
formator fizică, Liliana Paraschiv şi Adriana Cornea profesori
STEM (ştiinţe, fizică) şi Monica Mitea, profesor limba
germană. Faptul că aceiaşi profesori sunt implicaţi şi în
proiectul naţional face ca sarcina noastră să fie oarecum mai
uşoară deoarece am beneficiat de cursuri intensive de limba
germană astfel încât nu este necesară prezenţa profesorului
de limba germană în timpul orelor. Colaborarea excelentă
dintre noi şi sprijinul total al conducerii şcolii asigură
succesul proiectului. Am ales ca acest proiect să-l  includem
într-o oră de CDŞ pe săptămână iar elevii sunt foarte
încântaţi de activitate şi îşi doresc să continue. Orele sunt
atractive, elevii lucrează practic aproape la fiecare oră şi
fiecare temă se încheie cu un produs final care poate
constitui tema unei expoziţii, a unui târg, a unei activităţi de
multiplicare.

Programa stabilită la întâlnirile comune prevede:
Pentru clasa a V-a semestrul I - "Măsurări", unde am ales ca
produs final realizarea de către elevi a unor instrumente de
măsură (ex: clepsidre).

Semestrul al II-lea  - "Eclipsa" - produs final
realizarea de către elevi a unei reviste bilingve română-
germană, care să conţină imagini, texte documentate de
elevi, legende româneşti şi germane legate de Pamânt,
Lună, Soare culese de elevi, desene, jocuri şi exerciţii.

Pentru clasa a VI-a semestrul I - electricitate şi
magnetism - produs final decoraţiuni de Crăciun, expoziţie şi
târg.

Semestrul al II-lea - acustică - produs final
construirea unor cetere şi fluiere de hârtie, expoziţie.

Deşi activităţile din proiect sunt deosebit de
solicitante iar timpul nostru liber este pe cale de dispariţie,
noutatea, dificultăţile şi rezultatele constituie o provocare
continuă căreia nu-i putem rezista. 

Prezint mai jos câteva dintre produsele intelectuale
ale echipei de la Colegiul Naţional “Ion Maiorescu” Giurgiu:
un plan al unităţii de învăţare “Magneţi” şi câteva fişe de
lucru.

Prof. dr. Florentina SIMION
Colegiul Naţional “Ion Maiorescu” Giurgiu
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"Cunoaşterea factorilor care condiţionează rezultatele şcolare
permite identificarea căilor prin care se asigură reuşita şcolară
a elevilor.

Pornind de la principiul enunţat, potrivit căruia factorii externi
acţionează prin intermediul condiţiilor interne, măsurile

întreprinse pentru asigurarea
succesului şi înlăturarea
insuccesului vor viza mai
ales factorii externi şi în
primul rând pe cei care
privesc şi şcoala şi familia.

Cadrul cel mai general al condiţiilor externe îl reprezintă în
primul rând mediul familial, natura influenţelor acestuia asupra
întregii dezvoltări a copilului în perioada ante şcolară. La
această vârstă climatul educativ din familie are un rol decisiv
pentru dezvoltarea intelectuală, formarea morală, dezvoltarea
limbajului, educarea afectivă, a sociabilităţii. Toate acestea
sunt premise ale reuşitei
şcolare.

Un alt factor cu efecte
puternice, multiple asupra
succesului şcolar îl 
reprezintă organizarea şi 
desfăşurarea procesului de 
învăţământ. Aceasta 
presupune cunoaşterea 
elevilor şi adaptarea
activităţii didactice, a conţinutului acesteia, a metodelor şi
formelor de desfăşurare la particularităţile elevilor. 

Asigurarea succesului şcolar presupune o adaptare în dublu
sens: a elevului la activitatea şcolară şi a scolii la factorii interni
ai acestuia.

Multiple implicaţii asupra succesului - eşecului şcolar le
prezintă debutul şcolarităţii.

Pregătirea copilului pentru şcoală vizează dezvoltarea fizică,
senzorială, intelectual - cognitivă, a interesului de cunoaştere,
afectiv - emoţională, psihosocială, a trăsăturilor de voinţă ş.a.
Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare presupune şi promovarea
unor relaţii pedagogice între profesor şi elev caracterizate prin
cooperare, încredere, încurajare şi stimulare a elevilor.." [1]

Eşecul şcolar defineşte acele situaţii didactice educative care
consemnează imposibilitatea momentană a elevului de
realizare a obiectivelor pedagogice propuse la diferite niveluri
ale procesului de învăţământ (De Landsheere, Gilbert, 1992). 

Eşecul şcolar acoperă o arie mare de variabilitate atât din
punct de vedere al sferei de extindere cât şi al cauzelor
predominante care-l generează:

După sfera de extindere (amplitudine) se poate vorbi de eşec
şcolar parţial instalat la începutul unei trepte de învăţământ, şi
de eşec general, permanentizat, ca fenomen de durată, când
el se grefează pe fondul unor handicapuri senzoriale sau
intelectuale mai mult sau mai puţin severe.

După cauza predominantă, distingem un eşec şcolar de tip
cognitiv şi eşec şcolar de tip necognitiv.

Eşecul şcolar de tip cognitiv se manifestă prin nerealizarea
obiectivelor instructiv - educative, provocând rezultate slabe la
examene şi concursuri şcolare, respectiv corigenţe, repetenţie
etc. 

Absenţa deprinderilor de muncă sistematică şi a obişnuinţei
elevului de a-şi evalua, după criterii obiective, rezultatele
şcolare;

- insuficienţe la nivelul operaţiilor gândirii logice:
- incompetenţa de limbaj (de a răspunde concis sau într-o

formă dezvoltată la întrebările profesorului);
- incapacitatea de a relaţiona informaţiile (de a le pune în

contexte variate şi flexibile;
- absenţa unui mod dialectic de gândire, care să alterneze

judecăţile pro şi contra.
Apare absenteismul selectiv (fuga de la şcoală este frecventă

la o singură disciplină sau doar la câteva discipline) şi
absenteismul generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi
generalizată, prefigurează abandonul şcolar)
CAUZE   - care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a
elevului: motivaţie şcolară scăzută, lipsa de interes,

- care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie:
sărăcia, stil parental
indiferent, neglijent, familii
dezorganizate, părinţi foarte
ocupaţi sau plecaţi în
strainătate,  foarte
importantă este şi variabilă
vârstă:

Riscurile fugii de la şcoală-
depresia, consum de toxice
legale şi ilegale, acte
delictuale, abandon
şcolar."[2] [3]

Bibliografie:
[1] http://www.scritub.com/profesor-scoala/TEORIA-SI-
METODOLOGIA-EVALUARI94764.php 
2] http://www.laurian.ro/management/index.php  
[3] https://www.google.ro/search?q=imagini+cu+abandonul+scolar&
es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0NJDVb_ZKau67gaF-
oHoDA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=630

Prof. Mihaela ANDREI
Şcoala Gimnazială “Acad. M. Voiculescu” Giurgiu
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În perioada 01.09.2014-
31.08.2015, Liceul Teoretic
"Nicolae Cartojan" a implementat
Proiectul cu titlul "Dezvoltarea
competenţelor manageriale şi de
comunicare în contextul
educaţiei europene", Nr. de
referinţă 2014-RO01-KA101-
000526, cu o finanţare de 27550
euro, în cadrul Programului
European ERASMUS+, Acţiunea
cheie 1, Domeniul Şcolar.

Grantul a fost acordat ca
urmare a aprobării candidaturii
şcolii noastre de către  Agenţia
Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul
Educaţiei şi Formării
Profesionale (ANPCDEFP), care,
în numele Comisiei Europene,
gestionează şi alocă fonduri
pentru programul Erasmus+,
noul program al Uniunii
Europene pentru educaţie,
formare, tineret şi sport, perioada
2 0 1 4 - 2 0 2 0
(http://www.anpcdefp.ro/).

Ca urmare a aplicării unui
chestionar de nevoi de formare
europeană la nivelul staffului
şcolii, am identificat o serie de
nevoi organizaţionale şi
individuale, pe care le-am corelat
cu priorităţile strategice din
Planul de Dezvoltare Europeană,
ca anexă a Proiectului de
Dezvoltare Instituţională. În
concluzie, am decis să ne
focusăm pe următorul obiectiv
specific: formarea în domeniul
managementului şi al

comunicării, prin stagii de
pregătire în străinătate, a 14
participanţi cu funcţii de
conducere şi responsabilităţi la
diferite niveluri ale instituţiei,
deoarece am considerat
prioritare rezolvarea unor
probleme de management
educaţional şi de comunicare.
În cadrul proiectului au fost
implicate următoarele organizaţii:

a) Organizaţia de
trimitere, respectiv Liceul
Teoretic "Nicolae Cartojan"
G i u r g i u
(www.nicolaecartojan.ro), care a
manageriat  activităţi: de
cooperare cu organizaţiile gazdă;
de selecţie a participanţilor; de
pregătire generală, lingvistică,
pedagogică, culturală şi
psihologică a participanţilor; de

facilitare a aranjamentelor privind
transportul extern şi local,
cazarea şi masa participanţilor
pe durata stagiului; de încheiere
a unui contract cu participanţii în
mod transparent  şi de facilitare a
unui acord de formare pentru
toate părţile implicate (contract
tripartit); de  monitorizare a
activităţilor de formare în
străinătate şi în ţară, de

diseminare a rezultatelor
proiectului, de elaborare a
raportului final, de
evaluare a impactului ş.a.
b) Trei organizaţii de

primire, selectate de
echipa de management,
ca furnizori de formare, din
trei spaţii culturale diferite
şi pe domenii distincte ale
managementului, fiecare
facilitând dezvoltarea unor
cunoştinţe, competenţe,
atitudini şi valori ale
participanţilor:
1. Quarter Mediation

(Assen, Olanda) a organizat
Cursul "Leadership and
communication in education" (un
flux de 6 persoane- februarie
2015), vezi
www.quartermediation.eu. 

2. DOREA Educational
Institute (Limassol, Cipru) a
organizat Cursul "Team work as
a means for enhancing
productivity", (un flux de 4

persoane- martie 2015), vezi
www.dorea.org.

3. ADC College (Londra,
Marea Britanie)  a organizat
Cursul "Managing and
developing self and others", ( un
flux de 4 persoane- aprilie 2015),
vezi www.adccollege.eu.
Activităţile de formare au fost
realizate sub forma unor cursuri
structurate, cuprinzând:

-

Sesiuni de prezentări (ale
participanţilor, organizaţiilor de
primire şi de trimitere, ţărilor
gazdă şi ale celor oaspete) şi
activităţi de spargere a gheţii, în
scopul intercunoaşterii.

- Scurte lecţii teoretice
bazate pe prezentări Power-
Point (în Olanda şi Marea
Britanie), suport de curs (Cipru,
Marea Britanie), susţinute de
traineri specializaţi în psihologie,
managementul resurselor
umane, antreprenoriat,
comunicare, predarea limbii
engleze ş.a

- Workshop-uri şi
learnshop-uri în care au fost
aplicate noţiunile teoretice (de
leadership, conceptul PMM-
persoană, mesaj, mass-media;
dinamica grupurilor, Eneagrama-
cele nouă tipuri de personalitate;
abordări moderne în
managementul resurselor
umane) si s-a făcut schimb/
transfer de experienţe, au fost
solicitate soluţii de rezolvare a
unor probleme practice, a fost
facilitată interactivitatea şi
intercomunicarea între
participanţi, culturi. 

- Activităţi frontale, pe
echipe, în perechi, de explicare şi
transfer al noţiunilor teoretice în
contexte aplicative (analiza de

(continuare în pag. 27)
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nevoi şi stabilirea obiectivelor,
cum să menţinem raporturile cu
ceilalţi, învăţarea unor exerciţii
de energizare în echipă, a unor
tehnici de dezvoltare a
potenţialului creativ al echipei
şa). 

- Activităţi de reflecţie şi
autoreflecţie (Managementul
stării interioare: încredere,
creativitate, empatie; Ce profil
avem: al primului născut, al celui
de-al doilea copil, al ultimului
născut, legătura cu
managementul; Cum se creează
un nivel înalt de satisfacţie în
muncă).

- Activităţi de feedback

(Cum să dai şi să primeşti
feedback, Project time, teme

individuale şi de grup)
- Activităţi de

evaluare şi
autoevaluare initială,
( A u t o e v a l u a r e a
inteligenţelor multiple,
A u t o e v a l u a r e a
stilurilor de învăţare,
Evaluarea imaginii de
sine profilată prin
intermediul societăţii),
formativă şi de bilanţ
(prin chestionarul de
evaluare finală,
certificatul de
participare şi
d o c u m e n t u l

Europass)
- Activităţi indoor şi

outdoor (vizite culturale,
spectacole tradiţionale,
organizarea unor seri europene)

În momentul actual am
finalizat raportul final, acesta fiind
apreciat de Agenţia Naţională ca
un exemplu de bună practică din
toate punctele de vedere.
Desfăşurăm în continuare
activităţi de diseminare şi
evaluare a impactului la nivelul
participanţilor, comunităţii şcolare
şi locale. 

R e m e m o r â n d
experienţele noastre Erasmus+,

putem spune că acestea ne-au
încurajat să ne comportăm ca
cetăţeni şi profesori europeni şi,
totodată, ne-au îmbogăţit
repertoriul de abordări şi tehnici
manageriale şi de comunicare,
precum şi abilităţile interculturale.

Menţionăm că acest
material reprezintă
responsabilitatea noastră
exclusivă şi că Agenţia Naţională
şi Comisia Europeană nu sunt
responsabile pentru conţinutul
informaţiei.

Echipa de management:
director, Ion GHIMPEŢEANU,
prof., Silvia BOBOC, prof.,
Mariana GEMESCU, bibliotecar
Mariana MOLA

(urmare din pag. 26)
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Traditions under the european sky - UN

În perioada 2013-2015 Şcoala Gimnazială Nr.7,
Giurgiu, a implementat în calitate de coordonator, proiectul
multilateral Comenius "Traditions under the European Sky",
având parteneri şcoli din Turcia, Portugalia, Lituania, Cehia şi
Irlanda. Principalele obiective ale proiectului au fost:
încurajarea schimbului cultural cu accent pe muzică şi
mâncare tradiţională, compararea diferitelor culturi europene,
descoperind asemănări şi deosebiri, conştientizând în acest fel
rolul pe care îl avem ca cetăţeni europeni, încurajarea
comunicării între elevi şi persoanele în vârstă din comunitate,
realizând un dialog intergeneraţional, realizarea unui schimb
de metode de predare în rândul profesorilor şcolilor partenere.

Într-o Europă multiculturală este foarte important să îi
învăţăm pe copii cum să-şi păstreze şi să-şi promoveze
tradiţiile. Pentru a dezvolta o bună conştiinţă europeană,
trebuie în primul rând să ne descoperim propria identitate şi
rădăcinile culturii naţionale.

Pe o perioadă de doi ani elevii şi profesorii din şcolile
partenere au stâns informaţii despre muzica şi bucătăria

tradiţională şi au organizat ateliere în cadrul cărora au învăţat
cântece tradiţionale din toate ţările partenere, versurile fiind
traduse şi în limba engleză. De asemenea au fost organizate
ateliere în care elevii, profesorii şi părinţii au gătit mâncare
tradiţională, învăţând de la persoanele mai în vârstă că
mâncarea tradiţională este şi sănătoasă. Reţetele tradiţionale
au fost strânse într-o carte de bucate europeană care,
împreună cu pagina web a proiectului aepedome.net/TES,
broşura cu cântecele tradiţionale, logo, minidicţionar cu
expresii uzuale în limbile ţărilor partenere, au reprezentat
produsele finale ale acestui proiect.
Reuniune de proiect Irlanda

Prima reuniune de proiect a avut loc în România,
unde partenerii străini au fost întâmpinaţi în mod tradiţional cu
pâine şi sare. În timpul reuniunii au fost realizate ateliere de
muzică şi de gătit. Pentru atelierul de muzică, profesorii şi
elevii Şcolii Gimnaziale Nr.7 au selectat melodia "Aseară ţi-am
luat basma", pentru a-i învăţa pe elevii şi profesorii parteneri, 
aceasta fiind interpretată de către toţi participanţii în cadrul
unui spectacol realizat în faţa părinţilor şi comunitaţii locale.
Pentru atelierul de gătit partenerii au venit cu reţete tradiţionale
care au fost pregătite, fiind urmate de o expoziţie culinară.
România a pregătit în cadrul acestui atelier un bulz tradiţional.

Prof. Marinela ANGHEL, responsabil proiect 
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Giurgiu
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Reuniunea din
România a fost
urmată în primul
an de proiect de
reuniunile din 
Turcia şi 
Portugalia, unde 
au fost învăţate 
cântece 
tradiţionale din 
ţările gazdă, care, 
la întoarcerea în 
şcoală, au fost 
pregătite cu 
ceilalţi elevi în 
cadrul orelor de 

muzică şi de engleză. În paralel au fost realizate şi ateliere de
gătit. În Turcia, şcoala noastră a pregătit tochitură, iar în
Portugalia, ciulama de pui cu ciuperci şi mămăliguţă.

În al 
doilea an de
proiect au avut
loc reuniuni în
Lituania, Cehia
şi Irlanda, în
cadrul cărora
au avut loc
ateliere de
muzică şi gătit.
În Lituania,
echipa noastră
a pregătit
frigărui, în
Cehia, sarmale
şi în Irlanda,
scoverzi.

În paralel cu activităţile din timpul reuniunilor de
proiect, au avut loc şi activităţi locale: ateliere de muzică pentru
a învăţa cântecele partenerilor. Elevii nostri au prezentat
cântece în română, turcă şi portugheză în cadrul festivalului
"Glasuri Cristaline", în luna mai 2014. De asemenea au fost
organizate ateliere de gătit la care au participat profesori, elevi
şi părinţi, la sfârşitul fiecărui an de proiect.

La întoarcerea din Irlanda, a fost organizat un
spectacol la Ateneul "Nicolae Bălănescu" pentru părinţi şi
comunitatea locală, în care elevii şcolii noastre au interpretat
cântecele învăţate în proiect, spectacol urmat de o expoziţie
culinară în curtea şcolii.

Proiectul
a avut succes
şi la nivel 
naţiona. 
Şcoala noastră
a înscris în 
competiţia  
naţională 
"Made for 
Europe,
produsul 
"Traditions under the European Sky" - Carte de bucate", care
a câştigat locul I atât la etapa judeţeană, cât şi la etapa
naţională, fiind prezentat de eleva Beatrice Căpitanu, membru
în echipa de proiect a elevilor.

E x p e r i e n ţ a
a c u m u l a t ă
de-a lungul a
10 ani de 
implicare în 
proiecte 
europene, 
precum şi 
impactul 
pozitiv pe 
care acestea 
l-au avut 
asupra 
elevilor şi
p rofesor i lor
din şcoala
noastră, ne-

au încurajat să ne implicăm şi în parteneriatul strategic "Don't
Throw, Make It Glow!" din cadrul programului "Erasmus+" -
Acţiunea cheie 2, pe care îl coordonăm în prezent.

(urmare din pag. 27)


