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 Serbările şcolare sunt 

prilejuri în care copiii prezintă 

programe culturale, momente 

care le vor rămâne adânc 

întipărite în memoria şi viaţa 

lor. În grădiniţa noastră s-au 

desfăşurat serbări cu diferite 

ocazii: Carnavalul toamnei, 

Crăciunul, 8 Martie, 1 Iunie, 

Paştele, Sfântul Nicolae, Ziua 

grădiniţei etc 

 
Programul unei serbări a 

cuprins acele poezii, cântece, 

scenete care au o valoare 

artistică mai mare şi care, 

datorită acestui fapt, 

declanşează impresii şi emoţii 

mai puternice. Montajele 

literar-artistice: “Ţara mea”, “E 

ziua ta mămico”, “Zvon de 

primăvară”, “Ziua copilului”, 

“Adio grădiniţă”, s-au pregătit 

cu grijă de către educatoare, 

căutându-se versurile şi 

cântecele adecvate, de autori 

consacraţi. În desfăşurarea 

acestor activităţi s-au utilizat 

diferite modalităţi prin care s-a 

asigurat stimularea verbală a 

copiilor. Învăţarea şi recitarea 

poeziilor au contribuit la 

dezvoltarea memoriei 

voluntare, reproductive, logice, 

a sensibilităţii şi expresivităţii 

vocabularului.  

 Dramatizările au constituit 

un exerciţiu de stimulare a 

gândirii şi imaginaţiei, de 

activizare a exprimării verbale, 

fluente, flexibile, originale.  

 În activităţile de povestire 

create de copii, s-au încurajat 

încercările copilului, ideile 

originale, au fost  îndrumate cu 

tact înclinaţiile copilului, 

exprimarea spontană, şi s-a 

avut în vedere ca această 

funcţie a gândirii, creativitatea, 

stimulată de timpuriu, să 

devină un stil de viaţă, o 

atitudine. 

 
Prin organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de 

educaţie fizică s-au oferit 

posibilităţi multiple de 

dezvoltare a aptitudinilor 

coregrafice, de cultivare a 

ăturilor de voinţă şi caracter.  

 

 Dansurile populare de la 

opţionalul “Micii dansatori” au 

contribuit la familiarizarea 

copiilor cu unele elemente ale 

folclorului nostru, le-a dezvoltat 

simţul ritmului şi capacitatea de 

a-şi coordona mişcările, 

precum şi gustul pentru 

frumos. 

 Aptitudinile şi înclinaţiile mai 

deosebite descoperite la copii 

în domeniile: muzical, literar, 

coregrafic şi artistico- plastic s-

au valorificat în timpul 

programelor distractive, a 

şezătorilor, a teatrului de 

păpuşi, dar mai ales în cadrul 

serbărilor din grădiniţă. 

 Interesele şi aptitudinile s-

au dezvoltat în strânsă 

legătură cu celelalte procese şi 

însuşiri psihice ale copiilor: 

gândirea, limbajul, atenţia, 

memoria, voinţa etc. Ca să 

poată da replica într-o scenetă, 

copiii au făcut asociaţii între 

obiectele ce-i înconjoară, şi-au 

însuşit expresii noi, au 

memorat ceea ce trebuia să 

reproducă, iar conţinutul 
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acestora le-a format 

sentimente şi trăiri morale. 

Scena a creat copiilor 

posibilităţi de manifestare din 

plin a personalităţii lor, a impus 

dezvoltarea intereselor copiilor 

pentru activităţile artistice şi a 

oferit prilejul de a valorifica 

unele aptitudini şi de a recita 

expresiv, de a cânta melodios, 

de a dansa elegant, graţios 

etc.

 
 Printre activităţile îndrăgite 

de copii au fost şi şezătorile, o 

cale de înţelegere a trecutului, 

mărturii ale felului de  viaţă, a 

valorilor şi credinţelor 

înaintaşilor. La aceste şezători 

preşcolarii au participat cu 

cântece, poezii, povestiri, 

basme, ghicitori, strigături, 

proverbe, dansuri populare. 

Îmbrăcaţi în costume populare 

copiii au practicat îndeletnicirile 

specifice vremurilor trecute. 

Unele fete au ţesut covoraşe la 

gherghef, altele au ţinut cu 

măiestrie fuiorul şi fusul, au 

făcut gheme necesare 

ţesutului. 

O parte din băieţi au împletit 

pănuşele de porumb iar alţii au 

curăţat ştiuleţii. Fiecare copil a 

trebuit să înveţe a juca horele 

pentru că, aşa cum spunea 

Zaharia Stancu, în “Desculţ”, 

“hora românilor e joc de 

stăpâni ai pământurilor şi ai 

munţilor, ai apelor, ai 

zăvoaielor, ai văzduhurilor, joc 

de oameni slobozi şi fericiţi”. 

Unele şezători s-au încheiat cu 

hore presărate cu strigături:” 

Frunză verde siminoc / Haideţi 

fetelor la joc / Să cântăm, să 

chiuim / Cu toţi să ne-

nveselim!” 

 Aceste şezători au avut 

inflenţă pozitivă asupra 

comunicării copiilor, dezvoltării 

spiritului de colectiv iar 

încărcătura afectivă a întărit 

convingerea că preşcolarii vor 

deveni  mesagerii de mâine ai 

tradiţiilor populare.  

 Potenţialul larg  al serbărilor 

este generator de căutări şi 

soluţii variate. Diversitatea 

serbărilor oferite creşte 

interesul copiilor pentru 

grădiniţă. Educatoarea poate 

face multe pentru a determina 

copilul să participe cu plăcere 

la aceste activităţi adoptând 

atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţii, 

cât şi în relaţiile cu copiii şi 

părinţii, asigurând astfel  o 

atmosferă relaxantă care să 

permită stimularea comunicării 

copiilor şi să realizeze un feed-

back pozitiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una din formele de 

manifestare a copilului este 

jocul. În mod obişnuit, o 

asemenea activitate este 

izvorâtă din nevoia de acţiune, 

de mişcare a copilului- o 

modalitate de a-şi consuma 

energia sau de a se distra, un 

mod plăcut de a utilizat timpul 

şi nu numai. Psihologia jocului 

evidenţiază importanţa activării 

acestei metode mai ales în 

învăţământul preşcolar şi 

primar.  

Prin joc, copiii cu CES pot 

ajunge la descoperiri de 

adevăruri, îşi pot antrena 

capacitatea lor de a acţiona 

creativ, pentru ca strategiile 

jocului sunt în fond strategii 

euristice, în care se manifestă 

isteţimea, spontaneitatea, 

inventivitatea, răbdarea, 

îndrăzneala. 

Jocurile copiilor devin metodă 

de instruire în cazul în care ele 

capătă o organizare şi se 

succed în ordinea implicate de 

logica cunoaşterii şi învăţăturii. 

prof. înv. primar, Corina GHEORGHIU, 

insp. şcolar pentr înv. primar, I.S.J. Giurgiu 
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Una din formele de 

manifestare a copilului este 

jocul. În mod obişnuit o 

asemenea activitate este 

izvorâtă din nevoia de acţiune, 

de mişcare a copilului - o 

modalitate de a-şi consuma 

energia- sau de a se distra, un 

mod plăcut de a utiliza timpul şi 

nu numai. Psihologia jocului 

evidenţiază importanţa activării 

acestei metode mai ales în 

învăţământul preşcolar şi 

primar.  

Prin joc, copiii cu CES pot 

ajunge la descoperiri de 

adevăruri, îşi pot antrena 

capacitatea lor de a acţiona 

creativ, pentru ca strategiile 

jocului sunt în fond strategii 

euristice, în care se manifestă 

isteţimea, spontaneitatea, 

inventivitatea, răbdarea, 

îndrăzneala.

 
Jocurile copiilor devin metodă 

de instruire în cazul în care ele 

capătă o organizare şi se 

succed în ordinea implicată de 

logica cunoaşterii şi învăţăturii. 

În acest caz, intenţia principală 

a jocului nu este  

divertismentul, rezultat din 

încercarea puterilor, ci 

învăţătura care pregăteşte 

copilul pentru muncă şi viaţă. 

Pentru a atinge aceste scopuri, 

jocurile trebuie să fie 

instructive, să le evalueze 

cunoştinţele. 

Evaluarea prin joc 

condiţionează în aşa manieră 

dinamica clasei, încât putem 

spune că nu există învăţare 

eficientă fără evaluare. Ea nu 

poate şi nu trebuie să fie 

redusă la simplul act al notării. 

Principala funcţie a evaluării 

este aceea de a determina 

măsura în care diferitele 

obiective pedagogice au fost 

atinse. În acelaşi timp încearcă 

să explice randamentul 

nesatisfăcător. 

Formele de joc au 

menirea să intercepteze 

tulburările de comportament ce 

pot fi declanşate de inhibarea 

instinctelor, cerută de 

societate. Cu alte cuvinte, cine 

îşi descarcă, pe terenul de 

fotbal mişcările instinctuale 

asupra duşmanului său, nu o 

va transfera asupra unui 

membru al familiei sale şi este 

probabil că va avea un 

comportament acceptabil în 

acest mediu social. 

 Terapia prin joc are la bază 

efectul armonizator. Din 

această cauză, jocul terapeutic 

a fost numit o “pace încheiată 

cu sine şi cu ceilalţi”. 

Armonizarea realizată cu 

ajutorul jocului se manifestă 

sub forma unei concordanţe 

subiective între dorinţă şi 

putinţă. Datorită acesteia, 

copilul găseşte în joc un 

răspuns pozitiv la încercările 

sale mascate de a fi înţeles şi 

o confirmare a sentimentului 

propriei valori. 

 Jocul constituie un sprijin 

necesar în organizarea 

evaluării, având în vedere 

faptul că monotonia produsă 

de formele stereotipe ale 

exerciţiilor produce rapid 

plictiseală. Aceasta are ca 

efect secundar scăderea 

dorinţei de a învăţa, a 

interesului şi atenţiei elevilor. 

 
Jocul în procesul de 

evaluare este o activitate prin 

care sunt colectate, asamblate 

şi interpretate informaţii despre 

starea, funcţionarea sau 

evoluţia viitoare a copilului cu 

CES. 

 Acordarea calificativelor la 

sfârşitul unui joc, fie el în 

echipe sau individual, 

reprezintă clasarea elevului cu 

CES pe o anumită “scară”.  

Calificativele acordate 

fac din elevul cu CES un 

analizator, realizând singur 

treaptă pe care o ocupă în 

“scara” clasei. 

 

  

TTTEEERRRAAAPPPIIIAAA   PPPRRRIIINNN   JJJOOOCCC   AAA   CCCOOOPPPIIIIIILLLOOORRR   CCCUUU   CCCEEESSS   ÎNVĂȚĂMÂNT 
PRIMAR 
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„Creşterea copiilor de la naştere la maturitate 
se realizează conform unor etape succesive şi 
umanitare care sunt ca nişte capitole distincte 
ale aceleiaşi istorii, fapt care exprima ideea 
valoroasă din punct de vedere practic, aceea a 
unităţii şi continuităţii pe toate treptele 
învăţământului” 

„Fiecare etapă a educativei are rolul de a 
pregăti copilul pentru etapa următoare care 
continuă şi desăvârşeşte prin conţinut, forme, 
mijloace, metode şi procedee specifice 
educaţiei din etapa precedentă.” 

Pentru ca toţi copiii să atingă gradul de 
dezvoltare şi adaptare pe care-l necesită o 
activitate şcolară eficientă, realizarea unor 
legături fundamentale de continuitate între 
activitatea din grupa mare şi prima clasă a 
ciclului primar. Acest lucru implică analiza 
atentă a principalelor componente ale 
procesului de educaţie din cele două trepte de 
învăţământ: obiectivele, conţinut, forme de 
organizare a activităţii, metode utilizate, relaţia 
pedagogică. 

În educaţia preşcolară şi cea de tip şcolar 
exista o serie de deosebiri:  

- În grădiniţă predomină o activitate ludică, în 
şcoala copiii sunt supuşi unei activităţi 
organizate, obligatorii, cu caracter de 
învăţare; 

- Există deferenţă în ce priveşte mijloacele 
de evaluare a evoluţiei copiilor şi a 
randamentului acestora, funcţia de 
stimulare pe care o are evaluarea 
acţionează mai puternic asupra ideilor în 
scoală, exprimată prin calificative, decât în 
grădiniţă, prin diferite recompense 
(aplauze, stimulente); 

- Programul din şcoală este mai ordonat, mai 
rigid, cel din grădiniţă mai lejer, mai uşor 
acceptat de copii; 

- Relaţia pedagogică se deosebeşte, de 
asemenea, în mod pregnant; 

- Relaţia educatoare – copilul se 
caracterizează printr-un predominant ton 
afectiv, printr-o intimidate de tip familial, cea 
dintre învăţător-elev este o relaţie de 
comunicare exprimată printr-o atitudine 
autoritara asupra elevilor. 

Aceste probleme nu trebuie să devină 
obstacole între grădiniţă şi clasa pregătitoare, 
este necesar să fie netezit pragul marcat de 

trecere al copiilor din grădiniţă spre şcoală, 
pentru realizarea unei relaţii de continuitate 
între aceste trepte. Nu trebuie să existe graniţe 
în ceea ce priveşte cunoaşterea particularităţilor 
individuale ale copilului, în scopul stabilirii unei 
concepţii unitare de acţiune educativă care să 
sprijine dezvoltarea şi pregătirea copiilor pentru 
viaţă.  

Activitatea din grădiniţă are ca sferă şi 
limitele ei şi nu trebuie să fie confundată cu 
activitatea didactică din şcoală. Şcoala trebuie 
să sprijine rezultatele activităţii educative din 
grădiniţă şi să continue actul de desăvârşire a 
însuşirii de către şcolari a cunoştinţelor, 
folosindu-se în vederea orientării şi adaptării lor 
în bune condiţii la cerinţele vieţii sociale. 

Atât învăţământul preşcolar cat şi cel şcolar 
au specificul lor, în acelaşi timp au şi trăsături 
comune care asigura concepţia unitară şi de 
ansamblu ce caracterizează cele doua nivele 
ale sistemului de învăţământ.  

Acestea constau în faptul că: 
- unele activităţi obligatorii din grădiniţă au 

fost transferate ca discipline şcolare 
(cunoştinţele despre mediul înconjurător, 
dezvoltarea vorbirii); 

- în activitatea de tip şcolar au fost introduce 
activităţi obligatorii de dezvoltare a vorbirii, 
scopul formării deprinderilor necesare 
însuşirii scrierii şi citirii după metoda 
analitico-sintetică şi prin dezvoltarea 
auzului fonematic; 

- activităţile matematice din grădiniţă, prin 
conţinutul lor (înţelegerea însuşirii de 
cantitate a grupelor de obiecte, a relaţiilor 
dintre grupe, a poziţiei obiectelor în spaţiu, 
a enumeraţiei şi a unor operaţii mintale), 
contribuie la îndeplinirea cerinţelor şcolare 
(formarea concepţiei de număr natural prin 
compararea a două sau mai multe grupe, 
cunoaşterea numerelor naturale şi a 
simbolului fiecăruia dintre acestea); 

- exerciţiile grafice desfăşurate în grădiniţă 
pregătesc scrierea pentru clasa 
pregătitoare; 

- familiarizarea copiilor cu poziţia corectă a 
corpului, a braţelor, a instrumentelor de 
scris se face începând tot din grădiniţă. 

O asemenea continuitate va asigura o mai 
rapidă adaptare a copiilor în clasa pregătitoare 
la particularităţile muncii de învăţare. Aşa cum 
spunea Henri Wallon, “ este împotriva naturii să 
tratăm copilul în mod fragmentar. 
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Cu fiecare perioadă el constituie un 
ansamblu indisolubil şi original. În succesiunea 
perioadelor copilul rămâne una şi aceeaşi fiinţă 
în curs de metamorfozare.”  
În condiţiile jocului, încă de la vârsta preşcolară 
apare elemente ale muncii de învăţare, din 
necesitatea de a satisface interesul, curiozitatea 
copilului pentru cunoaştere. 

Odată cu intrarea în scoală, chiar în condiţiile 
învăţării, ca activitate dominantă, este prezent şi 
jocul ca o activitate care asigură “o continuitate 
firească intre cele două stadii şi o activitate 
treptată a copiilor în activitatea şcolară”. 

Şi cu preşcolarii şi cu şcolarii din clasa 
pregătitoare trebuie să se lucreze pentru a se 
realiza un raport între cunoaşterea realităţii şi 
formarea simbolurilor corespunzătoare (noţiuni, 
judecăţi, raţionamente), să se desfăşoare 
acţiuni de prelucrare a vocabularului de 
explicare a sensurilor cuvintelor în contextul 
propoziţiei sau frazei.  

În acest scop este folosită povestirea după 
imagini, ce constituie un exerciţiu oral în 
alcătuirea de propoziţii simple sau dezvoltate. 
Importante sunt acţiunile comune desfăşurate 
cu scopul dezvoltării operaţiilor logice şi 
calităţilor gândirii: operaţii de comparative, 
grupare, incluziune şi intersecţie precum şi 
calităţilor gândirii, supleţe, profunzime, 
rapiditate, consecvenţă. 

Prin măsurile de natura psiho-pedagogică 
prin care se asigura continuitatea între grădiniţă 
şi scoală se înscriu şi acelea care asigura 
legătura indisolubilă între programele respective 
alea grădiniţei şi clasei pregătitoare. Corelaţia 
dintre programe trebuie cunoscută atât de către 
învăţători cât şi de educatoare. 

Cunoaşterea, de exemplu, a programei de 
dezvoltare a vorbirii, în special de la grupa mare 
din grădiniţă, pune în lumina numeroase acţiuni 
care anticipează unele componente de bază ale 
cititului. Sarcina principală a activităţilor de 
dezvoltarea vorbirii la grupa mare constituie 
“perceperea, articulara şi pronunţarea cu 
claritate, exactitate, expresivitate şi siguranţă a 
tuturor sunetelor şi grupurilor de sunete şi a 
cuvintelor din propoziţii. 

Alte sarcini se referă la dezvoltarea auzului 
fonematic, la sporirea capacităţii de diferenţiere 
perceptiv-fonetică a cuvintelor în vorbirea 
rostită, precum şi la conştientizarea exprimării 
proprii sub aspect fonetic. Aceasta programă 

stabileşte şi mijloace de realizare a sarcinilor 
respective, formule de activitate ce au loc în 
clasa pregătitoare, asigurând o solicitare 
intelectuală mai susţinută din partea elevilor. 

Folosirea unei anumite tehnologii didactice în 
clasa pregătitoare în vederea învăţării cititului şi 
scrisului nu o neglijează pe cea din grădiniţă. 
Are loc astfel o continuitate în însuşi folosirea 
metodelor şi procedeelor didactice în activitatea 
de învăţare, de asemenea au loc şi intervenţii în 
formele de organizare ale procesului de în lecţii. 
Aceste intervenţii se referă la durata şi structura 
lecţiilor de clasa pregătitoare precum şi la 
introducerea activităţilor în special cele care 
folosesc jocul, atât în activitatea de învăţare cât 
şi ca mijloc de relaxare. 

În concluzie putem spune că asigurarea 
continuităţii între grădiniţă şi şcoală în scopul 
pregătirii copilului presupune: 
- cunoaşterea de către educatoare a cerinţelor 
clasei pregătitoare, atât din punct de vedere al 
conţinutului programei, al activităţilor psihice 
necesare, pentru buna desfăşurare a învăţării; 
- cunoaşterea de către învăţător a programei 
grupei de 6-7 ani, a nivelului real de pregătire 
psihică a copilului în momentul intrării lui în 
şcoala. 

Realizarea legăturii dintre grădiniţă şi şcoală 
se răsfrânge pozitiv, în egală măsură, asupra 
rezultatelor muncii instructiv-educative, atât în 
grădiniţă cât şi în şcoală. Aceasta legătură este 
atât de necesară cu cât odată cu creşterea 
continuă a reţelei de instituţii şcolare, devine tot 
mai mare numărul copiilor care intră în şcoală 
după ce au frecventat grădiniţa.  

În realizarea programei clasei pregătitoare, 
învăţătorul trebuie să valorifice experienţa 
copilului, să se sprijine pe cunoştinţele 
dobândite în grădiniţă şi pe percepţiile şi 
deprinderile lui în curs de formare.  

Prin respectarea acestor cerinţe este uşurat 
procesul de adaptare a preşcolarului la noile 
condiţii de viaţă şi activitate în şcoală.  
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între grădiniţă şi şcoală în scopul învăţării şi 
scrierii, Bucureşti, 1978, p.10 

- Revista învăţământului preşcolar,  

nr. 3-4, 2002. 
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Situată pe un circuit 

pedagogic extradidactic, 

serbarea este un eveniment de 

seamă în viaţa copiilor. 

       De ce organizăm serbări? 

Verificăm astfel, de câteva ori 

pe an, dacă micuţii şi-au 

însuşit lucrurile transmise şi le 

dăm posibilitatea de a aplica 

învăţătura din clasă. Cântând, 

dansând, interpretând un rol 

dintr-o scenetă, copilul îşi 

formează şi îşi perfecţionează 

deprinderile artistice. Acestea îl 

vor ajuta să-şi dezvolte gustul, 

dragostea de frumos, aptitu-

dinile pentru arte. Serbările 

contribuie la stabi-lirea unei 

legături între cunoaşterea artei 

şi practicarea ei. 

 
        În această călătorie, 

călăuziţi de zâne, prinţi, pitici, 

cenuşărese, gândul lor 

descoperă binele şi răul, 

dreptatea şi adevărul, învaţă 

să înţeleagă şi să creeze 

frumosul. şi întocmai ca în 

poveşti, unde Cenuşăresei îi 

este dat să devină prinţesă, 

micuţii preşcolari şi şcolari, 

însoţiţi de gazda cea bună - 

educatorul - îşi construiesc 

universul cognitiv, social şi 

afectiv într-un context mereu 

nou, în funcţie de tematica 

abordată. 

        Ca mijloc al educaţiei 

extracurriculare, serbarea 

prezintă marele avantaj de a 

favoriza valorificarea şi 

dezvoltarea experienţelor 

copilului într-un climat nou, 

stimulativ în care are libertatea 

să-şi manifeste interesele, să-

şi exprime impresiile şi trăirile, 

pe baza căutărilor şi eforturilor 

personale, accentul depla-

sându-se cu preponderenţă de 

pe informativ pe formativ.  

        Valenţele educative ale 

serbării constau şi în faptul că 

această activitate permite 

exprimarea, nu numai a 

câtorva copii mai talentaţi într-

un domeniu sau altul, ci a unui 

număr cât mai mare de copii, 

fiecare contribuind, în felul lui, 

la reuşita comună. 

         Pregătirea unei mani-

festări colective, antre-nante 

cum este serbarea, lasă urme 

adânci în sufletul fiecărui copil. 

Participarea la o serbare îi 

uneşte pe copii, îi ajută să se 

împrietenească. Legăturile 

afective dintre ei sunt stimulate 

de emoţii şi interese comune, 

căci reuşita serbării întăreşte 

“colectivul”. În strădania de a 

pregăti şi de a susţine o 

serbare se clădeşte voinţa 

copiilor, se conturează perse-

verenţa, independenţa, curajul 

- copiii învăţă să-şi 

stăpânească emoţiile faţă în 

faţă cu un public numeros şi 

necunoscut. 

        Serbarea - un program 

artistic structurat pe numere 

anunţate de prezentatori - 

prezintă formaţii, solişti, 

dansatori, recitatori, actori, 

alternând genurile. E limpede 

însă că doar o selecţie de 

piese valoroase va putea 

declanşa impresii şi emoţii 

estetice puternice. În această 

ordine de idei, serbarea 

impune şi organizatorului 

competenţe speciale, întrucât 

în cadrul acesteia se 

interferează mai multe domenii 

de cunoaştere ce trebuie să-şi 

armonizeze strategiile, se 

înmănunchează mai multe 

genuri artistice, fiecare cu 

specificitatea şi complexitatea 

sa, ce se cer a fi îmbinate la 

modul optim, în condiţiile în 

care copiii mici obosesc foarte 

repede. De asemenea, pentru 

a realiza spectacolul, 

învăţătorul are nevoie şi de 

cunoştinţe specifice din 

domeniul scenografiei şi al 

regiei. La toate acestea, 

bineînţeles, se mai adaugă 

aşteptările copiilor şi ale 

părinţilor. 

 
       În pregătirea unei serbări 

profilul organizatorului se 

conturează cam în felul 

următor: informat, flexibil, cu 

prof. înv. primar,  
Mariana ALEXANDRU 
Șc. Gim. nr. 2 Bîcu,  
Com. Joița, jud. Giurgiu 
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deschidere la nou, cooperant, 

atent la nevoile părinţilor şi, 

mai ales, caracterizat de cele 

patru importante adjective: 

actual, activ, atractiv, artist -

”cei patru A” cât de originali am 

fi! 

       De-a lungul anilor am scris 

pentru serbări scenete, poezii 

şi povestiri pe care le-am pus 

pe melodii cunoscute din 

repertoriul copiilor. Am 

constatat că, transpunând în 

versuri experienţa de viaţă a 

copiilor, aceştia trăiesc impresii 

vii, învaţă şi interpretează 

textele cu plăcere. De 

asemenea, am compus pentru 

serbări poezii şi texte de 

cântece destinate anume 

copilului (cunoscându-i 

îndeaproape personalitatea, 

calităţile, problemele familiale 

şi evenimentele ce le-au 

marcat). 

        Acest tip de creaţie are un 

impact puternic asupra 

tonusului emoţional al serbării, 

îi impresionează pozitiv, 

deopotrivă, pe copii şi pe 

părinţi. 

        Sub semnul veseliei 

exprimate prin poezie, cântec 

şi dans, organizarea şi 

desfăşurarea serbărilor a fost 

şi va rămâne un moment unic 

pentru cea mai importantă 

investiţie a noastră, COPILUL.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În demersul nostru, 

respectiv metoda deductivă, 

pornim de la menţiunea că 

optimismul pedagogic 

reprezintă “atitudinea de 

încredere în om, în posibilităţile 

de perfecţionare continuă a 

personalităţii umane sub 

influenţa educaţiei... presupune 

elaborarea unei ipoteze 

optimiste asupra fiinţei umane 

şi este expresia umanismului 

în educaţie”. 

 Încrederea este 

“sentimentul de siguranţă faţă 

de cinstea, credinţa sau 

sinceritatea cuiva”. 

 Ilustrul umanist 

renascentrist italian Pico Della 

Mirandola (1463- 1469), 

elogiind omul în lucrarea De 

hominis dignilate, evocă 

încrederea acordată de 

divinitatea omului, încât de 

acesta din urmă depinde 

înălţarea, precum si decăderea 

sa. 

 Direct ori indirect (explicit ori 

implicit), toţi marii pedagogi ori 

gânditori umanişti ai lumii şi-au 

exprimat încrederea în om, în 

capacităţile lui cognitive 

(optimism gnoseologic), 

morale, estetice etc., de a 

surmonta dificultăţile, de a 

mobiliza astfel încât să triumfe 

adevărul, binele, credinţa, 

dreptatea şi frumosul. 

 Încrederea în forţa 

hotărâtoare a educaţiei este 

subliniată şi de teoreticianul 

empirismului (senzualismului) 

John Locke (1632-1704), care 

conchidea că “nouă zecimi 

dintre oamenii pe care-i 

cunoaştem sunt ceea ce sunt, 

buni sau răi, utili ori inutili, 

datorită educaţiei pe care au 

primit-o. Educaţia este aceea 

care determină marile 

deosebiri dintre oameni”. 

 Psihopedagogii – teoreti-

cieni, cît şi practicieni - cunosc 

ca activitatea analitico-sintetică 

şi integratoare a creierului 

(encefalului) stă la baza 

activităţii psihice. Fiecare om al 

şcolii este şi trebuie să fie 

interesat de modul în care se 

produce dezvoltarea creierului 

în octogeneză. 

 Cea mai peremptorie 

creştere a greutăţii creierului 

are loc până la vârsta de 9 ani. 

Doar 4 grame ale creierului 

şcolarului mic de 9 ani îl 

despart pe acesta de adult. În 

octogeneza timpurie, în special 

lobii frontali au o creştere mai 

intensă. 

 Relaţia dintre învăţător şi 

şcolarul mic incumbă încredere 

din partea celui dintâi în 

disponibilităţile biopsihologice 

ale elevului şi respect din 

partea acestuia faţă de 

personalitatea învăţătorului 

său, obiectivată în competenţe 

didactice - proiectare, învăţare, 

predare, evaluare -, încrederea 

şi dezvoltarea unui climat 

educogen democratic, în 

organizarea şi desfăşurarea 

unor activităţi instructiv-

educative şi recreative pe 

prof. înv. primar, Lenuţa MATEI 

Școala Gimnazială Nr. 7, Giurgiu 
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măsura necesităţilor psihice si 

moral-sociale ale şcolilor mici. 

 Există pericolul unei 

încrederi şi respect exagerate - 

şi practica educativă confirmă 

uneori - atât pe orizontală cât 

şi pe verticală. Numai o 

autentică cunoaştere şi o 

autocunoaştere obiectivă pot 

conduce la estomparea acestui 

pericol. 

 Strategiile didactico-

educative - ca modalităţi 

optimale de îmbinare a 

metodelor, mijloacelor, relaţiilor 

dintre învăţător-elev şi formelor 

de organizare a activităţilor 

instructiv-formativ-educative  

pot şi trebuie să conducă, să 

asigure o comprehensiune 

veridică a resurselor de care 

dispune şcolarul mic. 

 Observaţia ştiinţifică, 

convorbirile, chestionarul, 

testele - şi mai ales analiza 

produselor activităţii elevilor 

(compuneri, rezolvări de 

exerciţii şi probleme, compoziţii 

plastice, lucrări practice etc.) - 

fiecare în parte şi-n deosebi 

sintalitatea lor, vor da măsura 

demnităţii şcolarului mic, a 

personalităţii lui ca entitate de 

atribute bio-psiho-socio-

culturale. şcolarii mici pot 

conştientiza faptul că “ 

dificultatea de a învinge trebuie 

să sporească necesitatea de a 

acţiona” şi că nu trebuie să se 

lase supuşi pasivităţii ori să 

dezarmeze în faţa greutăţilor în 

surmontarea diferitelor sarcini 

de învăţare la una ori la alta 

dintre disciplinele şcolare ale 

învăţământului primar. 

Acestea sunt posibile numai 

graţie conştientizării 

posibilităţilor cognitiv formative, 

a dirijării învăţării, respectiv 

ceea ce face învăţătorul “ 

pentru a motiva, a încuraja şi a 

ghida elevii în vederea 

realizării rapide a obiectivelor 

fixate” 

 Cunoaşterea, respectarea şi 

aplicarea principiului 

“sprijinirea pe elementele 

pozitive pentru înlăturarea 

celor negative” este de 

actualitate şi de perspectivă, 

trebuind să anime travaliul şi 

demersul educativ pe paleta 

largă de manifestare a 

acestora. 

Succesul sau insuccesul 

unei acţiuni educaţionale 

depind atât de agentul cât şi de 

obiectul acesteia. 

Relaţia dintre cei doi 

parteneri - de respect şi 

încredere - trebuie să 

prevaleze. Fiecare trebuie să-

şi cunoască şi să respecte 

statutul şi rolul, de a se 

mobiliza la cote axiologice, cât 

mai înalte, de a coopera sub 

auspicii democratice, 

rezonabile, încât efectele 

lucrative ale acestor eforturi să 

se reverse asupra acţiunii 

educaţionale la nivel individual, 

de microgrup şi social. 

În încheierea celor 

semnalate, adăugăm câteva 

cugetări ale iluştrilor 

reprezentanţi ai spiritului uman 

privind atât încrederea cât şi 

neîncrederea dintre oameni. 

- Încrederea şi neîncrederea 

pierd deopotrivă pe 

oameni(Hesiod); 

- Nu te încrede în omul rău 

şi nu te sfătui cu el 

(Theognis); 

- Din cauza încrederii mi-am 

pierdut averea şi prin 

neîncredere mi-am salvat-

o. Dar e greu să le cunoşti 

pe amândouă (Theognis); 

- Nu te-ncrede îndată, până 

nu vei vedea hotărât 

sfârşitul (Phocylides); 

- Încrederea este temelia 

izbânzii (Pancatantra); 

- Să nu se încreadă nimeni 

în duşman, chiar dacă i-a 

jurat că-i va fi prieten 

(Pancantrata); 

- Încrederea în ajutorul din 

afară aduce durere; numai 

încrederea în sine însuşi 

aduce tărie şi bucurie (Fo-

sho-hing-tsam-ching); 

- Fiecare are încredere în 

cei de acelaşi soi cu 

el(Kalidasa); 

- Dacă până şi prostiei i-a 

ajutat adesea încrederea 

în sine, cu atât mai mult 

valorii şi ştiinţei (Gracian); 

- De acela în care mă 

încred să mă ferească 

Dumnezeu; de acela în 

care mă încred, mă voi feri 

eu (La Oxentierna); 

- Încrede-te, dar vezi la cine 

(La Oxintierna); 

- Nu trebuie să crezi în 

oricine..., căci oricine îţi 

poate spune orice 

(Montaigne). 

  

SSSEEERRRBBBĂĂĂRRRIIILLLEEE   ŞŞŞCCCOOOLLLAAARRREEE,,,   
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 Începând cu anul școlar 

2013 -2014, Banca Națională a 

României a demarat, în 

colaborare cu Ministerul 

Educației Naționale, un proiect 

de implementare la nivelul 

învățământului primar a 

disciplinei opționale “Educație 

financiară” prin: 

- semnarea Protocolului de 

colaborare nr. 6/26.11.2013, 

respectiv 10830/25.11.2013 

de către Banca Națională a 

României și Ministerul 

Educației Naționale pe o 

perioadă de 4 ani; 

- aplicarea programei școlare 

pentru disciplina opțională - 

învățământul primar 

“Educație financiară”. 

Programa a fost aprobată 

de Ministerul Educației 

Naționale prin Ordinul nr. 

4887/26.08.2013 al 

ministrului educației. 

 În cadrul proiectului național 

de introducere a educației 

financiare la nivelul învățământ 

primar, una dintre metodele de 

evaluare a acestui demers a 

fost OLIMPIADA MICILOR 

BANCHERI, desfășurată la 

nivel național, concurs aflat în 

Calendarul activităților 

extracurriculare în anul 2015.   

 A venit acum momentul să 

valorificăm experiența 

învățătorilor pentru realizarea 

unei învățări autentice în cadrul 

acestui opțional și să 

împărtășim “noilor veniți” 

exemplele de bună practică 

acumulată deja pentru a aduce 

plusvaloare acestui proiect și a 

creea o strânsă legatură între 

cei implicați. 

 În acest sens, o primă 

activitate a fost  simpozionul 

național din 27 noiembrie 2015 

cu tema “Formarea și 

evaluarea competențelor în 

predarea educației financiare 

la învățământul primar: metode 

și tehnici moderne de predare”, 

la care au participat și cadre 

didactice din municipiul 

Giurgiu. La acest simpozion s-

a realizat un schimb de 

experiență între profesori, în 

domeniul implementării 

disciplinei opționale “Educație 

financiară” la ciclul primar și 

având ca finalitate cunoașterea 

diverselor modalități de lucru, 

strategii de predare a 

disciplinei, abordări transdisci-

plinare ș.a., în scopul obținerii 

performanțelor școlare și al 

dezvoltării unui stil propriu de 

muncă, mai ales, în direcția 

încurajării acțiunilor care permit 

asigurarea calității și inovației 

în educație. 

 Simpozionul a avut două 

secțiuni: 

“Proiect didactic pe teme de 

educație financiară” 

(prezentare PowerPoint); 

“Înregistrarea unei 

lecții/aplicație multimedia”. 

 Ca și în anul școlar trecut, 

dorim să organizăm, în anul 

școlar 2016-2017, unele 

activități specifice, care să aibă 

ca principale obiective: 

- promovarea disciplinei 

“Educație financiară” în 

rândul cadrelor didactice, 

părinților și elevilor; 

- promovarea modelelor de 

bune practici și valorizarea 

muncii în echipă; 

- încurajarea originalității în 

procesul instructiv-educativ; 

- stimularea creativității, 

imaginației și a comunicării 

interdisciplinare; 

- promovarea tehnicilor și 

metodelor moderne de lucru 

cu copiii etc. 

  

prof. înv. primar, Dana-Mihaela CIOBANU, 

inspector școlar pentru învățământ primar, 

I.S.J. Giurgiu 
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La nivelul judeţului Giurgiu în anul şcolar 2015-2016 s-au înscris 

în proiect următoarele unităţi de învăţământ: 

Aspecte de la Conferinţa Internaţională cu tema „Spend smart, live smart”- Experienţe europene în domeniul educaţiei 
financiare, Bucureşti - BNR, 4 februarie 2016 şi de la cursul cu inspectorii pentru învăţământul primar, Sinaia – 10.03.2016 
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 Formarea deprinderilor de scriere corectă 
constituie una dintre primele sarcini ale învățării 
limbii, a cărei împlinire trebuie urmărită cu 
perseverență și fermitate de-a lungul anilor de 
școală. Învățătorii sunt cei dintâi care răspund 
de formarea acestor deprinderi care presupun 
elaborarea unor strategii și modalități practice 
de învățare, în funcție de particularitățile de 
vârstă și intelectuale ale elevilor. Ei trebuie să-i 
ajute pe elevi să-și însușească conștient și 
temeinic cunoștințele care fundamentează 
teoretic deprinderile de scriere corectă, să 
dirijeze și să controleze exersarea aplicării în 
practică a normelor ortografice și de punctuație, 
până la automatizarea activității respective. 
 O datorie majoră a  învățătorului este aceea 
de a-i convinge pe micii școlari de necesitatea 
și importanța învățării scrierii corecte. 
 Bazele deprinderilor ortografice și de 
punctuație se pun concomitent cu învățarea 
citit-scrisului, cu formarea primelor cunoștințe 
lingvistice, apoi se amplifică și se consolidează 
cu treptata însușire a noțiunilor elementare de 
limbă. Aceste cunoștințe și noțiuni constituie 
punctul inițial și fundamental teoretic al 
deprinderilor respective, cele mai multe dintre 
regulile și deprinderile ortografice derivând și 
sprijinindu-se pe cunoștințele de fonetică,  
morfologie și chiar de lexic. 
 Cum aceste cunoștințe se dobândesc treptat 
și progresiv, formarea cunoștințelor și 
deprinderilor ortografice și de punctuație 
urmează același drum. Nivelul și volumul 
cunoștințelor de limbă (condiționate de 
particularitățile de vârstă ale elevilor) determină, 
de asemenea, nivelul constituirii regulilor 
ortografice și de punctuație. 
 Volumul cunoștințelor și deprinderilor 
ortografice, prevăzut pentru fiecare clasă, este 
relativ redus, în schimb, din totalul de ore 
atribuit fiecărei clase, cea mai mare parte este 
afectată activităților practic-aplicative, între care 
un loc foarte important îl ocupă cele care 
vizează formarea, consolidarea și dezvoltarea 
deprinderilor de scriere corectă. 
 Este de la sine înțeles că într-o limbă în care 
normele de scriere se stabilesc ținându-se 
seama de pronunțarea reală a celor mai mulți 
vorbitori, majoritatea problemelor de ortografie 

sunt în același timp probleme de ortoepie și 
invers. Este tocmai cazul limbii române despre 
a cărei ortografie putem spune că este în linii 
mari fonetică, ceea ce înseamnă că scriem în 
general așa cum pronunțăm. 
 Există o multitudine de căi, metode, 
procedee la care recurgem pentru a rezolva 
problema scrierii corecte. Putem îmbina în 
funcție de particularitățile colectivului de elevi pe 
care îl conducem cele două tipuri de metode 
(metode tradiționale și metode moderne).   
 Metode tradiționale 
 Metoda exercițiului - executarea conștientă și 
repetată a unor operații cu scopul dobândirii 
unei deprinderi automatizate sau semi-
automatizate, care vizează activitatea 
educativă, se numește "exercițiu". Exercițiul 
stimulează și menține în formă anumite funcții 
mentale sau motrice. În ceea ce privește 
lingvistica, avem exerciții de analiză fonetică, 
lexicală, morfologică, sintactică, stilistică. În 
interiorul acestora există și alte clasificări: 
exerciții lacunare, sau de completare, 
constructive, de analiză a cazurilor, de analiză a 
funcțiilor, de recunoaștere etc. 
 Tipuri de exerciții folosite în formarea 
deprinderilor ortografice 
 Realizarea unui moment ortografic în fiecare 
lecție - la lecțiile de  limbă și literatură ne 
străduim să găsim un moment în care, legat de 
subiectul lecției, copilul să analizeze și să scrie 
la tablă și în caiete una, două sau mai multe 
ortograme. De exemplu, la orele de literatură, în 
momentul controlului  temei, elevii primesc 
muncă independentă în care cel mai adesea au 
de efectuat exerciții de ortografie. 
 Analiza ortografică - Contactul cu un nou 
fenomen ortografic sau de punctuație trebuie să 
înceapă cu analiza fenomenului. 
 Copierea - Acest exercițiu este folosit pe 
scară largă mai ales în primele două clase, dar 
este necesar și util în clasele a III-a și a IV-a. La 
acest nivel copierea nu mai rămâne un scop în 
sine, ci este întotdeauna însoțită de sarcini 
gramaticale și ortografice. Din punct de vedere 
al ortografiei și punctuației amintim: 
 - copierea unor texte în care elevii trebuie să 
intervină în diferite moduri: să identifice 
fenomenul în discuție subliniind anumite 
cuvinte; 
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 - copierea unui text eliptic în care copiii 
trebuie să completeze spațiile goale cu cuvinte, 
silabe, litere, semne de punctuație în funcție de 
natura subiectului; 
 "Dictarea nu este un exercițiu prea iubit de 
copii, care privesc cu teamă cunoscând reacția 
profesorului la greșeli." 
 De aceea încercați să-i convingeți pe copii că 
dictarea nu este o vânătoare de greșeli, ci un 
bilanț a ceea ce știi, ne arată ce trebuie să 
exersăm în continuare. În dictările folosite am 
stabilit dimensiunile și dificultatea materialului 
ca și viteza de scriere în funcție de vârstă și de 
cunoștințele elevilor. 
 Forma cea mai des folosită este dictarea cu 
explicațiile prealabile sau cu prevenirea 
greșelilor. Dacă în clasa I și a II-a am folosit 
dictarea vizuală în cadrul căreia se analiza 
textul scris pe tablă, se discutau aspecte dificile 
de text, la clasele a III-a și a IV-a, dictarea cu 
prevenirea greșelilor se bazează numai pe 
analiza fonetică a problemelor ortografice și de 
punctuație deci, folosim dictarea fonetică. 
Dictarea cu exerciții prealabile sau cu 
prevenirea greșelilor este cea mai des întâlnită  
în primele două etape ale predării. După cum 
indică însăși chiar denumirea sa, dictarea se 
realizează numai după ce s-au aplicat ori s-au 
lămurit formele ortografice, utilitatea semnelor 
de punctuație cuprinse în text. 
 Autodictarea este un alt exercițiu care poate 
fi folosit cu bune rezultate. 
 Exercițiile structurale - Alături de copieri și 
dictări, de mare eficiență am constatat a fi 
exercițiile structurale. Am ales structuri 
lingvistice care folosesc un anumit scop și le-au 
supus unor operații diferite: de repetiție, 
substituție, transformarea în funcție de scopul 
urmărit. 
 Am ținut seama și de faptul că aceste 
exerciții structurale trebuie să folosească un 
material limitat, cu structuri simple, în care 
regula ortografică să iasă în evidență. De 
asemenea, ele trebuie să fie variate și scurte 
pentru a menține în permanență viu interesul 
elevilor, să fie gradate pentru ca elevul să 
avanseze fără salturi 
 Exercițiile  de repetiție se folosesc  pentru 
corectarea pronunțării și pentru ortografierea 
corectă a cuvintelor ce conțin diftongi sau 
vocale în hiat. 

 Exerciții de creație - se pot folosi foarte des 
și cu multă eficiență exerciții în care se cere 
elevilor să alcătuiască propoziții, texte sau 
compuneri ortografice cu material de limbă dat, 
adecvat diferitelor teme ortografice și de 
punctuație. 
 Ortograma săptămânii - atunci când după 
toate eforturile în exercițiile desfășurate se 
constatată că elevii uită anumite ortograme, se 
apelează la afișarea lor, câte una în cursul unei 
săptămâni. Scrise la dimensiuni care să fie 
vizibile din orice colț al clasei, ilustrate cu 
imagini și exemple de utilizare, ortogramele 
rămân permanent sub privirea copiilor, 
ajutându-i să și le fixeze. 
 Când vorbim despre formarea deprinderilor 
de scriere la nivelul claselor a III-a și a IV-a, 
trebuie să avem în vedere atât respectarea 
regulilor ortografice cât și a celor de punctuație. 
Jocul didactic -"Jocul didactic este o activitate 
cognitivă care asigură o asimilare activă și 
conștientă a noțiunilor, categoriilor, regulilor" (G. 
Beldescu). 
 Jocul didactic "desemnează o activitate 
ludică propriu-zisă, fizică sau mentală, spontană 
și urmărită prin ea însăși, fără utilitate imediată, 
generatoare de distracție, de plăcere și de 
reconfortare" (Ion Cerghit). 
 Copierea este unul dintre exercițiile cele mai 
frecvent folosite în practica școlară. Larga sa 
utilizare își găsește justificarea  în faptul că 
implică asocierea analizatorului vizual cu cel 
motor, a percepției vizuale corecte a modelului 
cu acțiunea de reproducere a acestuia. 
Exercițiile de copiere pot fi simple sau 
creatoare, potrivit particularităților de vârstă și 
principului didactic de la simplu la complex. 
 Dictarea de control  urmărește să verifice 
nivelul cunoștințelor și deprinderilor elevilor, să 
dezvăluie greșelile și cauzele și să intervină la 
timp pentru cuvenitele remedieri. La dictarea de 
control se recurge numai după acumulare unor 
cunoștințe teoretice și după alte exerciții, adică 
după studierea unei teme, a unei unități de 
învățare, la sfârșit de semestru. 
 Dictarea selectivă constă în scrierea numai a 
unor cuvinte sau grupe de cuvinte, stabilite de 
învățător și a căror ortografiere se urmărește a 
fi consolidată și verificată. Astfel de dictări se 
folosesc mai ales în momentul fixării, al repetării 
curente, ca și atunci când se urmărește 
înlăturarea unei greșeli tipice înregistrate în 
scrisul elevilor. 
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 Dictarea creatoare sau liberă constă  din 
transcrierea unui text citit mai întâi de învățător, 
în fața clasei, pentru ca elevii să ia cunoștință 
de el. Textul este apoi dictat pe mici fragmente 
logice, alcătuite din câte trei patru propoziții. 
Neputând reține și, deci, transcrie întocmai 
acele fragmente, elevii le reproduc liber 
conținutul, într-o formulare proprie înțelegerii 
fiecăruia. 
 Autodictarea constă în transcrierea din 
memorie a unui text în proză sau mai ales în 
versuri. Ca să dea rezultate exercițiul trebuie 
pregătit din vreme și foarte minuțios. Astfel, într-
o lecție de limbă sau de lectură, textul prezentat 
de învățător pentru autodictare va fi analizat 
atât din punct de vedere  al conținutului cât și al 
formei, insistând în mod special pe aspectul 
gramatical, ortografic și pe punctuație. 
 Metode moderne 
 Strategiile didactice interactive care au la 
bază desfășurarea învățării prin cooperare oferă 
elevilor ocazia de a lucra împreună, într-un 
climat colegial de întrajutorare și de sprijin 
reciproc. 
 Grupul dă posibilitatea testării ideilor, 
revizuirii opiniilor și dezvoltării inteligenței 
interpersonale. Grupurile de învățare prin 
cooperare - nu reprezintă scopuri în sine, ci 
mijloace pentru atingerea obiectivelor. Fiecare 
elev învață mai bine în grup decât ar învăța de 
unul singur. 
 Dintre metodele moderne putem folosi: 
 Brainstorming-ul (sau asaltul de idei) 
reprezintă formularea a cât mai multor idei - 
oricât de fanteziste ar putea părea acestea - ca 
răspuns la o situație enunțată, după principiul 
"cantitatea generează calitatea". Conform 
acestui principiu, pentru a ajunge la idei viabile 

și inedite este necesară o productivitate creativă 
cât mai mare. 
 Ciorchinele este o metodă de brainstorming 
neliniară care stimulează găsirea conexiunilor 
dintre idei. 
 Turul galeriei - presupune evaluarea 
interactivă și profund formativă a produselor 
realizate de grupuri de elevi. 
 Cubul - metoda presupune explorarea unui 
subiect, a unei situații din mai multe 
perspective, permițând abordarea complexă și 
integratoare a unei teme. Pe fețele cubului sunt 
scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, 
asociază, aplică, argumentează. 
 Mozaicul - presupune învățarea prin 
cooperare la nivelul unui grup și predarea 
achizițiilor dobândite de către fiecare membru al 
grupului unui alt grup. Ca toate celelalte metode 
de învățare prin cooperare și aceasta 
presupune următoarele avantaje: 
 Metoda cadranelor 
 Elevii sunt organizați în patru grupe. Fiecare 
grupă primește o fișă cu patru sarcini pe care le 
rezolvă. Ca formă de evaluare se poate apela la 
metoda intitulată “Turul galeriei". După ce 
posterele sunt expuse, elevii realizează un tur, 
încercând să rețină cât mai multe din ideile 
colegilor. Se poate reveni la posterul inițial și 
completa dacă este nevoie. 
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 1. Rolul problemelor în învățarea matematicii 

 Privitor la importanța rezolvării de probleme 

în studiul matematicii, Polya arată într-un articol 

[1]: "Rezolvarea problemelor a fost baza 

învățământului încă de pe timpul papirusului 

Rhind. Opera lui Euclid poate fi considerată că 

o contribuție pedagogică ce constă în disecarea 

geometriei în diferite probleme ușor de dominat. 

După parerea mea problemele sunt și astăzi 

baza învățământului matematic." 

 Putem afirma că rezolvarea de exerciții și 

probleme reprezintă factorul decisiv în învățarea 

matematicii în învățământul preuniversitar. 

 Problemele constituie motivul, mijlocul și 

scopul învățării matematicii [2]. Motivul 

deoarece acestea suscită curiozitatea elevilor și 

impun acomodarea cu teoria care ajută la 

rezolvare. Mijlocul deoarece studiul exclusiv al 

teoriei nu poate certifica în ce masură a fost 

însușită creativ teoria. Scopul deoarece 

majoritatea elevilor învață matematica pentru a 

face față examenelor / T.U. / evaluărilor 

naționale etc., în aceste cazuri baza fiind 

rezolvarea de probleme. Iată câteva aspecte 

care definesc rolul problemelor în învățarea 

matematicii [1]: 

 - Problemele intervin direct în formarea 

noțiunilor. 

 Prin varietatea lor problemele contribuie la 

delimitarea sferei noțiunilor și chiar la 

înțelegerea lor. Piaget nu este singurul care a 

enunțat părerea că înțelegerea completă 

presupune "reinventarea" teoriei de către elevi. 

Este adevărat că anumite segmente ale teoriei, 

unele definiții, procedee, metode, pot fi refăcute 

prin exemplificări date de elev sau prin 

rezolvarea de probleme. Astfel spus, 

problemele trebuie să aibă și caracter de 

exemple, prin care se umple sfera noțiunii și de 

contraexemple prin care se delimitează sfera. 

 - Prin situații problema se anticipează și se 

provoacă introducerea teoriei. 

 Pentru a capta interesul elevilor și a-i antrena 

în activitatea de instruire atunci când se predă o 

temă nouă, este indicat că profesorul să 

prezinte mai întâi problema practică, situația 

care a provocat studierea ei prin mijloace 

matematice. În felul acesta se poate atinge un 

obiectiv esențial: sporirea motivației învățării. 

Profesorul poate să regizeze un dialog punând 

întrebări de încurajare de genul: "cum credeți că 

s-ar putea…", "căutați cateva variante posibile 

ale…" etc. Pedagogii susțin că astfel de incitări 

și răspunsurile respective au o valoare 

formativă mai mare decât recepționarea 

cuminte de către elevi a explicațiilor de tip 

monolog venite din partea profesorului. Aparent 

necesitatea acestor demersuri motivaționale 

scade cu vârsta, în realitate însă, la clasele 

mici, noțiunile teoretice fiind puține și simple, 

aplicațiile teoriei sunt prezentate practic 

concomitent cu însăși teoria; motivația este mai 

utilă la elevii mari, care în lipsa unor explicații 

privind importanța capitolului/lecției în alte 

capitol ale matematicii sau în alte domenii, ar 

putea să întrebe: "…la ce ne folosește?". 

 - Prin rezolvarea problemelor se face 

controlul însușirii teoriei 

 Simpla reproducere a unor definiții, reguli, 

formule, tehnici de calcul etc. de către elevi nu 

asigură verificarea completă a recepționarii de 

către aceștia a mesajului transmis prin predare. 

Paradoxal, deși uneori elementele formale ale 

unei definiții nu pot fi reproduse de către elevi, 

totuși aceștia pot aplica noțiunile respective în 

rezolvarea problemelor. 

 Reproducerea teoriei reprezintă doar primul 

nivel pe care urmează să se cladească deplina 

înțelegere care se verifică de obicei prin 

posibilitatea de a aplica teoria, adică prin 

rezolvarea de probleme. Este clar că nu toate 

tipurile de probleme au aceleași valențe de 

verificatori ai teoriei, o posibilă ierarhizare a 

acestora fiind următoarea: 

 - exerciții de aplicare numerică și/sau literală 

a unor algoritmi, relații, formule, teoreme; 
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 - recunoașterea unor exemple și 

contraexemple, exerciții de clasificare; 

 - construirea unor exemple și contraexemple; 

 - probleme cu grade tot mai sporite de 

dificultate din capitolul respectiv; 

 - probleme de sinteză. 

 Rezolvarea problemelor are că efect 

formarea de priceperi și deprinderi, dezvoltarea 

capacităților de investigare și a creativății. 

 Matematica școlară este privită de mulți ca o 

excelentă gimnastică a minții care ordonează și 

disciplinează gândirea, chiar dacă de cele mai 

multe ori în orele de matematică nu se rezolvă 

probleme cu aplicabilitate directă în practică, ci 

problemele rupte de realitate, care servesc 

parcă doar pentru a înainta în tainele 

matematicii. 

 "A ști să rezolvi o problemă este o 

îndemânare practică - o deprindere - cum este 

înotul, schiul, cântatul la pian care se poate 

învăța prin imitare și exercițiu." [5] 

Aceasta activitate își are propriile legi de 

dezvoltare. În esență putem remarca două 

niveluri în învățarea rezolvării problemelor: 

 - formarea priceperilor; 

 - formarea deprinderilor. 

 Tot Polya afirmă că nu exista "o cheie 

magică" prin care s-ar deschide toate ușile și ar 

rezolva toate problemele, ci se pot da doar 

unele sfaturi de abordare a rezolvării. "Dacă 

vreți să învățați să rezolvați probleme trebuie… 

să rezolvați probleme." [5] O posibilă etapizare 

a procesului de rezolvare este următoarea [6]: 

enunț; cum gândim; ideea; soluția. Practica a 

demonstrat faptul că de multe ori se învață mai 

cu folos prin rezolvarea de probleme… 

rezolvate. Acest lucru nu se referă la 

memorarea rezolvării, ci la reluarea rezolvării pe 

altă cale sau rezolvarea cu ajutorul unor 

variante îmbunătățite ale rezolvării inițiale. 

Satisfacția găsirii importanței unei ipoteze sau a 

unui amănunt, bucuria "iluminării" rezolvitorului, 

este foarte mult ajutată de recepționarea 

rezolvării inițiale. Nerezolvarea unei probleme 

sau rezolvarea ei după mai multe încercări 

eșuate se poate dovedi mai utilă pentru 

formarea priceperilor decât rezolvările directe, 

care în afară de satisfacția succesului imediat s-

ar putea să nu lase alte urme care să poata fi 

folosite și la alte probleme. Așa cum constată H. 

Banea în "Metodica predării matematicii" totuși 

la clasa, profesorul dorește și apreciază 

rezultatul corect obținut direct și repede, 

incercările greșite, ezitările fiind în general 

sancționate. 

 Formarea deprinderilor ține de însușirea unor 

automatisme. Din punct de vedere metodic 

apare contradicția între trebuința de a face 

multe exerciții pentru formarea acestor 

deprinderi și grija de a nu cădea în rutină, în 

formalism. Aceleași manevre ale gândirii 

(descompunerea problemei, verificări pe 

parcurs etc.) se fac în viteză și în mod 

"inconștient". Exerciții și probleme analoage 

pentru repetarea metodei sau procedeului 

(pentru imprimarea în memorie), gradarea 

dificultăților în mod excepțional (variații aproape 

insensibile ale exercițiilor și problemelor în 

primele etape, diferențieri mari în ultimele), 

probleme "contrare" (care să vehiculeze 

contraexemple), probleme combinate care fac 

legătura între capitolul care se exersează și alte 

capitole în care rezolvările sunt deja deprinse, 

toate acestea converg spre un program de 

formare a deprinderilor. 

 - Problemele contribuie la asigurarea 

caracterului interdisciplinar al matematicii. 

Însăși denumirea ariei curriculare "matematică 

și științe" sugerează importanța matematicii ca 

disciplină de bază pentru alte discipline: fizica, 

chimia, biologia, ca să nu mai vorbim de 

disciplinele tehnice - toate se bazează mai mult 

sau mai puțin pe calcule matematice, pe 

metode și algoritmi de rezolvare a problemelor. 

Cu siguranță, niciun profesor de matematică nu 

a fost ocolit de reproșurile colegilor care predau 

aceste discipline, reproșuri ce vizează 

incapacitatea unor elevi de a efectua diverse 

operații, calcule, sau de a transpune în relație 

matematică un fenomen. Dar aceste priceperi, 

deprinderi pe care colegii respectivi le consideră 
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că fiind inexistente, de cele mai multe ori se 

dovedesc a fi din categoria acelor 

deprinderi/priceperi pe care elevii ar fi trebuit să 

le dobândească cu ceva ani în urmă. De aceea 

putem sesiza doua aspecte: 

 1. probabil că la momentul respectiv nu s-a 

pus accent pe rezolvarea de exerciții/probleme 

suficient de multe astfel încât să se asigure 

formarea la elevi a priceperilor și deprinderilor 

corespunzătoare; 

 2. uneori se regăsesc în programele școlare 

neconcordanțe între unele materii, în sensul că, 

de exemplu, profesorul de fizică trebuie să 

predea o lecție care se bazează pe elemente 

matematice pe care însă elevii nu le-au învățat 

încă. 

În raport cu alte materii, matematica prezintă un 

handicap în ceea ce privește puterea de 

atracție. Arta profesorului de matematică trebuie 

să se evidențieze și din această perspectivă, în 

sensul că găsirea unor aplicații din domeniile 

atractive pentru elevi ar avea că rezultat 

transferarea și asupra matematicii a atractivității 

acestor materii. 

 

 2. Strategii de rezolvare a problemelor 

 O definiție simplistă a noțiunii de strategie de 

rezolvare de probleme este cea dată de Gagne 

[4]: "un ansamblu de reguli de selectare și 

combinare a regulilor extrase din volumul de 

cunostințe." Strategia stabilește în același timp 

și ordinea de prioritate a folosirii acestora, 

precum și modificarea sau operarea în alt mod 

a lor. 

 Dacă ne referim la paradigma lui D. P. 

Ausubel și F. B. Robinson, mai putem spune că 

strategia indică pașii necesari reducerii golului. 

Procedeele euristice determină linia directoare 

a rezolvării problemei, adică strategia, iar 

detaliile, verigile prin care se realizează 

rezolvarea, definesc tactica. Strategia și tactica 

sunt cele doua elemente esențiale ale unui plan 

de rezolvare a unei probleme. [4] 

 În rezolvarea problemelor distingem planuri 

sistematice (complete) și planuri euristice 

(probabiliste). Planul complet presupune o 

explorare sistematică a tuturor posibilităților, 

astfel că după un număr finit de pași să se 

ajungă la rezultat. Acestui plan îi corespunde o 

strategie completă sau algoritmică. În principiu, 

un plan algoritmic, exhaustiv, conduce sigur la 

soluție, dar de obicei numărul pașilor este atât 

de mare încât este greu de realizat, uneori chiar 

imposibil. În cazul unui plan euristic, recurgem 

la procedee prin care scurtăm activitatea de 

căutare și reducem numărul de încercări, 

verificând doar ipotezele cu probabilitatea de 

aplicabilitate cea mai mare. 

 În general, o strategie algoritmică reprezintă 

o înlănțuire secvențială de etape desfășurate 

sistematic într-o ordine prestabilită, standard, și 

care conduce în mod cert la rezolvarea unei 

probleme. Strategiile de tip algoritmic își au 

rostul lor în rezolvare: cunoscând anumite relații 

între necunoscute și datele problemei, acest 

fapt ne scutește de descoperiri repetate. Există 

însă numeroase situații, mai ales în problemele 

de demonstrat, în care regulile concrete de 

rezolvare nu sunt cunoscute de elev, nefiind 

încă descoperite. "Un bun rezolvitor de 

probleme se apropie de soluția unei probleme 

pe cale euristică și abia apoi o prezintă 

algoritmic." [2] O bună strategie este în același 

timp economică: 

 - reduce la minimum numărul de încercări 

necesare; 

 - coordonează încercările după plauzibilitate, 

după timpul solicitat (în rezolvarea unei 

probleme se caută metoda mai simplă, mai 

directă, și apoi se trece la sortarea altor 

procedee). 

 De altfel, acestea sunt funcțiile euristicii - 

disciplina care reunește procedeele menite să 

conducă la descoperire și invenție. În acest 

sens, Kuliutkin constată că de fiecare dată când 

se analizează strategiile de rezolvare a 

problemelor ele nu sunt nici pur standardizate, 

nici pur euristice, dar uneori pot fi, cu 

precădere, euristice sau algoritmice, în funcție 

de natura situației problematice, iar I. Manzat 

este de părere că între limitele extreme ale 
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algoritmului și euristicului se interpune o gamă 

întinsă de forme intermediare, mixte. [4] 

 Deoarece cunoașterea este un proces și nu 

un produs, elevul nu trebuie confundat cu o 

"mica bibliotecă vie", ci trebuie învățat să 

participe la procesul care face posibilă crearea 

de cunoștințe, să gândească el însuși 

matematic, să privească fenomenele într-o 

ierarhie a învățării. Dacă sunt asigurate 

condițiile interne necesare rezolvării problemei, 

elevul este capabil să rezolve în funcție de 

indicațiile furnizate și de capacitatea să 

intelectuală. Aceste condiții sunt următoarele: 

[4] 

 1. alăturarea regulilor care urmează să fie 

îmbinate pentru a ajunge la soluție; 

 2. actualizarea regulilor aferente, prin 

îndrumări verbale sub forma unor întrebări cu 

rol de a stimula această actualizare; 

 3. dirijarea gândirii pe anumite direcții, atât 

prin îndrumări verbale furnizate din exterior, cât 

și prin autoinstrucțiuni. 

 Îndrumările verbale cu rol de corectare a 

rezultatelor trebuie să fie exprimate (traduse) în 

același mod utilizat de elevi în încercările lui de 

rezolvare a problemelor (activ, iconic, simbolic). 

Așadar, este foarte important pentru 

desfașurarea procesului rezolutiv ca elevul să-și 

adreseze lui insuși îndrumări, adică 

"autoinstrucțiuni" cum le numește Gagne. Astfel 

de reguli de autoinstruire sunt numite strategii 

(sau reguli) supraordonate, care ne indică 

modalitați de combinare a regulilor extrase din 

volumul de cunoștințe. Strategiile care ghidează 

rezolvarea problemelor sunt "independente" de 

conținut, se referă la modul general de 

comportare a elevului indiferent de ceea ce 

studiază el. 

 Pe lângă aceste strategii mai există o 

varietate de strategii folosite în învățare pe care 

Gagne le clasifică în: [4] 

 - strategii pentru starea de pregătire: atenție, 

motivație, statut cognitiv 

 - strategii de stocare și reconstituire; 

 - strategii de elaborare a ipotezelor etc. 

 Exemple de astfel de strategii sunt furnizate 

de metodele și procedeele euristice aplicate 

direct sau apelate prin întrebări care au și rol 

mobilizator și de menținere a unei tensiuni 

benefice rezolvării problemelor. Aceste 

îndrumări verbale se transmit de obicei prin 

conversație euristică, metoda care determina 

elevii "la investigație prin efort personal de 

căutare în sfera informațiilor existente deja în 

mintea lor" [3]. Însă, așa cum afirmă Polya, 

"profesorul trebuie să ajute, dar nici mult și nici 

prea puțin, astfel că elevului să-i revină o parte 

rațională din muncă." 

 Conversația euristică poate pune în acțiune 

procese psihice afectiv-motivațional-volitive ale 

rezolvitorului prin formulări ca: 

 - "Să ne imaginam o problema înrudită!" 

 - "Să modificăm problema dată pentru a 

obține una mai simplă pe care să o putem 

rezolva!" 

 - "Se poate obține rezultatul și pe altă cale?" 

 - "Putem utiliza acest rezultat la rezolvarea 

altei probleme?" 

În privința tipurilor de întrebări pe care 

profesorul le pune în sprijinul elevului, acestea 

se clasică în mai multe moduri. Astfel, Cerghit 

susține ideea că în cadrul conversației euristice 

trebuie să existe un echilibru între cele două 

tipuri de întrebări: [3] 

 - de verificare a memoriei:  

  a) de tip reproductiv: "ce este?", "ce ați 

avut?" 

  b) de tip reproductiv-cognitiv: "care este?", 

"ce?", "când?" 

 - de stimulare a gândirii: "ce ne spune…?", 

"cum aplicăm?", "la ce ne este util/ă?". 

 Din păcate predomină încă în practica unor 

cadre didactice întrebările de tip reproductiv-

cognitiv în detrimentul celor productiv-cognitive 

de tipul "de ce?". Așa cum menționează 

Cerghit, pentru solicitarea operațiilor superioare 

ale gândirii sunt folosite formulări de tipul: "de 

ce?", "cum?". Trecerea de la descriptivul 

"cum?" la cauzalul "de ce?" o realizează 

întrebările de descoperire de tip euristic. 
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 O altă clasificare a tipurilor de întrebări, 

realizată tot de Cerghit, este următoarea: [3] 

 - întrebări convergente: îndeamnă la analize, 

comparații, sinteze corespunzătoare unei 

gândiri de același tip; 

 - întrebări divergente: exersează gândirea pe 

traiectorii originale; 

 - întrebări de evaluare: necesită emiterea de 

judecăți de valoare, de anticipare. 

Concluzia importantă este că strategiile care 

ghidează rezolvitorul sunt esențiale în 

rezolvarea problemelor, indiferent de conținutul 

problemei: "Pentru a fi un adevărat rezolvitor de 

probleme, individul trebuie să-și fi însușit o 

mulțime de deprinderi intelectuale organizate." 

este ceea ce afirmă Gagne. [4] "… după ce ne-

am convins că elevul înțelege teoremele 

fundamentale, cel mai eficient mod de abordare 

de către profesor a rezolvării problemelor este 

să predea strategii care să se aplice la clase 

importante de probleme (…), iar de la un punct 

încolo, nemaidispunând de strategii de-a gata, 

vor fi nevoiți să și le elaboreze ei înșiși" este 

ideea lui Ausubel. [4] 

În categoria strategiilor care ghidează 

rezolvarea problemelor cuprindem îndrumările 

de orientare a gândirii, care tind să 

îmbogățeasca cu timpul repertoriul de strategii 

cognitive ale rezolvitorului. Acestea însă se 

realizează prin exersarea rezolvării atât de 

probleme creative, cât și de rutina. 

Îmbunatățirea capacității rezolutive a 

problemelor creative se reflectă în câteva 

abilități: 

 - a căuta reprezentarea corectă a problemei; 

 - a fi conștient de varietatea tehnicilor de 

atac ale problemei (care include în primul rând 

cunoașterea unor procedee euristice); 

 - a fi conștient atât de spațiul problemei, cât 

și de blocul de operatori pentru a te deplasa cu 

ușurinta în spațiul stărilor; 

 - a te feri de pericolul fixității funcționale. 

Strategiile care ghidează rezolvarea 

problemelor nu trebuiesc confundate cu 

strategiile rezolutive. Acestea din urmă sunt 

cele pe care elevul și le formează în procesul 

instruirii sau și le elaborează, cu sau fără 

sprijinul celor de ghidare a căutării euristice și a 

altor elemente de organizare cognitive date, și 

cuprind: 

 - procedeele euristice; 

 - procedee de rezolvare a problemelor tipice 

domeniului de cunoaștere; 

 - scheme complexe de interferență. 

 Bineințeles că strategia rezolutivă reflectă 

într-o oarecare măsură și efectele strategiei de 

ghidare, dar în niciun caz nu se poate pune 

semnul egal între cele două categorii deoarece 

o strategie rezolutivă ia naștere pe baza acțiunii 

mentale din partea rezolvitorului asupra unor 

conținuturi științifice. 
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 Şcoala noastră a participat 

la derularea unor activităţi de 

responsabilitate socială în 

cadrul Programului Naţional 

Olimpiadele Kaufland, 

organizat şi sponsorizat de 

Compania Kaufland România 

şi organizat, în parteneriat cu 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

şi Cercetării Ştiinţifice şi 

Asociaţia Şcoala de Valori, 

Bucureşti. 

 Competiţia s-a desfăşurat în 

perioada 15 septembrie 2015 - 

16 martie 2016 şi a fost 

deschisă tuturor instituţiilor de 

învăţământ public din 

România, de la grădiniţe până 

la licee. 

 În cadrul Programului au 

existat 2 etape de premiere: 

“Top Hărnicuţi - a inclus 

primele 100 de instituţii şcolare 

care au realizat activităţi 

multiple până la data de 30 

noiembrie 2015, fiind premiate 

cu câte 2.000 euro. Şcoala 

noastră a beneficiat de acest 

premiu, aflându-se pe locul 59. 

“Top Fruntaşi - a inclus cei mai 

consecvenţi 103 participanţi, 

cărora le-au fost acordate 3 

categorii de premii (locul 1 – 

40.000 euro, locul 2 – 30.000 

euro, locul 3 - 101 participanţi 

X 20.000 euro). Premiile au 

fost acordate în funcţie de 

punctajul obţinut în clasament 

până la data de 29 februarie 

2016.  

 Au participat 1 190 instituţii 

de învăţământ din toată ţara, 

şcoala noastră regăsindu-se 

pe locul 71, ceea ce a dus la 

situarea pe unul dintre cele 

103 locuri care au fost 

premiate. 

 Au fost desfăşurate multiple 

activităţi: 

 1. Mediu înconjurător 

(Ecologizare - Plantare - Eco-

bricolaj - Reciclare deşeuri) 

 2. Sport şi sănătate 

(Competiţii sportive - Stil de 

viaţă activ - Sport şi nutriţie - 

Pacheţelul sănătos - Dinţi 

frumoşi şi sănătoşi - 

Cumpărături inteligente) 

 3. Creativitate şi tradiţii 

(Dans şi muzică - Creaţii 

literare - Design vestimentar - 

Teatru - Tradiţii) 

 4. Ştiinţă, cultură educaţie 

(Proiecte inovative, soluţii 

practice - Civilizaţi în trafic - 

Prim-ajutor - Orientare 

profesională - Vizite  

informative - Vizite culturale - 

Educaţie financiară - Internet). 

 Şcoala noastră a 

demonstrat, prin implicarea 

elevilor şi a profesorilor, că a 

derulat un parteneriat trainic şi, 

prin activităţile întreprinse, au 

demonstrat că sunt o 

adevărată echipă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Educaţie financiară 

 

 

Educaţie financiară 
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 Orientare profesională 

Teatru 

 
Competiţii sportive 

Dinţi frumoşi şi sănătoşi 

Competiţii sportive 

 
Eco-bricolaj 

Eco-bricolaj 
Protejarea resurselor 

Vizite culturale 

 

Vizite culturale 
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Vizite culturale 

Pacheţelul sănătos 

Orientare profesională 

Expoziții interne Prim-ajutor 

 
Stil de viață activ 

 

Plantare 

Cumpărături inteligente 

Design vestimentar 

Sport și nutriție Reciclare deșeuri 
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 Din cauza dezvoltării organismului pe 

multiple planuri, mai ales datorită creşterii 

plasticităţii scoarţei cerebrale şi mobilităţii 

proceselor nervoase de excitaţie şi inhibiţie 

sporesc posibilitatea de îmbunătăţire a tuturor 

calităţilor motrice şi în special a vitezei, mai ales 

la 12 ani la fete şi 13 ani la băieţi. 

 La 12 ani viteza fetelor este mai mare decât 

a băieţilor, urmând ca, progresiv, aceştia să-şi 

sporească indicii de viteză, depăşind treptat 

fetele. Acest proces evolutiv durează până în 

jurul vârstei de 14-15 ani. Ca urmare a 

dezvoltării a aparatului locomotor, concomitent 

cu viteza, îndemânarea progresează evident, 

fapt pentru care pubertatea este denumită 

vârsta îndemânării. Datorită disproporţiilor 

dintre diferitele segmente ale corpului în 

efectuarea exerciţiilor fizice se remarcă 

stângăcia, însă disponibilităţile pentru 

îmbunătăţirea îndemânării sunt totuşi 

crescute atunci când se dezvoltă simultan cu 

simţul orientării în spaţiu, care la 12 - 13 ani se 

apropie de cea a adultului. 

 Mobilitatea are cele mai scăzute valori la 12-

13 ani la fete şi 13-14 ani la băieţi, fapt care 

face ca mişcările să nu fie executate cu 

amplitudine corespunzătoare, ceea ce impune 

măsuri speciale în cadrul lecţiilor. 

 Prin îmbunătăţirea calităţii muşchilor şi mai 

ales a laturii funcţionale ce condiţionează 

viteza, sporeşte capacitatea de forţă în regim 

de viteză sub forma detentei (forţa explozivă). 

 Se măreşte şi capacitatea de efort static 

moderat, în raport cu greutatea corporală, mai 

ales la băieţi, începând cu 13-14 ani, care după 

această vârstă depăşesc substanţial fetele. 

 Capacitatea de rezistenţă este scăzută mai 

ales sub forma ei de rezistenţă cardio-

vasculară, ceea ce impune o acţionare 

sistematică pentru dezvoltarea ei. Se va acţiona 

de preferinţă asupra rezistenţei în regim de 

forţă sau viteză, care să angajeze grupele 

musculare mari (spate, membre superioare, 

membre inferioare) şi să permită activitatea 

nestingherită a aparatului cardio-respirator fără 

a-l solicita la posibilităţile sale maxime. 

 La fete rezistenţa este mai scăzută decât la 

băieţi, cu toate că şi la aceştia comparativ cu 

alte vârste, ea se situează la valori scăzute. 

 În privinţa calităţilor motrice la elevii din ciclul 

gimnazial, mai ales la 12-14 ani, trebuie 

menţionat faptul că se impun măsuri metodice 

atente în procesul de dezvoltare a forţei şi 

rezistenţei. 

 În ceea ce priveşte motricitatea, aceasta nu 

prezintă deosebiri esenţiale între băieţi şi fete, 

ci numai unele particularităţi care trebuie luate 

în considerare pentru o tratare diferenţiată. 

 Aceste particularităţi se referă la gradul de 

motricitate al mişcărilor, economicitatea 

acestora, cursivitatea, tempoul, expresivitatea. 

Băieţii au înclinaţii către exerciţiile de forţă, 

efectuate uneori cu repezeală, în timp ce fetele 

preferă mişcările expresive executate pe 

muzică, care tind către acurateţea tehnică. 

Alergarea este deprinderea cea mai larg 

aplicată, desfăşurându-se în mod deosebit în 

activitatea neorganizată faţă de cea organizată, 

care solicită însă destul de puţin din acest punct 

de vedere. Volumul alergării scade însă o dată 

cu înaintarea în vârstă, fapt ce trebuie prevenit 

de profesori, prin crearea obişnuinţei de a 

alerga. 

 În privinţa aruncărilor, acestea sunt 

accesibile în mod deosebit băieţilor care spre 

sfârşitul ciclului gimnazial deprind bine 

prof. Gabriel DĂNEŢ 
Şcoala Gimnazială Nr.5 Giurgiu 
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mişcarea de azvârlire, în timp ce fetele 

efectuează mai bine prin împingere.  

 Săriturile nu se execută cu eficienţă 

corespunzătoare, bătaia este puternică, zborul 

nefiind pe măsura acesteia. Se impune astfel 

lucru pentru dezvoltarea detentei la membrele 

inferioare, necesară la săriturilor în lungime, 

înălţime, pe aparate şi peste aparate. Important 

în efectuarea lor este coordonarea dintre 

mişcările segmentelor corpului, precum şi 

pentru învăţarea aterizărilor elastice. 

 La acest ciclu de învăţământ există mari 

disponibilităţi în ceea ce priveşte însuşirea unor 

procedee specifice ramurilor de sport şi mai 

ales jocurilor sportive. Deci, învăţarea rapidă a 

unor ramuri de sport constituie o sarcină 

prioritară a educaţiei fizice. 

 Pubertatea este etapa începutului maturizării 

psihice a copilului. În strânsă legătură cu 

importantele modificări morfo-funcţionale apar 

însemnate transformări şi în viaţa psihică. 

Percepţiile devin mai depline, capătă un 

pronunţat caracter de selectivitate, orientarea 

spaţială şi temporară se perfecţionează 

considerabil, suferind influenţa proceselor 

gândirii. 

 În activităţile cognitive se manifestă net 

predominarea celui de-al doilea sistem de 

semnalizare. Puberul este capabil să opereze 

cu noţiuni cu un grad mare de abstractizare, 

manifestă interes şi curiozitate pentru teorie, 

pentru explicarea fenomenelor a atenţiei, deşi 

în unele faze ale pubertăţii este deosebit de 

instabilă şi fluctuabilă.  

 Apar importante modificări pe plan afectiv. 

Ele sunt determinate nu numai de 

transformările biologice, dar şi de implicaţiile ce 

decurg din integrarea socială. 

 Datorită disconfortului biologic, puberul se 

caracterizează printr-o conduită irascibilă, 

relativ conflictuală, prin labilităţi afective, stări 

de excesivă timiditate sau exuberanţă, stări 

capricioase ce se dezvoltă pe un fond de 

independenţă fluctuant. Creşte interesul pentru 

propria persoană, pentru lumea sa interioară, 

apar relativ frecvent stări de neîncredere în 

propriile posibilităţi. 

 Se dezvoltă calităţile voinţei; manifestă 

dorinţă de autoafirmare, de impunere a 

propriilor hotărâri. Apar forme de autoeducare 

în scopul cultivării capacităţilor considerate 

ideale. “ştacheta” aspiraţiilor este ridicată tot 

mai sus, deşi motivele sunt încă foarte instabile. 

Se dezvoltă intens simţul responsabilităţii. 

 

 

 

 

 
 

Motto: Toţi avem părţi din portretul dascălului 

bun, dar depinde de noi cum le valorificăm 

pentru elevi, pentru părinţi, pentru colegi, pentru 

societate”. 
 

 Proiectarea, înainte de toate, înseamnă 

viziune, adică înţelegerea finalităţilor educaţiei 

şi a provocărilor la nivel european, naţional, al 

şcolii, dar şi o imagine coerentă referitoare la 

rolul disciplinei şi la modul cum poate fi aceasta 

abordată în clasă. Proiectarea didactică 

înseamnă personalizare, deoarece atunci când 

proiectează, profesorul trebuie să ţină seama 

de misiunea şcolii, de nevoile şi interesele reale 

ale elevilor săi, dar în acelaşi timp dascălul are 

şansa unor alegeri personale, influenţate de 

preferinţele metodologice ori de valorile 

educaţionale proprii. Proiectarea presupune 

capacitatea cadrului didactic de a se 

documenta, de a gândi la un nivel superior şi de 

detaliu al parcursului didactic, de a avea o 

gândire strategică şi tactică. Activitatea de 

proiectare didactică seamănă cu o activitate 

Prof., Janina Carmen BUDURU 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Frăteşti, jud. Giurgiu 
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care necesită elaborarea unui plan, a unui 

proiect.  

 Proiectarea este o activitate de concepţie, în 

care competenţele cognitive şi creative ale 

profesorului sunt solicitate la maximum.  În 

cadrul proiectării didactice profesorul are 

libertatea să ia decizii, să-şi personalizeze 

demersurile în funcţie de interpretarea pe care 

o dă programei, în funcţie de propriile opţiuni 

metodologice, dar mai ales în funcţie de profilul 

clasei la care lucrează. Dascălul trebuie să aibă 

capacităţi de transfer al trăirilor încât să facă la 

clasă ceea ce vor elevii, dar, de fapt, să facă 

ceea ce şi-a propus el. Ca dascăl, trebuie să ştii 

ce-i bucuria unui copil, ce-i tristeţea lui, ce-i 

sărăcia şi neputinţa, ce-i speranţa şi umilinţa, 

ce-i nepăsarea şi altruismul, ce-i lovirea şi 

mângâierea.  

 Proiectarea didactică se asemănă cu 

proiectarea unei călătorii (se stabilesc scopul 

călătoriei, obiectivele urmărite, cine participă la 

călătorie, cât timp este alocat fiecărei activităţi, 

ce pregătiri sunt necesare, traseul şi evaluarea 

a ceea ce s-a realizat). În cadrul proiectării 

didactice se stabilesc finalităţile urmărite prin 

predarea disciplinei, rezultatele aşteptate 

(competenţe, valori şi atitudini) se stabilesc 

conţinuturile folosite, resursele umane şi 

materiale, timpul alocat, se stabilesc strategiile 

şi metodele utilizate (ordonarea parcursului 

didactic, conceperea activităţilor de învăţare) şi 

nu în ultimul rând se stabilesc metodele şi 

instrumentele care ne ajută să observăm cât şi 

cum au evoluat elevii, cât şi cum a reuşit 

profesorul să facă din ceea ce şi-a propus. 

Proiectarea didactică ne ajută să nu gândim 

separat fiecare lecţie şi să urmărim doar 

conţinuturile pe care le avem de parcurs la un 

moment dat, ci să urmărim contextul în care se 

integrează orice unitate de învăţare şi orice 

lecţie.  

 Cadrul didactic trebuie să ştie unde vrea să 

ajungă cu elevii lui, să stabilească ordinea în 

care parcurge conţinuturile şi modul în care le 

poate combina, să ştie prin ce mijloace poate 

realiza obiectivele propuse, să facă o analiză a 

resurselor umane şi materiale de care dispune, 

să stabilească strategiile didactice pe care le va 

utiliza, să conceapă modalităţile prin care vor 

evalua elevii şi cum îţi va autoevalua propria 

activitate. Maria Montessori spunea: “Să nu-i 

educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. 

Această lume nu va mai exista atunci când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne va permite să ştim 

cum va fi lumea lor, atunci să-i învăţăm să se 

adapteze”. Anticiparea caracteristicilor şcolii de 

mâine care să aibă ca finalităţi pregătirea 

absolvenţilor pentru “a fi” şi “a deveni”  pentru 

autonomie, a constituit sursă de criterii pentru 

redefinirea obiectivelor şi finalităţilor ciclurilor, 

treptelor, obiectelor de învăţământ. Nu este 

suficient ca elevul “să ştie”, ci trebuie abilitat 

cum să facă să ştie, adică  “să ştie să înveţe”, 

să ştie ce să facă cu ceea ce a asimilat, să ştie 

să gândească pentru a soluţiona situaţii 

problematice în contexte noi.  

 Abordarea interdisciplinară este o modalitate 

de acţiune şi gândire ce se impune în 

învăţământ pentru realizarea sarcinilor ce-i 

revin în pregătirea elevului pentru integrarea cu 

succes în societate. Un nou model de învăţare, 

de predare sau de organizare ar fi “Centrarea 

activităţii pe elevul care învaţă, nu pe profesorul 

care predă”. Acest fapt nu diminuează ci 

sporeşte rolul şi responsabilitatea cadrului 

didactic care provoacă, declanşează, dirijează 

învăţarea creând situaţiile şi sarcinile de 

învăţare. În acest fel profesorul are posibilitatea 

să selecţioneze, să utilizeze raţional, deliberat, 

creator, mijloacele şi strategiile didactice, care 

să garanteze într-un procent tot mai mare, 

eficienţa învăţării (o învăţare motivantă, ritmică 

şi sistematică, fără eforturi inutile, 

declanşatoare de satisfacţii şi încununată de 

efecte pozitive pentru experienţa de viaţă şi 

personalitatea elevului). Informaţiile 

descoperite, dobândite de elevi sub îndrumarea 

profesorului nu au ca finalitate depozitarea lor 

în memorie, ci pot fi utilizate în etapele 

următoare ale învăţării, în practică sau în viaţă.  
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 Calitatea procesului educativ poate fi 

caracterizată prin răspunsul pe care fiecare îl 

poate da  cerinţelor de genul: Spune ceea ce 

faci, fă ceea ce spui, dovedeşte ceea ce ai 

făcut, descrie sistemul tău de calitate, fă acest 

sistem să funcţioneze, analizează, optimizează, 

implementează, centralizează, caracterizează 

elementele sistemului, certifică sistemul. 

Importantă este învăţarea care permite 

adaptarea optimă în condiţii diverse de viaţă.  

 Şcoala nu este o fabrică, iar elevul nu este 

un produs. Este dificilă măsurarea productivităţii 

şi a rezultatelor. Creşte importanţa indicatorilor 

calificativi: politeţea, grija pentru client, calmul şi 

răbdarea. Managementul calităţii totale vizează 

crearea unei culturi a calităţii, acţiunea cheie 

fiind, în acest context, îmbunătăţirea continuă. 

Noile programe de studiu, combinate cu o mai 

bună calificare a profesorilor vor duce la o 

reuşită sporită a elevilor la examenele şi la 

şanse mai mari de a-şi găsi mai repede  un loc 

de muncă. 

 În egală măsură a devenit importantă în 

contextul actual, capacitatea conducerii şcolii 

de a atrage şi de a administra eficient resursele 

oferite de comunitatea locală, de alte 

organizaţii.   

 În ultimii ani se vorbeşte tot mai mult despre 

curriculum integrat. Proiectarea didactică a 

curriculumului şi organizarea învăţării în 

concordanţă cu strategiile didactice se 

centrează pe principiile învăţării prin cercetare 

şi prin descoperire, bazat pe o viziune globală 

şi constructivistă asupra lumii înconjurătoare.  

 Abordarea transdiscilinară este centrată pe 

viaţa reală, pe problemele importante, 

semnificative, ce apar în context cotidian şi 

afectează viaţa oamenilor. Este semnificativ 

faptul că un profesor care acţionează ca 

permisiv creează condiţiile pentru învăţarea 

activă, colaborativă. Învăţarea activă, 

participativă este şansa învăţării pe termen 

lung.  

 În noile circumstanţe, calitatea în educaţie a 

fost denumită un proces de îmbunătăţire 

continuă a sistemului educaţional pentru 

atingerea stării optime în devoltarea personală, 

socială, fizică şi intelectuală a fiecărui copil. 

Managerii şcolari au responsabilitatea de a 

căuta oportunităţi de îmbunătăţire pentru 

fiecare proces şi serviciu oferit de şcoală.  

 Sociologul american Alvin Toffer a spus: 

“Analfabetul de mâine nu va fi cel care nu ştie 

să citească, ci cel care nu a învăţat cum să 

înveţe”. Într-o societate în schimbare este 

absolut necesar pentru oricine să înveţe a 

învăţa. Pentru aceasta este nevoie şi mai mare 

de educaţie pentru cercetare, pentru gândire 

critică şi reflexivă asupra incertitudinilor şi 

dificultăţilor vieţii într-o societate globală cu o 

cerere constantă, pentru receptivitate la 

schimbare. Acest lucru poate fi realizat dacă 

managerul şi-a exercitat cu profesionalism  

sarcinile ce-i revin. În orice organizaţie 

educaţională, rolul managerului este 

fundamental, acesta fiind cel care prin 

atitudinile, practicile şi valorile promovate poate 

transforma o şcoală într-o instituţie dinamică. 

Iosifescu în 2001 spunea: “directorul este 

poarta prin care măsurile de reformă  trec uşor  

sau mai greu acolo unde trebuie de fapt să 

ajungă - adică la profesori sau elevi “.  

 Calitatea de lider a directorului este 

considerată fundamentală pentru ca o şcoală 

să fie considerată eficientă. Managementul 

înseamnă să faci lucrurile cum trebuie, iar 

leadership înseamnă să faci ceea ce trebuie. 

Managerul gestionează, organizează, liderul 

are viziune. În timp ce managerul generează 

ordine, organizare, liderul creează şi provoacă 

schimbarea, trasează direcţii nu doar obiective, 

stabileşte direcţii nu doar agende, caută noi 

resurse, nu le alocă raţional doar pe cele 

existente.  

 Schimbările care au loc în societatea 

contemporană, puternica tendinţă de 

globalizare, nivelul înalt al dezvoltării ştiinţifice 

şi tehnice, creşterea valorii de întrebuinţare a 

muncitorilor, cerinţa de servicii de foarte bună 
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calitate, toate acestea  impun şi schimbarea 

şcolii, a rolului ei. Managerii şcolari au 

responsabilitatea de a căuta oportunităţi de 

îmbunătăţire pentru fiecare proces şi serviciu 

oferit de şcoală.  

Liderul unei organizaţii, cu viziunea unei 

schimbări constructive, are ca scop stabilirea 

unei direcţii ce implică adaptarea strategiilor 

aferente. Diversitatea activităţilor şi a 

obiectivelor, a intereselor membrilor unei 

organizaţii solicită un efort din partea 

managementului.  

 La nivelul şcolii, părţile interesate în luarea 

deciziilor sunt: elevii, părinţii, angajatorii, 

administraţia locală, alte grupuri şi instituţii 

(biserica, ONG etc).  Educaţia este de calitate 

dacă este utilă, valorioasă pentru beneficiar şi 

dacă îl mulţumeşte pe acesta.  

 Stabilirea şi respectarea unor principii ale 

calităţii, sunt esenţiale pentru orice organizaţie 

care doreşte să ofere produse sau servicii de 

calitate.  

 

 J. Dewey spunea: “Adevăratul dascăl este 

caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă 

în armonie cu minţile elevilor săi, trăind 

împreună dificultăţile şi victoriile intelectuale 

deopotrivă”. 
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 Pe parcursul acestui an şcolar se desfăşoară 

la Şcoala Gimnazială “Savin Popescu” Giurgiu 

două proiecte de parteneriat adresate elevilor 

de gimnaziu: unul  în colaborare cu Direcţia de 

Sănătate Publică Giurgiu şi celălalt cu Muzeul 

Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu. Primul 

proiect are în vedere sănătatea copiilor, un 

adevărat tezaur în zilele noastre, când tentaţiile 

culinare deloc sănătoase pândesc la tot pasul şi 

fac ca aportul de fructe şi legume proaspete să 

nu mai fie luat în seamă prea serios, proiectul 

de parteneriat orientează pe cei mici implicaţi 

spre activităţi în cadrul cărora ei mănâncă în 

mod concret sănătos. Numărul de participanţi 

este destul de mare- 54 de elevi- mai mult decât 

încântaţi să participe activ la activităţile 

proiectului. “Un fruct pe zi”, “Minunile toamnei”, 

“Fructe sănătoase pe masa de Crăciun” - sunt 

doar câteva dintre activităţile lunare stabilite în 

cadrul proiectului. 

 

 De menţionat este şi faptul că un accent 

deosebit se pune şi pe sport în cadrul 

parteneriatului, elevii fiind încurajaţi să facă mai 

multă mişcare dar să şi ecologizeze mediul 

înconjurător. Interesul şi plăcerea cu care 

participă copiii sunt considerabile, mai ales că 

ecologizarea le dă sentimentul plăcut al utilităţii.  

 Cel de al doilea proiect este unul care se 

referă la cultură, informaţie, educaţie “Muzeul - 

punte de legătură între trecut, prezent şi viitor” 

şi are ca scop principal familiarizarea elevilor cu 

experienţele oferite de muzeu ce permit o 

înţelegere clară şi completă a trecutului. Muzeul 

devine astfel o sursă de învăţare practică şi 

extrem de plăcută, o oportunitate de formare şi 

dezvoltare a elevilor, aflaţi într-o etapă de 

dezvoltare a evoluţiei lor. 

 

 Nu în ultimul rând, parteneriatul pune accent 

mai ales pe dezvoltarea sentimentelor de 

patriotism şi demnitate, dar şi pe dezvoltarea 

gândirii, a capacităţii de a analiza şi compara 

evenimente istorice pentru a le forma 

participanţilor convingeri despre lumea în care 

trăim, strâns legată de o istorie care nu va fi 

uitată.  Parteneriatul presupune vizite la muzeu, 

crearea unui album fotografic, expoziţii de 

pictură, decorarea claselor cu fotografii rezultate 

în cadrul activităţilor.  

  

 

prof., Irina IVAN, Şc. Gim."Savin Popescu" Giurgiu 
prof., Ionica GHERVASE, Şc. Gim. "Savin Popescu" Giurgiu 
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 În perioada august -noiembrie 2015 la 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Letca Nouă s-a derulat 

proiectul POSDRU- “Şcoala este şansa mea. 

Pevenirea şi corectarea parăsirii timpurii a 

şcolii”. Acest proiect reprezintă o iniţiativă a 

Ministerului Educaţiei, care vine în întâmpinarea 

unei probleme des întâlnită în comunităţile 

defavorizate: abandonul şcolar. 

 Proiectul a abordat problematica părăsirii 

timpurii a şcolii sub două aspecte 

complementare, cel remedial şi aspectul 

preventiv. Cel remedial vine în sprijinul 

persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala, 

fiind de tipul “A doua şansă”, iar cel de 

prevenţie se adresează elevilor în situaţii de risc 

prin abandon şcolar, de tipul “Şcoală după 

şcoală.” 

 Deoarece scăderea abandonului şcolar 

precum şi reducerea riscului de părăsire 

timpurie a şcolii sunt probleme care au stat 

întotdeauna în atenţia conducerii şcolii şi a 

comunităţii locale din comuna Letca Nouă, 

stabilirea grupului ţintă în vederea demarării 

proiectului nu a fost un lucru dificil. 

 În cadrul programului “A doua şansă” au fost 

formate trei grupe, fiecare grupă având 25 de 

cursanţi cu vârste cuprinse între 14 şi 45 de ani. 

Printre aceştia s-au aflat şi persoane care au 

păşit pentru prima dată pragul unei şcoli. Pe 

chipul lor se putea citi emoţia, emoţie ce o 

regăsim la fiecare copil în prima zi de şcoală. La 

sfârşitul celor patru luni de cursuri, în urma 

aplicării evaluărilor scrise şi orale conform 

METODOLOGIEI PRIVIND ORGANIZAREA 

PROGRAMULUI “A DOUA ŞANSĂ” - 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, Anexa 1 la ordinul 

Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 5248/31.08.2011 toţi cursanţii au 

promovat modulul. 

 În paralel, s-a desfăşurat şi programul 

“Şcoală după şcoală”, acesta având un rol 

preventiv cu scop de a acorda sprijin specific 

elevilor aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii, 

ca urmare a semnalelor de avertizare timpurie 

primate. Grupul ţintă este alcătuit din copii 

proveniţi din familii sărace, monoparentale, 

respectiv ai căror părinţi nu au experienţa 

educaţiei de bază, lucru des întâlnit în comuna 

Letca Nouă. 

 Având în vedere faptul că una din pricipalele 

cauze ale abandonului este reprezentată de 

neimplicarea părinţilor în activitatea şcolară a 

copilului, au fost organizate sesiuni de formare 

la care au participat părinţii copiilor care au 

format grupul ţintă. În urma acestor sesiuni, 

părinţii au conştientizat că trebuie să le acorde 

acestor copii şansa la educaţie. 

 În ceea ce priveşte cadrele didactice 

implicate, acestea au parcurs noi experienţe 

profesionale menite să contribuie la dezvoltarea 

profesională, la creşterea calificării personalului 

care lucrează cu persoane aflate în situaţia de 

risc de părăsire timpurie a şcolii sau de 

abandon şcolar, transformându-le, pe această 

tematică, în persoane resursă la nivelul unităţii 

de învăţământ şi la nivelul Inspectoratului 

Şcolar Judeţean. 

 Având în vedere specificul grupului ţintă al 

proiectului, respectiv persoane care au 

abandonat şcoala şi elevi supuşi riscului de 

părăsire timpurie a şcolii, o concluzie importantă 

este aceea că implicarea părinţilor în viaţa şcolii 

şi în procesul de învăţare poate contribui la 

dezvoltarea capacităţii de învăţare a întregii 

comunităţi din comuna Letca Nouă, nu numai a 

comunităţii şcolare. 

 

 

prof. Claudius LUCAN,  

Şc. Gimnazială Nr.1 Letca Nouă 
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 Abstract 
 Atitudinile sunt influenţate de valori şi sunt 
dobândite din aceleaşi surse ca şi valorile: 
prieteni, profesori, părinţi, şi persoane model 
(idoli). Atitudinile se concentrează pe anumiţi 
oameni sau obiecte, pe când valorile au o 
focalizare mai generală şi sunt mult mai stabile 
decât atitudinile. “Angajaţilor ar trebui să li se 
permită participarea la decizii” este o valoare; 
sentimentul pozitiv sau negativ faţă de postul 
ocupat când participarea este permisă este o 
atitudine. Atitudinile influenţează rezultatele 
organizaţiei, prin urmare interesează şi o serie 
de metode pe care le putem folosi pentru a 
modifica atitudinile elevilor. 
1. Conceptul de atitudine 
În sens figurat, atitudinea evocă conduita 
adoptată în anumite împrejurări (atitudinea 
incalificabilă a cuiva) sau la psihologia 
particulară a subiectului (atitudinea sa 
rezervată). 
Definiţiile date de psihologi integrează aceste 
semnificaţii modificându-le însă sensul. Ei 
vorbesc de o stare mentală ce predispune la a 
acţiona într-o anumită manieră atunci când 
situaţia implică prezenţa reală sau simbolică a 
“obiectului” spre care se îndreaptă această 
acţiune. 
Cunoscând atitudinea unui individ cu privire la 
un “obiect” dat: maşină, patron, sindicate se 
poate prevedea cu o anumită probabilitate 
comportamentul faţă de acest obiect, dar şi faţă 
de alte situaţii ce implică diverse aşteptări. Din 
acest punct de vedere conceptual de atitudine 
este o construcţie ipotetică şi nu un dat 
nemijlocit observabil. El este un instrument 
conceptual integrative pentru a explica structura 
relativ stabilă a personalităţii unui individ. 
Această structură cuprinde trei componente 
fundamentale aflate în strânsă interacţiune [1]:  

- componenta cognitivă (sau evaluativă) are în 
vedere ansamblul cunoştinţelor noastre; 

- componenta afectivă (sau emoţională): 
ansamblul stărilor de spirit, sentimente, 
pasiuni; 

- componenta conativă (sau 
comportamentală) ce pune accent pe 
intenţia de a acţiona. 

 1. Componenta cognitivă a atitudinii evocă o 
cunoştinţă, un sistem de idei, diverse credinţe 

referitoare la obiectul acestei atitudini. Aceste 
credinţe pot prezenta mai multe caracteristici: 
- ele pot fi adevărate sau false fără ca această 
situaţie să aibă incidenţă asupra atitudinilor 
noastre deoarece modul nostru de a vedea 
lumea este mai important decât realitatea 
faptelor evocate; 
- ele pot fi simpliste, primare, uşor contradictorii 
sau dimpotrivă, solide, complexe şi bine 
argumentate 
 2. Componenta emotivă. Ne place sau nu o 
anumită persoană, un anumit grup, o anumită 
situaţie...Emoţiile apar în faţa unei persoane 
sau a evocării sale etc. Ele pot fi caracterizate 
prin următoarele: 

- tonalitatea lor favorabilă sau defavorabilă. 
Anumite persoane sau situaţii ne fac să 
reacţionăm pozitiv, într-un sens agreabil. 
Altele ne neliniştesc declanşând reacţii 
negative. 
Manifestările favorabile sau nefavorabile 
trebuie deco-dificate în interiorul culturii din 
care fac parte, a sistemului de norme şi 
valori împărtăşit de grupul respectiv. 

- superficialitatea sau intensitatea lor. Există 
emoţii trecătoare, uşor de stăpânit şi fără 
consecinţe. Altele se apropie de stres şi 
antrenează reacţii puternice ce pot să ajungă 
la angoasă sau şoc emoţional. 

 3. Componenta conativă sau compor-
tamentală. Avem în vedere atât acţiunea 
comportamentală cât şi predispoziţiile pentru 
acţiune. Se vorbeşte pe bună dreptate de 
mobilizarea fizică şi psihică. Atitudinea are 
întotdeauna o funcţie anticipativă, anunţând 
conduita ce va urma. În felul acesta atitudinile 
facilitează integrarea în viaţa socială, permiţând 
ajustări anticipate ale conduitelor 
interpersonale. 
 În toate situaţiile amintite constatăm strânsa 
interdependenţă între ideologie, convingere şi 
atitudine. Pentru G. Rocher, ideologia este “un 
sistem de idei şi reprezentări ce descriu, 
explică, interpretează sau justifică situaţia unui 
grup sau a unei colectivităţi şi care, bazându-se 
pe anumite valori, propune o orientare precisă a 
acţiunii grupului sau colectivităţii respective”.  
 Găsim în această definiţie principalele 
componente ale atitudinii: aspecte cognitive, 
afective, conative. Ca şi atitudinea, spune 
Rocher, “ideologia poate fi radicală sau 
conservatoare, extremistă sau moderată, 

prof. dr. Lucica-Viorica ABABEI, 
Casa Corpului Didactic Giurgiu 
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totalitară sau liberală, ea poate propune 
schimbări sau menţinerea statu-quo-ului” 
Deşi puţini profesori ar contesta premisa că 
există anumite trăsături ce ţin de caracter şi 
personalitate cu o probabilitate mai mare decât 
altele de a duce la o gândire mai bună, 
formarea acestor atitudini constituie o 
provocare şi mai mare decât dezvoltarea 
capacităţilor care le susţin. Există totuşi lucruri 
pe care profesorii pot să le facă pentru a-i ajuta 
pe elevi să dobândească atitudini şi convingeri 
care să îi facă să gândească în mod autentic 
[2]. Profesorii pot:  
 - să modeleze atitudini precum curiozitatea 
şi deschiderea într-o mulţime de contexte şi la o 
mulţime de discipline;  
 - să recompenseze demonstrarea nesoli-
citată a unei atitudini. Dacă observă că un elev 
re-gândeşte un punct de vedere, pot indica 
faptul că aceasta este o caracteristică a unei 
gândiri bune. Atunci când elevii apelează la 
umor pentru a continua să lucreze la un proces 
dificil, pot menţiona acest lucru pentru restul 
clasei;  
 - să creeze o cultură a şcolii şi a clasei în 
care gândirea bună este apreciată şi atitudinile 
şi convingerile care contribuie la o gândire bună 
sunt preţuite.  
Tishman şi Perkins (1992) descriu o metodă de 
instruire explicită pentru predispoziţiile de 
gândire:  
 - Oferirea de exemple ale unei predispoziţii 
într-o varietate de contexte.  
 - Conceperea unor interacţiuni elev - elev şi 
elev - profesor care necesită dezvoltarea 
predispoziţiei.  
 - Predarea directă a predispoziţiei, oferind 
indicii lingvistice adecvate, precum “Am o minte 
deschisă sau închisă?” sau “Ar trebui să-mi 
asum riscul în cazul ăsta?”  
Ştim că elevii tind să înveţe ceea ce ştiu că va fi 
evaluat. Dar cum poţi evalua o convingere sau 
o atitudine? La prima vedere, poate părea o 
sarcină imposibilă să evaluezi la un elev 
flexibilitatea gândirii, empatia sau dorinţa de a 
căuta motive întemeiate. Totuşi, cei mai mulţi 
profesori nu au nicio problemă în a evalua alte 
feluri de atitudini, cum ar fi respectul faţă de o 
autoritate sau onestitatea. Nu există niciun 
motiv pentru care să nu adăugăm unele sau 
toate atitudinile şi convingerile legate de 

gândire alături de cele pe care le evaluăm în 
mod normal, fie prin observare sau altă metodă. 
Elevii pot utiliza portofolii sau jurnale pentru a-şi 
demonstra deprinderile mentale, pentru a arăta 
că sunt atenţi, conştienţi. Desigur, nu-i poţi da 
unui elev un 7 pentru curiozitate, dar poţi cu 
siguranţă să comentezi despre faptul că 
aceasta nu este evidentă. Iar aceste tipuri de 
comentarii reflectă valoarea pe care o atribui 
acelor atitudini care sunt critice pentru o bună 
gândire. 
2. Dezvoltarea de valori şi atitudini în cadrul 
disciplinelor din aria curriculară Matematică şi 
Ştiinţe 

Predarea ştiinţelor a luat în considerare în 
special domeniul cognitiv, care accentuează 
înţelegerea, construirea deprinderilor de înalt 
nivel, dezvoltarea deprinderilor metacognitive, 
designul mediilor de învăţare bazate pe tematici 
sau interdisciplinaritate. Lipsa mijloacelor şi 
tehnicilor de evaluare ale domeniului afectiv, 
care să informeze asupra atingerii obiectivelor 
afective şi lipsa înţelegerii faptului că, nu există 
o relaţie automată între cunoştinţe şi 
comportament, a condus la ignorarea 
domeniului afectiv. 
 Cum remarca Piaget, “la nici un nivel, în nici 
o stare, chiar şi la adulţi, nu putem găsi un 
comportament sau o stare care este pur 
cognitivă, fără elemente ale afectivului, şi nici o 
stare pur afectivă, fără un element cognitiv 
implicat” [3].. 
 Comportamentul şi atitudinile unei persoane 
sau unui grup sunt determinate de valorile sale/ 
lor specifice. Asimilarea de cunoştinţe şi 
formarea de competenţe sunt realizate cu o 
eficienţă mult mai mare dacă acestea au drept 
scop atingerea unor valori. Există valori 
specifice fiecărui individ, valori comune 
majorităţii oamenilor, valori specifice unui 
domeniu de gândire sau acţiune şi valori 
comune mai multor astfel de domenii. 
Prezint, mai jos, valorile şi atitudinile dezvoltate 

în cadrul disciplinei Ştiinţe, şi un exemplu de 

activitate prin care încerc să dezvolt la elevii 

mei unele din aceste atitudini.  

- Respect pentru rigurozitatea manifestată în 

procesul de investigare şi în cunoaştere, în 

general 

- Interes pentru datele obţinute prin metoda 

ştiinţifică şi pentru aprecierea critică a 

limitelor acestora 

continuarea din pagina anterioară 
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- Disponibilitatea de a con-sidera ipotezele ca 

enunţuri care trebuie verificate (testate) 

- Disponibilitatea de a depăşi propriile 

convingeri, în scopul dobândirii unei viziuni 

obiective asupra problematicii studiate 

- Flexibilitate în privinţa punctelor de vedere 

proprii confruntate cu date noi, argumentate 

- Respect faţă de propria persoană, faţă de 

ceilalţi şi faţă de mediu 

- Interes pentru ameliorarea continuă a 

propriilor perfor-manţe în domeniul cunoa-

şterii ştiinţifice 

- Scepticism faţă de genera-lizări 

nefundamentate pe observaţii verificabile şi 

repetabile 

Sarcina de lucru: Daţi un test elevilor 

dumneavoastră, apoi completaţi următoarele 

afirmaţii cu cel puţin trei aspecte care reies din 

aceste teste.. 

Unii dintre elevii mei sunt interesaţi de materia 

pe care o predau, deoarece: 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

3. …………………………………………………. 

Unii dintre elevii mei nu sunt atraşi de materia 

pe care o predau, fiindcă: 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

3. …………………………………………………. 

Justificare: Am aplicat testul unei clase a X-a, 

profilul umanist. În urma testului, aplicat unui 

număr de 20 elevi, din 25 ai clasei (5 elevi au 

fost absenţi), am constatat următoarele: 

 1. La întrebarea “Unii dintre elevii mei sunt 

interesaţi de materia pe care o predau?” au 

răspuns 10 elevi (50%). 

Aspecte desprinse: 

 - este o materie interesantă 

 - le place modul în care profesorul predă 

această materie 

 - le place atmosfera de la oră 

 2. La întrebarea Unii dintre elevii mei nu sunt  

interesaţi de materia pe care o predau,, au 

răspuns tot 10 elevi (50%). 

Aspecte desprinse: 

 - nu au baza pentru studiul chimiei, formată 

din gimnaziu 

 - este o materie grea 

 - nu le este de folos în meseria pe care şi-o 

vor alege. 

 Atitudinile dezirabile desprinse sunt cele de 

respect faţă de sine şi de profesor, toleranţă, 

adevăr. 

 Aceste atitudini pot fi dezvoltate prin 

încurajarea elevilor să studieze, prin motivarea 

acestora (notare, apreciere verbală) 

 Atitudinile indezirabile des-prinse sunt cele 

de lipsă de interes, spirit critic la adresa 

materiei şi a profesorului, lipsa dorinţei de 

informare. 

 Sunt convinsă că aceste atitudini s-ar 

schimba (pozitivare), dacă orele s-ar desfăşura 

într-un laborator de chimie. De asemenea 

consider că în gimnaziu, ar trebui insistat mai 

mult pe dezvoltarea deprinderilor şi fixarea 

cunoştinţelor teoretice de bază, fără de care, la 

liceu, elevii nu pot continua studiul chimiei. 

 Un alt factor, esenţial aş putea spune, este 

numărul redus de ore/ săptămână, prevăzut în 

Planul Cadru (o oră pe săptămână) şi programa 

destul de încărcată pentru acest număr de ore. 

Chimia fiind o ştiinţă experimentală, frumuseţea 

şi utilitatea ei reies din activitatea practică, care 

lipseşte de cele mai multe ori, datorită timpului 

alocat predării cunoştinţelor teoretice. 

 

4. Bibliografie 
[1] http://www.contabilizat.ro/file/cursuri_de_perfectionare 

[2] http://www97.intel.com/ro/ProjectDesign/ThinkingSkills 

[3] C. Cocoş, Pedagogie, Polirom, Iaşi, 1996
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 Patrula de reciclare este un program naţional 

realizat de Asociaţia Română pentru Reciclare - 

RoRec în parteneriat cu Primăriile şi/sau 

Inspectoratele şcolare Judeţene din judeţele în 

care Primăriile şi Asociaţia RoRec colaborează, 

prin implementarea de campanii de colectare a 

deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice (DEEE) şi în vederea creării unei 

infrastructuri coerente de colectare a acestui tip 

de deşeuri.  

 Asociaţia Română pentru Reciclare - RoRec 

este o entitate non-profit formată de unsprezece 

dintre cei mai cunoscuţi fabricanţi europeni de 

electrocasnice cu activitate în România. 

Asociaţia RoRec este membră a WEEE Forum, 

organizaţia pan-europeană a sistemelor 

colective non-profit de gestionare a deşeurilor 

de echipamente electrice şi electronice. 

 Patrula de reciclare se desfăşoară sub forma 

unui program educaţional de protecţie a 

mediului, centrat pe colectarea şi reciclarea 

deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice în unităţile de învăţământ, pentru a 

contribui la atingerea obiectivelor cantitative 

impuse de normele europene, anume de 4 

kilograme/locuitor anual. Conform legislaţiei 

europene, fabricanţii de echipamente electrice 

şi electronice sunt direct responsabili de 

produsele lor şi după ce acestea îşi încheie 

ciclul de viaţă, devenind deşeuri. 

 
 Din categoria deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice (DEEE) fac parte: 

aparate electrice, electronice sau 

electrocasnice, lămpi, neoane, corpuri de 

iluminat, care trebuie să fie reciclate; astfel se 

pot recupera materiale utile cum ar fi metalele, 

sticla, plasticul, care mai pot fi folosite. Unele 

componente din majoritatea acestor produse 

pot conţine materiale periculoase precum 

plumb, mercur, arseniu şi cadmiu. Aceste 

substanţe toxice nu reprezintă o problemă 

pentru cei care utilizează aparatele conform 

scopului pentru care au fost create, însă vor 

polua consistent mediul înconjurător, dacă sunt 

aruncate laolaltă cu alte deşeuri. Deşi aceste 

echipamente reprezintă un procent redus din 

totalul deşeurilor unei comunităţi (5-6%), ele 

trebuie colectate şi reciclate corect, deoarece: 

- aceste produse au în componenţa lor 

elemente nocive pentru mediu şi sănătatea 

populaţiei; 

- conţin fracţii ce pot fi recuperate şi 

reintroduse în industrie, ca materii prime 

secundare, pentru a preveni exploatarea 

iraţională a resuselor primare, căci gradul de 

valorificare poate ajunge la 93% cu 

tehnologii de reciclare performante. 

 
 Liceul Tehnologic “Miron Nicolescu” Giurgiu 

a participat pentru prima dată la acest program 

în ediţia 2012-2013 a “Patrulei de reciclare” (20 

septembrie 2012 - 15 mai 2013). Pentru 

activităţile pe care le-am organizat şi coordonat 

în cadrul acestui proiect educaţional, am primit 

premiul pentru “Cel mai activ profesor 

coordonator” (ediţia 2013) la nivelul judeţului 

Giurgiu. Dintre activităţile organizate amintesc:  

- Felicitarea de Crăciun a Patrulei de reciclare; 

- Amenajarea în şcoală a Centrului de 

colectare DEEE şi crearea panoului Patrulei 

de reciclare; Locul  DEEE nu este în casă; 

- Educaţie ecologică pentru colectarea DEEE; 

Trimite DEEE la centrul de colectare.   

PPPAAATTTRRRUUULLLAAA   DDDEEE   RRREEECCCIIICCCLLLAAARRREEE   –––       
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 Experienţa dobândită la prima participare ne-

a îndemnat să ne înscriem şi la ediţia 2013-

2014 a “Patrulei de reciclare” (14 octombrie 

2013 - 15 mai 2014). La finalul acestei ediţii 

Asociaţia RoRec a acordat premiul pentru “Cea 

mai activă patrulă” din judeţul Giurgiu Liceului 

Tehnologic “Miron Nicolescu” (ediţia 2014). La 

această ediţie patrula de reciclare a liceului a 

organizat următoarele activităţi: Curăţenia de 

iarnă; DEEE pleacă ... la centru de colectare; 

Resursele sunt limitate, să colectăm DEEE; 

Educaţie ecologică cu Patrula de reciclare; 

Trimite DEEE la plimbare. 

 Liceul Tehnologic “Miron Nicolescu” Giurgiu 

a participat şi la ediţia 2014-2015 a programului 

educaţional de mediu Patrula de reciclare (18 

septembrie 2014 - 15 mai 2015). Membrii 

patrulei şcolare au organizat diverse activităţi, 

cum ar fi: Patrula de reciclare - program 

educaţional naţional; Reamenajarea Centrului 

de colectare DEEE şi a panoului Patrulei de 

reciclare; De ce DEEE?; Curăţenia de 

primăvară; DEEE la reciclare. şi la ediţia 2015 

Asociaţia RoRec a acordat patrulei de reciclare 

a Liceului Tehnologic “Miron Nicolescu” premiul 

pentru “Cea mai activă patrulă” din judeţul 

Giurgiu.  

 Concluzii privind participarea Liceului 

Tehnologic “Miron Nicolescu” la cele trei ediţii 

ale programului naţional Patrula de reciclare: 

 - Alegând să ne debarasăm responsabil de 

electrocasnicele vechi, inutile sau stricate din 

casele noastre şi ducându-le la centrele de 

colectare, prevenim consumul inutil de materii 

prime şi risipa materialelor care sunt încă 

folositoare. 

 - Agenţii Patrulei de reciclare au participat 

voluntar la toate activităţile organizate în cadrul 

acestui program naţional, dând dovadă de 

responsabilitate faţă de mediul înconjurător. 

 - Implicarea a numeroşi elevi ai liceului în 

colectarea deşeurilor de echipamente electrice 

şi electronice, în afara membrilor Patrulei. 

 - Implicarea unor profesori ai liceului în 

colectarea deşeurilor de echipamente electrice 

şi electronice. 

 - Agenţii patrulei de reciclare au reuşit să 

convingă familiile şi vecinii lor să predea 

deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice la centrul de colectare amplasat în 

incinta liceului şi să nu le mai arunce odată cu 

gunoiul menajer. 

 Tânara generaţie trebuie educată astfel încât 

să înţeleagă răspunderea ce îi revine pentru 

ocrotirea resurselor naturale, pentru a le 

transmite posterităţii nealterate. Educaţia în 

domeniul ocrotirii şi conservării mediului 

înconjurător trebuie să conştientizeze faptul că 

omul, ca specie biologică, este dependent de 

natură şi nu poate trăi în afara ei. 

 
 Şcoala are menirea de a desfăşura o 

continuă educaţie ecologică, pentru a-i îndruma 

pe elevi să devină factori activi în protecţia 

mediului. Adevărata educaţie ecologică îşi va 

atinge scopul numai atunci când se va reuşi ca 

elevii, cetăţenii de mâine, să fie convinşi de 

necesitatea ocrotirii naturii şi să devină factori 

activi în acţiunea de conciliere a omului cu 

natura. 

 BIBLIOGRAFIE 

 1. *** - www.rorec.ro 
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      Proiectul European “Eşti tânăr, eşti 

aFIRMAt!”  s-a desfăşurat, pentru grupul ţintă 

format din 50 de elevi de la Liceul Teoretic 

“Nicolae Cartojan” Giurgiu,  în perioada iunie - 

decembrie 2015.  

   
Proiectul a fost implementat în cadrul 

parteneriatului format din Fundaţia Zi Deschisă, 

Gea Strategy& Consulting, Asociaţia Noi 

Perspective, Clusterul Tradiţii Manufactură 

Viitor şi SC Inmartextil SRL, fiind cofinanţat din 

Fondul Social European (FSE) - “Investeşte în 

oameni!”, prin Programul Operaţional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

(POSDRU) 2007-2013.  

 
     La proiect au participat 710 elevi din 13 

judeţe din regiunile Sud-Est şi Sud Muntenia 

(Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, 

Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, 

Teleorman, Tulcea, Vrancea), din 14 licee 

partenere în proiect, coordonaţi de 15 cadre 

didactice şi au fost înfiinţate 140 firme de 

exerciţiu, câte 10 de fiecare liceu.  

    Obiectivul general al proiectului a fost 

dezvoltarea aptitudinilor elevilor din grupul ţintă, 

prin dobândirea competenţelor necesare 

inserţiei pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 

dinamică. Proiectul a urmărit deprinderea şi 

extinderea metodei inovative de învăţare - firma 

de exerciţiu  (FE) care este un model al unei 

întreprinderi reale, în scopul încurajării şi 

dezvoltării spiritului antreprenorial al elevilor 

care aspiră la o carieră de succes în afaceri. 

 
     Firma de exerciţiu reprezintă o metodă 

interactivă şi inovatoare de învăţare, care se 

adresează elevilor din învăţământul 

preuniversitar, care vizează înfiinţarea de firme 

în mod virtual, după modelul firmelor reale, 

urmărind abordarea aplicată a învăţării, pentru 

dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie 

modernă de integrare şi de aplicare 

interdisciplinară a cunoştinţelor. Această 

metodă de învăţare a fost introdusă iniţial în  

anul 2001 în învăţământul profesional şi tehnic 

din România în scopul asigurării condiţiilor 

pentru aprofundarea practică a competenţelor 

dobândite de viitorii antreprenori în pregătirea 

profesională. 

 

PPPRRROOOIIIEEECCCTTT   PPPOOOSSSDDDRRRUUU   """EEEŞŞŞTTTIII   TTTÂÂÂNNNĂĂĂRRR,,,   EEEŞŞŞTTTIII   AAAFFFIIIRRRMMMAAATTT!!!"""   LLLAAA   
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prof. Mariana Tanţi CRAICIU, coordonator şcolar 

proiect, Liceul Teoretic "Nicolae Cartojan", Giurgiu 
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     Printre “lecţiile învăţate” în cadrul Firmelor de 

exerciţiu, enumerăm:  

- familiarizarea elevilor cu activităţile specifice 

unei firme reale;  

 
- simularea operaţiunilor şi a proceselor 

economice specific mediului real de afaceri; 

- însuşirea şi utilizarea limbajului specific 

afacerilor; 

- dezvoltarea de competenţe (cunoştinţe, 

abilităţi, atitudini) necesare unui întreprinzător 

dinamic: gândire critică, creativitate, rezolvarea 

de probleme, luare de decizii, asumarea 

responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, 

perseverenţă, auto-organizare şi evaluarea 

resurselor individuale, flexibilitate; 

 
-facilitarea trecerii elevilor de la şcoală la viaţa 

activă şi a adaptării la nevoile pieţei muncii.  

     La Liceul Teoretic “Nicolae Cartojan”  din 

Giurgiu s-au înfiinţat 10 firme de exerciţiu-

societăţi cu răspundere limitată, după cum 

urmează: FE Ticher's Box SRL (domeniu de 

activitate: Design vestimentar), FE CAMEN SRL 

(Agenţie de turism), FE TOTAL MEDIA GROUP 

SRL (Agenţie de publicitate), FE Total photo 

SRL (Fotografie. Photoshop), FE IMEMO 

GROUP SRL (Design interior), FE MANGA SRL 

(Arte vizuale. Fotografie-Benzi desenate), FE 

Wow Style SRL (Coafură, machiaj), FE 

independent Advertising Agency SRL (Agenţie 

de publicitate), FE Jasper SRL (Fotografie. 

Photoshop) şi FE Palme D'Ore SRL 

(Restaurant).  

     Îmbunătăţirea competenţelor  elevilor privind 

oportunităţile create de dezvoltarea economiei 

creative s-a realizat prin intermediul unui 

program integrat de formare antreprenorială şi 

activităţi inovative.  

 
În cadrul proiectului, au fost desfăşurate 

activităţi de educaţie antreprenorială şi nu 

numai, cum ar fi: completarea formularelor 

necesare pentru constituirea firmelor de 

exerciţiu, anexele de grup ţintă, înscrierea 

firmelor în ROCT (Centrala Firmelor de 

Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România), 

stabilirea codului CAEN pentru activitatea 

derulată de fiecare firmă (clasificare şi 

codificare a activităţilor din economia naţională), 

susţinerea de lecţii având suportul de curs 

“Competenţe antreprenoriale pentru tineri 

creatori”, dar şi alte lecţii în afara cursului 

recomandat. Au fost desfăşurate ateliere 

antreprenoriale, seminarii, dezbateri, sesiuni de 

consiliere şi orientare pentru carieră, tranzacţii  

în cadrul cărora au fost completate documente 

specific firmelor reale precum: Formular de 

PPPRRROOOIIIEEECCCTTT   PPPOOOSSSDDDRRRUUU   """EEEŞŞŞTTTIII   TTTÂÂÂNNNĂĂĂRRR,,,   EEEŞŞŞTTTIII   AAAFFFIIIRRRMMMAAATTT!!!"""   LLLAAA   
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comandă, Factură fiscală, Foaie de vărsământ, 

Ordin de plată. Au fost organizate   excursii 

tematice “Industrii creative”: Bucureşti, 

11.10.2015 (Muzeul Naţional Tehnic “Prof. ing. 

Dimitrie Leonida” din Parcul Carol, întâlnire cu 

tineri antreprenori din domeniul industriilor 

creative, Centrul Vechi, Palatul Parlamentului),  

Focşani, 07.11.2015 (SC Sorste SA Focşani- 

companie producătoare de confecţii, obiectiv de 

industrie creativă Fashion şi Design, Mausoleul 

de la Mărăşeşti, centrul şi artera principală a 

oraşului Focşani)  şi Târgul interregional 

organizat la Sala de festivităţi a restaurantului 

Grand d'Or din Focşani pe data de 05.12.2015.  

 
În cadrul târgului, dar şi a expoziţiei organizate 

la liceu, au fost expuse postere realizate pe 

carton, cataloage de prezentare a firmelor, 

organigramele  firmelor înfiinţate, cataloage cu 

produse/servicii efectuate de firmele respective 

şi preţurile aferente produselor sau serviciilor 

prestate,  siglele firmelor, citate reprezentative 

pentru activitatea desfăşurată de firma 

respectivă, pliante, flyere, steguleţe, cărţi de 

vizită, ecusoane, baloane inscripţionate, 

machete (FE CAMEN SRL şi FE IMEMO 

GROUP), iar elevii au prezentat vizitatorilor 

produsele prin care îşi promovau firma. 

Expoziţia a fost vizitată de colegii lor, de alţi 

elevi din liceu, de cadrele didactice  şi unii 

părinţi, iar în cadrul târgului, de elevii  şi cadrele 

didactice din cele 14 judeţe partenere în proiect. 

     Elevii participanţi la proiect au primit 

subvenţii,  firma FE CAMEN SRL care a obţinut 

“Premiul de excelenţă pentru cel mai bun plan 

de afaceri şi cea mai bogată activitate”, a fost 

premiată cu o substanţială sumă de bani,  iar 

unitatea şcolară, printr-un contract de comodat 

a primit spre folosinţă, pe perioadă 

nedeterminată, obiecte de mobilier şi produse 

electronice. 

 
     Proiectul a contribuit la o mai bună tranziţie a 

tinerilor de la şcoală la viaţa activă prin crearea 

unei comunităţi antreprenoriale creative la 

nivelul liceelor implicate şi un climat favorabil 

succesului. 

 

  

  

PPPRRROOOIIIEEECCCTTT   PPPOOOSSSDDDRRRUUU   """EEEŞŞŞTTTIII   TTTÂÂÂNNNĂĂĂRRR,,,   EEEŞŞŞTTTIII   AAAFFFIIIRRRMMMAAATTT!!!"""   LLLAAA   

   LLLIIICCCEEEUUULLL   TTTEEEOOORRREEETTTIIICCC   """NNNIIICCCOOOLLLAAAEEE   CCCAAARRRTTTOOOJJJAAANNN"""   DDDIIINNN   GGGIIIUUURRRGGGIIIUUU  

continuarea din pagina anterioară 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
LICEAL 



Pagina 37 din 48                                                 Catedra 74 – 75                       Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

În perioada  7-12 martie 2016 directorul 

Colegiului Naţional Ion Maiorescu din Giurgiu, 

profesor Delea Mirela, împreună cu alte două 

cadre didactice Bădărău Claudia şi Chiţu Anca, 

au participat la cursul de formare “Diversitatea 

în educaţie: Dezvoltarea abilităţilor interculturale 

şi de comunicare” furnizat de ETI ( Executive 

Training Institute), în localitatea St Julians din 

Malta. Oportunitatea participării la acest curs, a 

fost oferită de programul Erasmus +, prin 

proiectul câştigat de Colegiul Naţional Ion 

Maiorescu din Giurgiu “Dezvoltarea 

competenţelor de comunicare în relaţionarea 

părinţi-profesori-elevi pentru succesul şcolar”, 

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 cursului au fost să dezvolte: 

1. O mai bună înţelegere a provocărilor de a 

lucra într-un mediu caracterizat prin 

diversitate culturală 

2. Conştientizarea impactului pe care îl are 

cultura asupra comportamentului şi în 

special asupra tehnicilor de comunicare 

3. Competenţe interculturale de lucru în cadrul 

diverselor grupuri culturale 

4. Conştientizarea impactului pe care îl are 

personalitatea asupra comportamentului şi 

în special asupra tehnicilor de comunicare 

5. Competenţe interpersonale ( soft skills), în 

special comunicaţionale, pentru a lucra 

eficient în diverse echipe sau în proiecte 

internaţionale 

6. Un plan de integrare a formării interculturale 

şi interpersonale în activitatea didactică 

Conţinutul cursului a fost structurat în patru 

teme: 

1. Competenţe interculturale pentru a lucra 

în proiecte sau programe internaţionale 

2. Competenţe interpersonale pentru a lucra 

într-un mediu caracterizat prin diversitate 

3. Project management - abilităţi necesare 

4. Competenţe de comunicare în diferite 

contexte profesionale: prezentări sau 

întâlniri 

Atât conţinutul cât şi metodologia cursului au 

fost captivante deoarece au fost prezentate 

diferite teorii privind dimensiunea culturală la 

nivel instituţional, naţional sau regional, 

comportamentul specific diferitelor tipuri de 

personalitate şi competenţele interpersonale 

precum cele de comunicare verbală şi non-

verbală, ascultare şi receptare a mesajelor 

verbale sau non-verbale, competenţe de lucru 

în echipă, de rezolvare de probleme, de luare a 

deciziilor, de influenţare şi negociere a 

conflictelor. Abordarea tematicii cursului s-a 

făcut într-un mod interactiv, fiind utilizate jocul 

de rol, chestionare de determinare a 

personalităţii, a culturii instituţionale, activităţi de 

team-building, activităţi de lucru în echipă, 

simulări, aplicaţii, brain-storming, studiul de caz, 

toate acestea făcând mai uşoară înţelegerea 

conceptelor şi relaţionarea cu ceilalţi participanţi 

din Polonia şi Germania. 

 
Cunoştinţele şi experienţa dobândită prin 

participarea la acest curs vor fi împărtăşite atât 

elevilor, prin introducerea în curriculumului la 

decizia şcolii a unui curs opţional numit „Abilităţi 

de comunicare interculturală”, începând cu anul 

şcolar 2016-2017, cât şi profesorilor, prin 

participarea la o formare în cadrul şcolii, în luna 

iulie dar şi părinţilor prin participarea la activităţi 

în cadrul Programului “Şcoala părinţilor”, ce va 

demara în luna august 2016. 

CURS DE FORMARE “DIVERSITATEA ÎN EDUCAŢIE:  

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR INTERCULTURALE ŞI DE COMUNICARE 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 

Mirela DELEA, Claudia BĂDĂRĂU, Anca CHIŢU 

Colegiul Național ”Ion Maiorescu” Giurgiu 
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Programul Național “Școala altfel: Să știi mai 

multe, să fii mai bun!” a debutat în anul școlar 

2011-2012, intitulat “Școala altfel”, conform 

anexei la Ordinul Ministrului Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 4292/2011 

privind structura anului școlar 2011-2012. 

 
Ediția 2013 a programului săptămânii 

activităților extrașcolare purta denumirea “Să știi 

mai multe, să fii mai bun!”, titlu ce urma să se 

schimbe, începând cu anul școlar 2014-2015, 

sub forma “Școala altfel: să știi mai multe, să fii 

mai bun!”. 

 
Acest program se derulează pe durata unei 

singure săptămâni, de regulă, a celei 

premergătoare vacanței de primăvară a elevilor 

din instituțiile de învățământ preuniversitar 

românesc. Este săptămâna dedicată activităților 

extra-școlare, când orele destinate procesului 

instructiv-educativ se desfășoară cu totul Altfel.  

Așadar, programul, metodele și tehnicile de 

lucru cu elevii și cu ceilalți participanți sunt 

diferite, chiar și locul desfășurării activităților se 

schimbă. Astfel, excursiile în aer liber, sălile 

moderne de cinema ori de teatru, parcurile și 

pădurile din localități sau din apropierea 

acestora sunt preferate înaintea sălilor de curs. 

 
Este săptămâna când părinții sunt invitați să 

participe la activități alături de copiii lor, de 

voluntari și alte categorii de public; când cadrele 

didactice au posibilitatea de a-și organiza 

activitățile în funcție de dorințele și posibilitățile 

educabililor; când școlile au șansa de a încheia 

multe parteneriate educaționale cu instituții de 

profil, publice ori private, cu organizații 

nonguvernamentale; când programa școlară nu 

mai reprezintă “cartea de căpătâi” a cadrului 

didactic, ci imaginația și creativitatea acestuia 

sunt cele care îi dictează cum și ce anume 

trebuie să facă pentru a realiza activități de 

succes.  

 
 

 

PPP RRR OOO GGG RRR AAA MMM UUU LLL    NNN AAAȚȚȚ III OOO NNN AAALLL """ ȘȘȘ CCC OOO AAALLL AAA   AAA LLL TTT FFF EEE LLL :::    
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Acțiunile întreprinse urmăresc să aducă plus-

valoare întregii comunități școlare, prin 

coeziune și spirit de echipă, prin ameliorarea 

comunicării interpersonale, prin competențe din 

domenii cât mai diverse și interesante care să 

valorizeze talentele și preocupările extra-

școlare ale educabililor.  

 Tipurile de activități dedicate acestui program 

sunt nenumărate și foarte variate. Printre 

acestea, am putea enumera pe cele mai des 

întâlnite, precum: activități culturale, tehnico-

științifice, sportive, activități de educație pentru 

cetățenie democratică, pentru promovarea 

valorilor umanitare (prin acțiuni caritabile, de 

voluntariat, de implicare activă în societate, de 

responsabilizare față de semeni și de cei aflați 

în precaritate, de dezvoltare a relațiilor sociale 

și a comunicării interpersonale), activități de 

educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, 

activități de educație ecologică și protejare a 

mediului înconjurător, activități de educație 

rutieră, de respectare a normelor PSI și de 

acționare în situații de urgență (incendii, 

inundații, cutremure și alte intemperii). 

 
Activitățile mai sus amintite se desfășoară 

sub forma unor: ateliere de lucru, teatru, dans, 

muzică, arte plastice; competiții la nivel local, 

județean, interjudețean ori național; mese 

rotunde sau dezbateri; activități de voluntariat; 

campanii de prevenire și combatere a 

consumului de substanțe nocive de către tineri 

sau de corijare a comportamentelor delincvente 

ale acestora; peer-education; job-shadowing; 

schimburi de experiență; vizite de studiu; 

observații participative; tabere ori excursii 

școlare pe diverse teme de educație și formare 

de atitudini, aptitudini și comportament adecvat 

nivelului de studiu al elevilor participanți.  

Cum orice idee nouă este mai greu asimilată, 

în primul an s-a putut constata o oarecare 

timiditate în redactarea proiectelor, în 

planificarea activităților și în organizarea 

programului Școlii altfel. Însă, cu trecerea anilor, 

cadrele didactice, prin temele proiectelor 

propuse, demonstrează că dețin deja expertiză 

în construirea unui program flexibil și dinamic ce 

permite realizarea unor activități plăcute și 

interesante  pentru educabili. 

 
 Astfel, potrivit statisticilor efectuate la nivelul 

județului Giurgiu, se poate observa că elevii 

sunt interesați, chiar încântați să participe la 

astfel de activități. Diversitatea temelor și a 

mijloacelor de realizare a activităților propuse, 

modalitățile alternative de petrecere eficientă și 

plăcută a timpului, exersarea unor activități ce 

vor putea deveni pe viitor obiectul lor de interes, 

utilizarea unor spații variate de petrecere a 

timpului specificat în acest tip de program, toate 

acestea determină elevii Mileniului III sau al 

generației Facebook să se desprindă pentru 5 

zile de lumea virtuală și să se dedice exclusiv 

activităților în aer liber, lucrului în echipă, 

conversațiilor față în față și dezbaterilor 

realizate la nivelul grupului/grupurilor de elevi, 

profesori, părinți și reprezentanți ai comunității. 

Căci toate aceste activități contribuie cu 

certitudine la creșterea încrederii în forțele 

proprii și a stimei de sine și la dezvoltarea 

aptitudinilor de lucru în grup în vederea 
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cooperării pentru rezolvarea unor sarcini 

complexe în viața de adult.  

 
Menținerea derulării acestui program 

demonstrează faptul că activitatea extrașcolară 

deține un loc foarte important în ansamblul 

influențelor educative, menite să contribuie la 

formarea unor competențe sociale și civice, 

orientându-i spre succesul socio-profesional.  

Trebuie menționat că prioritatea școlii de azi 

este aceea de a crea o personalitate, o 

comunitate care să își cunoască și să își 

valorifice tradițiile, să învețe prin cooperare, să 

fie într-o permanentă educare a gustului pentru 

frumos, bine, dreptate și adevăr în condițiile 

asigurării libertății individuale. 

Activitățile educative își vor îndeplini 

misiunea de a forma cetățeni activi și 

responsabili prin integrarea copilului în mediul 

său socio-profesional și socio-cultural, prin 

facilitarea relațiilor interpersonale și de grup; 

prin dirijarea jocului individual și colectiv în 

situația de comunicare stimulativă; prin 

susținerea performanțelor școlare pentru 

dezvoltarea individuală a personalității elevului; 

prin stimularea creativității; prin însușirea unor 

abilități și competențe necesare dezvoltării 

armonioase a intelectului educabilului Mileniului 

III; prin dezvoltarea abilităților de comunicare; 

prin formarea conduitei morale și civice, a 

deprinderilor igienice și de autoservire.  

 Astfel, Școala Altfel va constitui un important 

element de sprijin în educație și formare a 

tinerei generații și se va afla sub egida unui 

instrument informativ-formativ ce presupune 

atribuirea unui conținut de dezvoltare a 

potențialului de cunoaștere afectiv și volitiv al 

personalității educatului.  

În același timp, instituțiile de învățământ sunt 

încurajate să își promoveze cele mai frumoase 

activități, participând la Competiția națională “O 

activitate de succes în Săptămâna Școala altfel: 

Să știi mai multe, să fii mai bun!”. 

Inspectoratul Școlar, la rândul său, va 

selecta din activitățile transmise de către școli, 

pentru etapa națională, câte o singură activitate 

pentru fiecare din următoarele domenii 

educative: cultural, artistic, tehnic,  științific, 

sportiv, cetățenie democratică  și 

responsabilitate socială, educație pentru 

sănătate și stil de viață sănătos, educație 

ecologică și protecția mediului, abilități de viață 

(inclusiv educație rutieră, reacții corecte în caz 

de cutremur/incendiu etc.), consiliere și 

orientare. 

 
Activitățile câștigătoare, la nivel județean vor 

fi postate pe site-ul MENCȘ, care vor putea fi 

vizionate și votate.  

Din data de 23 mai 2016, ora 9.00, platforma de 

votare va fi deschisă și disponibilă la adresa 

http://sae.edu.ro/votare/, până la data de 29 mai 

2016 ora 24.00.  

Școlile participante trebuie să acumuleze cât 

mai multe voturi, deoarece, 20% reprezintă 

ponderea votului publicului în nota finală, iar a 

comisiei naționale, 80%.  

Așadar, dragi elevi, VOTAȚI școlile din 

județul Giurgiu! 
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Situată la aproximativ 15 km de Portul  

Giurgiu, județul Giurgiu, zona ostroavelor 

Cama-Dinu-Păsărica are o suprafață de 2400 

ha și este declarată rezervație naturală din 

februarie 2006.  Ostroavele fac parte dintr-un 

complex situat în partea centrală a Văii Dunării 

Inferioare, sectorul dintre Olt și Argeș-

subsectorul între localitățile Vedea și Giurgiu 

(Culoarul Dunărean de sub Câmpia Burnazului). 

Depozitele loessoide ale Platformei Moesice se 

întind pe mari suprafețe; depozitele aluviale 

holocene cu argile, nisipuri și pietrișuri și 

formează grinduri fluviatile, ostroave înconjurate 

de brațele fluviului.  

 
Pe harta din anul 1970 apărea un singur 

ostrov. În prezent acesta este divizat de un braț 

al Dunării pe direcție SV-NE, în două unități 

distincte cu caracteristici biogeografice și 

evoluții diferite.  

Rezervația reprezintă un model tipic de luncă 

inundabilă. În partea superioară include ostrovul 

Păsărica, o insulă naturală a Dunării cu 

vegetație originală și comunități de plante și 

animale de importanță deosebită. 

      Insula Păsărica a atras atenția biologilor prin 

numărul mare de populații de păsări, care se 

cuibăresc în acest loc.  

 

Rezervația Cama-Dinu-Păsărica este una 

dintre puținele zone neatinse de impactul 

lucrărilor hidrotehnice realizate în lungul 

Dunării. Cama- Dinu - Păsărica este un 

segment de Dunăre care și-a păstrat bogăția și 

frumusețea naturală, regăsite în mulțimea de 

elemente hidromorfologice, silvice și 

ornitologice.  

 
Aici staționează pentru hrănire și popas 

numeroase specii de păsări (egreta mică,stârcul 

cenușiu etc.), multe dintre ele fiind înscrise în 

Convenția de la Berna la care România a 

aderat. Zona ostroavelor este prielnică 

cuibăritului cormoranilor, care reprezintă specia 

cea mai abundentă în această zonă. 

O surpriză plăcută  pentru specialiști a fost 

descoperirea unei populații de lopătari, specie 

rară pentru zona Dunării Inferioare.  

 
Pădurile de ulmi si de stejar taie răsuflarea, 

iar în ceea ce privește plantele, veți putea 

admira nuci americani, perdele de viță 

sălbatică, mărul lupului, iar în sezonul de 

primăvară, apare ghiocelul de baltă. Pe insule 

sunt și nuferi albi, clopoței și iriși.  
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Pe ostroave s-au identificat specii de plop 

negru care sunt adevărați martori ai trecerii 

vremii, având vârste de multe zeci de ani. Au 

fost identificate peste 314 specii de plante, 

inclusiv plante acvatice, 17 specii de mușchi, 7 

specii de ciuperci multe dintre ele protejate prin 

lege fiind specii amenințate, vulnerabile, 

periclitate.  

 
Pentru cunoscători, peisajul este mirific, o 

lume de vis. Pentru pescari este raiul pe 

pământ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

În cadrul acestui articol, vă propun o 
alternativă la suita Microsoft Office, pe care o 
utilizăm mulți dintre noi, ca aplicație de birotică. 
 Libre Office este o suită liberă, adică gratuită 
(Open source) de aplicații pentru birotică, ce 
poate fi instalată pe platformele: Windows, 
Macintosh și Linux. În pachetul Libre Office se 
găsesc 6 aplicații capabile să acopere toate 
nevoile ce apar în procesarea documentelor și a 
datelor: 
 1. Writer - este procesorul de text; 
 2. Calc - este componenta de calcul tabelar; 
 3. Impress - utilizată pentru creare și 
prezentare de diapozitive; 
4. Draw - este un instrument de desenare; 
 5. Base - este o aplicație concepută pentru 
crearea și manipularea bazelor de date; 

 6. Math - este un editor de ecuații și funcții 
matematice.  

 
 
 Libre Office este compatibil cu mai multe 
formate de documente, cum ar fi Microsoft 
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Word, Excel, PowerPoint și Publisher, dar 
permite, în același timp, utilizarea unui standard 
deschis - Open Document Format (ODF).  
 La deschiderea aplicatiei apare fereastra de 
mai sus, în care putem alege să deschidem una 
din cele șase aplicații, putem să facem anumite 
configurări, se pot descărca extensii sau se pot 
alege diferite șabloane.  
 Să trecem în revistă aplicațiile componente 
ale suitei. 

 
 1. Aplicația Writer 
 Writer este editorul de text din pachetul 
LibreOffice care oferă posibilitatea de a: 
 - crea documente text în care putem insera 
imagini, grafice, tabele, figuri etc. 
 - adăuga sau șterge paragrafe, a utiliza tipuri 
diverse de caractere, culori și dimensiuni; 
 - verifica ortografic, AutoCorecție, a despărți 
în silabe; 
 - găsi și înlocui caractere; 
 - îmbina corespondența; 
 - încorpora sau lega grafice, foi de calcul, și 
alte obiecte; 
 - integra baze de date; 
 - exporta în format .pdf, .html, .xhtml, .xml, și 
mai multe versiuni ale fișierelor Microsoft Word; 
 - folosi o gamă variată de stiluri și șabloane; 
 - se conecta la clientul de e-mail.  
 În imaginea de mai jos puteți vedea 
principalele elemente de interfață ale ferestrei 
LibreOffice Writer în modul de vizualizare 
“Aranjare pentru imprimare”. 
 

Interfața poate suferi modificări în sensul că pot 
fi adăugate bare de instrumente noi sau pot fi 
eliminate bare de instrumente existente, poate fi 
activată sau dezactivată afișarea barei laterale 
(Sidebar). 

 
 O caracteristică utilă din Writer care nu se 
întâlnește în Word este maparea hărțiilor. Acest 
lucru permite inserarea de link-uri (hotspot-uri) 
pentru anumite zone de pe o hartă. În imaginea 
următoare am ilustrat acest lucru.  

 
 
 2. Aplicația Calc 
 Calc este editorul de calcul tabelar din 
pachetul LibreOffice care permite efectuarea 
prelucrărilor de date organizate sub formă de 
tabele în foi de calcul electronice. 
 Aplicația Calc pune la dispoziția utilizatorilor 
următoarele caracteristici: 
 - efectuarea de calcule simple până la 
calcule complexe; 
 - funcții pentru stocare și filtrare baze de 
date; 
 - realizarea situațiilor statistice ce pot fi 
evidențiate grafic 2D și 3D; 
 - capacitatea de a deschide, edita și salva foi 
de calcul Microsoft Excel; 
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 - macro-uri, pentru înregistrarea și 
executarea sarcinilor repetitive; 
 - importul și exportul de foi de calcul în mai 
multe formate, inclusiv HTML, CSV, PDF, și 
PostScript etc.  

 
 În imaginea de mai jos puteți vedea 
principalele elemente de interfață ale ferestrei 
Libre Office Calc. Foaia de calcul este 
structurată sub formă de rânduri și coloane. La 
un moment dat doar una din foile de calcul ale 
documentului este curentă și aceasta se 
selectează cu clic pe numele ei din lista cu 
indicatoarele de foi. 
 
 3. Aplicația Impress 
 Impress este aplicația din suita LibreOffice 
utilizată pentru crearea prezentărilor electronice 
profesioniste. O prezentare electronică este o 
succesiune de slide-uri (diapozitive) ce pot 
conține diferite elemente: text, liste cu 
marcatori, liste numerotate, tabele, diagrame, 
obiecte grafice (clipart, desene, fotografii) etc. 

 
 
 4. Aplicația Base 
 Base este o aplicație componentă a 
pachetului LibreOffice concepută pentru lucrul 
cu baze de date. O bază de date, este o 

colecție de informații organizate astfel încât să 
poată fi accesate cu ușurință. LibreOffice Base 
lucrează cu: 
 - Tabele (Tables) - colecții de înregistrări 
(date legate între ele, înregistrate pe linii și pe 
coloane); 
 - Interogări (Queries) - au scopul de a 
extrage informații dintr-o bază de date; 
 - Formulare (Forms) - cu ajutorul lor se pot 
introduce sau modifica date din interiorul unei 
baze de date; 
 - Rapoarte (Reports) - permit afișarea sau 
tipărirea datelor dintr-o bază de date.  

 
Extensia implicită a unui fișier LibreOffice Base 
este .odb (Open Document Database). 
În loc de concluzie, menționez căteva avantaje 
Libre Office vs Microsoft Office:   
Libre Office 
 - Este o suita gratuita de aplicații pentru 
birotică 
 - Este valabilă pentru Windows, Mac OS X, 
Linux, FreeBSD, NetBSD și OpenBSD 
 - Este disponibilă în 111 limbi 
Spre deosebire de Microsoft Office, care: 
 - Nu este o suita gratuita, prețurile începând 
de la 429.99 Lei pe an pana la 2299 lei 
 - Este valabilă doar pentru sistemele de 
operare Windows și  Mac OS X 
 - Este disponibilă în 96 de limbi 
 
 
 Bibliografie 
 Cisco Networking Academy curs:”IT 
essentials” 
 Enciclopedia online Wikipedia 
 ro.libreoffice.org 
 www.documentfoundation.org 
 Acest articol se bazează pe o lucrare mai 
amplă prezentată la Sesiunea de comunicări 
științifice “Ion Mateescu”, în anul 2016, de către 
elevul Dorobanțu Gabriel, sub îndrumarea prof. 
Chiricioglu Alina. 
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Printre activitățile cu importanță deosebită în 

cadrul unei organizații economico-sociale se 

numără și activitatea de secretariat. 

Activitatea de secretariat este structurată pe 

compartimente specializate și are o amplă 

generalizare. Ea se desfășoară la niveluri 

diferite, atât în cadrul organelor centrale ale 

administrației de stat (guvern, ministere), al 

organelor locale ale puterii de stat (primării, 

consilii locale), cât și la nivelul agenților 

economici, al unităților cu profiluri diferite 

(academii, instituții de învățământ superior, 

școli, biblioteci, etc). De aceea, structura, forma 

de organizare, amploarea, numărul de funcții și 

unele atribuții sunt diferite de la o organizație la 

alta.  

Munca de secretariat în administrația publică 

prezintă unele particularități față de secretariatul 

din sectorul privat, ca urmare a faptului că 

însuși managementul instituțiilor publice și 

structura organizațională sunt diferite de 

organizarea și conducerea companiilor și 

firmelor private. Aici termenul de secretară a 

fost înlocuit cu cel de asistent manager. 

Secretariatul este considerat ca interfață a 

șefului unei instituții cu personalul angajat și cu 

persoanele din afara instituției și, de asemenea, 

reprezintă (în unele cazuri) o dublare a 

direcțiilor auxiliare, prin preluarea la nivelul 

compartimentului a atribuțiilor specifice. Astfel, 

secretara preia o serie de atribuții privind 

personalul, activități administrative, activități de 

relații cu publicul.  

Secretariatul este un  auxiliar direct și 

indispensabil al conducerii, având ca sarcină 

degrevarea acesteia de unele sarcini auxiliare, 

creându-i astfel condițiile necesare realizării 

principalelor sale funcții: prevedere - organizare 

- comandă - coordonare   control. Secretara 

trebuie să creeze condiții optime pentru luarea 

deciziilor care reprezintă actul esențial al 

conducerii.  

Atribuțiile și sarcinile unei secretare depind 

de structura și domeniul de activitate al 

organizației respective și sunt cuprinse în fișa 

postului. 

Se poate spune ca potrivit modului cum este 

concepută la noi în țară activitatea de 

secretariat, (în cazul în care funcționează ca un 

serviciu autonom), ea include următoarele 

atribuții și sarcini : 

 - executarea lucrărilor de registratură 

generală (sortarea, înregistrarea, datarea, 

distribuirea) acolo unde nu există un 

compartiment specializat de registratură.  

- lucrări de corespondență primită și emisă 

de unitate; lecturarea corespondenței primite, 

prezentarea la conducere, înregistrarea, 

repartizarea și urmărirea rezolvării 

corespondenței primite, întocmirea unor 

răspunsuri pe baza documentării prealabile, 

dactilografierea lor, prezentarea la semnat a 

corespondenței cu materialul de bază; 

pregătirea corespondenței pentru expediere, 

predarea la registratură sau expedierea directă. 

 - atribuții de documentare: detectarea 

surselor interne și externe, selectarea 

materialului; prezentarea materialelor rezultate 

sub formă de tabele, scheme, statistici, etc., 
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clasarea documentelor, organizarea și 

asigurarea unei bune funcționări a arhivei 

unității.  

 - scrierea rapidă, stenografierea discuțiilor 

din ședințele, conferințele, întâlnirile de afaceri, 

stenografierea după dictare (și la telefon), 

transcrierea stenogramelor.  

 - multiplicarea materialelor: dactilografierea 

folosind calculatorul, folosirea imprimantei 

calculatorului, utilizarea mașinilor de copiat, 

corectarea greșelilor. 

 - probleme de protocol și relații cu publicul: 

întocmirea unor planuri pentru desfășurarea în 

bune condiții a întâlnirilor cu persoane din afară 

instituției, primirea vizitatorilor și a partenerilor 

de afaceri, cunoașterea, documentarea în ceea 

ce privește regulile de comportament și 

protocol, pregătirea corespondenței protocolare 

cu ocazia diferitelor evenimente.  

- evidența necesarului de consumabile și 

evidența de personal (secretara întocmește 

referatul cu necesarul de rechizite pentru 

compartimentul secretariat, ține evidența orelor 

suplimentare, concediilor, evidența delegațiilor, 

a deplasărilor și a evenimentelor profesionale.  

- cunoașterea și folosirea aparaturii moderne 

de birou (calculator, xerox, fax, etc.); 

cunoașterea tehnoredactării computerizate și a 

programelor pentru aceasta. 

- organizarea sistemului informațional: 

primirea, prelucrarea și transmiterea 

informațiilor.  

- primirea și transmiterea comunicărilor 

telefonice 

- difuzarea în unitate a deciziilor și 

instrucțiunilor cu caracter de circulară. 

- perfecționarea permanentă din punct de 

vedere profesional. 

- respectarea disciplinei muncii.  

Pentru funcția de secretară nu există o 

descriere universal valabilă, dar definirea 

funcției presupune considerarea cel puțin a 

următoarelor elemente: scopul și rolul 

secretariatelor în sistemul general al activității 

economico-sociale și în organizația respectivă, 

poziția pe care activitatea de secretariat o 

deține, responsabilitățile, gradul de autoritate 

primită de la manager, relațiile cu toți factorii 

implicați în respectivul proces al muncii.  

 În ciuda a ceea ce s-ar putea crede apariția 

meseriei de secretară nu aparține vremurilor 

moderne, ea are deja o istorie îndelungată.  

 O abordare evolutivă a meseriei de secretară 

nu se poate realiza decât în contextul evoluției 

istorice a managementului și a mijloacelor de 

comunicație. Incă din fazele de început, în 

practicarea acestei meserii, descoperim câteva 

coordonate esențiale care i-au marcat 

funcționarea până astăzi, și anume:  

 - meseria de secretară a apărut și a 

funcționat întotdeauna pe lângă factorii de 

decizie ai vieții eocnomico-sociale; 

- tratarea informației scrise a stat la baza 

acestei activități; 

- confidențialitatea a constituit o cerință 

esențială sub aspect deontologic. 

Confidențialitatea este sugerată chiar de 

termenul “secretar(ă)”; etimologic, cuvântul 

derivând din latinescul “secretum” și desemna o 

persoană care știa să păstreze secrete. Meseria 

de secretară precede  - în timp istoric  - apariția 

denumirii sale. Dacă ținem cont de faptul că 

primele forme ale scrierii au apărut din 

necesitățile administrației de stat de a emite 

continuarea din pagina anterioară 
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dispoziții, de a da ordine și a administra bunuri, 

putem lega apariția acestei meserii de casta 

scribilor. În special, în perioda faraonilor 

egipteni, scribii au fost printre primii colaboratori 

specializați în comunicarea scrisă. Problema 

confidențialității se punea, la vremea aceea, 

numai pe cale orală, fiind puțini cei care știau să 

citească. Așa se și explică practica unor 

autorități de a tăia limba scribilor, pentru a se 

asigura de păstrarea secretului profesional. 

Apoi, prin trecerea de la un  sistem economic 

la altul și prin evoluția mijloacelor de 

comunicație, apar alte coordonate funcționale 

ale acestei profesii. 

Astfel, în Evul Mediu persoana desemnată 

cu titlul de secretar era cea care se ocupa de 

corespondența monarhului sau a unor înalți 

demnitari; aceasta presupunea menținerea în 

continuare a sarcinilor inițiale de caligrafiere a 

textelor, la care s-au adăugat alte operațiuni de 

expediere, dar și de evidență a circulației 

documentelor scrise. 

 In epoca modernă, o dată cu pătrunderea 

mașinilor mecanice de scris  în structurile 

administrative, imaginea secretarei se va asocia 

atât de mult cu acest mijloc de imprimare a 

textelor, încât activitatea ei se va confunda cu 

cea de dactilografă. Trebuie spus, însă, că din 

punct de vedere istoric, această meserie a 

aparținut bărbaților, până la începutul secolului 

XX, când au început să fie promovate drepturile 

cetățenești refuzate femeii secole de-a lungul.  

 Astăzi, statisticile demonstrează că 95% din 

funcțiile de secretare sunt ocupate de femei. 

Sociologii argumentează acestea prin faptul că 

este o meserie care se potrivește ca o 

“mănușă” femeilor, căci ele din naștere au o 

capacitate mai mare de supunere, înclinație 

spre detaliu, loialitate, abilitate relațională și 

chiar o mai mare inteligență emoțională 

 

Surse bibliografice: 

 - Coordonator Alina Berciu-Drăghicescu, 

Manual de secretariat și asistență managerială  

 - Pariza Maria, Curs de secretariat și 

asistență managerială. 
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