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ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ROMÂNESC
ÎNTRE MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP
Învăţământul românesc a suferit diferite
schimbări, mai bune sau mai puţin bune pe
parcursul anilor, în funcţie de diferiţi factori din
mediul extern. Curriculum a fost un aspect
pozitiv care a fost implementat cu succes în
învăţământul preşcolar românesc, îmbinând
metodele tradiţionale cu cele inovatoare.
Din punct de vedere al conducerii unităţilor
de învăţământ, s-a dorit ca directorul să se
transforme în manager iar actualmente tendinţa
este de leadership. Ce te face un bun
conducător? Care este modelul ideal de urmat?
Conform lui Tony Bush şi colaboratorilor, toate
modelele au aspecte dar şi limitări, care s-au
observat în practică, în studiile de caz
prezentate
în
lucrarea
“Leadership
şi
management educaţional. Teorii şi practici
actuale”. Vasta literatură despre leadership a
generat un număr de modele ce concurează
unul cu altul. Unii autori au încercat să adune
concepţiile diferite în tipologii. Cea mai
cunoscută este cea a lui Leithwood, Jantzi şi
Steinbach încă din 1999 care identifică şase
modele, Bush şi Glover au extins aceste
tipologii în 2002 în mai multe modele. Astfel că
modelele de management sunt puse faţă-n faţă
cu modelele de leadership: formal-managerial,
colegial-participativ-transformaţional-distribuit,
politic-tranzacţional,
subiectiv-postmodernemoţional,
de
ambiguitate-circumstanţial,
cultural-moral-al instruirii. Aceste modele cresc
complexitatea teoriilor de leadership şi
demonstrează natura contestată a acestei arii.
În opinia mea, învăţământul preşcolar
românesc are caracteristici atât din modele
formale cât şi din cele colegiale dar şi culturale.
În modele formale structurile tind să fie
ierarhice, birocratice, urmăresc obiective,
Pagina 1 din 40

2 0 1 6

ÎNVĂŢĂMÂNT
PREPRIMAR

Profesor învăţământ preşcolar,
Ionica Veronica BAROŞI,
Grădiniţa cu P.N. Nr. 9 Giurgiu
Continuare în pagina 2

deciziile sunt luate în urma unui proces raţional
ceea ce se regăseşte şi în învăţământul actual
dar ca şi modele colegiale deciziile sunt luate în
Consiliul de administraţie după ce s-au discutat
în Consiliul profesoral şi s-a ajuns la un
consens, aşadar nu doar directorul este
răspunzător în faţa susţinătorilor ci şi Consiliul
de administraţie. Alte asemănări cu modele
colegiale sunt: profesorii vorbesc despre
predare,
există
formare
şi
dezvoltare
profesională comune. Ca şi în modelele
culturale, grădiniţele au tradiţie iar ţintele şi
obiectivele se modifică în funcţie de nevoile
societăţii deoarece buna funcţionare a unităţilor
de învăţământ depinde de capacitatea acestora
de a relaţiona cu mediul extern. Cheng afirmă
că liderii ar trebui să fie creatori de obiective şi
lideri de obiective, iar pentru a promova
calitatea să utilizeze două strategii importante
prima fiind dezvoltarea misiunii şi obiectivelor
instituţionale adecvate, iar cea de-a doua
conducerea
membrilor
spre
îndeplinirea
obiectivelor,
implementarea
planurilor
şi
atingerea standardelor. Caracteristici ale
modelelor culturale sunt împuternicirea liderilor
şi
acceptarea
responsabilităţii,
conform
leadershipului moral ar trebui să ne concentrăm
asupra valorilor, convingerilor şi eticii înşişi.
Deci, care sunt calităţile unui director? Putem
să enumerăm multe calităţi: să fie o persoană
de încredere, capabilă, respectată, un adevărat
lider.
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Aşa cum menţionam anterior, un
element important al conducerii îl reprezintă
încrederea. Dacă eşti un lider în care se poate
avea încredere, cei din jurul tău vor ajunge să te
respecte. Pentru a fi un astfel de lider, eficient şi
respectat, trebuie să fii un profesionist, să
cunoşti bine cei patru factori (liderul,
subordonatul, situaţia şi comunicarea), să te
cunoşti pe tine însuţi, domeniul în care
acţionezi, instituţia în care lucrezi, să ai
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capacitatea de a face – fie că este vorba de a
decide scopuri, de modalităţi de realizare a
acestora, de implementarea strategiilor sau de
motivarea oamenilor. Ca lider trebuie să înţelegi
foarte bine cine eşti, ce ştii şi ce poţi face şi, mai
ales, nu trebuie să uiţi că cei pe care îi conduci
sunt cei care determină de fapt dacă eşti sau
nu, un bun conducător. Dacă aceştia nu au
încredere, nu se vor simţi inspiraţi de exemplul
tău. Să fii lider înseamnă să fi un exemplu
pentru cei din jur, demn de urmat.
Bibliografie:
“Leadership and Management Development in
Education”, 2008, SAGE Publication Ltd.
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ARGUMENT
Educaţia
fizică,
în
învăţământul primar, este un
factor instructiv-educativ, care
foloseşte exerciţiul fizic drept
mijloc principal în vederea
dezvoltării
capacităţilor
şi
competenţelor
fizice
ale
copiilor. Influenţele sale nu
sunt însă limitate. Ele se
plasează pe o arie mult mai
largă cu efecte favorabile
dezvoltării intelectuale, afective
şi moral-volitive.
Deşi, noi învăţătorii,
manifestăm tentaţia susţinută
de cele mai multe ori şi de
solicitările părinţilor, de a
afecta numărul maxim de ore
disciplinelor
din
ariile
curriculare,,Limba
şi
comunicare’’
şi,,Ştiinţe’’,
suntem conştienţi că educaţia
fizică este disciplina care
asigură echilibrul dintre efortul
intelectual şi cel fizic, între
Pagina 2 din 40
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sedentarism
şi
activitatea
dinamică, iar prin condiţiile
specifice
de
desfăşurare,
satisface nevoia obiectivă de
mişcare a oricărui copil. De
aceea,
chiar
dacă
prin
afectarea numărului maxim de
ore săptămânal, acest lucru nu
trebuie
considerat
ca
o
supraîncărcare a programului
săptămânal al elevilor ci,
inclusiv, ca o formă organizată
de realizare a compensării
eforturilor depuse de copii, de

recreere şi destindere plăcută
şi utilă.
La clasa a II-a, am ales
la orele de ,,Opţional’’,Dans
popular’’. Îl consider un
opţional integrat, deoarece
există punţi de legătură între
ariile
curriculare
Educaţie
Fizică şi Sport şi Arte, în care
motricitatea, muzica şi recuzita
artistică se îmbină armonios.
Dansul popular este o
disciplină nouă, ce vizează
pregătirea
elevilor
într-un
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domeniu nou, necuprins în
programa şcolară, dar faţă de
care părinţii şi elevii manifestă
interes şi şi-au exprimat
opţiunea şi în acelaşi timp
există condiţiile de dotare
materială.
Problema
opţiunii
elevilor pentru a participa la
ore opţionale de,,sport’’ nu
poate fi pusă la îndoială.
Spunem,,sport’’
pentru
că
aceste ore nu trebuie să fie de
educaţie fizică cu aceleaşi
conţinuturi
prevăzute
în
programe, ci ore în care elevii
să se iniţieze şi să se întreacă
la diverse discipline sportive.
De aceea, pentru predarea
unei asemenea ramuri de sport
este necesară elaborarea unei
programe cu obiective de
referinţă
şi
conţinuturi
specifice, cât şi a sistemului de
evaluare a elevilor. În catalog
se va constitui o rubrică nouă,
separată de cea rezervată
educaţiei fizice, în care se
înregistrează
frecvenţa
şi
calificativele obţinute de elevi.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
La sfârşitul clasei a II-a, elevii
vor fi capabili:
 să cunoască şi să adopte o
atitudine corporală corectă
în timpul dansului popular;
 să cunoască factorii care
influenţează
pozitiv
şi
negativ poziţia corectă în
timpul dansului popular;
 să cunoască cauzele care
pot provoca accidente în
timpul dansului popular;

Pagina 3 din 40

 să respecte regulile de
igienă personală în timpul
dansului popular;
 să reacţioneze prompt la
stimuli
auditivi-muzica
populară;
 să
realizeze
mişcările,
deprinderile şi priceperile
motrice specifice dansului
popular;
 să-şi
adapteze
viteza
acţiunilor motrice în situaţii
variabile;
 să-şi manevreze corpul şi

 exerciţii de mers, faţă-spate,
cu o greutate pe creştetul
capului;
 exemplificări
de
poziţii
incorecte determinate de
deficienţe fizice;
 exemplificări
de
poziţii
incorecte
datorate
încălţămintei
şi
îmbrăcămintei neadecvate;
 audiţii
muzicale-dansuri
populare;
 exerciţii de mers în ritm lent
pe muzică;

segmentele
prin
forţa
propriilor lanţuri musculare;
 să-şi coordoneze acţiunile
motrice specifice dansului
popular, în condiţii variabile
de spaţiu şi complexitate;
 să adapteze viteza acţiunilor
motrice
în
relaţii
cu
partenerii de dans;
 să depună eforturi de durată
prelungită,
progresiv,
uniform şi variabil

 exerciţii de mers, faţă-spate,
în ritm lent-alert;
 exerciţii de mers lateral,
dreapta-stânga,în ritm lentalert;
 exerciţii de pas adăugat,
drepta-stânga, în ritm alert;
 exerciţii de mers cu diferite
poziţii ale braţelor;
 exerciţii de mers, faţă-spate:
un pas-o bătaie, doi paşidouă bătăi;
 exerciţii de mers dreaptastânga, doi paşi adăugaţi-o
bătaie, doi paşi adăugaţidouă bătăi
cu piciorul
invers
direcţiei
de
deplasare;
 exerciţii de mers opt paşi în
ritm alert dreapta;

ACTIVITĂŢI
DE
ÎNVĂŢARE
Pe parcursul clasei a II- a, se
recomandă
următoarele
activităţi:
 exemple de mers corect
executat model;
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 exerciţii de mers opt paşi în
ritm alert-stânga;
 exerciţii de mers, faţă-spate,
câte doi, braţele jos,câte trei
paşi;
 să execute sarcinile motrice
cu grad progresiv crescut de
complexitate;
 să suporte fără dificultate
eforturi uniforme şi variabile
cu durate prelungite;
 să exerseze independent
exerciţiile motrice specifice
dansului popular;
 să colaboreze cu partenerul
şi cu vecinii de formaţie;
 exerciţii de mers, câte doi
paşi lateral, stânga-dreapta,
trei paşi adăugaţi, o bătaie;

ÎNVĂŢĂMÂNT
PRIMAR

CONŢINURILE ÎNVĂŢĂRII
SEMESTRUL I
dansuri populare simple
(cu grad de dificultate
scăzut):
 ALUNELUL
 HORA
 ROGOJINA
 BOIEREASCA
(NUNEASCA)
SEMESTRUL II
dansuri populare cu
grad de dificultate ridicat:
 COASA
 ROMANUL
 SIMINEANCA
 SÂRBA
asamblarea într-o suită
de dansuri populare:
Se respectă condiţiile:
 de la simplu la complex
 de la lent către alert.

ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT

Profesor învăţământ primar
Gina MATEESCU,
Şcoala Primară Nr.3,
Cărpenişu-Găiseni
Continuare în paginile 5, 6

Nu
demult,
Şcoala
Primară Nr.3, Cărpenişu se
bucura de activităţi minunate
desfăşurate cu cadre didactice,
voluntare, din Şcoala Găiseni
pentru aproape o sută de elevi
înscrişi anul acesta prin
Proiectul after school „Şcoala
mea” implementat de către
Fundaţia De WesterCirkel
Romania şi finanţat prin Fondul
Special pentru Copii, de către
Fundaţia Principesa Margareta
Pagina 4 din 40

 exerciţii de mers lateral,
câte doi, opt paşi încrucişaţi
dreapta-stânga;
 exerciţii
complexe
–
deplasări în sens diferit şi în
ritmuri diferite;
 realizarea propriu-zisă a
dansului popular propus;
 exemplificări cu executarea
model a dansului propus;
 exerciţiile învăţate repetate
individual, în grup, în
formaţie;
 formaţie
de
perechi,
aşezare în linie fete-băieţi,
aşezare în linie în ordinea
înălţimii;
 exerciţii de asamblare a
dansurilor populare într-o
suită de dansuri.

a României şi Fundaţia
Vodafone România.
Durata finanţării:
1
septembrie 2015 – 30 aprilie
2016
Partenerii
sunt:
Stichting
DE
WESTER
CIRKEL, Colegiul Naţional
Sfântul Sava şi Asociaţia
pentru educaţie şi dezvoltare
socială
Zmeul
Albastru/
Mihăileşti, jud. Giurgiu şi
Primăria Comunei Găiseni.
Totul a început într-o
frumoasă zi, septembrie 2015,
zi când domnişoara Andreea
Octavia Petre, o tânără dornică
de a ajuta copiii, a venit la

mine şi mi-a spus că doreşte
să colaborăm .
Am fost foarte deschisă
la ce a prezentat şi am fost de
acord
imediat
pentru
o
colaborare, mai ales că totul
era pentru micuţii elevi din
Şcoala Cărpenişu .
În
cadrul
consiliului
profesoral al Şcolii Găiseni am
prezentat ce ar fi bine şi
frumos să facem pentru elevii
Şcolii Cărpenişu şi că pentru
asta nu-mi trebuie decât
VOLUNTARI, cadre didactice
voluntare.
Colegii mei au părut
încântaţi la început, dar le
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citeam,
unora,
pe
chip,
neîncredere.
Împreună
cu
domnul
consilier la şcolii, Burcea
Adrian, ne-am apucat de
treaba şi am început să lucrăm
la calendarul pentru această
activitate, două
zile pe
săptămână, după orele de
curs.
Au urmat şedinţa cu
părinţii,
declaraţii,
cereri,
semnături…
Părinţii au fost tare
încântaţi de aceste activităţi ce
urmau să se desfăşoare în
satul Cărpenişu.
Locaţia … o casă
construită de către olandezi,
chiar în sat, lângă şcoală, o
construcţie finalizată
de
voluntari din Olanda, voluntari
adolescenţi.
Scopul
proiectului
urmăreşte
ameliorarea
şi
consolidarea
standardelor
educaţionale din localitatea
Cărpenişu, Giurgiu, vizând
totodată stimularea integrării
persoanelor de etnie romă şi a
celor aflate la nivel de risc
socio-economic,
printr-un
program de tip after-school
care să contribuie activ la
dezvoltarea
educaţiei
în
comunitate.
Obiectivele
specifice
ale proiectului au urmărit
stimularea interesului pentru
educaţie, prin activităţi de
susţinere şcolară organizate
pentru elevii Şcolii Primare Nr.
3 Cărpenişu.
Pentru
realizarea
acestor obiective, am evaluat
Pagina 5 din 40

nivelul de pregătire al elevilor
prin multiple fişe de lucru care
să testeze cunoştinţele lor la
matematică, limba română,
geografie şi alte aspecte de
cultură
generală,
particularizate pe clase şi
concepute
urmărind
standardele
educaţionale
indicate în programa şcolară.
În plus, elevii au
beneficiat de însuşirea unor
noţiuni de bază de limba
engleză, predată în sensul
acumulării unui vocabular cât

economico-sociale
din
comunitate.
Programul nostru a
mizat
foarte
mult
pe
interacţiunea
dintre
copiii
beneficiari, pentru a evita astfel
de situaţii. Astfel, am inclus
copiii
în
organizarea
programelor de Halloween şi
Crăciun,
am
realizat
în
permanenţă activităţi care au
presupus dialogul, inventarea
de poveşti aşezaţi în cerc,
realizarea de proiecte la ştiinţe
în echipe formate de noi, astfel

mai bogat.
La fiecare sesiune after
school, un pas important l-a
reprezentat efectuarea temelor
pentru acasă, insistând pe
clarificarea
aspectelor
neînţelese de către elevi.
Pe lângă rolul-cheie de
consolidare a noţiunilor de
cultură generală, programul
after school şi-a propus într-o
mare
măsură
integrarea
copiilor cu situaţii vulnerabile

încât să nu existe preferinţe
subiective ale elevilor.
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Prin activităţile propuse,
Fundaţia De WesterCirkel a
urmărit
creşterea nivelului
educaţional al comunităţii,
socializarea şi buna integrare a
minorilor aflaţi în situaţii de risc
social şi economic.
Elevii au fost implicaţi
în activităţi interactive, menite
să îi înveţe cum să lucreze în
echipă,
să
le
stimuleze
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ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT
interesul pentru educaţie şi să
reducă riscul de abandon
şcolar.
Aşteptăm vacanţa de
vară deoarece prietenii din
Olanda se vor întoarce să vadă
cât de mari şi frumoşi au
crescut micuţii şi ce şi-au
dezvoltat mai mult în cadrul
atelierelor noastre unde am
inclus creativitate, joc şi ...
munca în echipă!

Profesor învăţământ primar
Gina MATEESCU,
Şcoala Primară Nr.3,
Cărpenişu-Găiseni
Continuare din paginile 4, 5

Activităţile noastre la
Căsuţa Olandeză continuă şi
acum!
Suntem mândri că am
putut aduce fericirea pe chipul
micuţilor, suntem mândri că
putem colabora cu oameni din
Olanda care se gândesc la
binele copiilor noştri din
Cărpenişu, Găiseni.
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În ceea ce priveşte
adaptarea la programul şcolar
şi la tipurile de activităţi
şcolare, pot apărea o serie de
deosebiri între copii. Pentru cei
care au frecventat grădiniţa
adaptarea se realizează mai
uşor, pentru că mai ales la
grupa mare şi la anul
pregătitor ei au fost pregătiţi
special pentru acest moment.
În mod special copii din mediul
rural au un atuu deoarece de
multe ori există o singură
grupă de grădiniţă şi ei se
cunosc deja când vin la
şcoală. Dar mai sunt încă mulţi
copii care, de cele mai multe
ori, din motive financiare, nu
merg la grădiniţă. Când vin
pentru prima dată la şcoală pot
manifesta teamă mai mult sau
mai puţin crescută faţă de
faptul că trebuie să rămână
aici, singuri, fără nimeni din cei
de acasă. Ei refuză uneori să
se desprindă de mâna celor
care i-au adus, au o crispare
caracteristică care exprimă
starea de nelinişte şi tensiunea
pe care o trăiesc. Sunt în
pragul unei crize de plâns.
Faţă de aceştia, atât conduita
părintelui cât şi a învăţătoarei,
trebuie să fie cea de
securizare afectivă a copilului
şi chiar de tolerare a unei
cerinţe care ar putea părea
absurdă. Sunt elevi care aduc
în ghiozdan jucăria preferată
„pentru a-i ajuta la şcoală”.
Toleranţa învăţătoarei faţă de
această conduită ciudată, a
asigurat liniştea şi capacitatea
de concentrare a elevilor care
au avut rezultate şcolare foarte
bune şi apoi succese în
Pagina 7 din 40

următorii ani şi mai departe,
dincolo de şcoală.
Pot
exista
de
asemenea dificultăţi şi în
legătură cu respectarea ca
atare a programului zilnic
despre care copii trebuie să
ştie că este obligatoriu. Mai
ales cei care nu au fost la
grădiniţă şi nu s-au obişnuit
cu mersul zilnic la activităţi,
pot avea comportamente
ciudate. Pot, de exemplu,
refuza să meargă într-o zi la
şcoală spunând "Aşa vreau
eu". Răbdarea părinţilor în a-i
explica acestuia normele
regulamentului
şcolar,
şi
ajutorul pe care-l poate da
învăţătoarea în a-l face pe cel
în cauză să-şi schimbe
atitudinea,
sunt
condiţii
obligatorii pentru integrarea
fără tensionări şi dificultăţi în
regimul şcolii. Dacă familia
interpretează acest refuz al
copilului ca pe un semn că va
avea probleme cu el şi insistă
să meargă la şcoală fără să-i
explice cu calm sensul acestei
cerinţe, copilul se va simţi
frustrat de libertate şi va fi
tentat
mereu
să
o
recucerească prin evitarea
şcolii
(T.,
Creţu,
2001,
p.213)

Învăţătoarele
ştiu
foarte bine că o mare
dificultate este respectarea de
către micii lor elevi a normelor
de desfăşurare a lecţiilor
şcolare,
referitoare
la
păstrarea ordinii şi disciplinei,
a îndeplinirii sarcinilor propuse,
a păstrării atenţiei pe toată
durata lecţiei, a mobilizării
efortului corespunzător pentru
susţinerea şi desfăşurarea
actelor de învăţare. Este
nevoie de mult tact pedagogic
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ADAPTAREA LA PROGRAMUL ŞCOLAR

Profesor învăţământ primar
Emilia NEAGU,
Şcoala Gimnazială nr. 1 Stoeneşti
Continuare din pagina 7

faţă de încălcarea din neştiinţă
sau din neputinţă a acestor
cerinţe.
O
observaţie
prea
aspră făcută de învăţătoare, în
primele zile când încă nu s-au
ţesut acele relaţii de încredere
reciprocă, poate fi o rană
morală de durată la copii
sensibili sau la cei faţă de care
familiile au exigenţe foarte
mari. Pot apare uşor în aceste
situaţii fobii faţă de şcoală,
spaime care pot ajunge
coşmaruri, intimidări nedorite
etc.
Adaptarea esenţială la
activităţile şcolare a copilului
din prima clasă constă, mai
ales, în mobilizarea proceselor
şi însuşirile psihice cerute de

această nouă formă de
activitate. Este vorba de
menţinerea voluntar a atenţiei,
de calitatea percepţiilor, de
efortul
de
memorare
şi
gândire, de reglaj voluntar
susţinut
pentru
depăşirea
obstacolelor, pentru finalizarea
activităţilor. Dar toate acestea
se ating treptat, cu răbdare şi
tact, însă odată obţinute devin

cele mai importante condiţii ale
randamentului şcolar crescut.
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POSIBILITĂŢILE DE DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ OFERITE DE ETWINNING
Ambasador
eTwinning
România, titlu reînnoit în acest
an.
Pe baza acestei distincţii,
mi-am
depus
candidatura

- Cum motivăm profesorii
pentru a participa la
proiectele eTwinning
- Evaluarea
proiectelor
eTwinning.

Platforma
eTwinning
lansată în 2005 ca parte a
platformei de eLearning a
Comisiei Europene, a devenit
parte integrantă a programului
Erasmus +, Programul Uniunii
Europene pentru Educaţie,
Formare, Tineret şi Sport.
Platforma dă posibilitatea
cadrelor didactice şi şcolilor
din Europa şi statele care au
statut
de
colaborare
în
domeniul
educaţiei
cu
acestea, precum Georgia,
Azerdbaijan, Turcia, Armenia
şi
Tunisia,
să
dezvolte
proiecte online de colaborare
educaţională. De asemenea
platforma oferă posibilitatea,
cadrelor didactice, de a
participa la webinare, seminarii
şi evenimente de formare
profesională, atât online cât şi
face to face, prin evenimentele
de formare pe care Agenţiile
Naţionale le oferă.
Sunt membră eTwinning din
anul 2009 când am aflat pentru
prima
oară
de
această
platformă. Tot în anul 2009 am
desfăşurat
primul
proiect
eTwinning în colaborare cu 20
şcoli din Europa şi peste 50 de
parteneri,
proiect
numit
Wedding Tradition, care a
primit Certificatul de calitate
European.
Datorită
proiectelor
desfăşurate, a evenimentelor
de formare la care am luat
parte de-a lungul timpului, a
diseminării informaţiilor despre
oportunităţile
oferite
de
această acţiune, în anul 2013
am obţinut titlul onorific de

pentru participarea la Atelierul
de dezvoltare profesională
dedicat
ambasadorilor
eTwinning, care a avut loc în
perioada
29
septembrie-1
octombrie 2016 în Rhodos,
Grecia. Am participat patru
ambasadori
din
partea
României, în persoana mea, şi
a doamnelor Daniela Bunea,
Dumitra Balan şi Grigore
Gherghiţa.
Pe parcursul celor 3 zile de
formare am participat la o serie
de workshop-uri în funcţie de
nevoile de formare a fiecăreia
dintre noi. Acestea au fost
foarte variate cuprinzând o
gamă largă de teme referitoare
la proiectele online desfăşurate
pe platformă:
- Organizarea twinspace-ului
- Colaborare şi comunicare
în eTwinning
- Consolidarea
profilului
şcolii

- Criterii pentru obţinerea
certificatelor de calitate
- Comunităţi de învăţare şi
practică
- Siguranţă şi reguli de
conduită
în
proiectele
online
- Proiecte
bazate
pe
învăţare-eTwinning
eTwinning live
- Bune
practici
ale
ambasadorilor eTwinning
- Organizarea
webinarelor
online
- Strategii
pentru
îmbunătăţirea
proiectelor
eTwinning.
Am participat la următoarele
workshop-uri:
- eTwinning live
- Organizarea
webinarelor
online
- Evaluarea
proiectelor
eTwinning
- Bune
practice
ale
ambasadorilor.
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Liceul Teoretic „Constantin Şerban”
Aleşd, judeţul Bihor
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Am ales aceste ateliere de
lucru deoarece consider o
oportunitate deosebită pentru
profesori,
realizarea
webinarelor
online,
prin
acestea
putând
explica
conţinuturi elevilor, pot face o
temă interactivă şi o dezbatere
online cu elevii, pot crea
evenimente online care să
susţină învăţarea sau să aibă
rol de evaluare a unor
conţinuturi
predate,
toate
acestea
făcând
procesul
instructiv educativ mult mai
atractiv
pentru
aceştia.
Evaluarea proiectelor mi s-a

ÎNVĂŢĂMÂNT

elevilor.
Ca
ambasador
eTwinning, invit profesorii să
se
înscrie
pe
această
platformă,
să
demareze
proiecte, să obţină certificate
de calitate şi să devină la
rândul
lor
ambasadori,
deoarece
dezvoltarea
profesională
contribuie
la
creşterea calităţii muncii pe
care o desfăşurăm.

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ

GIMNAZIAL
Prof. Dumitra BALAN
Casa Corpului Didactic Giurgiu
Continuare în pagina 11

Programul eTwinning a fost
lansat în anul 2005 ca o
componentă fundamentală a
programului
eLearning
al
Comisiei Europene, iar din
2014 a devenit parte integrantă
a
Programului
Uniunii
Europene pentru Educaţie,
Formare, Tineret şi Sport,
Erasmus+ .
Atelierele de dezvoltare
profesională eTwinning sunt
evenimente de formare faţă în
faţă,
pe
o
tematică
pedagogică, organizate de
Birourile
Naţionale
de
Asistenţă în colaborare cu
Biroul Central de Asistenţă
Pagina 10 din 40

părut la fel de atractivă,
deoarece este foarte important
ca înainte de a realiza un
proiect, să gândim din punctul
de vedere al evaluatorului de
proiecte şi astfel să putem
puncta cât mai bine acele
detalii care fac un proiect să fie
apreciat.
La final, am asistat la o
expunere de bune practici ale
ambasadorilor cu experienţă,
de unde am învăţat multe
lucruri utile.
În calitate de cadru didactic,
lansez colegilor mei invitaţia de
a deveni membri eTwinning,
deoarece le oferă o serie de
resurse educaţionale şi un
spaţiu pe care-l pot integra în
procesul instructiv educativ,
astfel încât să fie plăcut şi util,

PRIN ATELIERE ETWINNING
eTwinning.
La
aceste
evenimente
pot
participa
eTwinneri cu experienţă medie
sau avansată, care au abilităţi
de comunicare în limba
engleză.
În
perioada
29
septembrie-1 octombrie 2016
am participat alături de alţi 3
ambasadori români, la Atelierul
de
formare
profesională
dedicat
Ambasadorilor
eTwinning, în Rhodos, Grecia,
eveniment care a reunit 100 de
ambasadori.
Tematica
abordată a fost diversă şi a
vizat activitatea pe platforma
www.etwinning.net sub toate
aspectele ei: înscrierea şcolilor
pe acest portal, dezvoltarea de
parteneriate,
evaluarea
proiectelor, dezvoltarea de
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PRIN ATELIERE ETWINNING

Prof. Dumitra BALAN
Casa Corpului Didactic Giurgiu
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Am participat la întâlniri
pe
tema
dezvoltării
parteneriatelor
eTwinning,
evaluarea
proiectelor
eTwinning, organizarea de
cursuri şi webinarii online şi
la prezentarea exemplelor de
bună practică. Pentru mine a
fost o experienţă benefică,
am învăţat multe lucruri noi,
am împărtăşit din experienţa
mea şi am învăţat din
experienţa altor ambasadori.
Am avut ocazia să întâlnesc
ambasadori care au fost
formatori la cursurile online şi
să îmi lărgesc orizontul meu de
cunoaştere în ceea ce priveşte
utilizarea
platformelor
de
învăţare.
M-am înscris pe platforma
eTwining în 2007 şi am
recomandat colegilor să înscrie
şcolile pe portal şi să dezvolte
parteneriate. La Casa Corpului
Didactic am desfăşurat un curs
de formare „Managementul
proiectului” cu precădere al

ÎNVĂŢĂMÂNT
GIMNAZIAL

lucrezi în echipă profesor –
elev şi să plasez elevul în
centrul învăţării. Am avut
şansa să ne întâlnim pe skype
şi pe Twinnspace şi să
colaborăm eficient în proiect.

online
de
pe
www.etwinning.net
şi
www.iteach.ro.
Sunt
ambasador
eTwinning din 2013, iar
proiectul PHENOMENA a fost
pentru mine o şansă de a
schimba mult în predarea fizicii
şi chimiei la orele de clasă. În
acest proiect am întâlnit
profesori care aveau o altă
abordare în predarea ştiinţelor.
Am înţeles ce înseamnă să

Într-o societate în continuă
schimbare şi dezvoltare cred
că învăţarea în spaţii virtuale
comune
devine
tot
mai
necesară şi de aceea consider
că un proiect eTwinning are
rolul de a inova practica
didactică, încurajează lucrul în
echipă, stimulează învăţarea şi
folosirea noilor tehnologii în
predare.

VESTIMENTAŢIA TRADIŢIONALĂ,
UN REPER IDENTITAR

Profesor, Petronel Ionuţ ION,
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Colibaşi
Continuare în paginile 12, 13

Este evident că, în mileniul
III nu mai putem vorbi despre
un „costum popular” sau mai
bine spus despre un port
tradiţional care să aibă funcţiile
de odinioară, dintre care cele
mai
importante
erau
Pagina 11 din 40

proiectului
eTwinning,
iar
persoanele participante sunt
active pe portal. Am promovat
în comunitatea şcolară prin
responsabilii
cu
formarea
continuă din şcoli cursurile

evidenţierea
apartenenţei
locale / zonale, marcarea stării
sociale, a statutului marital şi a
vârstei.
În cercetările pe care le-am
efectuat am remarcat însă că,
deşi cu greu se poate
reconstitui portul local din
Colibaşi
(judeţul
Giurgiu),
multe lăzi de zestre şi camere
bune mai păstrează asemenea

obiecte cărora consider că li sar potrivi mai curând titulatura
de bunuri de patrimoniu
familial. Această categorisire
mi-a fost sugerată pe de o
parte de bibliografia pe care
am consultat-o în vederea
documentării, iar pe de alta
faptul că am înţeles din
„povestea” sau mai curând
„istoria” fiecărei piese că, de
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VESTIMENTAŢIA TRADIŢIONALĂ,
UN REPER IDENTITAR

Profesor, Petronel Ionuţ ION,
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Colibaşi
Continuare din pagina 11
Continuare în pagina 13

multe decenii, acestea şi-au
schimbat funcţia. De la început
mi s-a părut cu totul straniu şi
greu de explicat faptul că, deşi
nu se mai purtau de mult şi nici
astăzi nu se mai poartă,
cămăşile
bărbăteşti
lungi,
ample şi cu broderie şi
cusături, constituiau „fala nunţii
colibăşenilor”: acestea au fost
destinate ca dar pentru naşul
mare, ginere (mire) şi socrul
mare. În trecut, de daruri
vestimentare se bucurau şi
soacrele, şi viitoarele nurori,
dar mai ales naşa mare. Cu
toată truda depusă şi cu tot
talentul pe care le dovedesc,
erau aşezate la păstrare, în
lăzi sau dulapuri şi niciodată nu
mai erau utile sub aspectul
funcţiei lor primordiale: de
acoperire a corpului. Erau – şi
continuă să fie – nişte relicve
ale trecutului, mărturii ale unor
evenimente şi ale alianţelor şi
respectului reciproc dintre
familii.
Din
analiza
obiectelor
păstrate azi în Colibaşi,
precum şi dintr-o serie de
fotografii de familie, am
desprins câteva concluzii. În
privinţa costumului femeiesc
cel care s-a impus – şi

transmis parţial – a fost tipul
compus din cămaşă încreţită
lungă sau cu poale detaşate,
două catrinţe şi pieptar.
Ulterior, fie contactele cu
brănenii, rucărenii, argeşenii şi
muscelenii, fie influenţa Casei
Regale care l-a apreciat şi
promovat a făcut să se impună
în rândul celor instruite şi
înstărite - ca o ţinută de mare
eleganţă şi prestigiu - costumul
devenit „naţional” în primele
decenii ale secolului trecut.
Este
vorba
despre
fota
somptuoasă
cu
motive
geometrice, cămaşa bogat
ornamentată, „cu table” pe
piept şi „stele” pe spate,
„barişul” negru legat după
moda Charleston şi pantofii
negri cu baretă, caracteristici
aceleiaşi epoci. În schimb,
ţărăncile de rând au rămas
fidele fotei de lânică neagră
sau bumbac, cu chenar brodat
şi cămăşii bătrâneşti sau celei
zoroclii (decoltată sau cu guler
înalt), cărora li s-au adăugat
ilicele din „velură” neagră sau
roşie, cu ornamente aplicate
din şnur galben.
Mişcarea
artistică
de
amatori impusă de ideologia
comunistă a presupus o altă
influenţă: cea scenică. Aceasta
a adus prestigiul altor zone în
care se găseau filiale ale
UCECOM (îndeosebi Tismana,
Breaza) astfel încât costumul

arborat pe scenă era de fapt o
„uniformă populară”. Aşa se
face că astăzi, elevii şcolii
îmbracă fie cămăşi croite şi
cusute „după tipicul vechi,
bătrânesc”, fie ii de Breaza,
poale simple şi şorţuri sau
catrinţe cu alesături sau
cusături locale sau zonale, ori
„vâlnicul
încutat”
de
tip
gorjenesc sau doljan impus de
centrul
de
confecţii
„tradiţionale” de la Tismana.
O mai bună şi detaliată
cunoaştere a acestora şi un
efort de revitalizare din partea
cadrelor didactice în primul
rând ar putea conduce la
reevaluarea
vestimentaţiei
tradiţionale
locale
şi
la
impunerea ei ca o reală
emblemă identitară.
Bibliografie:
 Formagiu, Hedvig Maria:
Portul
popular
din
România. Catalog tipologic,
editat de Muzeul de Artă
Populară
al
RSR,
Bucureşti, 1974
 Işfănoni, Doina; Popoiu,
Paula: Costumul românesc
din
colecţiile
Muzeului
Naţional al Satului „Dim
Gusti”, Bucureşti, editat de
MNSDD, 2008.
 Stoica,Georgeta;
Văgâi,
Maria: Arta populară din
Câmpia Munteniei, CCPJ
Ilfov, 1969

Revista editată de:
Adresa: Str. Nicolae Droc Barcian, Nr. 8,
Giurgiu, România
Tel. / fax. 0246212638
Web: www.ccdgiurgiu.ro
E-mail: ccdgr2002@yahoo.com
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Port popular femeiesc cotidian (Colibaşi)

Port popular femeiesc de sărbătoare
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OSTROVUL PĂSĂRICA

Prof. Nicoleta DRAGOMIR,
Şcoala Gimnazială Nr.7 Giurgiu
Continuare în paginina 15

Rezervaţia
naturală
Cama – Dinu - Păsărica este
inclusă în zona de protecţie
specială avifaunistică Dunăre
Vedea fiind desemnată prin
HG 1284/2007 (Fig. 1).
Zona ostroavelor Cama
- Dinu adăposteşte pe o
suprafaţă
redusă
ca
dimensiune cea mai mare
colonie de stârci şi cormorani
din regiune. Populaţiile de
stârci lopătari (Fig.4) care
cuibăresc reprezintă cel puţin
3,2% din totalul existent în
România.
Specia
este
ameninţată cu dispariţia la
nivel european .
Ostrovul
Păsărica
merită o atenţie deosebită
pentru colonia mixtă de
lopătari, stârci de noapte,
egrete şi cormorani, unică în
acest segment al Dunării. Este
un loc bun pentru cuibărit, iar
inundaţiile
periodice
descurajează
stabilirea
permanentă a prădătorilor.
Zona se remarcă şi prin
populaţia
de
berze
ce
cuibăresc pe stâlpii de înaltă
tensiune
populaţia
fiind
menţinută de sursa de hrană
oferită de Gârla Pasărea,
distanţa de la zona de cuibărit
la cea de hrănire fiind între 0,5
- 3 km. În zonă cuibăresc 35
de specii, majoritatea având un
statut bun de conservare.
În urma inventarierii
păsărilor au fost observate 92
specii, dintre care 21 de taxoni
necesită asigurarea condiţiilor
favorabile de conservare în
zonele în care sunt semnalate:
Alcedo
atthis
(pescăruş
albastru),
Ardea
purpurea
(stârc
roşu),
Ardeola
Pagina 14 din 40

Fig. 1 Rezervaţia Cama-Dinu-Păsărica – localizare
ralloides(stârc galben), Aythya
nyroca (raţa roşie), Botaurus
stellaris (buhai de baltă),
Ciconia ciconia (barza albă),
Ciconia nigra (barza neagră),
Circus aeruginosus (erete de
stuf), Circus cyaneus (erete
vânăt), Chlidonias hybridus
(chirighiţa cu obraz alb),
Egretta alba (egreta mare),
Egretta garzetta-egreta mică
(Fig.3),
Himantopus
himantopus
(piciorongul),
Ixobrychus minutus stârc pitic
(Fig. 2), Mergus albellus
(ferestraş mic), Pelecanus
crispus
(pelicanul
creţ),
Pelecanus
onocrotalus
(pelicanul
comun),
Phalacrocorax
pygmaeus
(cormoranul mic), Platalea
leucorodia (lopătar), Plegadis
falcinellus
(ţigănuş),
Recurvirostra avosetta (ciocîntors).
Dintre speciile inventariate,
65 au nevoie de protecţie
strictă. Printre acestea
se
numară: Falco tinnunculus
(vânturel roşu), Falco subbuteo
(şoimul rândunelelor), Rallus
aquaticus (cârstel de baltă),
Charadrius
dubius
(prundăraşul
gulerat
mic),
Athene noctua (cucuveaua),

Strix aluco (huhurezul mic),
Merops apiaster (prigoria),
Riparia riparia (lăstunul de
mal), Troglodytes troglodytes
(pănţăruş), Oriolus oriolus
(grangur) şi Lanius collurio
(sfrânciocul roşiatic).Dunărea
şi zonele mărginaşe împădurite
de tip galerie oferă habitate
pentru un număr de specii care
apar într-un mod relativ
uniform peste întinderi lungi de
apă.
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Fig.2 Ixobrychus minutus
(Agenţia pentru Protecţia Mediului
Giurgiu)

Fig.3 Egretta garzetta
(Agenţia pentru Protecţia Mediului
Giurgiu)
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Fig.4 Ostrovul Păsărica –
colonie mixtă
(Agenţia pentru Protecţia Mediului
Giurgiu)
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PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:
Şcoala Gimnazială nr. 1 Adunaţii Copăceni
Data: 24 octombrie 2016
Clasa a VIII a A
Disciplina: Consiliere şi orientare
Modulul: Calitatea stilului de viaţă
Submodulul: Calitatea vieţii personale
Subiectul lecţiei: ”Conflictele şi gestionarea
conflictelor”
Tipul lecţiei: mixt
Motivaţia …

Profesor
Aurelia
ŢINTEA
O3: să identifice tipurile de
conflicte
care
apar,
Şcoala
Gimnazială
nr.
1
Adunaţii
Copăceni
cauzele acestora şi persoanele implicate
Continuare
în paginile
17, 18,
19, 20, 21, 22
O4: să descrie
modul în
care pot
fi rezolvate
conflictele pornind de la cauzele acestora
O5: să cunoască diferite tehnici şi metode de
soluţionare a conflictelor
Termeni cheie ;
 Conflict
 Negociere
 Comunicare
 Mediere
Strategia didactică:
„Secretul şi farmecul vieţii noastre nu stau
a) Metode
şi
procedee:
conversaţia
în lipsa unei conflict, ci în hotărârea şi
catehetică
şi
euristică,
exerciţiul,
priceperea noastră de a-l rezolva”
explicaţia, exemplificarea, comparaţia,
Anton Semjonowitsch Makarenko
lucrul
cu
textul,
cubul,
munca
independentă, demonstraţia, joc de
Conflictul trebuie acceptat ca o parte
spargere a gheţii, Să dezlegăm misterul
firească
a
procesului
de
comunicare.
„Joc didactic”, vânătoarea de comorii
Comunicarea este o artă care se impune a fi
„zidul” grafitti, Cvintetul .
învăţată. Abilitatea de a comunica presupune şi
b) Mijloace de învăţământ: prezentare
abilitatea de a rezolva conflictele. Ca urmare a
Power Point, Videoproiector,schema la
interacţiunii cu membri grupurilor din care facem
tablă, coli, mapă cu fişe de lucru, texte
parte pot apărea conflictele. Ideal ar fi să putem
literare ( „Balada unui greier mic” de
gestiona conflictele, să oprim escaladarea
George Topârceanu, „Greierele şi
acestora şi degenerarea lor în agresivitate şi
furnica” de Marin Sorescu )
violentă.
c) Forme de organizare: activitate frontală,
Pornind de la această premisă, se impune să
activitate pe grupe colectivul clasei a fost
instruim elevii în vederea identificării tipurilor de
împărţit în 6 grupe de elevi,activitate
conflicte care pot să apară, a cauzelor şi a
individuală.
modalităţilor de soluţionare, să-i învăţăm
d) Resurse: capacităţile intelectuale ale
modalităţile de abordare a conflictelor, cât şi
elevilor şi experienţa de viaţă a acestora,
familiarizarea lor cu tehnicile şi metodele de
timp: 50 de minute
Bibliografie:
gestionare a conflictelor.
Competenţă/Obiectiv
cadru:
Exersarea Consiliere şi orientare, Curriculum clasele V – VIII,
abilităţilor de management al unui stil de viaţă Bucureşti, 2009;
Adriana Băban (coordonator ), „Ghid Metodologic
de calitate
pentru orele de dirigenţie şi consiliere” Cluj–Napoca,
Competenţă/Obiectiv de referinţă:
5.1 să îşi autoevalueze convingerile, atitudinile 2003 S.C. Pisinet SRL.
Mihaela Jiglău (coordonator ), „Program pilot de
şi
comportamentele
definitorii
pentru intervenţie prin sistemul Zone Prioritare de
dezvoltarea personală
Educaţie”, Buzău, Editura ALPHA MDN S.A., 2006
5.2 să analizeze mecanismele eficiente de Conflictele şi comunicarea. Un ghid prin labirintul
adaptare în situaţii de stres sau de criză
artei de a face faţă conflictelor, Ed. ARC, 1998
Obiective operaţionale:
Lucreţia Vasilescu, Violeta Tapai, Mirela Paraschiv,
„Violenţa nu este o soluţie !”, Bucureşti, 2007
O1: să explice cuvântul „conflict”,pe baza unor
Internet: www.didactic.ro, www.altastiinta.ro
definiţii personale
George Topârceanu, Versuri şi proză, Ed. PortoO2: să-şi exprime punctul de vedere despre
Franco, 1991
conflicte şi să exemplifice conflicte soluţionate
Marin Sorescu, Singur printre poeţi, Ed. Junimea
pe cale paşnică şi conflicte violente
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Profesor Aurelia ŢINTEA
Şcoala Gimnazială nr. 1 Adunaţii Copăceni
Continuare din pagina 16
Continuare în paginile 18, 19, 20, 21, 22

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Etapele lecţiei

Obiective

Momentul
organizatoric
Captarea atenţiei
Joc de spargere
a gheţii” Să
dezlegăm
misterul”

Joc didactic”
vânătoarea de
comorii”
Anunţarea
subiectului
activităţii şi
precizarea
obiectivelor
Conducerea
învăţării
a)Discuţie despre
conflict

O1

b) Surse ale
conflictelor

O2

c) dirijarea
procesului de
învăţare

O3

Activitatea profesor

Activitatea elev

Asigură condiţiile
necesare bunei
desfăşurări a lecţiei.
Împarte colectivul
clasei în grupe de lucru
Distribuie elevilor
plicurile în care se află
fişele de lucru. Se
solicită grupelor sa
noteze ceea ce
consideră ca au mimat
colegii lor. Se
evidenţiază ca este
vorba despre
neînţelegeri, conflicte .
Grupele de lucru
primesc mapele de
lucru cu fişele.
Profesorul prezintă titlul
şi îl scrie pe tablă .
Menţionează
obiectivele lecţiei

Elevii se pregătesc
pentru lecţie Extrag
grupa din care fac
parte

Ce vă vine în minte
când pronunţaţi
cuvântul conflict
Ce înseamnă un
conflict ?
Prezintă sursele
conflictelor: Nevoile
fundamentale, Valorile
diferite, percepţiile
diferite, interesele
diferite, resursele
limitate, nevoile
psihologice.
Distribuie mapele de
lucru pentru rădăcinile
conflictului
Se citesc cele două
texte literare
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Metode şi procedee de
lucru

Mijloace de instruire
Bol din care extrag
grupa.

Elevii lecturează
sarcinile de lucru şi
le realizează

Joc de spargere a gheţii

Fişe de lucru

Realizează în
cadrul grupei
cerinţa

Joc didactic”
Vânătoarea de comorii”

Fişă de lucru

Prezentarea Power
Point

Laptop
Videoproiector

Elevii răspund

Lucrul în grup
Conversaţia
Conversaţia
Zidul grafitti

Fişă de lucru
Schemă la Flipchart
Fisă de lucru

Elevii formulează o
definiţie în cadrul
grupei

Prezentarea Power
Point

Materiale video

Elevii sunt împărţiţi
în 6 grupe. Se
stabileşte ca
răspunsurile să fie
redactate pe o
singură foaie de
către fiecare grupă.
Rezolvă sarcina de
lucru sub
supravegherea
profesorului, care
oferă explicaţii şi
îndrumări
suplimentare acolo
unde este nevoie

Cubul
Lucrul în grup

Materiale video
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Profesor Aurelia ŢINTEA
Şcoala Gimnazială nr. 1 Adunaţii Copăceni
Continuare din paginile 16, 17
Continuare în paginile 19, 20, 21, 22

Evaluarea
formativă

O4
O5

Asigurarea
retenţiei şi a
transferului

O5

Bilanţul activităţii
Anunţarea temei
pentru
următoarea oră

Elevii, îndrumaţi de profesor, evidenţiază
elementele conflictului identificat. Se caută
modalităţi de evitare şi rezolvare a conflictului,
căutându-se modalităţi de conciliere
Realizează un dialog pentru a evita conflictul
Prezintă modalităţile de Elevii bifează fie
abordare a conflictului.
modalitatea
Prezintă modalităţile de pozitivă, fie cea
gestionare a
negativă de
conflictelor
soluţionare a
Evidenţiază abilitatea
conflictului
de a gestiona
Elevii realizează un
conflictele pe cale
cvintet al conflictului
pozitivă
Se fac aprecieri asupra
activităţii. Se anunţă
tema pentru ora
următoare
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Arborele lui Sapiro

Foia de flipchart

Conversaţie
Explicaţia
Cvintetul
Conversaţia, explicaţia
Demonstraţia

Fişă de lucru
Materiale video
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INVESTIGAŢIA – METODĂ
COMPLEMENTARĂ DE EVALUARE

Prof. Mariana POPESCU,
Liceul Tehnologic. „Ion Barbu”/
Liceul Teh. „M. Nicolescu”, Giurgiu
Continuare în pagina 24

Investigaţia, ca metodă
complementară de evaluare a
fost utilizată în cadrul orelor de
biologie în diferite tipuri de
lecţii, aceasta având caracter
instructiv-educativ, în scopul
îmbunătăţirii
procesului
didactic. Sarcinile de lucru pe
care elevii le-au realizat în
urma investigaţiei au variat de
la o lecţie la alta în funcţie de
scopul şi rolul acesteia, de
competenţele elevilor, tipul de
lecţii şi nu în ultimul rând de
particularităţile de vârstă ale
acestora. Această metodă
complementară
a
facilitat
aplicarea în mod creativ a
cunoştinţelor elevilor, fiind
realizată în orele de biologie pe
durata unei ore de curs, pe
parcursul a mai multe ore, în
scopul realizării investigaţiei pe
o anumită temă, cu sarcini
prescrise şi bine definite. Elevii
au lucrat individual dar, în cea
mai mare parte în grupe mici,
având în vedere ordinea de
notare,
rezolvare
şi
de
prezentare
a
rezultatelor,
concluziilor, precum şi modul
în care au fost valorificate
rezultatele investigaţiei.
Investigaţia
aplicată
cu
elevii a avut caracter aplicativ,
demonstrativ şi constructiv
asupra procesul didactic, au
fost realizate prin aplicarea
acestei
metode
complementare de evaluare în
scopul îmbunătăţirii, fixării
cunoştinţelor şi consolidării
activităţilor
teoretice.
Am
observat că investigaţia este o
metodă preferată de către elevi
în majoritatea lecţiilor de
Pagina 23 din 40

biologie
deoarece
implică
diferite forme de activitate,
prezintă
caracter
practic
aplicativ, elevii fiind îndrumaţi
de a căuta soluţii, idei şi de a
le transpune în alt context,
specific tipului de investigaţie.
Metoda investigaţiei a fost
aplicată în orele de biologie
împreună
cu
metodele
didactice bazate pe acţiune,
metode iconice, simbolice, de
comunicare, respectiv metode
şi procedee expozitiv-euristice
şi evaluativ-stimulative, metode
utile
în
realizarea
investigaţiilor. Rolul meu ca
profesor a fost de îndrumător,
facilitator, colaborator în toate
investigaţiile
împreună
cu
metodele directe şi indirecte
utilizate în scop creativ şi
practic-aplicativ.
Având în vedere modul în
care această metodă poate fi
aplicată, am organizat o
excursie didactică cu caracter
aplicativ a cunoştinţelor, având
rol important în identificarea
plantelor şi animalelor, a
mediului de viaţă, precum şi
dezvoltarea
cunoştinţelor,
deprinderilor practice de lucru
ale elevilor, înregistrării şi
prelucrării obiectivelor propuse.
Evaluarea investigaţiei a
scos în evidenţă competenţele
elevilor,
capacitatea
de
cercetare,
comunicare,
relaţionare şi valorificare a
produselor
finale
ale
investigaţiilor realizate de către
elevi având în vedere scopul şi
obiectivele propuse.
Scopul excursiei a fost de
cunoaştere a mediului de viaţă
a plantelor şi animalelor din
zona analizată precum şi
identificarea speciilor de plante

şi animale din Parcul Naţional
Comana şi a Lacului Comana.
Obiectivele excursiei au
fost următoarele: definirea
mediilor de viaţă, identificarea
plantelor
şi
animalelor,
cunoaşterea modalităţilor de
protecţie a ariilor protejate, a
obiectivelor turistice şi, nu în
ultimul
rând,
recoltarea
materialului didactic în urma
investigaţiilor realizate. Elevii
au fost puşi în situaţia de a
observa, caracteriza, structura
şi
relaţiona
cu
mediul
înconjurător.
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Fig.1. Grup de elevi de la
Liceul Tehnologic „Ion
Barbu” Giurgiu ce au
participat în excursia din
Parcul Naţional Comana

Fig.2. Investigarea
organismelor din mediul
terestru (Parcul Naţional
Comana)
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INVESTIGAŢIA – METODĂ
COMPLEMENTARĂ DE EVALUARE

Prof. Mariana POPESCU,
Liceul Tehnologic. „Ion Barbu”/
Liceul Teh. „M. Nicolescu”, Giurgiu
Continuare din pagina 23

Fig.3. Investigarea
organismelor din mediul
acvatic (Parcul Naţional
Comana)
Valorificarea
excursiei:
După finalizarea excursiei a
avut
loc
valorificarea
materialului biologic colectat în

ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEAL

cabinetul de biologie. Plantele
colectate au fost
presate,
uscate şi aranjate în ierbare
sistematice, păstrate şi utilizate
ca material intuitiv. Împreună
cu elevii
am
realizat o
expoziţie cu plantele colectate,
ordonate în funcţie de grupele
sistematice respective.
În
urma
realizării
excursiei
didactice
am
constatat că, investigaţia este
o metodă complementară de
evaluare foarte atractivă şi în
acelaşi timp una din metodele
preferate
pentru
elevi
deoarece, stimulează munca în
echipă, comunicarea eficientă,
permite
reactualizarea
cunoştinţelor biologice însuşite
anterior, formează abilităţi de
observare a plantelor şi
animalelor din diferite medii de
viaţă,
etc.
În
realizarea
investigaţie elevii au observat
plantele şi animalele în mod
direct, în mijlocul naturii atât în
mediul terestru cât şi în mediul
acvatic aceştia realizând cu
succes fişele de observaţie.
Investigaţia a fost realizată în
Parcul Naţional Comana, dar şi
în anumite tipuri de lecţii cu
caracter aplicativ, stimulând

curiozitatea,
imaginaţia
şi
creativitatea cu rol important în
aplicabilitatea
cunoştinţelor
acumulate. Această metodă
complementară de evaluare a
fost utilizată la clasă conform
programei
şcolare
şi
a
particularităţilor de vârstă ale
elevilor împreună cu scopul
urmărit în numeroase activităţi
cum ar fi:
- evidenţiere procesului de
fotosinteză;
- evidenţierea procesului
de respiraţie, transpiraţie şi
gutaţie la plante;
- studierea biocenozei ;
- evidenţierea sevei brute
şi sevei elaborate la plante;
Bibliografie:
1. Andrei,M., Mohan, G.,
Natura Biologie, Arad,
2007
2. Andrei,M., Natura
Biologie, Arad, 2009
3. Cucoş,C., Pedagogie,
Editura Polirom, Iaşi
2006
4. Cerghit,I, Metode de
învăţământ, Editura
Polirom 2006

IMPACTUL DEŞEURILOR ASUPRA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Prof . Adelina Veronica SÎRBU,
Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu
Continuare în paginile 25, 26

Autorităţile locale nu au dezvoltat o
infrastructură care sa ofere un sistem de
selecţie a resturilor menajere pe categorii de
deşeuri reciclabile, deşi Ministerul Mediului
impune acest lucru.
Pagina 24 din 40

Statistica M.Berca, Ecologie generală şi
protecţia ultimilor ani trage un puternic semnal
de alarmă. Potrivit Agenţiei Europene pentru
Mediu, ţările Uniunii Europene aruncă 1,3
miliarde de tone de gunoi pe an, ceea ce
înseamnă 3,5 tone de gunoaie anual pe cap de
european. Din această cantitate, 40 de milioane
de tone o reprezintă deşeurile periculoase.
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Prof . Adelina Veronica SÎRBU,
Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu
Continuare din pagina 24
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Deşeurile sunt vinovate de poluarea mediului
şi implicit de schimbările climatice pe care le
trăim la începutul secolului XXI. Depozitate în
gropi de gunoi sau aruncate în natură, deşeurile
distrug calitatea aerului pe care-l respirăm prin
emisia de CO2 şi gaz metan, poluează
pământul şi apele. Cele mai multe lucruri pe
care le aruncăm pot reprezenta resurse
valoroase. De aceea, termenul de “deşeuri” în
multe cazuri este folosit greşit, acesta putând fi
înlocuit cu “materie primă”. Lucrurile de care nu
mai avem nevoie ajung la gropile de gunoi sau
în incineratoare. Aceste două metode de
eliminare a deşeurilor reprezintă o mare sursă
de poluare a solului, apei şi aerului.
EFECTELE
NEGATIVE
ASUPRA
MEDIULUI
Degradările chimice sunt generate
îndeosebi de poluarea solului cu metale
grele, cu diferite pesticide
şi
îngrăşăminte,
modificarea
ph-ului
soluţiei solului;
Degradările biologice, generate de
poluarea solului cu germeni de boli
transmisibile plantelor şi animalelor;
Degradările
radioactive,
solurile
captează
foarte
uşor
poluările
radioactive, pe care le transmit cu
uşurinţă plantelor şi animalelor, pentru o
perioadă mai lungă de timp.
Toate aceste dereglări conduc la dereglarea
indicatorilor sintetici ai efectului poluării, care se
rezumă la următoarele aspecte
a) Deprecierea cantitativă şi calitativă a
recoltei
b) Creşterea
cheltuielilor
necesare
menţinerii productivităţii ecosistemelor
Toate aceste tipuri de poluare sunt prezente
pe solurile din ţara noastră astfel încât ele se
intercondiţionează între ele, cu alte surse de
poluare, astfel încât poluarea puternică a
aerului ,mai ales în zonele puternic
industrializate, conduce la moartea pădurilor
prin ploi acide.
Ploile acide duc la distrugerea suprafeţelor
date cu lac şi vopsea, pierderea lumii vii a
Pagina 25 din 40

bazinelor acvatice, la coroziunea podurilor si
monumentelor
arhitecturale,
determină
toxicitatea apei potabile în urma dizolvării în apă
a plumbului din conducte şi scade transparenţa
apei, duce la scăderea fertilităţii solului. Între
interacţiunile sale dăunătoare se numără:
erodarea structurilor, distrugerea culturilor
agricole şi a plantaţiilor forestiere, ameninţarea
speciilor de animale terestre dar şi acvatice,
deoarece puţine specii pot rezista unor astfel de
condiţii,
deci
în
general
distrugerea
ecosistemelor.
Aciditatea este un efect care depinde de
cantitatea de poluanţi eliberaţi şi de rezistenţa
opusă de sol şi apă la acest fenomen.
Oxizii de azot sunt precursori atât ai
precipitaţiilor acide cât şi a ozonului, fiecare din
acestea fiind reclamate că dăunează plantelor.
În timp ce acidul azotic contribuie doar cu o
mică parte la concentraţia ionilor de hidrogen
(H+) din depunerile acide, contribuţia emisiilor
de oxid de azot la depunerile acide poate fi mai
semnificativă. Oxidul de azot este cel care
absoarbe lumina solară iniţiind procesele
fotochimice care produc acid azotic din bazinele
acvatice. In mediu acid se măreşte solubilitatea
multor metale şi aceasta duce la poluarea
chimică a ecosistemelor acvatice şi solului.
În agricultură solul este sărăcit în minerale
prin solubilizarea lor (aluminiu, magneziu,
calciu) ceea ce poate conduce şi la
vulnerabilitatea plantelor care cresc în acel sol
faţă de bacterii şi ciuperci. În oraşe ploile acide
sunt responsabile de degradarea clădirilor,
monumentelor şi statuilor, de durabilitatea
picturilor(faimoasele mănăstiri din Bucovina).
- acidificarea lacurilor şi a apelor
curgătoare, datorată ploilor acide.
- dispariţia speciilor de plante şi animale
din apele cu aciditate crescută.
- creşterea concentraţiei de mercur în
ape, implicit în animalele ce populează
aceste ape; efectul cel mai negativ al
acestui fapt este otrăvirea populaţiei cu
mercur.
- acidificarea solului, fapt ce produce
creşterea concentraţiei de aluminiu şi a
altor metale toxice, însoţită de dispariţia
nutrienţilor – potasiu, calciu, magneziu.
- scăderea producţiei agricole.
- îmbolnăvirea şi dispariţia pădurilor.
- afectarea apelor freatice.
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IMPACTUL DEŞEURILOR ASUPRA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Prof . Adelina Veronica SÎRBU,
Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu
Continuare din paginile 24, 25

Impactul deşeurilor asupra mediului
înconjurător
Bibliografie:
 mediului, Editura Ceres, Bucureşti,
2000.

ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEAL

METODE DE ÎNVĂŢARE
LA MATEMATICĂ

Procesul de învăţământ este principalul
subsistem al sistemului de învăţământ, în cadrul
căruia se realizează instruirea şi învăţarea
elevilor şi studenţilor prin intermediul activităţilor
proiectate, organizate şi dirijate de către
profesori în conformitate cu anumite norme şi
principii didactice, într-un context metodic
adecvat, apelând la resurse materiale şi
didactice adecvate, în vederea atingerii
dezideratelor educaţiei.
Schematic relaţia funcţionala dintre sistemul
de educaţie, sistemul de învăţământ, procesul
de învăţământ se reprezintă astfel:

Prof. Lucica Monica COADĂ,
Liceul Teoretic ,,Tudor Vianu” Giurgiu
Continuare în pagina 27

Sistemul de educaţie cuprinde şi educaţia
permanentă, instituţii/organizaţi 27 economice,
politice, culturale; educaţie de tip formal,
nonformal, informal;
Sistemul de învăţământ cuprinde şi instituţii de
educaţie nonformală (cluburi, tabere, centre de
pregătire profesionala);
Sistemul şcolar cuprinde învăţământul
primar, secundar, postliceal, superior şi special;
educaţie formală;
1. Metoda LOTUS-FLOAREA DE NUFĂR
Se dă problema sau tema centrală care se
va scrie în mijlocul tablei/planşei. Se cere
copiilor să se gândească la ideile sau aplicaţiile
legate de tema centrală.
Ideile copiilor se trec în cele 8 “petale”, de la A
la H, în sensul acelor de ceasornic. Cele 8 idei
deduse vor deveni noi teme centrale pentru alte
câte 8”petale”.
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2. Metoda Brainstorming
Aceasta metodă înseamnă formularea a cât
mai multor idei - oricât de fanteziste ar putea
părea acestea – ca răspuns la o situaţie
enunţată, după principul cantitatea generează
calitatea. Conform acestui principiu, pentru a
ajunge la idei viabile şi inedite este necesară o
productivitate cât mai mare.
La matematică această metodă poate fi aplicată
astfel: se alege o sarcină de lucru (rezolvarea
unei probleme) şi se solicită exprimarea tuturor
ideilor legate de rezolvarea problemei. Toţi
elevii trebuie să formuleze o idee referitoare la
subiectul propus şi se scriu toate aceste idei pe
tablă. Se face o pauză pentru aşezarea ideilor,
după care se reiau ideile emise, pe rând, şi se
grupează pe categorii, simboluri etc. Se
selectează ideile originale sau cele mai
apropiate de soluţii şi se pune accent pe
acestea.
3. Metoda proiectului
Metoda proiectului înseamnă realizarea unui
produs, ca urmare a colectării şi prelucrării unor
date referitoare la o temă anterior fixată.
Proiectul este activitatea cel mai pregnant
centrată pe elev, el încurajează cel mai bine
abordarea integrată a învăţării: elevilor li se
creează ocazia de a folosi, în mod unitar,
cunoştinţe şi tehnici de lucru dobândite la mai
multe discipline.
Elevilor de clasa a X-a, spre exemplu, li se
cere realizarea unui proiect despre un corp
geometric studiat anterior. Acesta constă în
obţinerea de informaţii teoretice cu privire la
corpul respectiv: definiţii, clasificări, desen,
formule; în aplicarea informaţiilor teoretice în
aplicaţii practice, precum şi realizarea modelului
corpului respectiv din diferite materiale (lemn,
carton, fier).
Avantajul constă în faptul că elevii înţeleg mai
bine noţiunile despre corpul respectiv, observă
utilitatea noţiunilor predate şi modelele
corpurilor realizate de elevi sunt utilizate mai
târziu la alte clase (astfel obţinându-se material
didactic – unele corpuri astfel realizate sunt
chiar excepţionale).
4. Metode de rezolvare a problemelor
La orele de matematică, una din activităţile
principale constă în rezolvarea de probleme.
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Prof. Lucica Monica COADĂ,
Liceul Teoretic ,,Tudor Vianu” Giurgiu
Continuare din pagina 26

Activitatea de rezolvare a problemelor trebuie
concepută într-un demers de explorareinvestigare; dincolo de obţinerea rezultatului,
este mult mai important procesul, modul în care
rezolvatorul ajunge la capăt. Este de preferat un
elev care încearcă, fără succes, să abordeze o
problemă, conştientizând fiecare pas făcut,
decât un elev care aplică o schemă sau un
algoritm, pe care nu le poate explica logic în
niciun fel.
Exemplu: Se propune spre rezolvare o
situaţie problemă: Determinarea costurilor totale
pentru construcţia unei case.
Determinarea costurilor totale pentru
construcţia clădirii va fi realizată rezolvând mai
multor probleme practice:
- realizarea planului casei (intervin noţiuni
de lungimi, perimetru, arie);
- calcularea volumului necesar de beton
pentru fundaţie şi costul total (intervin
noţiuni de volum, mărimi direct
proporţionale);
- calcularea numărului de cărămizi
necesar zidurilor şi preţul lor (intervin
noţiuni de volum);
- determinarea
preţului
acoperişului
(intervin noţiuni de relaţii metrice în
triunghiul dreptunghic şi de arii).
2. Utilizarea schemelor de rezolvare
Pentru unele tipuri de probleme, este util să se
indice elevilor scheme de rezolvare. Aceste
scheme se pot realiza sub diverse forme:
algoritm, scheme logice etc.
Exemplu: Rezolvarea ecuaţiilor
3. Învăţarea structurată
Această metodă presupune parcurgerea a patru
paşi de rezolvare, ce vizează: familiarizarea cu
subiectul
propus,
construirea
rezolvării,
aplicarea unui enunţ asemănător, transferul în
alt context al metodelor învăţate.
Bibliografie:
1. F.Cîrjan, Didactica matematicii, Editura
Corint,Bucureşti 2002
2. D.Branzei, R. Brânzei, Metodica predării
matematicii, Editura Paralela 45, Piteşti 2003
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„FILE DIN LITERATURA ROMÂNĂ” PROIECT EDUCAŢIONAL

Profesor Mădălina OPRIŞAN,
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Oinacu
Profesor Gigi OPRIŞAN,
Liceul Teoretic “Tudor Vianu” Giurgiu
Continuare în pagina 29

Proiectele educaţionale în parteneriat
pot constitui o schimbare reală în cadrul
dezvoltării profesionale a cadrelor didactice,
pot întări sentimentul de apartenenţă la o
comunitate profesională, creşte motivaţia
elevilor pentru cunoaştere şi învăţare şi oferi
posibilitatea transpunerii curriculumului formal
în activităţi educaţionale interesante.
“Şcolile să fie nimic altceva, decât
ateliere pline de activitate. Numai astfel vor
putea să probeze toţi, în propria lor practică,
adevărul că: învăţând pe alţii, ne învăţăm pe noi
înşine.” Jan Amos Comenius
Parteneriatul educaţional
tinde să
devină un concept central pentru abordarea de
tip curricular, flexibilă şi deschisă a problemelor
educative. În abordarea curriculară a educaţiei
se identifică nevoia cunoaşterii, respectării şi
valorizării diversităţii. Este vorba de o diversitate
care presupune unicitatea fiecărei fiinţe umane
şi multiculturalitatea.

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în
care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască
pe sine şi să se transforme, să recepteze şi să
transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi
sentimentele, fie prin comunicare verbală,
utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin
creaţie plastică. Ilustrând realităţile vieţii lor
cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi
comunităţii din care fac parte, variatele forme de
exprimare ale copiilor dobândesc atât rol
formator cât şi informator. Rezultatul actului lor
Pagina 28 din 40

creator devine, astfel, cartea lor de vizită, dar şi
a şcolii în care învaţă.
În anul şcolar trecut am iniţiat proiectul „File
din literatura română”, derulat în parteneriat
cu cincisprezece unităţi şcolare din municipiul şi
judeţul nostru, în scopul
evidenţierii
cunoştinţelor de literatură română ale elevilor şi
eficientizării
activităţii
Centrelor
de
Documentare şi
Informare şi
bibliotecilor
şcolare.
Proiectul a cuprins activităţi dinamice, tip
concurs, care s-au adresat, în egală măsură,
elevilor din învăţământul primar, gimnazial
şi/sau liceal: concurs de afişe inspirate din
opera lui Ion Creangă, concurs “Cine e poetul?”
şi „Campionat de memorat”.
Scopul proiectului l-a constituit cultivarea
interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi,

formarea
unui
tânăr
cu
o
cultură
comunicaţională şi literară de bază, capabil săşi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile
proprii.
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Profesor Mădălina OPRIŞAN,
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Oinacu
Profesor Gigi OPRIŞAN,
Liceul Teoretic “Tudor Vianu” Giurgiu
Continuare din pagina 28

Activităţile s-au desfăşurat în fiecare unitate
şcolară parteneră, cu tema şi în termenul
propus.
Am urmărit valorificarea potenţialului creator
al elevilor în procesul instructiv-educativ şi
extracurricular, încurajarea şi stimularea
interesului elevilor pentru literatura română,
implicarea activă a cât mai multor reprezentanţi
ai comunităţii locale, dar şi încheierea unor
parteneriate educaţionale între Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic şi
unităţi şcolare din judeţ.
Participarea la acest proiect a oferit elevilor
şansa implicării într-un alt gen de activitate,
diferit de cel tradiţional, care solicită implicare,
cercetare,
investigare,
colaborare
şi
comunicare.
De asemenea, a condus la îmbunătăţirea
relaţiilor profesor- elev- bibliotecar şcolar, elevelev, cât şi la o creştere a procesului de
învăţare al elevilor, prin realizarea mai multor
activităţi extraşcolare, cu rol colaborativ.
A
contribuit
la
schimbarea
viziunii
tradiţionale a învăţământului românesc spre un
învăţământ modern, în vederea îmbunătăţirii
perspectivei pedagogice asupra procesului
educaţional, predarea devenind un demers
educativ în cadrul căruia sunt mobilizate

ÎNVĂŢĂMÂNT
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resursele clasei de elevi, aceasta fiind motivată
permanent să parcurgă procesul instructiv.
Bibliografie:
- Adina Băran-Pescaru, Parteneriat în
educaţie, Ed. Aramis Print, Bucureşti,
2004;
- Venera Cojocariu, Liliana Sacară,
Managementul proiectelor pedagogice,
E.D.P, 2005;
- Constantin Cucoş, Educaţia, dimensiuni
culturale şi interculturale, Ed. Polirom,
Iaşi, 2000;

Photo credit:
- Mariea
Petcu,
bibliotecar,
Gimnazială
Academician
Voiculescu,

Şcoala
Marin
Giurgiu.

CURS DE FORMARE CONTINUĂ –
“ICT AS A TOOL FOR INTERCULTURAL
AND MEDIA EDUCATION”

Profesor Floarea BĂLAN,
Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” Giurgiu
Continuare în paginile 30, 31

În perioada 27 iunie – 2 iulie 2016, 6
cadre didactice de la Colegiul Naţional Ion
Maiorescu, Giurgiu, au participat la un cursul
“ICT as a tool for intercultural and media
Pagina 29 din 40

education”, furnizat de CREF Education and
Training Centre din Sesimbra, Portugalia.
Aceasta a reprezentat cel de-al treilea flux de
formare în cadrul proiectului KA1 “Dezvoltarea
competenţelor de comunicare în relaţionarea
părinţi-profesori- elevi pentru succesul şcolar”,
din cadrul programului Erasmus +, proiect
pentru care şcoala a obţinut finanţare
europeană.
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“ICT AS A TOOL FOR INTERCULTURAL
AND MEDIA EDUCATION”

Profesor Floarea BĂLAN,
Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” Giurgiu
Continuare din pagina 29
Continuare în pagina 31

Participarea la această mobilitate a
reprezentat unul dintre obiectivele proiectului
nostru, respectiv abilitarea a 6 cadre didactice
din şcoală, inclusiv a directorului adjunct, prin
participarea la cursul “ICT as a tool
for
intercultural and media education”, să
folosească mijloacele IT şi media digitală în
eficientizarea procesului de comunicare. Au
participat următoarele cadre didactice: Anton
Corina (director adjunct), Peter Ludmila, Decea
Dalia, Lazăr Mădalina, Voinea Veronica, Bălan
Floarea, ca reprezentante ale unor catedre şi
comisii din şcoală.
Cursul
organizat
şi
desfăşurat
cu
profesionalism de coordonatorul acestuia, Vitor
Costa şi de către colaboratorii săi, a avut
următoarele obiective:
- o mai bună înţelegere a conceptelor –
cheie specifice interculturalităţii;
includerea elementelor interculturale în
demersul didactic şi în comunicarea cu
elevii, părinţii, celelalte cadre didactice;
- înţelegerea critică a principiilor educaţiei
interculturale şi trans-culturale în
educaţie şi comunicare;
- dobândirea unor repere teoretice ale
culturii şi
diversităţii culturale în
contextul globalizării;
- înţelegerea
diversităţii culturale în
contextul politicii educaţionale, de
management, curriculum, a procesului
de predare- învăţare- evaluare;

-

înţelegerea şi crearea mesajelor media;
utilizarea TIC în educaţie (inclusiv
metode interactive şi cărţi digitale);
dezvoltarea
abilităţilor
de
studiu
independent;
În cadrul cursului a fost utilizată o varietate
de metodologii, cu accent pe abordările
interactive. Astfel, pe lângă folosirea unor
platforme de învăţare şi folosirea tablei
interactive, activităţile practice au fost
organizate pe grupe unde, la unele, precum
prezentarea iniţială a participanţilor şi a
instituţiilor şi ţărilor pe care le-au reprezentat,
unele activităţi de parcurs, vizitele la şcolile cu
specific intercultural unde se utilizează mijloace
ICT,
evaluarea finală, au participat şi
reprezentanţii din alte ţări, precum Grecia,
Turcia, Spania şi de la două şcoli din România,
din Alba Iulia şi Galaţi. Unii dintre ei au
participat la cursurile de Leader, respectiv
Creativity, derulate în aceaşi perioadă. Acest
lucru a permis un schimb de bune pratici şi
experimentarea interculturalităţii. Au fost, de
asemenea, utilizate şi am fost abilitaţi pentru a
folosi în procesul de predare-învăţare
instrumente de tip cloud: dropbox, Google, cărţi
digitale
etc.
precum
şi
cl

ipuri video, slide-uri prezzi şi alte suporturi
vizuale. Pe parcursul cursului s-a lucrat în
cadrul platformei Moodle. Am beneficiat de
expertiza şi profesionalismul unor formatori din
Portugalia, precum prof. José Maldonado, de la
CREF şi prof. Sandra Fradão, de la Universitate
din Lisabona, dar şi a unor colaboratori externi,
precum prof. Eglé Vaivadiené, de la Education
Development Centre, din Vilnius, Lituania, care
Pagina 30 din 40
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Profesor Floarea BĂLAN,
Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” Giurgiu
Continuare dn paginile 29, 30

a prezentat şi ne-a iniţiat în folosirea fotografiei
ca instrument în educaţia interculturală. De
asemenea, au fost foarte interesante vizitele de
studiu organizate la două şcoli cu specific
intercultural din cadrul Boa Água Groupment of
schools în Quinta do Conde. Vizitele au inclus
prezentarea şi observarea diferitelor clase cu
specific intercultural, inclusiv prezentarea
folosirii tablei interactive şi a tabletelor.
Directorul ne-a prezentat diferite aspecte din
experienţa interculturală a şcolilor din cadrul
Groupment of Schools Boa Água.

În cadrul vizitei la cea de-a doua şcoală am
văzut, printre altele, şi o bibliotecă cu specific
intercultural, unde fiecare
dintre grupurile participante
la vizită au donat cărţi ale
unor scriitori reprezentativi
pentru ţara respectivă sau
diverse tipuri de manuale.
Felul cum a fost organizat
cursul,
varietatea
de
mijloace şi metode utilizate,
au făcut ca la final,
participanţii să-şi formeze
competenţe referitoare la:
- Aspecte
ale
diversităţii culturale
în educaţie;
- Folosirea TIC şi a
diferitelor metode pe
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care
aceasta le facilitează, ca
instrumente în educaţia interculturală, în
comunicare şi în întreg procesul de
predare– învăţare.
Pariciparea la cursul “ICT as a tool for
intercultural and media education”, furnizat de
CREF Education and Training Centre ne-a
facilitat nouă, celor 6 profesori participanţi
utilizarea optimă a mijloacelor TIC, ce sunt la
îndemâna aproape a tuturor elevilor şi părinţilor,
sunt atractive, preferate şi deci, în cazul în care
vor fi utilizate pentru eficientizarea comunicării
vor avea un impact deosebit. La fel de
importantă a fost şi abilitarea pentru utilizarea
mijloacelor TIC în vederea relaţionării cu
persoane provenite din medii culturale diferite.
Folosirea mijloacelor TIC extinde sfera
mijloacelor de comunicare, oferă oportunitatea
creării unui mediu interacţional eficace prin
posibilitatea punerii alături, faţă în faţă, a
purtătorilor unor expresii culturale diferite.
Competenţele şi experienţa dobândite vor fi
diseminate colegilor participanţi la celelalte
cursuri de formare organizate în cadrul
proiectului, tuturor cadrelor didactice din şcoală
şi personalului didactic auxiliar în cadrul unei
formări ce se va organiza cu aceştia la sfârşitul
lunii august spre a fi utilizate în comunicarea cu
elevii părinţii şi reprezentanţii comunităţii de
acum înainte, de către tot personalul Colegiului
Naţional “Ion Maiorescu”.
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DINAMIZAREA PROCESULUI DE PREDARE
AL CHIMIEI CU AJUTORUL T.I.C.-ULUI

Profesor: Adriana Luminiţa ALEXANDRESCU
Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” Giurgiu
Continuare în pagina 33

Societatea informaţională, bazată pe
cunoaştere, a dus la provocări conturate, la
început, pe trei direcţii majore: dotarea şcolilor,
pregătirea cadrelor didactice şi asigurarea
resurselor necesare.
Ulterior, alte direcţii prioritare au fost:
asigurarea calităţii în educaţie, învăţarea pe
parcursul
întregii
vieţi,
profesionalizarea
cadrelor didactice.
Acum se vorbeşte despre accelerare a
procesului, iar premisele se modifică sensibil,
prin prisma necesităţii de fundamentare
teoretică, psihologică şi pedagogic.

Internetul şi TIC elimină orice diferenţă
între zonele urbane şi cele rurale, între regiunile
izolate şi cele industrializate, între comunităţile
mai puţin dezvoltate şi cele hiper-dezvoltate.
TIC te ajută să facilitezi şi să dinamizezi
procesul de predare-învăţare,
să creşti
atractivitatea pentru materia predată, să implici
mai mult elevii în cadrul lecţiilor, să treci de la
lecţiile centrate pe transferul de cunoaştere la
cele centrate pe formarea de competenţe şi
dezvoltarea de cunoştinţe, să eficientizezi
administrarea proceselor educaţionale.
Studiile realizate în ultimii ani în diverse
ţări au arătat că introducerea TIC în şcoală, la
clasă şi în afara ei, în procesele educaţionale în
ansamblul lor, contribuie într-o măsură foarte
mare la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor.
Astfel, M.E.N.C.Ş. introduce, începând cu anul
şcolar 2017-2018, ore de TIC la învăţământul
gimnazial, începând cu clasa a V-a.
Pagina 32 din 40

Educaţia centrată pe elev înseamnă să
ţii seama de ritmul propriu de învăţare al
elevului, să-l înveţi să înveţe, să-l cooptezi în
procesul de predare-învăţare. În acest nou
context, profesorul nu mai este un educator, ci
un manager şi un facilitator al învăţării.
Cu cât orele sunt mai practice, cu cât
folosesc mai mult imagini şi sonor, cu cât elevul
este pus să facă un lucru practic, cu atâta
sporeşte atenţia lui faţă de ceea ce predă
profesorul. Nu doar cărţile oferă cunoaştere, ci
şi resursele de pe Internet ori filmele
documentare. Este greşită concentrarea tuturor
calculatoarelor dintr-o şcoală într-o singură sală,
aflată sub cheie. Fiecare clasă trebuie să fie
dotată cu calculator şi videoproiector fiindcă
numai în acest fel putem
vorbi
cu
adevărat
de
dinamizarea procesului de
predare-învăţare-evaluare.
De exemplu, la ora de
chimie, profesorul nu are la
dispoziţie un laborator în care
să le arate direct anumite
reacţii chimice. Ca atare,
până acum el s-a rezumat la
a preda chimia doar cu
ajutorul tablei. Ca urmare,
elevii
erau
obligaţi
să
citească acasă ceea ce şi-au
notat pe caiete în timpul orei
şi să încerce singuri să
înţeleagă procesele chimice după acele notiţe.
Evident, majoritatea elevilor nu reţineau nimic
din clasă, tot procesul de învăţare producânduse exclusiv acasă. Din acest motiv, şi
rezultatele elevilor erau mai slabe decât cele ale
unor elevi care mergeau în laboratorul de
chimie şi vedeau “pe viu” reacţia dintre o bază
şi un acid. Profesorul a decis că este nevoie de
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o schimbare şi a trecut toate lecţiile sale pe un
blog personal . Unele lecţii le-a făcut sub formă
de prezentări, pe altele le-a transformat în
fişiere PDF.
În felul acesta, elevii nu mai sunt nevoiţi
să se concentreze pe luarea de notiţe ci pe
ceea ce le explică profesorul.

Procedând astfel, profesorul de chimie a
câştigat timp pentru implicarea elevilor în
desfăşurarea lecţiilor. Pentru asta el schimbă
modul de organizare, dându-le sarcina elevilor
să lectureze şi să înţeleagă materialul pentru
lecţie înainte ca aceasta să se desfăşoare. Iar
la oră, profesorul se axează pe aprofundarea
anumitor aspecte, pe explicarea neînţelegerilor,
pe ilustrarea proceselor chimice. Pentru a
ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi
acizi, profesorul de chimie se foloseşte de
câteva filme scurte de pe Internet:

Folosind un blog şi nu o pagină simplă
de web, profesorul poate primi comentarii şi
întrebări de la elevii săi chiar prin intermediului
blogului, la lecţia respectivă. Iar profesorul le
poate răspunde tot sub forma unui comentariu
la acea lecţiei. Această comunicare vine să
suplinească prezenţa profesorului la oră şi a
notelor de curs postate de către acesta pe blog,
în afara orelor de curs obişnuite. În felul acesta
se realizează o învăţare asincronă, cu alte
cuvinte care nu depinde de răspunsurile
imediate din partea profesorului, aşa cum se
întâmplă în cadrul unei ore de curs. Avantajul
materialelor de curs şi lecţiilor în format
electronic este acela că elevul poate avea
acces la ele nu doar în timpul orei, când
profesorul explică, ci şi după, pentru a relua
anumite aspecte. În felul acesta, predarea se
prelungeşte şi în afara orele de curs. Din acest
motiv, profesorul poate alege să insereze în
material diverse sarcini pentru a fi îndeplinite de
elevi acasă.

Utilizarea TIC în predare nu exclude testarea
elevilor prin lucrări scrise, exerciţii la tablă etc.
Tehnologiile
informaţiei
şi
comunicaţiei
facilitează procesul de învăţare, dar nu
suplineşte învăţarea şi testarea.

După ce deja au cunoştinţele de bază
despre reacţia dintre oxizi şi acizi din notele
profesorului, fiecare elev va avea ocazia să-şi
testeze acele cunoştinţe cu ajutorul unor
exerciţii pregătite în prealabil de profesor.
Exerciţiile nu le vor mai părea străine, ci vor şti
că unele reacţii sunt efervescente, chiar cu
degajarea unor vapori toxici ori cu producerea
unei lumini puternice.
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Trăim astăzi în mileniul dominat de noile
tehnologii multimedia, care facilitează într-un
mod uimitor comunicarea între oameni.
dus la nevoia de a regândi mijloacele
educaţiei în contextul unei societăţi bazate pe
beneficiul informaţiei şi al informatizării şi pe
stimularea unor demersuri interactive, care să
conducă la o mai mare eficienţă a învăţării
şcolare şi la plasarea elevului în centrul actului
educaţional.

Calculatorul, nu va înlocui niciodată total
acţiunea profesorului, dar a ignora rolul şi
importanţa lui înseamnă a te opune firescului.
Este evidentă necesitatea accesului la
informaţii, este evidentă necesitatea utilizării
calculatorului în toate şcolile, măcar pentru a
asigura şansele egale în educaţie. Posibilităţile
de informare, prelucrare şi stocare pe care le
oferă calculatorul, constituie oportunităţi de
ameliorare a actului didactic la toate disciplinele
de învăţământ. Pe de o parte, calculatorul incită
la permanenta reconfigurare a imaginii pe care
o avem despre domeniile cunoaşterii –
accesarea de surse de informaţii, ne dă un plus
de cunoaştere în termeni cantitativi, dar şi în
termeni calitativi. Devenim astfel mai bine
pregătiţi şi în specialitate şi metodologic.
Aplicarea tehnologiei informaţiei si a
comunicaţiilor în domeniul educaţiei a condus la
crearea a ceea ce se numeşte e-Learning. ELearning reprezintă, de fapt, o îmbinare între
multimedia (sunet, imagine, text) şi Internet
(difuzare online, interactivitate).
În esenţă, e-Learning oferă accesul comod
şi eficient la informaţiile şi cunoştinţele cele mai
noi, metode noi şi eficiente de predare, învăţare
Pagina 34 din 40

Aproape că nu mai putem desfăşura activitatea
profesională fără ajutorul calculatorului. Fluxul
bogat şi variat de informaţii reflectă
complexitatea lumii în care trăim. De aceea, de
ceva vreme învăţământul românesc a venit în
întâmpinarea dorinţei elevilor de a şti să
utilizeze computerul. Această preocupare a
şi evaluare a cunoştinţelor, instruire şi formare
permanentă. În acest sens, e-learning este şi o
alternativă la educaţia permanentă în
societatea informatizată de azi sau de mâine.
DESPRE ORACLE ACADEMY
Oracle doreşte să ajute la dezvoltarea
educaţiei tehnologice și să o facă accesibilă
elevilor din întreaga lume, oferindu-le acces la
informaţii, inovaţie, îmbunătăţirea abilităţilor şi la
diversitatea domeniilor tehnologice. Oracle
Academy utilizează tehnologia Oracle pentru a
oferi programe complexe pentru liceu, colegii si
universităţi. Oracle Academy oferă un portofoliu
complet de software, curriculum, tehnologie
asistată si cursuri de formare, ajutor si resurse
de certificare a instituţiilor de învăţământ. Elevii
câștigă experienţă directă folosind cele mai noi
tehnologii și își dezvoltă abilităţi relevante
pentru industrie, înainte de primul loc de
muncă. Oracle Academy reprezintă un pas
înainte în educaţia tehnologică, oferind un
portofoliu
complet
de
resurse
pentru
dezvoltarea competenţelor IT, pentru mai mult
de 7.850 de instituţii de educaţie din întreaga
lume, ajutând la formarea a milioane de elevi și
studenţi.
Printr-un parteneriat strategic cu instituţiile
de învăţământ liceal, Academia Oracle
instruiește elevii în utilizarea celor mai noi
tehnologii din sistemul informatic. Clasele
Oracle Internet Academy reprezintă o
combinaţie fericită între modul de învăţare
tradiţional, bazat pe interacţiunea directă
profesor-elev și utilizarea celor mai noi metode
de e-learning, accesul elevilor și profesorilor la
materialele de studiu fiind online.
Oracle Internet Academy a fost implementat
în România din 2003, ţara noastră fiind prima
din Europa de Est pentru care Oracle
Corporation și-a dat acordul de participare la
acest program. Deoarece elevii celor două
centre pilot în care au funcţionat academiile
Oracle au avut rezultate foarte bune, programul
s-a dezvoltat foarte mult la nivel naţional.
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În cadrul premiilor acordate anual de revista
Bucharest Business Week (martie 2007București) pentru activităţile de responsabilitate
socială corporativă, Oracle a fost premiat la
categoria „Educaţie” pentru proiectul Oracle
Academy - Oracle Academy a fost desemnat
cel mai bun proiect de responsabilitate socială
în domeniul educaţiei.
În Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” Giurgiu
funcţionează programul Academia Oracle,
începând
din
anul
școlar
2007-2008,
autorizarea programului a fost datorată
participării profesorilor Pantelimon Daniela,
Chiricioglu Alina și Gogoașă Florina la cursurile
online , iar apoi la instruirea și evaluarea
efectuată la Colegiul Naţional „Mihai Viteazu”
din București, direct de către specialiști ai
Academiei Oracle din California în 2006.
În cadrul programului "Oracle Academy", elevii
pot urma cursul "Database Design and
Programming with SQL", obţinând un certificat
recunoscut în toata lumea.

Activităţile desfășurate de elevi dezvoltă
creativitatea și înţelegerea conceptuală a
necesităţilor unei companii. Elevii învaţă să
transpună aceste necesitaţi într-o diagramă
ERD și mai târziu într-o bază de date
relaţională.
Modulul „SQL Programming” prezintă
ORACLE 10i și asigură însușirea comenzilor
SQL pentru extragerea informaţiilor dintr-o bază
de date. Cele două module dau posibilitatea
pregătirii complete a elevilor prin activităţi
didactice on-line (exerciţii și teste on-line). Elevii
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care urmează cursurile ORACLE INTERNET
ACADEMY beneficiază de un mediu ORACLE,
special creat, numit Application Express
5(Appex), unde pot testa comenzile SQL
studiate.

Până în prezent, în fiecare an școlar,
sute de elevi maiorescieni au urmat lecţiile
oferite de platforma e-learning a Academiei
Oracle, fiind înregistraţi cu username și parolă.
Foarte mulţi dintre aceștia au reușit să parcurgă
și să promoveze examenele (quiz-urile)
propuse astfel că la final au obţinut certificate
de competenţă.
Elevii
care
obţin
aceste
certificate
beneficiază de diverse oportuniţăţi în cariera
viitoare, ei dobândind îndemânări în domeniul
tehnicii și al afacerilor.
Ne bucurăm să precizăm aici că sunt elevi ai
colegiului care au urmat aceste cursuri, apoi în
timpul facultăţii au continuat specializarea in
domeniul bazelor de date Oracle, iar acum sunt
angajaţi ai marii corporaţii.
Dintre reușitele de seamă ale elevilor
Colegiului Naţional Ion Maiorescu privitoare la
această activitate, menţionez participarea în
finala Competiţiei „Data Modeling Competition”,
proiectul realizat de echipa școlii noastre
ocupând locul 8 la nivel naţional (in anul 2009).
Menţionez de asemenea că Colegiul Naţional
„Ion Maiorescu” Giurgiu este singura instituţie
de învăţământ din judeţ, membră a Academiei
Oracle, care pune la dispoziţie tuturor elevilor
de clasa a XII-a, cu specializarea matematicăinformatică, posibilitatea parcurgerii acestor
cursuri online, sub îndrumarea profesorilor
instructori și obţinerea certificatelor de
competenţă.
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Fenomenele de degradare a solurilor ca
urmare a acţiunilor antropice constituie un alt
domeniu al activităţilor de cercetare organizate
cu elevii în orizontul local.
Degradarea solurilor ca urmare a acţiunilor
umane poate lua următoarele forme:
- Degradarea cauzată de lucrările agricole
neraţionale;
- Degradarea
datorită lucrărilor
de
construcţie;
- Degradarea prin poluare.
În cadrul primei categorii se înscriu:aratul
de toamnă pe terenurile în pantă, desfundarea
solului, aratul cu unelte mecanice grele,
extragerea materiei organice prin recoltarea
plantelor cultivate şi strângerea tuturor resturilor
de plante, măsurile ameliorative aplicate greşit
(irigaţiile, utilizarea excesivă a îngrăşămintelor
chimice potasice, defrişarea pădurilor).
Metoda de bază folosită pentru aprecierea
stării de degradare a solului, în observaţiile cu
elevii, este analiza profilului de sol.
Cu o simplă cazma, profesorul şi elevii pot
efectua un profil de sol. Comparându-se cu un
profil normal de sol se pot deosebi mai multe
stadii:
- Soluri neerodate
- Soluri cu eroziune slabă (îndepărtarea
unei părţi din orizontul A)
- Soluri cu eroziune mijlocie (orizontul A
îndepărtat în întregime)
- Soluri erodate puternic (orizontul B ajuns
la suprafaţă)
- Soluri erodate foarte puternic (orizontul
B îndepărtat)
În cazul coluvionării, profesorul împreună cu
elevii pot aprecia starea de degradare a solu-lui
în funcţie de grosimea stratului şi natura
materialului depus deasupra lui. Se pot deosebi
astfel trei categorii de degradare:
- Degradare slabă (strat depus 5-6 cm
grosime)
- Degradare mijlocie (strat depus 10-15
cm grosime)
- Degradare puternică (strat coluvial de
15-20 cm grosime)
Ca şi celelalte elemente ale mediului
înconjurător, solul poate fi şi el supus poluării,
dar refacerea lui durează mult mai mult
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deoarece procesele de autoepurare sunt mult
mai lente. Din această cauză, în aplicaţiile cu
elevii în orizontul local, profesorul trebuie să
acorde o atenţie deosebită şi acestor
procese,determinând
cauzele
poluării
şi
posibilităţile de înlăturare a poluanţilor.
Poluarea solului se poate observa în
perimetrul de exploatare a ţiţeiului dar şi în
apropierea staţiilor de carburanţi, a marilor
garaje, a staţiunilor de mecanizare a agriculturii.
Ea poate fi cauzată şi de utilizarea
neraţională a îngrăşămintelor chimice şi a
substanţelor
folosite
pentru
combaterea
dăunătorilor (erbicide, pesticide, fungicide).
Modificări ale covorului vegetal datorită
acţiunii antropice
Activitatea antropică sub diversele ei forme
a produs în decursul timpului modificări ale
covorului vegetal,cu consecinţe multiple asupra
stării de echilibru a mediului înconjurător.
Un prim aspect al modificării covorului
vegetal îl constituie restrângerea puternică a
arealului forestier, acţiune care s-a produs mai
ales în secolul al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea determinată de extinderea culturilor şi
dezvoltarea creşterii animalelor.
Studierea fenomenelor de restrângere a
arealului forestier se poate efectua, desigur,
prin cercetarea documentelor cartografice,
primul dintre ele fiind Harta austriacă din 1790
(Harta Specht) , apoi, ulterior, hărţile editate de
Institutul Topografic Militar.
Elevii pot fi antrenaţi în acţiuni concrete de
observare a modificărilor caracteristicilor
pădurilor datorită regimului de exploatare a
masei lemnoase şi a păşunatului excesiv.
O consecinţă generală a acţiunii antropice
asupra pădurii este monotipizarea, adică
simplificarea structurii şi a diferenţierii pe vârste.
Dacă în trecut în păduri se întâlneau arbori de
diferite vârste ce formau 2-3 straturi, în prezent
predomină arboretele echiene, cu un singur
plafon de arbori a căror vârstă reflectă
vechimea tăierii.
Un
alt
fenomen
constant
este
juvenalizarea, scăderea vârstei arborilor,
datorită tăierilor tot mai frecvente, în urma
cărora creşte suprafaţa ocupată de pădurile
tinere. Datorită acestei întineriri, în unele cazuri,
de exemplu în pădurile de silvostepă foarte
degradate, nu se mai observă diferenţierea pe
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straturi a copacilor: arborii şi arbuştii au
dimensiuni mai mult sau mai puţin egale.
Exploatările forestiere neraţionale duc şi la
modificări ale conformaţiei arborilor care adesea
sunt deformaţi, curbaţi la bază. Modificările
sensibile se produc şi în etajele inferioare ale
pădurii: subarboret, pătură ierbacee şi litieră.
Datorită păşunatului excesiv au avut loc şi
modificări ale compoziţiei floristice a păşunilor
secundare, speciile de plante cu valoare
nutritivă mare fiind înlocuite de cele
neproductive, neconsumate de vite.
Covorul vegetal suportă de asemenea şi
influenţele negative ale poluării având loc
brunificarea, înroşirea sau înnegrirea frunzelor
sau defolierea.
Studierea stării covorului vegetal se poate
realiza prin metoda cercetării pe suprafeţe de
probă delimitate în interiorul unităţilor de
vegetaţie din teritoriul cercetat.
Suprafeţele
de
probă
trebuie
să
corespundă unor condiţii şi anume:
- Să fie reprezentative pentru o anumită
fitocenoză
- Să reflecte situaţia generală
- Să existe o omogenitate relativă a
condiţiilor de mediu şi a vegetaţiei
- Să nu fie situate la marginea fitocenozei
- Să fie suficient de mari pentru a include
toate caracteristicile fitocenozei
În funcţie de tipul de vegetaţie
dimensiunile utilizate sunt între 400-1000 m2
(pentru cercetări sumare 100 m2) în cazul
pădurilor şi între 4- 25 m2 pentru asociaţiile de
pajişti.
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În perioada 16 – 20 mai 2016, un grup de 6
persoane, cadre didactice şi personal auxiliar,
am participat la Praga, la un program de
Pagina 37 din 40

Pentru delimitare, în asociaţiile de pajişti
se foloseşte o sfoară fixată cu ţăruşi la capete,
în păduri măsurându-se laturile cu ruleta sau cu
pasul, iar colţurile se marchează cu diverse
obiective ca puncte de reper.
Observaţiile privind structura verticală
(stratificarea) şi cea orizontală (densitatea şi
modul de grupare a plantelor) se fac în mod
curent în cercetările geobotanice, dar în studiile
privind calitatea mediului se vor urmări
aspectele
care
evidenţiază
modificările
structurale ca urmare a influenţelor antropice.
În asociaţiile forestiere se consemnează
prezenţa şi extinderea straturilor principale:
- Stratul A-arbori cu înălţimi de 7-10 m, cu
2-3 etaje;
- Stratul B-subarboretul, cu înălţimi de 1-7
m;
- Stratul C-plante ierboase, puieţi de
arbori şi arbuşti sub 1 m;
- Stratul D-muşchii şi lichenii de pe sol.

formare,
numit
Understand
Yourself,
Understand Your Lerners, program care face
parte din proiectul Erasmus+ “Dezvoltarea
competenţelor de comunicare în relaţionarea
părinţi – profesori - elevi pentru succesul
şcolar”, pe care Colegiul Naţional Ion Maiorescu
l-a desfăşurat în anul şcolar 2015-2016.
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În urma participării la cursul “Understand
Yourself, Understand Your Learners” ( furnizat
de DOREA- Educational Institute) profesorii
care predau discipline din aria curriculară
Matematică şi ştiinţe – Ababei Lucica - chimie,
Boanţă Daniela – matematică, Cornea Adriana
şi Simion Florentina – fizică, Pantelimon
Daniela – informatică şi secretarul şef – Oprea
Mioara - , am cunoscut cele 9 tipuri de
personalitate
Enneagram,
cu
motivaţiile
specifice, valorile,
punctele forte dar şi
provocările pe care le aduc.
Ideea participării la acest curs a fost ca
profesorii să poată
să identifice categoria
căreia îi aparţin, felul cum relaţionează cu alte
tipuri de personalitate, şi să aibă abilitatea să le
identifice şi la elevii lor şi la părinţii acestora,
reuşind în felul acesta să aibă, în comunicarea
cu aceste grupuri, o abordare diferenţiată, în
funcţie de tipul de personalitate al fiecărui
individ, neexistând o strategie universală de
comunicare.

Prin participarea la mobilitate, cele 5 cadre
didactice şi secretarul şef al şcolii ne-am
dezvoltat competenţe de a comunica eficient cu
diferite tipuri de oameni, de toleranţă faţă de
diversitatea umană, ne-am identificat propriul tip
de personalitate şi vom folosi mai bine punctele
tari şi provocările, vom lua decizii bune de grup
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şi dezvoltăm colaborarea, înţelegem cum
reacţionează la stress, diferitele tipuri de
personalităţi.
Vă prezint mai jos, pe scurt, despre tipurile
de personalitate Enneagram, aşa cum ne-au
fost nouă prezentate în cele 5 zile de formare.
Enneagram sau Eneagrama reprezintă
denumirea unuia dintre cele mai noi sisteme de
personalitate, acesta punând accent pe
motivaţia psihologică şi perspectiva emoţională
asupra vieţii.
Denumirea provine de la cuvintele
greceşti ennea (nouă) şi grammos (ceva scris
sau desenat).
Cele nouă tipologii de personalitate
Enneagram sunt reprezentate printr-o figură
geometrică
denumită eneagrama,
aceasta
indicând totodată conexiunile între cele nouă

tipuri. Eneagrama este alcatuită din trei
părţi: cercul, care potrivit tradiţiilor esoterice
simbolizează
unitatea,
un triunghi
interior (conectează tipurile 3, 6 şi 9) ce
simbolizează „legea celor trei” şi un hexagon
neregulat (conectează tipurile 1, 4, 2, 8, 5 şi 7)
ce simbolizează „legea celor şapte” - 142857
reprezintă zecimala care se repetă în urma
împărţirii lui 1 la 7.
Eneagrama nu este utilizată în studiile
academice de specialitate, ci mai degrabă este
promovată în mediul de management de afaceri
şi cel religios sau spiritual. În afaceri oferă
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informaţii despre dinamica muncii, iar în mediu
spiritual reprezintă o cale spre o mai bună
înţelegere a sinelui şi spre dezvoltarea
spirituală. Criticii acestui sistem susţin ca datele
oferite sunt mai subiective şi interpretative decât
cele oferite de testele academice - cum ar fi
Myers-Briggs, fiind astfel mai dificil de validat
ştiinţific.
Tipul de personalitate de bază
Eneagrama reprezintă un set de 9 tipuri de
personalitate distincte, fiecare dintre acestea
fiind reprezentat de o cifră. Este obişnuit ca o
persoană să se regăsească câte puţin în fiecare
dintre aceste tipuri, însă doar unul va
predomina - acesta este tipul de bază. Fiecare
dintre noi se naşte având personalitatea
dominată de unul dintre aceste tipuri, iar
temperamentul înnăscut şi alţi factori prenatali
sunt
principalii
factori
determinanţi
ai
personalităţi.
Tipul de personalitate tangenţial
Tipul de personalitate de bază poate suferi
uşoare modificări, în urma influenţelor exercitate
de cele două tipuri de personalitate alăturate tangenţiale pe eneagrama. Acestea mai sunt
numite şi „aripi”. Tipurile tangenţiale adaugă
tipului de bază elemente noi, câteodată
contradictorii. „Aripa” reprezintă cea de-a doua
faţă a monedei şi trebuie să fie luată în
considerare pentru a înţelege mai bine o
persoană. De exemplu, o persoană cu
personalitatea de bază 9 are ca „aripă” fie tipul
1, fie tipul 8, fie ambele. Aceste personalităţi
tangenţiale influenţează însă nu schimbă
personalitatea de bază.
Tipul 1: Reformatorul sau perfecţionistul.
Atitudine agresivă. Motivat de idealul său.
Persoane foarte etice şi conştiincioase, cu un
puternic simţ al valorilor drept şi greşit.
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Reformatorii sunt tipurile cele mai raţionale şi
perfecţioniste din eneagrama.
Tipul 2: Altruistul. Atitudine de acceptare.
Motivat de putere.
Aceste persoane îşi concentrează atenţia pe
ajutorarea celorlalţi, pe oferirea şi primirea
iubirii. Este una dintre cele mai expresive
personalităţi
Tipul 3: Motivatorul. Atitudine agresivă.
Motivat de aprobare.
Pentru aceste persoane este foarte important
să fie admirate - sunt competitive şi îşi doresc
foarte mult să câştige şi să aibă în acelaşi timp
demnitate.
Tipul 4: Individualistul sau romanticul.
Atitudine retrasă. Motivat de idealul său.
Mai mult decât oricare alt tip, romanticul
încearcă să se înţeleagă pe sine. Îşi testează
emoţiile, căutând autenticitatea simţămintelor şi
exprimarea sinelui
Tipul 5: Gânditorul sau investigatorul.
Atitudine retrasă. Motivat de putere.
Gânditorul se identifica cu propriile gânduri
mai mult decât oricare alt tip. Pentru ceilalţi se
remarcă prin intelect, necesitatea puternică de
independenţă şi intimitate
Tipul 6: Devotatul. Atitudine de acceptare.
Motivat de aprobare.
Motivaţiile esenţiale ale devotatului sunt: să
fie în siguranţă, să se simtă sprijinit de ceilalţi,
să testeze atitudinile celorlalţi faţă de sine, să
lupte cu anxietatea şi nesiguranţa.
Tipul 7: Entuziastul. Atitudine de acceptare.
Motivat de idealul său.
Motivaţiile esenţiale ale entuziastului sunt: să
păstreze libertatea şi fericirea, să nu rateze
experienţele interesante, să fie mereu incitat şi
ocupat, să evite durerea.
Tipul 8: Provocatorul, pretendentul.
Atitudine agresivă. Motivat de putere.
Motivaţiile esenţiale ale provocatorului sunt:
să fie independent, să-şi dovedească rezistenţa
şi să învingă slăbiciunile, să domine mediul, să
aibă controlul asupra situaţiei.
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Tipul 9: Mediatorul sau pacifistul. Atitudine
retrasă. Motivat de aprobare.
Mediatorul are aparenţa unui bun ascultător,
o persoană adaptabilă şi care se simte bine cu
ceilalţi. Are capacitatea de a "merge cu valul" şi
dorinţa de a fi conectat la mediu

Specificaţii privind tipurile de personalitate
conform Eneagramei:
Oamenii nu îşi schimbă tipul de personalitate
de bază.
1. Descrierea fiecărui tip de personalitate
este universală şi se aplică fără
discriminare, atât femeilor cât şi
bărbaţilor.
2. Nu toate caracteristicile unui tip de
personalitate sunt valabile tot timpul
pentru o persoană, deoarece aceasta
oscilează între trăsăturile sănătoase,
obişnuite şi nesănătoase din care este
alcătuit tipul de personalitate umană.
3. Eneagrama utilizează numerele pentru
fiecare tip de personalitate datorită
caracterului neutru al acestora.
4. Niciun tip de personalitate conform
Eneagramei nu este mai bun sau mai
rău decât altul. Fiecare tip are avantajele
şi dezavantajele sale unice, iar unele pot
fi mai apreciate decât altele, în funcţie
de mediul cultural.

Adresa: Str. Nicolae Droc Barcian, Nr. 8,
Giurgiu, România
Tel. / fax. 0246212638
Web: www.ccdgiurgiu.ro
E-mail: ccdgr2002@yahoo.com
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