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Pe fondul prăbușirii Imperiului Austro-Ungar și 
a Imperiului Rus, spre finalul Primului război mondial 
(1914-1918), se afirma, tot mai puternic, 
principiul autodeterminării naționalităților europene 
aflate sub stăpânire străină: români, unguri, cehi, 
slovaci, polonezi, ucraineni, croați, bosniaci, etc. 

 Acțiunea politică decisivă a elitelor naționale, atât din 
Regat cât și din teritoriile românești stăpânite de 
Austro-Ungaria și Rusia, în conjunctura favorabilă de 
la sfârșitul Primului Război Mondial, în contextul 
prezenței sentimentului național în rândul populației 
românești, au dus la constituirea României Mari prin 
unirea rând pe rând a Basarabiei, Bucovinei și 
Transilvaniei cu Regatul României. 
  În Basarabia a fost creat Partidul Național 
Moldovenesc, sub președinția lui Vasile Stroescu, 
printre membrii de frunte aflându-se Paul Gore, 
Vladimir Herța, Pantelimon Halippa, Onisifor 
Ghibu și Daniel Ciugureanu. 
   Pe 16 iulie 1917, comitetul central ostășesc 
din Chișinău a hotărât crearea unui consiliu al 
provinciei (după modelul sovietelor), care avea să 
emită o Propunere de lege pentru autonomie 
națională și teritorială. În același timp, Adunarea 
Națională Ucraineană decreta că Basarabia este 
parte a Ucrainei, ceea ce a dus la solicitarea de către 

moldoveni a protecției Guvernului provizoriu rus de 
la Petrograd.  
  În perioada 23–27 octombrie 1917, consiliul 
ostășesc a proclamat autonomia Basarabiei și 
formarea Sfatului Țării ca organ legislativ. În contextul 
prăbușirii Imperiului Țarist, anarhia și violența trupelor 
rusești a determinat Sfatul Țării să cheme, în 13 
ianuarie 1918, armata română în Basarabia, pentru a 
pune capăt jafului. Intervenția Armatei României în 
Basarabia a reprezentat o acțiune militară inițiată și 
derulată în spațiul geografic al Basarabiei în baza 
unei înțelegeri între aliații Antantei și a unor cereri de 
ajutor militar din partea Guvernului Republicii 
Democratice Moldovenești, având de asemenea 
acordul Puterilor Centrale, astfel că pe 27 martie, 
Sfatul Țării a votat în favoarea Unirii cu România. În 
decursul lunii noiembrie 1918, în timp ce Austro-
Ungaria se dezintegra, 
românii și ucrainenii din Ducatul Bucovinei revendică 
simultan unirea ținuturilor unde erau majoritari, 
cu Regatul României și, respectiv, cu nou 
proclamata Republică populară Vest-ucraineană, 
frontiera fiind în negociere deoarece ambele 
comunități revendicau orașe importante 
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precum Cernăuți, Rădăuți sau Siret. Pe 12/25 
octombrie 1918, la Cernăuți a fost înființat Comitetul 
Regional Ucrainean, avându-l președinte pe Omelian 
Popowicz, cu scopul de a revendica și partea de 
nord-vest a Bucovinei, cu orașele Cernăuți, 
Storojineț și Siret. 

 
În replică, pe 14/27 octombrie 1918, la inițiativa 

lui Sextil Pușcariu, la Cernăuți a fost ales un Consiliu 
Național format din 50 de membri din toate județele și 
păturile sociale, avându-l în frunte pe Iancu Flondor. 
 Pe 21 octombrie/ 3 noiembrie, Comitetul Regional 
Ucrainean a organizat o amplă adunare publică la 
Cernăuți care a cerut ca Bucovina să fie alipită 
Ucrainei și, pe 24 octombrie/6 noiembrie, a 
preluat puterea în partea de nord a Bucovinei, 
inclusiv în orașul Cernăuți. 
  La data de 29 octombrie/11 noiembrie, în urma 
solicitării Consiliului Național Român, Divizia 8 
Română a intrat în Bucovina „pentru a ocroti viața, 
avutul și libertatea locuitorilor de orice neam și 
credință împotriva bandelor de criminali care au 
început opera lor de distrugere”, conform 
documentelor vremii. La 15/28 noiembrie, Congresul 
General al Bucovinei a votat în unanimitate unirea cu 
România.  
   Marea Adunare Națională a Românilor din 
Transilvania, de la Alba Iulia din 18 noiembrie/1 
decembrie 1918, s-a ținut într-o atmosferă de 
sărbătoare. Au venit 1228 de delegați oficiali, 
reprezentând toate cele 130 de cercuri electorale din 
cele 27 comitate românești, toate păturile sociale, 
toate interesele și toate ramurile de activitate 
românească erau reprezentate. 
 Dar pe lângă delegații oficiali, ceea ce dădea 
Adunării înfățișarea unui mare plebiscit popular, era 
afluența poporului. Din toate unghiurile țărilor române 
de peste Carpați, sosea poporul cu trenul, cu 
căruțele, călări, pe jos, îmbrăcați în haine de 

sărbătoare, cu steaguri tricolore în frunte, cu table 
indicatoare a comunelor ori a ținuturilor, în cântări și 
plini de bucurie. Peste o sută de mii de oameni s-au 
adunat în această zi spre a fi de față la actul cel mai 
măreț al istoriei românilor. Spectacol simbolic și 
instructiv: cortegiile entuziaste ale românilor ce 
umpleau drumurile spre Alba Iulia se încrucișau cu 
coloanele armatei Mackensen care, umilite și 
descurajate, se scurgeau pe căile înfrângerii spre 
Germania, poporul trece pe sub poarta lui Mihai 
Viteazul și se adună pe Câmpul lui Horea. De pe opt 
tribune, cuvântătorii explică poporului măreția 
vremurilor pe care le trăiesc. Au participat și delegații 
Bucovinei și Basarabiei, care au ținut să aducă 
salutul țărilor surori, intrate mai dinainte în marea 
familie a statului român.  

 
În mijlocul aprobărilor unanime și a unui 

entuziasm fără margini, Ștefan Cicio Pop arată 
împrejurările care au adus “ziua de astăzi”, Vasile 
Goldiș expune trecutul românilor de pretutindeni și 
argumentează necesitatea Unirii, iar Iuliu Maniu 
explică împrejurările în care se înfăptuiește aceasta.  
Privim în înfăptuirea unității noastre naționale ca 
la un triumf al libertății românești”, spunea Iuliu 
Maniu la Marea Adunare de la Alba Iulia, din 1 
decembrie 1918. Atunci se năștea o țară întregită 
cu teritorii care vremelnic fuseseră rupte de 
vitregia timpului. Devenea realitate România Mare 
pentru că la 9 aprilie Basarabia s-a unit cu 
România, la 28 noiembrie, același an, Bucovina 
hotărâse unirea necondiționată cu Țara Mamă, iar 
la 1 decembrie, la Alba Iulia, Transilvania 
completa harta reală a statului român. (Vasile 
Goldiș) 

Singurele fotografii care se păstrează din 
timpul evenimentelor din 1 Decembrie 1918 sunt 
realizate de Samoilă Mârza, ajuns “fotograful 
Unirii” din întâmplare. Avea 32 de ani, iar cu patru 
zile înainte se întorsese din război. Ca să ajungă 
la Alba a mers 11 kilometri, cărând aparatul pe 
bicicletă.  
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Rezoluția Unirii e citită de episcopul greco-
catolic Iuliu Hossu: „Adunarea națională a tuturor 
românilor din Transilvania, Banat și Țara 
Ungurească, adunați prin reprezentanții lor 
îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie/1 
decembrie 1918, decretează unirea acelor români și 
a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. 
Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al 
națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, 
Tisa și Dunăre.” (…)La ceasurile 12 din ziua de 1 
decembrie, prin votarea unanimă a rezoluției, Unirea 
Transilvaniei cu România era săvârșită. 
Delegația Consiliului Dirigent al Transilvaniei venită la 
București pentru a înmâna Regelui Ferdinand I Actul 
Unirii; de la stânga la dreapta: Vasile Goldiș, Miron 
Cristea, Iuliu Hossu, Alexandru Vaida 
Voievod și Caius Brediceanu. 

 În timp ce armata română era ocupată cu 
neutralizarea forțelor germane ale 
generalului Mackensen, trupele sârbe au 
trecut Dunărea, chiar înainte de parafarea acordului 
de armistițiu, și au preluat administrația militară a 
Banatului, au dizolvat gărzile naționale, iar mai târziu 
au preluat și administrația civilă. 

 
Inițial, sârbii au deținut doar administrația militară 

și au lăsat administrația civilă pe mâna maghiarilor; 
ambele însă vedeau în români primejdia cea mai 
mare. Noile autorități au trecut la anihilarea 
sistematică a mișcării naționale românești, la 
desființarea consiliilor naționale române și a gărzilor 
românești, iar în funcțiile oficiale au fost numiți tot mai 
mulți sârbi. Maghiarii și șvabii vedeau în armata 
sârbă un ajutor pentru perpetuarea stăpânirii în 
Transilvania, sperau în continuare că războiul se va 
termina cu o Ungarie Mare, care să cuprindă și 
Banatul. Pe de altă parte, sârbii duceau în occident o 
puternică propagandă pentru cauza lor, urmărind 
politica „faptului împlinit" și încheierea războiului cu 
un Banat aflat de facto sub suveranitate sârbească. 
După proclamarea Unirii, persecuțiile armatei sârbe 
s-au intensifică și s-au generalizat de-a lungul întregii 

zone de ocupație. Între timp în Banat a sosit 
generalul francez Henri Mathias Berthelot, favorabil 
cauzei românilor. Ca urmare a intervențiilor acestuia 
și ale reprezentanților Consiliului Dirigent pe lângă 
Antanta, s-a decis retragerea treptată a trupelor 
sârbești și preluarea de către trupele franceze. 
Acestea au preluat estul Banatului în ianuarie 1919, 
iar la 3 august 1919 în Timișoara au intrat primele 
unități ale armatei române. În piața din centrul 
orașului, care de atunci se va numi „Piața Unirii”, 
armata a fost primită de oficialitățile locale și de 
reprezentanți ai minorităților. Pentru a pecetlui actul 
unirii Banatului cu România, au sosit la Timișoara de 
la Arad prim-ministrul Ion I.C. Brătianu și 
ministrul Consiliului Dirigent Ștefan Cicio-Pop. În ziua 
următoare Regatul României a încheiat tratatul cu 
puterile aliate în urma căruia Banatul intra în 
granițele României Mari. La Conferința de Pace de la 
Paris, prim-ministrul Ion I.C. Brătianu a cerut 
recunoașterea granițelor unei Românii care includea 
întreg Banatul, cu granița pe Tisa inferioară până la 
vărsarea acesteia în Dunăre și apoi cursul Dunării. 
Din câștigurile teritoriale ale anului 1918, doar 
Transilvania a rămas României după cel de-al Doilea 
Război Mondial. Basarabia, Bucovina și ținutul Herței 
au fost încorporate URSS, iar Cadrilaterul a rămas 
Bulgariei.  

 
Marea Unire fost procesul istoric în urma căruia 

toate provinciile istorice locuite de români se uneau în 
anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat național, 
România.  

Marea Unirea este legată de personalitățile 
emblematice ale momentului: regele Ferdinand, 
regina Maria și omului de stat Ion I.C. Brătianu.  
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Motto: Sărbătorim EDUCAȚIA. De 20 de ani! 
 

 
Într-o atmosferă festivă, miercuri, 22 

noiembrie 2017, Școala Gimnazială “ Acad. Marin 
Voiculescu”, Giurgiu, a îmbrăcat hainele de 
sărbătoare, pentru a marca 20 de ani de existență în 
învățământul giurgiuvean. 

 
La festivitate au fost invitați reprezentanți ai 

Primăriei Giurgiu, ai Consiliului Local, conducerea 
Inspectoratului Școlar, reprezentanți ai instituțiilor 
locale, directorii unităților de învățământ, actuali și 

foști profesori, care și-au pus amprenta asupra 
dezvoltării actului educațional, șefii de promoție, 
reprezentanți ai A.P.E.S.A.M.V., părinți și elevi.  

Oaspeții de seamă, care i-au stat alături la 
aniversarea celor 20 de ani, într-o atmosferă caldă, 
emoționantă, au  urmărit programul dedicat acestei 
zile. 

Activitatea a fost deschisă de doamna 
Director prof. Dan Luminița, care, după mesajul 
adresat invitaților, a dat cuvântul domnului Manda 
Dumitru, fost inspector școlar, actualmente 
pensionar, care a avut un rol important în deciziile pe 
care le-a luat în ceea ce privește înființarea școlii, 
atât în sensul modernizării resurselor materiale, cât și 
a atragerii resurselor umane.  

 
Dumnealui a subliniat faptul că în momentul 

înființării Școlii nr. 8, în anul 1997, a fost 
descongestionată activitatea a doua unități: Școala 
nr. 10 și Școala nr.5, care erau supraaglomerate și 
lucrau în trei schimburi. 

Elevii talentați ai școlii au alternat momentele 
emoționante ale aniversării, cu susținerea unui 
program artistic, care a transformat activitatea într-un 
adevărat spectacol.  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU”  

LA CEAS ANIVERSAR 

Profesor Mihaela STAN LĂBĂU 
Bibliotecar: Mariea PETCU 
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Pentru că în toate demersurile făcute de 
școală, Primăria și Consiliul Local Giurgiu au fost 
alături și au sprijinit continuu activitățile realizate, a 
fost invitat să ia cuvântul domnul primar Nicolae 
Barbu, care a menționat faptul că școala a crescut 
sub ochii dânsului și a ținut să felicite cadrele 
didactice, care au  încercat să transforme această 
școală într-una incluzivă, care să corespundă 
nevoilor tuturor copiilor. Apoi, a trecut în revistă 
proiectele ce au fost semnate și urmează a fi derulate 
pentru modernizarea bazei materiale a școlii în 
viitorul apropiat. 

 
Pentru că această zi este un prilej de a 

împărtăși bucuria lucrului bine făcut și de a contura 
perspectivele proiectelor ce vor deveni realități, 
doamna bibliotecar Petcu Mariea a expus într-un 
material Power Point, istoria relativ scurtă a școlii, cu 
cele mai importante momente, presărate din belșug 
cu fotografii ce exprimau nostalgia anilor trecuți. 

 
 

La ceas aniversar, elevii și profesorii dau 
trecutului ce este al lui, împliniri, amintiri, și, în același 
timp, deschid porțile viitorului cu tot ce înseamnă el. 
Cu această ocazie conducerea școlii a ținut să-și 
premieze foștii directori prin înmânarea diplomelor și 
a plachetelor omagiale, oferindu-le acestora prilejul 
de a-și exprima gândurile, dorințele și visele. Un vis 
atins nu înseamnă altceva decât nașterea altuia nou.  

Un alt moment important a fost mesajul 
domnului Inspector Școlar General, prof. Gigi 
Oprișan, care a ținut să felicite elevii pentru curajul și 
dorința de a reuși în viață, clădite pe experiența și 
valoarea profesorilor Școlii ”Acad. Marin Voiculescu”. 

În continuare, doamnei prof. Ionescu Iolanda 
Luisa a marcat un moment emoționant cerând să fie 
ținut un minut de reculegere în memoria d-lui prof. 
doctor Mihai Voiculescu, fiul patronului spiritual al 
școlii, care, dacă nu ar fi plecat prea devreme dintre 
noi, să stea acolo sus, împreună cu îngerii, astăzi ar 
fi sărbătorit ziua nașterii. 

Apoi, a prezentat un material în semn de 
omagiu adus unuia dintre oamenii de  seamă ai 
orașului nostru, care a influențat de-a lungul vremii 
societatea în care a trăit și care a lăsat în urmă un 
element de progres, ACADEMICIANULUI MARIN 
VOICULESCU. 

 
Aniversarea celor 20 de ani de activitate nu se 

putea încheia, fără a avea în prim plan șefii de 
promoție și mesajul adresat școlii de aceștia prin 
intermediul doamnei prof. Niculae Nicoleta. 

Colectivul de cadre didactice al Școlii 
Gimnaziale ”Acad. Marin Voiculescu” a adunat de-a 
lungul anilor oameni cu o reputație profesională 
deosebită, dedicați profesiei și determinați să ducă 
mai departe numele școlii și să formeze frumos 
viitoarele generații. 

Datorită calității învățământului susținut, 
școala a devenit foarte repede cunoscută, fiind un 
etalon pentru populația giurgiuveană, an de an fiind 
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foarte solicitată pentru înscrierea elevilor în clasele I 
și, ulterior, în clasele pregătitoare. 

 
  Într-o perioadă foarte scurtă, școala s-a 
evidențiat prin activitate didactică de excepție, prin 
numeroase și diverse activități extrașcolare, prin 
obținerea unor rezultate remarcabile la concursuri și 
olimpiade sau în cadrul proiectelor locale, județene, 
naționale, europene, prin rezultate excepționale la 
examenele de admitere la liceu. De asemenea, s-a 

avut în vedere în permanență armonizarea relațiilor 
cu părinții elevilor și cu întreaga comunitate locală. 

În fiecare zi, în fiecare an școlar, trec pragul 
Școlii Gimnaziale ”Acad. Marin Voiculescu” peste 
1000 de elevi. Ei învață, se joacă și își clădesc viitorul 
împreună. Elevii școlii obțin în mod constant rezultate 
foarte bune la evaluările semestriale și la cele 
naționale, la olimpiadele și concursurile școlare, atât 
la nivel județean cât și la nivel național. Se implică, 
de asemenea în multe programe și proiecte școlare și 
extrașcolare, cele mai interesante fiind cele 
desfășurate în parteneriat cu școli din țară și din 
străinătate, cu organizații și fundații. 
Elevilor și profesorilor le stau alături părinții prin 
Asociația de părinți – A.P.E.S.A.M.V., comunitatea 
locală, Consiliul Local și alte instituții partenere. Prin 
rezultatele obținute, elevii își cinstesc dascălii și 
onorează numele școlii.

  

 
 

 
 
GRĂDINIȚA P.P CASUȚA FERMECATĂ 
EDUCATOARE: GHINCEA SIMONA  
GRUPA MARE “ FLORILE “ 
ACTIVITATE INTEGRATĂ: DȘ (Cunoașterea 
mediului) + DEC (macheta-lucrare colectiv) 
 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 
:  

 Întâlnirea de dimineață: Tema zilei: ”Ce-i 
atâta gălăgie?” - salutul, prezența, 
calendarul naturii, activitatea de grup, 
noutatea zilei 

 Rutine: ”Suntem harnici! ” - exersarea unor 
deprinderi de ordine 

”Apa, prietena mea!” - exersarea unor deprinderi 
igienico-sanitare  
”Mă pregătesc pentru activități!” - exersarea unor 
deprinderi de autoservire  

 Tranziții: ”Iarna a sosit în zori” 
 
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA):  

I. JOC DE MASĂ: PUZZLE “Imagini de iarna” 
II. ARTĂ: Pictura - “Omul de zăpadă” 

III. BIBLIOTECĂ: Sortare imagini cu iarna 
IV. CONSTRUCȚII: “Săniuța” - construcții din 

cuburi 
 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE: 
Activitate integrată: “Jocurile copiilor în anotimpul 
iarna” 

 DȘ - convorbire  

 DEC - macheta 
 
ALA 2: “Zboară fulgule, zboară!” - joc de mișcare 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
GRĂDINIȚA P.P “CASUTA FERMECATA”  
EDUCATOARE: GHINCEA SIMONA 
GRUPA MARE “ FLORILE” 
TEMA ANUALĂ: ”Când, cum și de ce se întâmplă?” 
PROIECT TEMATIC: ”Iarna a sosit în zori!” 
SUBTEMA: “Jocurile copiilor în anotimpul iarna!” 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Ce-i atâta gălăgie?” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 
DOMENII EXPERENȚIALE: DȘ / DEC 
MIJLOC DE REALIZARE: convorbire / machetă 
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare și sistematizare de 
cunoștințe  
SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

a) INFORMATIV: 

 Consolidarea, aprofundarea și sistematizarea 
cunoștințelor dobândite de copii despre 
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fenomenele caracteristice produse în natură 
iarna și jocurile copiilor.  

b) FORMATIV: 

 Dezvoltarea spiritului de observație, a 
rapidității în gândire; 

 Formarea creativității și expresivității limbajului 
oral; 

 Formarea și consolidarea unor deprinderi de 
lucru specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

 Formarea capacității de cunoaștere și 
înțelegere a mediului înconjurător. 

c) EDUCATIV: 

 Educarea spiritului de a exprima verbal idei, 
opinii, sentimente proprii; 

 Stimularea interactivității și cooperării. 
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA):  

 JOC DE MASĂ: 
Tema activității: PUZZLE “Imagini de iarna” – 
reconstituire de imagini cu peisaje de iarna 
 
Obiective operaționale: 

 Să întregească o imagine.  

 Să formeze corect din jumătăți un întreg. 
Metode didactice: conversația, exercițiul, 
problematizarea, învățarea prin descoperire, 
observația. 
Mijloace de învățământ: puzzle, jetoane cu imagini 
reprezentative anotimpului iarna și a jocurilor copiilor. 
 
ARTĂ:  
Tema activității: ”Omul de zăpadă” – pictura  
Obiective operaționale: 

 Să picteze o imagine care reprezintă un om 
de zăpadă, fără să depășească conturul.  

Metode didactice: conversația, explicația, exercițiul, 
munca în echipă. 
Mijloace de învățământ: acuarele, coli de desen,  
 
BIBLIOTECĂ: 
Tema activității: “Găsește-mi căsuța”- sortare 
jetoane de iarna 
Obiective operaționale: 

 Să recunoască și să sorteze jetoane cu 
imagini care reprezintă anotimpul iarna 

 Să accepte și să ofere sprijin atunci când 
este nevoie. 

Metode didactice: conversația, explicația, exercițiul, 
problematizarea 
Mijloace de învățământ: jetoane cu imagini de iarnă, 
imagini cu jocurile copiilor în anotimpul iarna. 
 
CONSTRUCȚII:  
Tema activității: “Săniuța” - construcții din cuburi 

Obiective operaționale:  

 Să asambleze piesele de construcții pentru a 
realiza tema propusă; 

 Să colaboreze cu colegii pentru a obține tema 
propusă. 

Metode didactice: conversația, exercițiul, 
problematizarea 
Mijloace de învățământ: piese de construcții mari și 
mici de lemn, piese de construcții de plastic. 
 
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE: 
Activitate integrată: “Jocurile copiilor în anotimpul 
iarna” 

 DȘ - convorbire  

 DEC - machetă 
 
1. DOMENIUL ȘTIINȚE 
Tema activității: “Ce-i atâta gălăgie?” 
Tipul de activitate: consolidare, sistematizare de 
cunoștințe  
Mijloc de realizare: convorbire  
Forma de organizare: frontal, individual  
Scopul: Consolidarea, aprofundarea și 
sistematizarea cunoștințelor dobândite de copii 
despre fenomenele caracteristice produse în natură 
iarna și jocurile copiilor.  
 
Obiective operaționale: 
O1 – să descrie câteva caracteristici generale ale 
anotimpului iarna; 
O2 – să enumere obiectele vestimentare pe care le 
poartă în anotimpul iarna; 
O3 – să recunoască pe baza imaginilor jocurile 
copiilor iarna; 
O4 – să răspundă corect, în propoziții simple la 
întrebările puse; 
O5 – să participe cu interes la activitate. 
Metode didactice: Convorbirea, explicația, 
demonstrația, conversația  
Mijloace de învățământ: imagini și jetoane cu 
aspecte de iarnă și jocurile copiilor iarna. 
 
2. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV  
Tema activității: “Ce-i atâta gălăgie??”  
Tipul de activitate: consolidare, sistematizare de 
cunoștințe  
Mijloc de realizare: macheta-lucrare colectivă  
Forma de organizare: pe grupuri  
Scopul: Consolidarea, aprofundarea și 
sistematizarea cunoștințelor dobândite de copii 
despre fenomenele caracteristice produse în natură 
iarna și jocurile copiilor.  
 Obiective operaționale: 
O1 – să denumească corect materialele de lucru 
puse la dispoziție; 
O2 – să parcurgă în ordine etapele de lucru, în 
vederea realizării temei; 
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O3 – să urmărească cu atenție explicațiile 
educatoarei; 
O4 – să organizeze spațiul plastic într-o lucrare 
echilibrată și expresivă; 
O5 – să realizeze prin tehnica lipirii tema propusă. 
Mijloace de învățământ: șabloane cu imagini 
reprezentative jocurilor copiilor din anotimpul iarna, 
lipici, sclipici, bete de bambus, biluțe de polistiren, 
modelul educatoarei. 
Metode didactice : Conversația, explicația, 
demonstrația 
 
ALA 2: 
Subiectul activității: “Zboară fulgule, zboară!” - 
joc de mișcare  
Obiective operaționale:  
O1 - să respecte regulile stabilite de comun acord în 
cadrul grupului 
O2 - să participe cu plăcere și interes la joc, alături de 
ceilalți copii 
Metode didactice: conversația, explicația, exercițiul, 
demonstrația  
BIBLIOGRAFIE: 

 “Curriculum pentru învățământul preșcolar”- 
prezentare și explicitări, Editura Didactica 
Publishink House, 2009 

 “Ghid pentru proiecte tematice”, Viorica 
Preda, Mioara Pletea, Marcela Calin, 
Aureliana Cocoș, Daniel Oprea, Filoftea 
Grama 

 “Metode interactive de grup. Ghid metodic 
pentru învățământul preșcolar”, Silvia Breben, 
Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela 
Fulga, Editura Arves, Craiova 

 
SCENARIUL ZILEI 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 
Activitatea zilei începe cu Întâlnirea de dimineață: 
copiii sunt așezați în semicerc pentru a putea stabili 
un contact vizual cu toți membrii grupei: „De mânuțe 
ne luăm / Ochi în ochi noi ne uităm / Și frumos ne 
salutăm!” 
Salutul pornește de la educatoare și este continuat 
de toți copiii grupei: 
„Bună dimineața în toi de iarnă,  
Bună dimineața, dragi copii!” 
Împărtășirea cu ceilalți – activitatea de grup 
Activitatea de grup se va desfășura printr-un joc 
intitulat „Spune ceva despre anotimpul iarna!”.  
Copiii vor spune câte o însușire a iernii (ex.: În 
anotimpul iarna vremea se răcește și ne îmbrăcăm 
mai gros). 
Noutățile zilei – copiii vor fi anunțați ce activități vor 
desfășura pe parcursul zilei, se va completa 
calendarul naturii și prezența . 
Rutine: ”Suntem harnici! ” - exersarea unor 
deprinderi de ordine 
”Apa, prietena mea!” - exersarea unor deprinderi 
igienico-sanitare  
”Mă pregătesc pentru activități!” - exersarea unor 
deprinderi de autoservire  
Tranziții: ”Iarna a sosit în zori 
 

EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 
 

EVA-
LUARE 

METODE ȘI 
PROCEDEE 

MIJLOACE 
DE ÎNVĂ-
ȚĂMÂNT 

Moment 
organizatoric 

Se vor realiza: 

 aerisirea sălii de grupă; 

 pregătirea materialului necesar pentru 
desfășurarea activității; 

 crearea atmosferei optime de lucru. 

   

Captarea 
atenției 

Se va realiza cu ajutorul “Cutiei cu surprize” care vine 
însoțită și de o scrisoare pe care poștașul le-a lăsat 
dimineață la grădiniță pentru grupa mare. Scrisoarea 
este de la Zâna Iarnă care ne propune să deschidem 
cutia, pentru a afla ce surprize ne-a pregătit. 

Conversația Cutia cu 
surprize, 
scrisoarea  
 

 

Anunțarea 
temei 

Zâna Iarnă ne-a trimis materialele necesare 
desfășurării activității care se numește ”Ce-i atâta 
gălăgie?”. Deci, astăzi vom discuta despre anotimpul 
iarna și despre jocurile copiilor din aceasta perioadă. 

Explicația 
Conversația 
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EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

 
EVA-

LUARE 

METODE ȘI 
PROCEDEE 

MIJLOACE 
DE ÎNVĂ-
ȚĂMÂNT 

Dirijarea 
învățării 

Copiii așezați pe scăunele, vor fi antrenați în 
observarea materialului didactic: planșe care 
reprezintă copii la săniuș, pe schiuri, copii cu patine, 
copii care fac oameni de zăpadă. 
Planul de întrebări: 

 În ce anotimp suntem? (iarna) 

 Cum ne dăm seama că suntem în anotimpul 
iarna?  

 Ce avem iarna și în celelalte anotimpuri nu 
avem? 

 Cum este vremea? 
PLANȘA 1: Copiii cu săniuțe 

 Ce fac copiii din imagine? (se dau cu sania) 

 Cum sunt îmbrăcați? (cu haine de iarnă: 
geacă, căciulă, fular, mănuși, pantaloni groși, 
ghete) 

 Ce culoare are bluza fetiței? Dar pantalonii?  
PLANȘA 2: Copiii cu patine 

 Dar copiii din această imagine ce fac? 
(patinează) 

 Cum se numește locul unde patinăm? 
(patinoar) 

 Pe ce patinăm? (gheață) 

 Câte patine are în picioare fetița? (2 patine) 
Concluzia parțială: 
Deci, din imaginile prezentate, am reținut că iarna ne 
jucăm cu săniuța, patinăm, ne îmbrăcăm cu haine 
groase. Voi știți cum ne mai putem juca în anotimpul 
iarna? (ne jucăm cu bulgări de zăpadă, schiem, facem 
oameni de zăpadă) 
PLANȘA 3: Copiii pe schiuri  

 Ce observăm în această imagine? (copiii 
schiază) 

 Cum se numește locul unde schiem? (schiem 
la munte, pe pârtie) 

PLANȘA 4: Copiii care fac oameni de zăpadă 

 Ce credeți că fac acești copii? (un om de 
zăpadă) 

 Cum facem un om de zăpadă? (din 2 bulgări 
mari și unul mai mic, îi punem o căciulă, un 
morcov în loc de nas, îi punem o mătură în loc 
de mână, ochii din 2 pietricele, iar nasturii și 
gura tot din pietricele) 

 Ce formă au bulgării? (formă rotundă, formă de 
cerc) 

 
 
 
Conversația  

 
 
 
 

Conversația 
 
 
 
 

Conversația 
 
 
 
 
 

Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conversația 

  
 
 
Planșe 
reprezenta
tive  
 
 
 
 
 
 
Planșa 1: 
copiii la 
săniuș  
 
 
 
Planșa 
2:copiii cu 
patine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planșa 3: 
copiii pe 
schiuri  
 
 
 
Planșa 4: 
copiii care 
fac 
oameni de 
zăpadă 
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EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 
 

EVA-
LUARE 

METODE ȘI 
PROCEDEE 

MIJLOACE 
DE ÎNVĂ-
ȚĂMÂNT 

 CONCLUZIA FINALĂ: 
Se va realiza cu ajutorul unei machete și a 

cutiei cu surprize. Copiii vor extrage din cutia cu 
surprize un jeton, vor descrie jocul de iarnă din 
imagine și îl vor așeza corespunzător pe 
machetă. 

 Machetă, 
jetoane, 
cutia cu 
surprize  

 

Obținerea 
performanței 

 În timp ce cântăm „Iarna a sosit în zori” ne 
așezăm la măsuțe, față în față de o parte și de 
alta, unde sunt pregătite materialele necesare 
confecționării brăduților, oamenilor de zăpadă, 
săniilor și căsuțelor dar și lipici, sclipici, șervețele 
umede. Copiii vor fi anunțați că vor realiza 
lucrarea colectivă prin efectuarea de către fiecare 
echipa a unei părți din întreg, iar apoi prin 
alăturarea celor patru mini- machete va rezulta 
macheta care reprezintă jocurile copiilor în 
anotimpul iarna.  

 Fiecare echipă va identifica materialele și va 
avea un model al educatoarei.  

 Voi supraveghea activitatea fiecărei echipe si 
voi oferi îndrumări și ajutor acolo unde va fi 
nevoie. 

 După ce consider că sarcinile propuse au fost 
îndeplinite, voi aprecia munca depusă de către 
copii și îi voi ruga să aprecieze reciproc munca 
celeilalte echipe. 

Conversația 
 
 
Explicația,  
 
 
Demonstrația 
 
 
 
 
Exercițiul,  
 
 
Învățarea 
prin 
cooperare 

Biluțe de 
polistiren, 
siluete de 
căsuțe și 
de brazi, 
bețe de 
bambus, 
lipici, 
sclipici, 
siluete de 
săniuțe, 
șervețele 
umede  

Observare 
a  modului 
în care 
copiii 
realizează 
sarcina 

Asigurarea 
feed-back-ului 

Trecerea la următoarea etapă se va realiza 
printr-un cântecel “Iarna a sosit  

Vom trece la centrele de interes și copiii vor fi 
împărțiți în 4 grupe. Fiecare grupă se va așeza la 
un sector. După terminarea sarcinii poate merge 
la alt sector.  

Pentru că azi am aflat multe despre iarnă și 
despre jocurile preferate de copii în acest 
anotimp, aceasta ne-a trimis și un joc care se 
numește : “Zboară fulgule, zboară”. 

Descrierea jocului:  
Copiii vor fi așezați în semicerc iar la semnalul 

”Zboară fulgule, zboară” va trebuie să imite 
căderea fulgilor de nea și când vor auzi ”Fulgule 
așează-te pe pământ” se vor așeza în genunchi, 
pe covor. Jocul se va repeta.  

Conversația 
 
 
 
 
 
 
Explicația,  
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 

Cuburi, 
fișe,  
puzzle, 
acuarele,  
Imagini cu 
anotimpul 
iarna și cu 
jocurile 
copiilor  

Observare 
a modului 
în care 
copiii 
realizează 
sarcina 
Aprecieri  
 

 Evaluarea 
activității 

Activitatea zilei este finalizată cu aprecieri 
asupra efortului depus de către copii. Drept 
recompensă, copiii primesc diplome.  

Conversația Diplome  Aprecieri 
asupra 
întregii 
activității 
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UNITATEA: Grădinița Program Prelungit ”Căsuța fermecată” Giurgiu 
EDUCATOARE: NIȚĂ PAULA 
DOMENIUL DE ACTIVITATE: DȘ (Activitate matematică) 
SUBIECTUL: Joc logic: ”Ce știi despre mine?” 
TIPUL DE ACTIVITATE: Verificare - consolidare 
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Consolidarea reprezentărilor despre formele geometrice plane (pătrat,  
 triunghi, cerc) și formarea de mulțimi după însușirea lor: formă, mărime, culoare; 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
O1 - să identifice toate formele geometrice învățate (pătrat, triunghi, cerc, dreptunghi): 
O2 - să denumească corect formele geometrice din săculeț; 
O3 - să identifice forma pieselor doar prin simțul tactil; 
O4 - să descrie formele geometrice după formă, mărime, culoare; 
O5 - să verbalizeze acțiunile; 
O6 - să ajute colegii din grup; 
O7 - să coloreze corespunzător fișa de lucru. 
STRATEGIA DIDACTICĂ: MIXTĂ 
1. METODE ȘI PROCEDEE: explicația, conversația, problematizarea, exercițiul, demonstrația; 
2. MATERIAL DIDACTIC: trusa ”Logy”, cuburi cu o figură geometrică pe o față a ei, săculețul cu  
 figuri geometrice, coșulețe din hârtie, stimulente dulci, medalioane, fișe cu figuri geometrice, culori . 
3. FORMĂ DE ORGANIZARE: frontală, pe grupe, individuală; 
DURATA: 25’- 30’ 
ELEMENTE DE JOC: bătăi din palme, stimulente. 

DEMERSUL DIDACTIC 

Momentele 
activității 

Conținutul științific 
Metode și 
procedee 

Material 
didactic 

Evaluare 

1. Moment 
organizatoric 

 Aranjarea copiilor la măsuțe așezate câte 
două, formând patru grupe și pregătirea și 
așezarea materialului necesar pentru 
desfășurarea activității la măsuța 
educatoarei . 

   

2.captarea 
atenției 

- Copii, azi dimineață când am venit la 
grădiniță l-am găsit pe clovnul Arlechino 
care era trist. El a primit de ziua lui un 
cadou și neavând cu cine să se joace a 
venit la voi. El ne–a adus patru cuburi să 
ne jucăm cu ele. Pentru a ne juca vă rog 
să alegeți un conducător la fiecare grupă 
de copii. 

 
Explicația 

Conversația 
Clovnul 

Arlechino 
Cuburi  

 

3.reactualizarea 
Cunoștiințelor 

Voi chema pe rând fiecare conducător de 
grup să aleagă un cub și să descopere ce 
formă geometrică are pe el (cerc, pătrat, 
triunghi, dreptunghi). Cuburile vor fi 
așezate pe măsuțe și un alt copil va fi 
solicitat pentru a vedea ce se află în 
punga acoperită și va spune copiilor ce se 
află în ea și va așeza figurile geometrice 
pe măsuță.  

 
 

Conversația 
 

 
Cadoul 
Obiecte 
asemănătoar
e formelor 
geometrice 
 

Chestionare 
orale 

4. Anunțarea 
temei și a 

obiectivelor 

Astăzi ne vom juca împreună jocul “Ce știi 
despre mine?” 

   

 

  

Profesor Paula NIȚĂ 
Grădinița cu P.P “Căsuța fermecată” Giurgiu 
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Momentele 
activității 

Conținutul științific 
Metode și 
procedee 

Material 
didactic 

Evaluare 

5. Dirijarea 
învățării 

Vom desfășura un joc de probă prin care 
voi exemplifica cerințele descrierii: formă, 
mărime, culoare. 
Explic regula de joc pentru fiecare 
variantă. 
 
Varianta I. 
De la fiecare echipă va merge la masa 
educatoarei și va alege o figură 
geometrică conform figurii geometrice de 
la cubul echipei, apoi două figuri, apoi trei 
figuri, apoi patru figuri, cinci figuri apoi pe 
rând toți membrii de la o echipă vor 
selecta și vor duce la masa lor cât mai 
multe figuri geometrice în timp ce celelalte 
echipe îi încurajează. 
 
Varianta II. 
Educatoarea va solicita copiilor să spună 
prin ce se deosebesc figurile pe care le au 
pe măsuțe și cum ar putea să le așeze în 
alt fel pentru a forma alte mulțimi . 
Răspunsul copiilor; mărime. 
 
Varianta III. 
Educatoarea va solicita copiilor să spună 
cum ar putea să le așeze în alt fel pentru a 
forma alte mulțimi. 
Răspunsul copiilor; culoare. 
 
Varianta III. 
Educatoarea va solicita copiilor să spună 
cum ar putea să le așeze în alt fel pentru a 
forma alte mulțimi. 
Răspunsul copiilor; grosime. 
 
Varianta IV. 
Educatoarea va solicita copiilor să spună 
cum ar mai putea să formeze alte mulțimi. 
Răspunsul copiilor ; perechi; o figură mare 
și una mică de aceeași culoare. 
 
Varianta V. 
Educatoarea va solicita copiilor să spună 
cum ar mai putea să formeze alte mulțimi. 
Răspunsul copiilor; perechi; o figura mare 
și una mica, culori diferite. 

 
Conversația 

 
 

Explicația 
 
 
 

Demonstra-
ția 
 
 
 
 
 

Exercițiul 

 
 
 
 

Săculețul cu 
figurile 

geometrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuri 
geometrice 

Aprecieri 
verbale 

 
  

Profesor Paula NIȚĂ 
Grădinița cu P.P “Căsuța fermecată” Giurgiu 
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Momentele 
activității 

Conținutul științific Metode și 
procedee 

Material 
didactic 

Evaluare 

6. Obținerea 
performanței 

Varianta VI. 
Clovnul alege un copil cuminte pe care 
educatoarea îl leagă la ochi și acesta 
trebuie să ghicească ce piesă a luat doar 
prin pipăire. Jocul se va repeta cu 4-5 
copii. 

Conversația 
Explicația 
Exercițiul 

Problemati-
zarea 

Figuri 
geometrice 

 

Aprecieri 
verbale 

7. Asigurarea 
retenției și a 
transferului 

In complicarea jocului copiii vor primi la 
fiecare măsuță o singură fișă cu figură: 
cerc, triunghi, pătrat, dreptunghi. 
Conducătorii fiecărei grupe vor alege o 
singură culoare; roșie, albastru, verde și 
galbenă și toți colegii grupei vor colora 
figura geometrică în culoarea respectivă. 

 
 

Conversația 
 
 

Exercițiul 

 
Fișă de lucru 

Culori  

Aprecieri 
verbale 

8.încheierea 
activității 

Fac aprecieri asupra activității, iar 
Arlechino îi va răsplăti pe copii cu surprize 
dulci. 

 
Stimulente 

Aprecieri 
verbale 

 
 

     
 

      
  

Profesor Paula NIȚĂ 
Grădinița cu P.P “Căsuța fermecată” Giurgiu 
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Activitățile extrașcolare contribuie la formarea 

personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar 
sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze 
succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, 
când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu 
se mai pot concentra la ore.  

În preajma sărbătorilor se organizează 
activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru. Elevii 
cântă colinde, se bucură de magia sărbătorilor de 
iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea 
colindelor parcă împrăștie în zare puritatea, iubirea, 
dragostea de aceste comori preluate din moși 
strămoși. 

 
Elevii sunt încurajați în urma acestor activități 

să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel transmițând 
sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. 
Mult mai interesant ar fi dacă și părinții ar contribui la 
aceste momente. 

O altă temă foarte importantă este timpul liber 
și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile 
extrașcolare sunt acele uși care se deschid pe 
ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea 
personalității, stimularea încrederii în sine. Este de 
dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi 
cunoștințe și într-un cadru nonformal.  

O altă sărbătoare importantă este 1 
Decembrie, zi în care fiecare suflet de român 
vibrează la tot ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, 
iubire de neam și țară. Promovând valorile naționale 
învățăm să ne apreciem, să valorificăm virtuțile 
noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului 
nostru îl poate determina pe elev să interiorizeze 
anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de 
lângă ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai 
buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect 
din aceste activități. 

 
În cadrul activităților educative, se pot 

desfășura activități precum: recitarea unor poezii, 
creații ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, 
desene tematice. Este recomandat ca aceste 
activități să se desfășoare de la vârstele mici, ca 
orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, 
slujbele religioase. Important ar fi ca în cadrul acestor 
activități să fie inserate și momente muzicale, cântări 
religioase pe care ei să le îndrăgească. Se pot 
interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în 
biserică, mai ales în anumite momente. Pot fi 
organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, 
dulciuri, alimente pentru cei nevoiași. În acest caz, se 
dă o mai mare amploare evenimentului. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt 
mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își 
însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea 
lui ca individ și să participe la toate evenimentele 
importante alături de familia unită. Aceasta este 
soluția vitală pentru o viață echilibrată, pentru 
petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul 
familiei, pentru formarea ca individ responsabil și 
valoros pentru societate. 

 
Este destul de greu să se găsească mult timp 

pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se 
pornește de la ceea ce ei știu din familii, rezultatul va 
fi unul deosebit.   

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI ROLUL LOR 
 ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI 

 
Profesor înv. primar Livia PĂTRU 

 Școala Gimnazială Brastavățu, Jud. Olt 
 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 
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 „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învățăm să se adapteze.”  

(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”)  
 
 
 Valorizarea educației nonformale apare ca 

urmare a faptului că sistemul educațional formal se 

adaptează într-un ritm prea lent la schimbările socio-

economice și culturale ale lumii. De aceea, sunt 

întrevăzute și alte posibilități de a-i pregăti pe copii să 

răspundă adecvat la schimbările societății. Aceste 

ocazii de învățare pot proveni, cu precădere, din zona 

nonformală și informală a educației.  

 Orice activitate de educație care are în vedere 

niște obiective și finalități clar definite, are nevoie de 

planificare, de organizare și de evaluare. Educația 

nonformală oferă un set de experiențe sociale 

necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr sau adult, 

complementarizând celelalte forme de educație. 

Acest tip de educație răspunde nevoilor de învățare 

ale unui grup și se poate realiza, în cadrul unor 

seminarii, sesiuni de formare, workshop-uri, prin 

parteneriat între facilitatori și participanți, în 

grupuri/comunități sau în cadrul altor organizații 

(decât cele din sistemul de învățământ).  

În acest sens, am derulat, de-a lungul carierei 

mele didactice, o serie de proiecte educaționale în 

scopul promovării lecturii, cu activități diverse: 

Lectura independentă săptămânală: Timp de o 

oră, săptămânal, copiii din clasă își scot o carte si 

citesc, independent, fiecare ce ii place.  

Biblioteca clasei: este un spațiu din clasă 

amenajat în acest sens. Copiii au adus cărți pe care și 

le împrumută între ei; au la dispoziție și coli de scris 

pe care pot scrie, în pauze, citatele care i-au 

impresionat. De asemenea, își pot nota cuvintele pe 

care le-au întâlnit, dar nu le înțeleg, pentru a putea fi 

explicate ulterior. 

Lectura in imagini este numele unei campanii de 

promovare a cititului în școală prin afișe în care apar 

fotografii cu persoane cunoscute în mediul școlar, 

citind. Lângă fotografie sunt trecute titlurile cărților 

preferate ale persoanelor respective, recomandările 

acestora pentru elevi sau cartea pe care o citesc în 

prezent. 

Cercurile de lectură gândite ca întâlniri cu 

discuții provocatoare având ca temă câteva cărți ce 

au fost date ca lectură cu câteva săptămâni înainte. 

Conduse cu profesionalism, aceste întâlniri pot fi 

foarte productive, mai ales dacă sunt gândite și 

exerciții creative pentru descifrarea mesajelor. 

Cărțile surpriză, o metodă potrivită atât pentru 

copiii nehotărâți, care încă nu știu ce vor să citească, 

dar și pentru cititorii pasionați care vor anticipa cu 

bucurie și nerăbdare titlul cărții primite, este o metodă 

care îi poate încuraja pe copii să citească și alte 

genuri literare decât cele preferate. În interiorul 

bibliotecii de la școală, pot fi aranjate câteva mese pe 

care sunt puse cărți a căror copertă și prime pagini 

sunt acoperite. Fiecare elev poate alege o carte fără 

să îi cunoască titlul, doar răsfoind-o puțin. 

Rezultatele metodelor mai sus amintite au fost 

excelente, în sensul că am reușit să le provoc copiilor 

spiritul, să îi instig la citit, îndepărtând bariera dintre 

copil și carte, aceea care apare deseori în mediul 

formal. 

Am urmărit încurajarea exprimării libere a 

impresiilor, sentimentelor, trăirilor provocate de 

lectură, cultivarea gustului pentru lectură, socializarea 

elevilor, cooperarea prin intermediul unor activități 

variate, crearea unei atmosfere destinse, stabilirea 

unei relații bazate pe încredere, respect și prietenie, 

conștientizarea importanței lecturii, evidențierea 

valorii pe care o are notarea reacțiilor cititorului, 

elaborarea unor liste de lectură recomandate de elevi. 

Participarea la acest tip de activități a condus 

la îmbunătățirea relațiilor profesor- elev, elev-elev, cât 

și la o creștere a procesului de învățare al elevilor, 

prin realizarea mai multor activități extrașcolare, cu rol 

colaborativ. A contribuit la schimbarea viziunii 

tradiționale a învățământului spre un stil modern, în 

vederea îmbunătățirii perspectivei pedagogice asupra 

procesului educațional, predarea devenind un demers 

educativ în cadrul căruia sunt mobilizate resursele 

clasei de elevi, aceasta fiind motivată permanent să 

se implice în procesul educativ.  

  

EDUCAȚIA NONFORMALĂ NU E JOACĂ! 

Profesor înv. primar Mădălina OPRIȘAN,  
Școala Gimnazială Nr. 1 Oinacu, județul Giurgiu 
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Activitatea derulată de noi cu elevii în 2018, 

anul în care se sărbătorește vârsta centenară a 
României Mari, a statului național unitar român, ne dă 
prilejul să proiectăm atât actul didactic derulat în 
cadrul orelor de curs, cât și activitatea 
extracurriculară și din perspectiva cultivării și 
revitalizării sentimentelor patriotice, întăririi 
sentimentelor de mândrie națională, valorificării 
patrimoniului cultural, istoric, arheologic.  

Aceste obiective pot fi atinse nu numai în 
cadrul orelor de istorie, educație civică și nu după o 
anumită vârstă. Încă de la vârsta școlară mică se 
conturează personalitatea omului, acum se formează 
noțiunea de patrie, țară, dragoste de locul natal, 
admirație față de eroii neamului. Printr-o proiectare 
atentă a demersului didactic putem să realizăm 
aceste obiective în predarea oricărei discipline.  

Astfel la limba și literatura română vom 
propune și lecturi suplimentare cu conținut istoric, 
vom cere exemple de părți de vorbire din domeniul 
acesta, vom solicita alcătuire de propoziții, scurte 
texte, eseuri cu termeni sau teme din istoria 
românilor. Matematica poate fi un prilej prin care 
putem utiliza date istorice pentru rezolvarea unor 
exerciții și probleme. La arte vizuale și abilități 
practice pot fi propuse subiecte ca ,,Tricolorul” la 
tema plastică culorile principale, pot fi realizate 
colaje, la geografie pot fi realizate itinerarii, pot fi 
realizate hărți ale monumentelor istorice, iar ca și 
disciplină opțională (clasa a III-a, Școala Gimnazială 
Anghel Mareș) am propus atât în anul școlar trecut, 
cât și acum ,,Folclor”.  

O atenție aparte se impune stabilirii 
activităților din săptămâna ,, Școala Altfel - Să știi mai 
multe, să fii mai bun”, unde vom propune excursii 
tematice, concursuri pe teme istorice, concurs de 
recitare, poezii patriotice, vizionare de filme istorice, 
cinstirea eroilor din localitate, căzuți în luptele de 
eliberare a teritoriului românesc în timpul primului 
război mondial și alte activități care să conducă și la 
atingerea obiectivelor vizate de aniversarea 
Centenarului Marii Uniri. 

În ceea ce privește activitatea educativă 
extrașcolară din perspectiva celebrării Centenarului 
Marii Uniri considerăm că aceasta va fi mult mai 
atractivă și eficientă dacă va exista o colaborare 
amplă interșcoli, dar și cu alte instituții publice, 
private, a căror activitate are tangențe cu acest 
obiectiv.  

Pot fi realizate parteneriate cu Muzeul 
județean ”Teohari Antonescu” din Giurgiu, muzeele 
rurale din județ în vederea vizitării acestora, dar și 
prezentării unor evenimente, personalități, perioade 
istorice, de către specialiști care își derulează 
activitatea aici. Atât în orașul Giurgiu, cât și în alte 
localități din județ, Malu, Frătești, Gostinu etc. sunt 
muzee cu specific etnografic și folcloric, iar elevii 
noștri pot înțelege importanța cunoașterii portului 
popular, datinilor, tradițiilor în menținerea identității 
naționale, cu atât mai mult acum, când România este 
de ceva timp membru al Uniunii Europene și pare a fi 
fost atenți mai ales la promovarea valorilor europene 
decât la apărarea a ceea ce ne reprezintă. În acest 
sens activitatea educativă derulată până acum ne-a 
demonstrat deschiderea către activități desfășurate în 
parteneriat, având acest scop, Centrul de promovare 
și conservare a culturii, Giurgiu. Prin aceasta 
colaborare am participat activ la proiectele care au 
avut ca finalitate festivaluri județene de promovare a 
tradițiilor și portului popular, șezători, dar s-a oferit și 
oportunitatea de a publica în revista ,,Comori 
vlăscene”. 

Alte parteneriate benefice pot fi cele cu 
bibliotecile din localitățile unde ne derulăm activitatea, 
dar mai ales cu Biblioteca județeană. Acestea pot 
constitui surse de informare privind actul unirii, se pot 
realiza expoziții de carte, pot fi întocmite colecții de 
documente din perioada istorică a realizării României 
Mari, publicații din anii războiului, reproduceri după 
documente originale existente, valorificarea colecțiilor 
de cărți. 

Alte activități pot fi derulate în parteneriat cu 
Asociația de Tineret ,,Ion Vinea”, Asociația Civică 
Iancu Mariana, Cenaclul județean Luceafărul, 
Cenaclul transfrontalier ,,Constelații dunărene”, dar 
mai ales Cenaclul de copii și tineret ,,Aldebaran”. 
Așa, elevii vor cunoaște autori, vor fi lansări de carte, 
vor interpreta și vor fi încurajați să creeze, se pot 
manifesta prin muzică, artă coregrafică, arte plastice, 
vor fi încurajați și îndrumați să înființeze în școlile lor 
cenacluri literare și să editeze reviste unde să fie 
popularizate activitățile și talentele.  

Acestea sunt câteva dintre posibilele 
colaborări către care ne-am îndreptat, în realizarea 
cu succes a activităților educative derulate, dar cu 
siguranță posibili parteneri în educarea tinerei 
generații sunt mulți. 

În demersul de a fi pregătiți cum se cuvine la 
ceas aniversar nu vom neglija promovarea valorilor, 
cunoașterea personalităților marcante și pregătirea 
temeinică a tinerei generații. Numai așa vom împlini 
versurile poetului nepereche, Mihai Eminescu, 
patronul spiritual al unirii: ”La trecutu-ți mare, mare 
viitor!” 
  

ACTIVITATEA CURRICULARĂ ȘI EXTRACURRICULARĂ 
ÎN ANUL CENTENARULUI ROMÂNIEI MARI 

Profesor înv. primar Săndica APOSTOL,  
 Școala Gimnazială ”Anghel Mareș”, Gostinu 

 Profesor Adrian GUDĂNESCU,  
 Școala Gimnazială ”Sf. Gheorghe”, Giurgiu 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
PRIMAR 
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Ca activitate interdisciplinară consilierea se 
exercită în domenii diverse și își găsește locul în 
majoritatea sectoarelor vieții sociale începând de la 
teoria și practica educațională. Cea mai simpla 
definiție dată consilierii este: consilierea este o relație 
în care o persoană ajută o altă persoană, sau o 
persoană ajută un grup de persoane.  

 
După I. Dafinoiu „Consilierea este utilizarea 

pricepută și principială a relației interpersonale pentru 
a facilita autocunoașterea, acceptarea emoțională și 
maturizarea, dezvoltarea optimă a resurselor 
personale. Relațiile de consiliere variază în funcție de 
cerere, dar pot fi centrate pe aspecte ale dezvoltării, 
pe formularea și rezolvarea unor probleme specifice, 
luarea de decizii, dezvoltarea unui insight personal, 
pe lucrul asupra trăirilor afective sau a conflictelor 
interne, ori pe îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți”. În 
ultimii ani acesta este un domeniu care se bucură de 
o mare atenție, existând o varietate de definiții din 
partea psihologilor, pedagogilor, cercetătorilor în 
domeniu. Semnificativă este definiția lui R. W. 
Strawig ce apare inscripționată pe o placă 
comemorativă de la Universitatea din Wisconsin 
(SUA): „Consilierea înseamnă multe lucruri. Ea este o 
experiență de comunicare. Dar mai mult decât atât, 
ea este o căutare în comun a sensului în viața omului 
cu dezvoltarea dragostei ca element esențial 
concomitent cu căutarea și consecințele ei. Într-
adevăr această căutare este însăși viața iar 
consilierea este numai o intensificare a acestei 
căutări.”  

Într-un cuvânt, toate definițiile pentru termenul 
consiliere scot în evidență procesualitatea, centrarea 
pe relația de sprijin stabilită cu clientul, calitățile 
umane personale și profesionale ale specialistului 
consilier.  

Într-un studiu asupra învățământului (Miroiu și 
colaboratorii, 1998) sunt prezentate câteva din 
punctele slabe ale sistemului educațional actual: 

conservatorismul, depersonalizarea, intelectualismul 
și antihedonismul, autoritarismul și obediența, 
elitismul și inegalitatea de șanse, segregarea școlii 
de persoană, familie și comunitate.  

Toate acestea nu fac decât să reclame tot mai 
mult necesitatea de schimbare a paradigmelor 
educaționale și centrarea în mai mare măsură pe 
nevoile individuale ale copilului. În același studiu de 
diagnoză se constată faptul că „ programele și 
manualele au în vedere inteligența verbală și logico-
matematică și prea puțin pe cea intuitivă, relațională, 
comunicativă, empatică, afectiv-emoțională, motrică, 
tehnică, artistică.  

Educația trebuie să răspundă în primul rând 
nevoilor individuale și să realizeze echilibrul între 
acestea și dezvoltarea socială. Pedagogia ca știința a 
educației este chemată să găsească soluții pentru a 
valorifica cât mai de timpuriu posibilitățile native ale 
copiilor, acordându-le șansa de dezvoltare prin 
stimulare și prin crearea unor medii propice 
experienței și investigației. Când copilul este foarte 
mic el nu poate „participa” direct la actul educațional, 
influențele sunt organizate și pregătite de adulții care 
îl înconjoară: părinții și ceilalți membri ai familiei și 
apoi cadrele didactice și copiii cu care 
interacționează. 

Responsabilitatea dezvoltării copilului în 
primele etape revine în primul rând familiei sale, însă 
dascălii trebuie să aibă în vedere următoarele 
aspecte ale relației:  

 nu toți copiii beneficiază de un model optim de 
educație care să le sprijine dezvoltarea; 

 toți copiii pot învăța când sunt mici – sistemul 
trebuie să le ofere șansele; 

 e nevoie ca părinții să întărească și să 
valorizeze ceea ce copilul învață în școală  

 copilul învață tot timpul, în ritmul și stilul care îi 
sunt caracteristice; 

 toți părinții își cunosc copiii și nevoile lor de 
dezvoltare?  
Toate aceste aspecte constituie argumente 

care impun realizarea parteneriatului dintre părinți și 
cadrul didactic, parteneriat ce presupune cooperare, 
colaborare și comunicare.  

 Părinții trebuie sprijiniți să își cunoască copiii, 
să le identifice nevoile și să sprijine dezvoltarea și 
creșterea lor armonioasă. 

 Consilierea părinților este o activitate care se 
referă la organizarea acestui sprijin pentru familiile 
copiilor, consilierea familiei presupunând acțiuni de 
informare, de transmiterea și primirea unor 
cunoștințe, idei și teze importante pentru asigurarea 
succesului în comunicarea intrafamilială și în 
rezolvarea situațiilor conflictuale. 
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 Educația familiei, educația părinților au în 
vedere acele acțiuni îndreptate spre exersarea 
funcției educative și spre dezvoltarea unor practici 
eficiente de comunicare și de interacționare în 
familie. În acest sens ea este o parte a consilierii, 
diferența venind din faptul că în consiliere este vorba 
de rezolvarea unor situații critice, de criză, 
conflictuale.  

 Ca urmare, consilierea familiei, ca și consilierea 
părinților presupune activități exercitate de 
profesioniști (consilieri psihopedagogi, consilieri 
educaționali sau psihologi educaționali), educația 
părinților este îndeplinită de profesori și se pot 
completa de către consilieri. Problemele existente în 
viața de familie sunt numeroase și complexe, de la 
lipsa banilor, atmosfera tensionată ce ajunge până la 
violență, condiții de trai precare și până la situații 
critice generate de nivelul cultural și de educație 
scăzut al părinților.  

 

 
 
 Toate acestea pot determina probleme în 

educația și dezvoltarea copiilor. 
 În educația părinților, rolul dascălului este de a 

facilita contactul părintelui cu anumite cunoștinte, 
deprinderi necesare în educația copilului, precum și 
asigurarea parteneriatului în acțiunea educativă, ceea 
presupune o comunicare eficientă din partea 
acesteia. 

 Ce spune decalogul comunicării:  

 nu poți să nu comunici; 

 a comunica presupune cunoaștere de sine și 
stimă de sine; 

 a comunica presupune conștientizarea 
nevoilor celuilalt; 

 a comunica presupune a ști să asculți; 

 a comunica presupune a înțelege mesajele; 

 a comunica presupune a da feedback-uri; 

 a comunica presupune a înțelege 
procesualitatea unei relații; 

 a comunica presupune a ști să exprimi 
sentimente; 

 a comunica presupune a accepta conflictele; 

 a comunica presupune asumarea rezolvării 
conflictelor. 

Orice părinte își dorește să fie cât mai aproape de 
ceea ce înseamnă a fi un părinte bun. Nu de puține 
ori auzim în rândul părinților a căror copii ajung în 
situații dificile sau apucă drumuri greșite: „I-am dat de 
toate, i-am oferit tot ce mi-a stat în putință, m-am 
străduit, m-am sacrificat...”.  
A fi un bun părinte presupune (Pugh, De Ath, Smith, 
1994, p.56) să ai: 
 Cunoștințe: 

 despre dezvoltarea copilului și aspectele 
semnificative pentru fiecare vârstă; 

 unde să cauți sprijin; 

 despre drepturile părinților și ale copiilor; 

 despre condiții bune de trai și o alimentație 
corectă; 

 principii educative. 
 Calități de părinte :  

 să asigure o autoritate optimă fară a fi 
supraprotectivi, excesivi de autoritari sau 
permisivi; 

 să ofere dragoste și acceptare și să fie 
sensibil la nevoile copiilor; 

 să manifeste încredere în munca și abilitățile 
copiilor lor; 

 să formuleze așteptări realiste; 

 să găsească timp pentru a-și împărtăși 
experiența copiilor (să mănânce împreună, să 
se joace, să-și petreacă timpul liber) ; 

 să promoveze un mediu sigur, stabil, cu reguli 
clare, pe care le și pretind a fi respectate; 

 să încurajeze exprimarea liberă, să îndrume 
acțiunile copiilor; 

 să comunice liber cu copiii, cu sinceritate, să 
asculte și să reflecteze la ceea ce spun 
aceștia; 

 să ia decizii și să aibă responsabilități; 

 să poată stăpâni stresul și să rezolve 
conflictele; 

 să nu permită pedepsele dure; 

 să încurajeze întărirea pozitivă a 
comportamentelor bune. 

Dezvoltarea înțelegerii și conștiinței de sine are în 
vedere: 

 dezvoltarea părinților ca indivizi care își 
cunosc și își stăpânesc proprii nervi și porniri; 

 dezvoltarea unui sistem de valori și atitudini 
precum și impactul dintre acestea și valorile și 
atitudinile celorlalți.  

 
Cercetările au identificat o serie de factori 

legați de comportamentele părinților și modul în care 
aceștia afectează dezvoltarea personalității copiilor, 
cum ar fi:  

 lipsa unor reguli clare în relația dintre părinți și 
copii; 

 cerințe vagi și confuze; 
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 conflictele între părinți;  

 pretinderea unei discipline fără consistență; 

 lipsa comunicării; 

 lipsa unui sistem de sprijin pentru părinți; 

 incapacitatea unor părinți de a fi empatici cu 
nevoile copiilor lor; 

 încredere excesivă în valoarea pedepsei. 
Cunoscând aceste aspecte atât de importante am 

privit cu mult interes parcurgerea cursului pentru 
părinți „Educați așa” și desfășurarea ședințelor cu 
participarea părinților de la clasă.  
Vorbeam mai devreme de cauze care frânează sau 
au un efect negativ asupra educației copiilor. În urma 
desfășurării ședințelor „Educați așa” cu grupurile de 
părinți am înțeles câtă nevoie de sprijin au unii dintre 
ei în înțelegerea conceptului de educație.  
  La clasă, în sprijinul educației părinților, am ales 
diferite forme de colaborare:  

 ședințele cu părinții cu prezentarea 
principalelor aspecte ale activității școlare; 

 propaganda vizuală – prin afișarea unor 
materiale pe teme de educație; 

 expoziții de pictură cu lucrările copiilor și 
discuții pe marginea acestora, cu 
interpretarea unora dintre ele; 

 ședințele „Educați așa”; 

 lecții deschise; 

 concurs cu participarea activă a părinților; 

 prezentare de referate pe diferite teme de 
educație; 

 serbări; 

 excursii, vizitarea unor obiective din oraș; 

 chestionare și nu în ultimul rând discuțiile 
zilnice la solicitarea expresă a unor părinți. 

  Am constatat, și nu de puține ori, că în urma 
discuțiilor particulare se schimbă ceva în atitudinea 
părinților și în comportamentul copiilor, desigur înspre 
bine. Am întâlnit și situații în care copilul e crescut de 
o mătușă sau de o bunică și am avut de înfruntat 
negativismul și opacitatea acestora, de fiecare dată 
motivând că „nu vrea”, „nu are ce-i face”, deși 
sugeram exact cum ar trebui procedat în anumite 
situații. Din păcate aceste cazuri se repetă în fiecare 
an prin plecarea părinților la muncă în străinătate și 
lăsarea copiilor în grija diferitelor persoane.  
  Cu înțelegere, răbdare, cu calm, delicatețe și 
bunătate, atribute ce trebuie să le aibă orice cadru 
didactic este posibil ca fiecare din noi să contribuim 
în bună măsură la educarea părinților ceea ce nu 
pare foarte mult, dar e foarte important pentru 
dezvoltarea armonioasă a copilului. 
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Profesor Luminița STURZA 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Nr .197, 
București 
Clasa a III-a A 
 
Activitatea propusă 

 favorizează parcurgerea interdisciplinară a 
materiei de studiu; 

 stimulează imaginația, creativitatea și 
gândirea critică a copiilor; 

 dezvoltă capacitatea de cooperare în 
scopul realizării unui produs; 

 evidențiază utilitatea practică a 
competențelor dobândite prin problemele 
propuse spre rezolvare, preluate din viața 
reală; 

 vizează dezvoltarea inteligențelor: 
lingvistică, spațială, kinestezică, 
interpersonală. 

 
Ateliere: 

 Atelierul arhitecților “Toamna in satul 
bunicilor” – machetă ; 

 Atelierul artiștilor: 
o “Bufnița, pisica mustăcioasă și 

vulpița cea șireată“ din dovleci; 
o “Flori de toamnă” – tehnica quilling; 

 Atelierul scriitorilor - Toamna în creațiile 
literare ale elevilor; 

 

 

 
Copiii sunt organizați pe grupe. Ei sunt parteneri în 

luarea deciziilor referitoare la tot ce se desfășoară în 
cadrul proiectului. 
Proiectul reunește copiii, le dezvoltă spiritul de 
echipă, fiind în egală măsură atât activitate de creație, 
cât și activitate practică. 
 
Resurse 

 umane – elevii clasei a III-a A 

 temporare – 1 săptămână 

 materiale: polistiren, bețe de chibrit, pietre, 
frunze, dovleci, fetru, hârtie colorată, 
foarfecă, acuarele, ac quilling, fâșii hârtie, 
lipici. 

 
Produs final – expoziție de creații; Cărticica Toamnei 
Rezultate scontate : 

 Formarea și dezvoltarea capacităților 
creatoare; 

 Dezvoltarea simțului critic; 

 Dezvoltarea spiritului de cooperare, de 
echipă, a devotamentului față de grup și 
față de interesele lui, aderarea la scopurile 
si obiectivele acestuia. 

Evaluarea proiectului 

 turul galeriei, expoziție de lucrări, diplome 
 

 

Profesor Luminița STURZA 
Școala Gimnazială Nr .197, București 
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Disciplina de încadrare: Științele naturii, arte 
plastice, limbă și comunicare 

 
 Tema proiectului este aceea de a cultiva spiritul 
dreptății, bunătății, hărniciei și demnității. Elevii sunt 
încurajați să-și exprime trăirile, impresiile prin activități 
artistico-plastice și muzicale cu privire la anotimpurile 
anului, să participe alături de alți copii și adulți, să 
compună texte, poezii despre anotimpuri, prietenie, 
despre oameni și despre natură.  

Proiectul a presupus o serie de activități derulate 
în mai multe etape în unitățile școlare din comună. 

 
În Școala Gimnazială Nr. 2 Căscioarele activitățile 

s-au desfășurat în parcul din localitate, fiind sprijinite 
de părinți și alți adulți.  

La Școala Gimnazială Nr. 1 Găiseni au avut loc 
mai multe concursuri de pictură, muzică și dans, dar 
și un concurs de degustat bunătăți de sezon, între 
care dulceață și plăcintă. La Școala Primară Nr.3 
Cărpenișu s-a organizat o expoziție tematica a 
anotimpului frunzelor aurii.  

 

 

 
La finalul concursului, clasele câștigătoare au 

primit diplome, rechizite școlare, sponsorii fiind chiar 
cadrele didactice și preotul din satul Cărpenișu, 
Burcea Lucian. 

Părinții au fost cei care ne-au susținut de fiecare 
dată, cu cele necesare desfășurării acestui concurs.  

În școlile din comuna noastră se desfășoară lunar 
activități, pe diferite teme, la care participă toate 
cadrele didactice.  

 
Printre competențele urmărite de această activitate 

au fost: stimularea creativității literare, dezvoltarea 
spiritului de colaborare între copii, formarea unei 
atitudini adecvate față de natură, dezvoltarea spiritului 
estetic. 

În aceste proiecte, elevii școlilor sunt cei mai 
încântați, iar implicarea cadrelor didactice în 
realizarea lor contribuie la dezvoltarea durabilă a 
comunității locale.  

 
 

Profesor Georgeta MATEESCU 
Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni 
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Multe dintre activitățile extrașcolare și 

extracurriculare pot fi abordate multidisciplinar, 
transdisciplinar și pot fi integrate în curriculum. Unul 
dintre proiectele cu mare impact asupra elevilor, la 
care elevii noștri, și nu numai, au participat cu interes, 
curiozitate și implicare, inițiat de noi, a fost “Copiii și 
Astronomia”.[3] 

Deoarece tema stârnește curiozitatea copiilor la 
orice vârstă, este un proiect științific cu abordare mulți 
și transdisciplinară, este un proiect colaborativ, cu 
posibilitatea integrării în curriculum, vă redăm mai jos 
un rezumat al modelului de proiect realizat de noi cu 
succes. Majoritatea proiectelor noastre le derulăm în 
acest mod, ca să nu aglomerăm elevii cu activități în 
afara orelor de curs, plus că abordarea ca un sistem, 
cu colaborarea elevilor și a majorității cadrelor 
didactice este mult mai eficientă decât modelul 
tradițional. 

 
1. Activitățile de învățare proiectate pentru elevi  
1.a. Obiective 

Elevii - să înțeleagă relația dintre cele 9 planete 
ale sistemului nostru solar cu Soarele, utilizând un 
instrument virtual (softul educațional GeoGebra), să 
imprime mișcarea de revoluție a planetelor în jurul 
Soarelui, să perceapă distanța (aproximativă) dintre 
planete și Soare, precum și mărimea lor în 
comparație cu Terra.  

 
1.b. Materiale  

- Videoproiector și computer conectat la 
internet; 

- “Planetele sistemului nostru solar” model 
realizat în GeoGebra; [1] 

- Sateliții lui Jupiter și mișcarea lor, software 
GeoGebra animat; [2] 

- Planșă cu “Planetele sistemului solar”;  
- Tabel cu distanțele planetelor până la Soare, 

diametrul ecuatorial, perioada de revoluție, 
direcția și sensul de revoluție.  

 
1.c. Aplicații experimentale 

Scurtă discuție despre sistemul solar: ce este 
mișcarea de rotație, ce este mișcarea de revoluție, 
câte planete are sistemul nostru solar și cum se 
numesc în ordinea lor începând de la Soare, care 
este planeta cea mai mare, care este planeta cu cea 
mai mare perioadă de revoluție.  

Vor fi aleși 9 elevi, fiecare reprezentând o 
planetă. Elevii vor decupa, dintr-un carton imprimat, 
discul colorat reprezentând planeta aleasă și vor 
scrie, pe spatele cartonului, numele planetei. 

Pe o planșă sau pe un panou de polistiren, pe care 
sunt desenate orbitele eliptice ale planetelor, vor 
plasa planeta pe orbita corespunzătoare. 

Software-ul educațional, creat înainte de către 
profesor, reprezintă aplicația animată și interactivă, în 
care, pe baza acestui joc didactic cu rol, elevii învață 
multe lucruri despre univers.  

 
2. Concluzii 

La sfârșitul acestui proiect elevii au dobândit 
numeroase competențe: Științifice - (cu aplicații în 
matematică, fizică, chimie, biologie, astronomie, 
geografie, tehnologii, TIC), Lingvistice - (deoarece la 
proiect participă elevi din țări diferite, iar limba de 
comunicare este engleza sau franceza), Artistice –  

Sistemul nostru solar - Aplicații GeoGebra  
cu integrare în curriculum 

(Capitol din proiectul eTwinning “Armonia Naturii”) 

Profesor Iuliana CIUBUC 
 Colegiul “Ion Kalinderu”/Școala Gimnazială Sanatorială,  

 Bușteni, Prahova 
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(prin interpretarea unor jocuri cu rol din scenete [4]), 
Plastice - (prin realizarea unor creații plastice-
desene, picturi, modelaje, modele[5] colaje, etc). 
 

În acest mod elevii au aflat multe lucruri despre 
lumea înconjurătoare miraculoasă și misterioasă, 
îmbogățindu-și cultura generală și realizând progrese 
la toate disciplinele . 

3. Instrumentele virtuale au numeroase 
beneficii, dar și dezavantaje. 

3.1. Beneficii 
- cu ele putem simula fenomene fizice, altfel imposibil 
sau greu de observat în mod natural; 

- putem crea propriul instrument, nefiind nevoie să 
adaptăm lecția la unul deja creat; 
- putem înlocui mijloacele didactice cu cele virtuale, 
fără mari costuri; 
- elevii învață să învețe, (dictonul “Magister dixit” 
începe să piardă teren). 
3.2. Dezavantaje 
- dezavantajul utilizării instrumentelor virtuale în exces 
creează dependență de computer; 
- lipsa de comunicare și colaborare directă cu colegii, 
părinții, profesorii, etc., duce la izolarea și introvertirea 
elevilor. 
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[2] https://www.geogebra.org/m/n4NhTAkt 
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[5] https://www.youtube.com/watch?v=ZL3dcIJkmR4 

 
 

 
 

 
 

Motto: 
“Cine ești să decizi cine sunt eu? 
Acceptă-mă așa cum sunt 
Și fii înțelegător cu mine… 
Cum altfel ne-am putea cunoaște unii pe alții 
Dacă n-am deveni prieteni?” 

(John Hunt Kinnaird, Acceptă să înțelegi) 
 

 
INTRODUCERE 

 Educația incluzivă înseamnă că „...(grădinițele) și 
școlile trebuie să primească toți copiii, fără nici o 
deosebire privind condițiile lor fizice, intelectuale, 
sociale, emoționale, lingvistice sau de altă natură. 
Acestea se referă și la copiii cu dizabilități sau cu 
talente speciale, copiii străzii și cei care muncesc, 
copiii din populații îndepărtate sau nomade, copiii 
aparținând minorităților lingvistice, etnice sau culturale 
și copiilor din alte zone sau grupuri dezavantajate sau 
marginalizate”. (Declarația de la Salamanca și Cadrul 
General de Acțiune al Nevoilor Speciale în Educație, 
paragraful 3). 

 
Dezvoltarea unor practici educaționale cât mai 

eficiente este fațeta pragmatică a modelului 
incluzivității. Academia Internațională de Educație 
(AIE) (Walberg și Paik, 1999) propune în acest sens o 
concentrare pe acele aspecte ale învățării ce par a fi 
universal valabile, și anume: 
1. Implicarea părinților. Studiile au demonstrat că 

încurajarea părinților stimulează dezvoltarea 
intelectuală a copiilor lor și duce la creșterea 
timpului acordat învățării de către aceștia. 

2. Temele adecvate și gradual abordate. S-a 
demonstrat de asemenea că, elevii învață mai 
mult atunci când efectuează teme graduale și 
acestea sunt periodic analizate de profesor. 

3. Acordarea timpului necesar studiului. Elevii 
care sunt mai atent implicați în cunoașterea 
obiectivelor învățării reușesc să stăpânească mai 
bine materia. 

4. Predarea directă. Pentru a deveni eficientă, 
activitatea de predare a profesorului (predarea 
directă) trebuie să pună în evidență noțiunile 
cheie și să urmeze pași sistematici. 

5. Proiectarea și planificarea în avans a materiei. 
Legarea continuă a materiei propuse în procesul 
de predare-învățare de experiența anterioară a 
elevilor, precum și de materiile învățate anterior 
constituie un mod de adâncire și lărgire a învățării. 
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6. Predarea strategiilor de învățare. Strategiile de 
predare învățare sunt atât ale profesorilor cât și 
ale elevilor. Oferindu-le elevilor posibilitatea 
alegerii strategiei proprii pentru stabilirea 
scopurilor și sprijinindu-i să-și monitorizeze 
progresele, se obțin câștiguri importante în 
procesul didactic. A preda elevilor strategiile de 
învățare este o activitate eficientă care se petrece 
în trei faze posibile; 
1. modelarea prin demonstrarea 

comportamentelor dorite; 
2. activități asistate în care elevii sunt ajutați 

direct de profesor; 
3. activități practice în care elevii acționează 

independent 
1. Sprijinul pentru învățare. Dacă se predă unui 

singur elev și grupurilor mici de copii cu aceleași 
abilități și nevoi educaționale poate fi extrem de 
eficientă. 

2. Asigurarea învățării temeinice. Pentru 
stăpânirea materiei este necesar să se învețe pas 
cu pas și fiecare etapă să fie consolidată. 

3. Învățarea prin cooperare. Dacă elevii 
cooperează în grupuri mici de învățare, 
randamentul procesului de învățare crește pentru 
toți. 

4. Educația adaptată. Folosirea unei varietăți de 
tehnici educative care adaptează lecțiile fiecărui 
elev în parte, constituie o garanție a creșterii 
randamentului învățării. 
Cerințele educative speciale (CES) cuprind 

necesități educaționale suplimentare în raport cu 
obiectivele generale ale educației, particularizate 
individual în funcție de anumite deficiențe sau 
dificultăți de învățare.  

În acest sens am considerat oportună dezvoltarea 
inteligenței emoționale a copiilor cu CES, din dorința 
de a-i ajuta pe aceștia să depășească limitarea 
funcțională, să-și însușească deprinderi de învățare, 
să dobândească motivația adecvată și să se 
integreze cât mai bine la cerințele grădiniței sau școlii 
de masă.  
 
Dezvoltarea emoțională și inteligența emoțională 

O definiție, mai recentă, a fost dată de Daniel 
Goleman (1995). Conform acestuia, inteligența 
emoțională desemnează o capacitate de control și 
autocontrol al stresului și emoțiilor negative; o 
meta-abilitate, care determină și influențează 
modul și eficiența cu care ne putem folosi 
celelalte capacități și abilități pe care le posedăm, 

inclusiv inteligența educațională. Astfel, din 
moment ce inteligența educațională rămâne relativ 
constantă la copiii cu CES, considerăm că orientarea 
învățării pe dezvoltarea inteligenței emoționale 
contribuie la o mai bună dezvoltare a abilităților 
acestora.  

Inteligența educațională este implicată, în mod 
uzual, în rezolvarea problemelor bine definite, adică 
cele pentru care se pot specifica complet starea 
inițială, starea finală, precum și pașii ce trebuie urmați 
pentru a trece de la starea inițială la starea finală. 
Inteligența emoțională este implicată în rezolvarea 
problemelor slab definite, adică a celor care pot fi 
interpretate în diferite moduri și pentru care nu există 
o soluție optimă obiectivă. 

În acest scop propun o activitate practică 
(ANEXA), ce au la bază principiile educației rațional- 
emotive și comportamentale (EREC). Acest tip de 
educație reprezintă un program psihoeducațional de 
intervenție preventivă adresat copiilor (în acest caz 
copiilor cu CES). Un program EREC este format din 
secvențe modulare de educație psihologică, ce 
urmărește dezvoltarea la copii a unor abilități 
cognitive și comportamentale care să-i facă mai 
productivi și, în același timp, mai fericiți și adaptați 
mediului hipercomplex în care trăim.  

Responsabilitatea noastră în calitate de educatori, 
profesori și consilieri presupune nu doar să oferim 
cunoștințe și date/informații elevilor (mai ales celor cu 
CES), ci și să-i învățăm abilitățile de supraviețuire 
necesare pentru a face față cu succes vieții în lumea 
contemporană.  

 ATENȚIE: elevii nu trebuie să fie forțați să ia 
parte la discuții. Simplul fapt că îi pot asculta 
pe ceilalți participanți care povestesc și 
discută este o experiență de învățare care îi 
va ajuta să își normalizeze emoțiile și 
credințele pe care le au, dar pe care nu doresc 
să le menționeze. 

 
ANEXA 

Dă-mi puțină fericire… 
 

Obiectiv: Să își dezvolte abilitatea de a primi și de a 
face complimente 
Materiale: Coli de hârtie colorată, asortate; creioane 
și foarfece, după caz 
 
Procedura: 
1. Discutați ceea ce înseamnă un compliment și cum 

te simți când faci sau când primești unul. 
2. Realizați un brainstorming cu elevii și faceți o listă 

cu lucrurile pentru care oamenii își fac 
complimente, în afară de înfățișare. Treceți lista 
pe tablă. 
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3. Rugați fiecare copil să își deseneze conturul 
palmei pe o foaie colorată de hârtie și apoi să o 
decupeze. 

4. Permiteți elevilor să se miște liber prin clasă și să 
aleagă 5 colegi cărora să le facă complimente. 
Când fac complimentul, îl vor trece pe unul dintre 
degetele palmei decupate de colegul respectiv. 

5. Elevii pot să își prindă pe haine conturul palmelor, 
ca să își reamintească de ziua respectivă. 

 
Discuții: 
Întrebări referitoare la conținut: 

1. Cum te-ai simțit când ai făcut un compliment 
cuiva? 

2. Cum te-ai simțit când altcineva ți-a făcut un 
compliment? 

3. Cum pot complimentele influența 
comportamentul nostru? 

 
 
 
 

Întrebări de personalizare: 
1) Crezi că acele complimente pe care le-ai 

primit sunt adevărate? 
2) Sunteți de acord că toată lumea ar trebui 

să se simtă bine atunci când le este 
valorizată propria persoană și lucrurile 
bune pe care le fac? Care este diferența 
dintre acest sentiment și a te lăuda? 

 
Pentru profesor: 

Această activitate trebuie monitorizată 
îndeaproape, pe măsură ce se fac și se primesc 
complimentele, pentru a ne asigura că elevii sunt 
sinceri și că toți copiii primesc și fac complimente. 
Copiii trebuie încurajați să își reamintească și alte 
caracteristici ale unei persoane pentru care pot face 
complimente. 
 
 Bibliografie: 

1. Dobson, J. (2002). Creșterea copiilor, Ed. 
Noua Speranță, Timișoara. 

Dryden, W., & Trower, P. (Eds.). (1986). Rational-
Emotive Therapy: Recent developments in theory and 
practice. Bristol, England: Institute for Rational 
Emotive Therapy. 
 

 
 

 

 
 

 ” Morala nu este propriu-zis doctrina care să ne învețe cum să ne facem fericiți, ci cum să devenim 
demni de fericire.” Immanuel Kant 

 ” A fi liber, înseamnă înainte de toate, a fi responsabil față de tine însuți.” Mircea Eliade  
 

Am ales tema ,,Libertate și responsabilitate 
morală în managementul educațional”, deoarece 
oamenii din zilele noastre sunt preocupați numai de 
propriile interese, nu mai au viață interioară, trăiesc 
mecanic fiind incapabili de cunoaștere de sine. Trăim 
vremuri de profundă criză etică, criză în termenii 
moralității, care se manifestă atât la nivel cultural, cât 
și în viața bisericii. Unul din factorii care explică acest 
lucru este tendința oamenilor de a prelua sentimente 
și idei care se bucură de o largă popularitate în rândul 
maselor. Este la modă să crezi că adevărul este 
relativ. Adesea avem tendința de a accepta ideile de 
largă circulație fără a analiza în profunzime esența 
lor.  

Tema este de asemenea importantă pentru că 
în sistemul social de educație și învățământ, profesorii 
trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să 
stabilească relații de cooperare cu părinții acestora și 
cu ceilalți factori interesați ai societății. Ei nu educă 
numai la catedră sau numai în clasă, ci, prin fiecare 
contact relațional cu elevii și părinții, desfășoară o 
muncă de creștere și dezvoltare, de conducere și 
direcționare. Activitatea cadrelor didactice se 
desfășoară în fața unor individualități umane în 
formare. De aici, derivă necesitatea unei maxime 
responsabilități în ceea ce privește intervenția și 
direcționarea corectă a cadrului didactic.  
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Importanța directorului de unitate școlară și a 
managementului crește pe măsură ce sistemul școlar 
se descentralizează. Directorul este ,,poarta” prin 
care măsurile de reformă trec ușor sau mai greu 
acolo unde trebuie de fapt să ajungă - adică la 
profesori sau elevi. Tot mai mult, calitatea educației 
oferită de școală depinde de calitatea 
managementului din școala respectivă. Faptul că 
accesul la o poziție managerială nu este, nicidecum, o 
dezvoltare sau ,,o perfecționare” profesională, ci o 
schimbare de profesie. Mulți directori au eșuat tocmai 
pentru că nu și-au putut închipui că activitatea 
managerială este atât de diferită de cea de la clasă. 
Astfel, profesori eminenți au ajuns directori 
lamentabili, pentru că au crezut că avansarea în 
ierarhie este un progres în cariera profesorală, nefiind 
pregătiți să-și asume prerogative manageriale.  

Managementul educațional este știința și arta 
de a pregăti resursele umane, de a forma 
personalități potrivit unor finalități solicitate de 
societate și acceptate de individ. Managerul 
educațional influențează activitatea instructiv-
educativă, dar nu se confundă cu cele două planuri 
de acțiune.  

Educația, prin natura ei, este o acțiune 
organizată, presupunând acceptarea și respectarea 
unor cerințe, reguli și dispoziții elaborate și impuse din 
exterior. Profesorul trebuie privit ca partener în 
discuțiile privind interesul școlii, trebuie să i se ofere 
șansa de a alege, de a i se oferi o serie de 
oportunități de formare, dar și de a accepta o serie de 
responsabilități. 
Se impune stabilirea unor relații pozitive între 
conducere-profesor, prin utilizarea unor modalități de 
comunicare eficiente. Aceste relații care se stabilesc 
la nivelul unității de învățământ, conduc la definirea 
stilului de conducere al directorului. În vederea 
eficienței, trebuiesc avute în vedere trei aspecte 
esențiale: dimensiunile personalității sau 
comportamentul managerului, acțiunea eficientă sau 
preocuparea pentru definirea unei strategii coerente și 
funcționale și factorii determinanți, care rezidă din 
particularitățile dimensiunilor conducerii. 

Un manager eficient va trebui să-și dezvolte 
cele trei laturi fundamentale: tehnice, umane și 
conceptuale. Capacitățile tehnice, vizează abilitățile 
pe care acesta trebuie să le dețină în vederea 
îndeplinirii sarcinilor specifice, precum elaborarea 
documentelor, analiza statisticilor, programe, strategii, 
proiectarea planurilor etc. Calitățile umane vizează 
abilitatea de a lucra cu oamenii, de a-i motiva eficient, 
capacitatea de a interacționa pozitiv. 

La nivel conceptual, managerul trebuie să 
posede abilitatea de a înțelege gradul de complexitate 
al situației date și de rezolvare eficientă a situațiilor 
ivite. Competențele în elaborarea deciziilor, 
competențele necesare în proiectarea activității de 
conducere, competențele necesare controlului și 
îndrumării, competențele profesionale, calitățile 
morale și personalitatea, conduc la reușita 
managerului școlar. Într-o societate aflată în 
permanentă schimbare, problema managementului 
educației capătă o importanță deosebită. 

În orice organizație, este important climatul 
pozitiv, funcționarea în bune condiții a relațiilor inter-
umane. Într-un climat de echilibru și înțelegere, 
eficiența este garantată. Succesul unei instituții 
pornește de la o bună înțelegere între angajații ei. Fie 
că ne referim la comunicarea verbală, paraverbală 
sau nonverbală, toți indivizii grupului trebuie să 
urmărească scopurile comune, să aibă aceleași 
obiective-țintă. Astfel, liderul grupului are datoria de a 
folosi o comunicare eficientă cu toate departamentele, 
pentru a obține rezultate favorabile. 

În sistemul social de educație și învățământ, 
profesorul manager trebuie să se raporteze la cei pe 
care îi educă, să stabilească relații de cooperare cu 
părinții acestora, cu cadrele didactice și cu ceilalți 
factori interesați ai societății. Ei nu educă numai la 
catedră sau numai în clasă, ci, prin fiecare contact 
relațional cu elevii și părinții, cadrele didactice, 
desfășoară o muncă de creștere și dezvoltare, de 
conducere și direcționare. Activitatea cadrelor 
didactice se desfășoară în fața unor individualități 
umane în formare. De aici, derivă necesitatea unei 
maxime responsabilități în ceea ce privește 
intervenția și direcționarea corectă a cadrului didactic. 

Performanțele conștiinței morale nu sunt 
performanțe dacă omul nu este liber. Libertatea 
ține de nivelul fundamental a ceea ce ne 
definește ca ființe personale. Libertatea presupune 
responsabilitate. 

Responsabilitatea este considerată în 
dicționarele și enciclopediile uzuale și de specialitate 
ca fiind obligația unei persoane de a efectua ceva, de 
a răspunde, a da socoteală de ceva, suportând 
consecințele pentru efectele produse. A fi responsabil 
implică a avea o funcție de răspundere, o atitudine 
conștientă și simț de răspundere față de obligațiile 
sociale. În fond, este vorba de o răspundere pe care 
și-o asumă cineva, ceea ce implică o anumită 
conștiință a datoriei și o activitate depusă cu 
conștiinciozitate. Responsabilitatea se mai referă la 
situația în care o persoană este însărcinată să aibă 
grijă de ceva și să ia decizii și poate fi blamată dacă 
ceva rău se întâmplă. Persoana respectivă conduce o 
anumită activitate și răspunde pentru rezultatele 
obținute, având obligația de a verifica că se face ceea 
ce trebuie; în plus, i se cere un comportament 
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rațional, credibil, pe parcursul îndeplinirii sarcinilor. 
Totodată, responsabilitatea implică autoritatea de a 
lua decizii în mod independent și obligația de a repara 
greșelile și prejudiciile care s-au produs pe parcursul 
desfășurării activității. În fond, e vorba de o obligație / 
misiune ca urmare a numirii într-o funcție asumată 
conștient, deci care implică aprioric o anumită 
răspundere. 

Prin noțiunea de responsabilitate se înțelege 
comportamentul, opiniile, atitudinile si calitățile pe 
care trebuie să le aibă profesorul-manager în reușita 
demersului didactic. Progresul procesului instructiv-
educativ depinde de calitatea și de aptitudinile 
cadrelor didactice și în special calitățile lor umane, 
pedagogice si profesionale. Personalul didactic care 
include toate obligațiile dar își asumă, prin libera lui 
alegere, o serie de acțiuni non-obligatorii, este 
dascălul care își asumă responsabilitatea, care își 
face datoria în totalitate. Acesta va milita ca elevii să 
devină mai buni decât el, evitând totodată 
didactogeniile. 
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Ideea de a începe studiul limbilor străine încă 

de la grădiniță a fost avansată în învățământul 
românesc de ceva vreme, în primul rând pentru că cei 
mici au capacitatea de a asimila cunoștințele mult mai 
rapid, dar și pentru că își formează automatismele 
concomitent cu cele din limba maternă și, în 
majoritatea cazurilor, prin joacă. 

Manualele de limba engleză pentru copiii din 
școala primară au fost inițial concepute exact după 
modelul revistelor cu benzi desenate, cu foarte multe 
desene și extrem de puțin text, sau al desenelor 
animate, ambele pe placul copiilor. Dar nu acesta 
este unicul motiv pentru care autorii de manuale le-au 
conceput astfel, ci și deoarece în primii ani copiii 
învață să asocieze noțiunile cu imaginea lor, reală 
sau desenată. Astfel copilul poate asimila mai repede 
un număr mult mai mare de cuvinte decât dacă ar 
trebui să le memoreze fără suportul vizual. Pe parcurs 
au fost introduse și CD-urile audio, pentru ca 

pronunția să fie cât mai aproape posibil de cea a 
vorbitorilor nativi. 

Pentru o perioadă destul de lungă de timp 
aceste tipuri de manuale au fost apreciate dar, odată 
cu afluxul de jocuri pe calculator și cu nevoia crescută 
de motivație pentru elevi, autorii de manuale s-au 
gândit să le conceapă cât mai aproape posibil de 
așteptările noilor generații de elevi. Demersul acesta 
nu a avut în vedere doar dezvoltarea competenței de 
comunicare în limba engleză ci și a competențelor 
digitale ale elevilor care utilizează aceste manuale. În 
egală măsură ele devin mult mai agreabile pentru 
elevi pentru că sunt diferite de manualele clasice și 
pentru că tipurile de activități de învățare sunt diverse 
și interesante, elevii ne mai fiind într-o relație distantă 
față de o foaie de hârtie, ci implicați într-o serie de 
sarcini de lucru în care își pot folosi imaginația și 
abilitățile digitale. Era timpul ca abordarea 
materialelor propuse spre studiul elevilor să se 
schimbe și să se alinieze la tendințele către care se 
îndreaptă societatea modernă. Aceste manuale 
digitale au apropiat elevii de educație pentru că își pot 
folosi abilitățile TIC. În același timp activitatea de 
învățare nu mai este percepută ca plictisitoare sau 
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monotonă, ci, din contră, agreabilă și distractivă. 
Astfel învățarea pare o joacă dar aceasta este doar 
aparentă, pentru că, statistic vorbind, un număr din ce 
în ce mai mare de elevi din ciclul primar sunt vorbitori 
destul de fluenți de limba engleză și se înscriu la 
examenele de atestare a competențelor lingvistice de 
tipul KET sau PET Cambridge exams. 

Manualele digitale sunt un real beneficiu atât 
din punctul de vedere al elevilor cât și al profesorilor 
care predau copiilor din școala primară fiind atractive 
și concepute în concordanță cu interesele și nivelul de 
dezvoltare al copilului care le utilizează. Personajele 
care apar pe parcursul lecțiilor sunt de asemenea pe 
placul copiilor și, de foarte multe ori, asimilează 
conținutul doar pentru că situațiile în care apare 
personajul preferat îi sunt familiare. De asemenea 
este de menționat faptul că în era digitală este o 
opțiune destinată succesului. 

Pentru elevi aceste manuale sunt tentante atât 
din punctul de vedere al conținutului și al temelor, cât 
și prin faptul că ele sunt interactive și stimulative. 
Acestea pot fi exemplificate prin modul în care 
activitatea lor este evaluată pe loc cu formule de tipul 
You did great!, în cazul în care sarcina de lucru a 
fost rezolvată corect, sau I am sure you can do 
better! În cazul în care a greșit ceva, ceea ce 
înseamnă că evaluarea este pozitivă în ambele 
cazuri. Lipsa teoretizării explicite este un alt beneficiu 
atât deoarece la vârsta școlii primare elevii nu 
studiază gramatica cât și deoarece elevii refuză a 
memora reguli, care, de altfel, nici nu reprezintă un 
scop în sine dacă limbile străine sunt abordate din 
perspectivă comunicațională. Faptul că fiecărei lecții îi 
corespunde și un filmuleț animat, un cântecel sau că 
recapitulările sunt sub formă de proiect pe care copilul 
îl poate realiza singur și repede este atât de eficient în 
asimilarea conținuturilor cu ușurință. Datorită jocurilor 

interactive incluse, copiii își dezvoltă și spiritul 
competitiv și își pot exprima satisfacția imediat. Din 
experiența personală, copiii accesează manualul nu 
numai la școală, în cadrul orelor, ci și acasă, chiar 
fără sugestii din partea profesorilor sau familiei. 
Atunci când elevii primesc teme pentru acasă ele nu 
mai sunt percepute ca ceva dificil ci ca pe o activitate 
placută asemănătoare cu activitatea de joc. 
Recapitularea sau învățarea se aseamănă cu 
vizionarea desenelor animate preferate și vor 
conduce la o fixare a cunoștințelor mai temeinică 
deoarece nu se asociază direct cu ideea de a face 
teme, ca în cazul unor probleme la matematică. 
Din punctul de vedere al profesorului, acest tip de 
manuale este o resursă valoroasă din mai multe 
puncte de vedere. În primul rând varietatea 
activităților de învățare pe care le propune și formatul 
său atractiv pentru elevi permite profesorilor să 
transforme lucrul la clasă într-o aparentă joacă. 
Conținuturile sunt cele familiare elevilor și astfel 
profesorului îi este foarte ușor să capteze atenția 
elevului. În al doilea rând faptul că sugestiile pentru 
sarcinile de lucru sunt așa de variate încât nu mai 
este necesară căutarea de resurse suplimentare, 
ceea ce reduce eforturile pentru pregătirea lecțiilor. 
Acest nou format de manual determină și la profesor 
dorința de perfecționare, de abordare nouă și dintr-o 
altă perspectivă a actului educațional și să dea o altă 
perspectivă învățământului, apropiind sistemul de cel 
european, în care aspectul de practic este mult mai 
important decât acumularea de date teoretice. Relația 
dintre profesori și elevi este una mai strânsă și mult 
mai deschisă, fără acea distanță pe care învățământul 
românesc a afișat-o pentru o lungă perioadă. 
Dincolo de aceste aspecte, manualele digitale 
reprezintă o alternativă mult mai sănătoasă de 
utilizare a calculatorului sau tabletei sau o alternativă 
pentru diverse alte tipuri de activități pe site-uri de 
socializare sau jocuri care pot fi nocive și pot crea 
dependență, afectându-le integritatea fizică, mentală 
sau emoțională. 
 

 
 

 

Elevii sunt din ce în ce mai prinși în ghearele 
aparatelor de ultimă generație și asta ne face nevoiți 
pe noi, profesorii, să adaptăm din ce în ce mai mult 
materialele didactice la cerințele noii generații. 
Suntem din ce în ce mai mult întrebați de către elevi 
“La ce ne folosește nouă matematica?”, iar pe 

moment profesorul de matematică începe să caute 
rapid un răspuns care de cele mai multe ori nu 
mulțumește auditoriul. De aceea cred că elevii trebuie 
să răspundă singuri la această întrebare cu ajutorul 
profesorilor care să facă accesibilă materia predată. 
  Ne lovim de problema programei încărcate, dar la 
ce ar trebui să se renunțe ca matematica să fie mai 
accesibilă? Este o întrebare la care foarte multe 
persoane încă mai caută un răspuns, totuși se mai 
schimbă, dar nu mulțumește pe toată lumea. 
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  Elevii, la clasa a VII a, întâmpină dificultăți la a-și 
însuși sumedenia de definiții și proprietăți ale 
patrulaterelor, probleme cu demonstrații, 
raționamente ample, care la bază folosesc de fapt 
proprietăți ale triunghiurilor și Teorema de existență a 
dreptelor paralele scrisă sub diferite forme. Nu toți 
elevii au gândirea euristică bine dezvoltată și ei totuși, 
trebuie ajutați să își însușească proprietățile. 

  Vă propun o schemă logică de însușire a 
proprietăților patrulaterelor, care poate fi folosită la 
rezolvarea problemelor de a stabili natura unui 
patrulater, spre exemplu, demersul logic pentru a 
ajunge la pătrat: proprietăți ale paralelogramului apoi 
romb sau dreptunghi și în final pătrat. 
  Se observă în schemă definiția paralelogramului la 
bază, apoi, în funcție de alte proprietăți, el devine un 
nou patrulater cu aceleași proprietăți de bază, în care 
apar noi proprietăți. 
 Algoritmul se oprește la pătrat, care are toate 
proprietățile apărute pe traseu. Traseul are totuși o 
bifurcație, pot ajunge la pătrat trecând pe la 
dreptunghi sau pe la romb, destinația fiind aceeași. 
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       Scientix, www.scientix.eu este un spațiu virtual 
de învățare al științelor. Scientix a luat naștere la 
inițiativa Comisiei europene, fiind coordonat, încă de 
la debut, de European Schoolnet, un consorțiu de 30 
de ministere ale educației, cu sediul la Bruxelles. 
Acest organism acționează ca un factor motrice al 
inovării în activitățile de predare-învățare și 
stimulează colaborarea paneuropeană între școli și 
profesori. 

 
        Scientix promovează și susține colaborarea 
paneuropeană între profesorii, cercetătorii în 
domeniul educației, factorii de decizie si alte categorii 
de profesioniști din sfera științelor, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STEM). 
       Obiectivul celei de-a doua faze a proiectului 
Scientix (2013 - 2015) a fost de a extinde această 
comunitate la nivel național. Grație unei rețele 
de puncte național de contact (PNC), Scientix a luat 
legătura cu comunitățile naționale de profesori și a 
contribuit la dezvoltarea de strategii naționale pentru 
o mai bună absorbție a strategiilor de predare a 
științelor și matematicii bazate pe interogare și alte 
demersuri inovatoare.  

 
       Activitatea a intrat acum 
în cea de-a treia fază a 
Scientix (2016-2019), 
finanțată prin intermediul 
programului Orizont 2020 al 
Uniunii Europene, program 
destinat cercetării și inovării.  

Atelierul proiectelor de știință în laboratorul clasei 
viitorului (SPW@FCL) 
     Laboratorul viitorului (FCL), proiect independent 
al European Schoolnet (EUN), desfășurat la sediul 
EUN din Bruxelles, Belgia, oferă o platformă în care 
factorii de decizie au ocazia să-și remodeleze 

strategiile TIC, iar profesorii, directorii și consilierii TIC 
pot experimenta cu strategii 
didactice inovatoare, în cadrul 
unor medii de învățare flexibile. 
Laboratorul cuprinde un amplu 
spațiu reconfigurabil, echipat cu 
tehnologii de ultimă generație, și 
o încăpere gândită ca sală de 
clasă interactivă, pentru a ilustra 
modul în care spațiul tradițional 
al unei clase poate apela la 
tehnologie pentru a stimula 
interactivitatea și gradul de participare ale elevilor.  
      Evenimentele științifice în FCL sunt organizate 
sub egida programului „Atelierul proiectelor 
Scientix în laboratorul viitorului”. Apelativul a fost 
conceput în prima fază a proiectului Scientix, după 
organizarea primului atelier al proiectelor de știință în 
FCL. Aceste activități urmăresc să le formeze 
profesorilor deprinderi de lucru cu tehnologia, la 
clasă, pe baza materialelor și pedagogiilor din 
proiecte, dar și să încurajeze colaborarea dintre 
proiectele din domeniul disciplinelor științifice. 
Proiectele aflate în derulare se găsesc la: 
http://www.scientix.eu/projects, și sunt surse de 
inspirație în abordarea predării-învățării științelor. 
În acest spațiu sunt resurse educaționale la: 
http://www.scientix.eu/resources iar periodic se 
realizează webinarii pe diverse teme. Webinariile, cu 
durata de o oră, oferă membrilor comunității Scientix 
ocazia ideală de a se familiariza cu teme STEM 
atractive precum calculul informatizat, învățarea 
limbilor străine la ora de știință, STEM la clasele mici 

sau simulările de 
știință online în 
predarea științelor 
bazată pe interogare. 
Fiecare webinar este 
moderat de un expert 
într-un domeniu 
anume (ambasadori 
Scientix sau alți experți 
invitați). Participarea 
este gratuită, însă se 
face pe bază de 

înscriere. Rezervarea locurilor se face pe principiul 
„Primul venit, primul servit", iar participanții vor primi o 
diplomă de participare. Scientix oferă și participare la 
cursuri online pe platforma moodle: 
http://moodle.scientix.eu/course/index.php?categoryid=140

 
  

Profesor Dumitra BALAN,  
Ambasador Scientix 
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În tradiția românească, șezătoarea este o adunare 

de mici dimensiuni specifică mediului rural, care are 
loc în serile de iarnă. Cei care participă la șezătoare 
lucrează, cântă, povestesc și joacă anumite jocuri 
sociale. Ciclul anual al șezătorilor are loc după 
terminarea muncilor agricole. El începe înainte 
de postul Crăciunului. Ea avea loc în nopțile de iarnă, 
când se petrecea lucrând și spunând povești, ghicitori 
și glume. 

Șezătoarea era organizată de obicei în perioada 
iernii (în numeroase sate, frecvența acestora depășea 
trei seri pe săptămână), când munca de la câmp 
înceta. Seara după cină, un grup de fete se adunau la 
un loc, „la gura sobei și la lumina unei lămpi, într-o 
casă apropiată, își torceau fuiorul de cânepă și caierul 
de lână”. Șezătoarea a constituit unul din obiceiurile 
cu rol foarte important în viața socială a satului. La 
șezătoare se lucra, se cânta, se spuneau povești, se 
practicau unele jocuri sociale, adică se transmitea și 
se prelua tradiția populară. Semnificația socială a 
șezătorilor consta în faptul că ele contribuiau la 
menținerea unei mentalități colective în comunitatea 
satului. Șezătorile organizate de fete erau un prilej 
bun de a se întâlni cu feciorii din sat. Feciorii aveau 
privilegiul de a-și alege șezătoarea la care merg. 
Câteodată, adulții și tinerii se adunau împreună la 
șezătoare, dar în încăperi diferite: cei bătrâni în casă, 
cei tineri în tindă. Nu se ținea cont de situația 
materială a oamenilor, se întâlneau la aceeași 
șezătoare și săracii și cei mai înstăriți. Gazda îi 
servea pe cei de la șezătoarea cu grăunțe de porumb 
fierte, cu zahăr, și, câteodată și cu gogoși.  

Șezătorile se organizau în zile de lucru ale 
săptămânii, când se scărmăna și se torcea lâna, 
cânepa, inul, principala îndeletnicire a femeilor în 
acea perioadă din an, și aveau loc în mai multe 
gospodării din sat. Se pregăteau mâncăruri de post, 
băutură, iar fetele tinere însoțite de mame, primeau 
sfaturi sau ascultau povești și legende sau doar 
evenimente din lumea satului. Flăcăii tocmeau 
muzicanții special pentru șezători, prilej de organizare 
a cetelor de colindători sau urători, iar la sfârșit se 
exersau pașii dansurilor tradiționale. Șezătorile de 
iarnă erau deosebit de importante, în special pentru 
cultura spiritual locală, pentru perpetuarea legendelor 
și miturilor populare, pentru transmiterea practicilor și 
interdicțiilor care alcătuiau obiceiurile pământului, ce 
este bine și ce nu este bine să faci. 

În timpul șezătorilor de iarnă se povesteau 
evenimente și se deslușeau caracterele membrilor 
comunității, care se regăseau mai apoi în textele 
colindelor laice și a urăturilor personalizate referitoare 
la oamenii locurilor. 

Tradițiile românești constituie una dintre valorile 
inegalabile și incontestabile ale poporului nostru și nu 
trebuie să lăsăm timpul și evenimentele lumii 
moderne să ne facă să le uitam: 
 “Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai” ne-am născut 
și trăim, iar datoria noastră morală este de a păstra și 
de a cultiva în sufletele generațiilor ce ne urmează, 
dragostea pentru valorile care ne-au înconjurat 
dintotdeauna și ne-au definit.  

Mai avem datoria de a arăta atât semenilor noștri 
din acest spațiu, cât și altora, frumusețile fizice și 
bogăția morală a țării noastre. 

Alături de literatură, care constituie un factor cu 
eficiență deosebită în educație, artă populară are o 
contribuție de seamăn. 

Tradițiile păstrate sute de ani sunt comori ce nu ar 
trebui uitate sau părăsite și nici schimbate cu alte 
obiceiuri din alte țări. Ele sunt ale noastre, ne 
caracterizează, ne definesc și prin ele ne simțim mai 
bogați, mai aleși, mai altfel decât alții. Aceste tradiții 
ne fac mai "exotici" în ochii europenilor și al altor nații, 
putem fi subiect de discuții și de laudă, de aprecieri cu 
semnul mirării. 

Tradițiile românilor sunt diferite de la o zonă la alta, 
după cum spune vorba: "câte bordeie, atâtea 
obiceie", însă tocmai acest lucru ne face mai frumoși, 
mai atrăgători și mai originali.  

În cadrul colaborării școală-familie, este importantă 
această latură a educației: educație pentru valori 
spirituale, în cadrul căreia aflăm care ne sunt 
rădăcinile, care este specificul nostru românesc. În 
momentul în care copiii ajung să-și cunoască 
individualitatea și moștenirea culturală, se vor 
recunoaște pe ei înșiși și vor fi recunoscuți în context 
european. 

În primul rând, prin cunoașterea tradiției, copiii 
încep să înțeleagă specificul poporului din care fac 
parte, aspirațiile lui, idealurile de ieri și de azi, care 
sunt oglindite în obiceiurile locurilor și-n creațiile 
meșteșugarilor. 

În al doilea rând, punându-i pe copii în contact 
direct, încă de la vârsta școlară cu unele meșteșuguri 
și meserii pe care bunicii lor, părinții, sau alte rude le 
practică, le insuflăm respectul și dragostea pentru o 
anumită meserie pe care o pot învăța și ei când vor 
crește.  

Copilul simte admirație față de creațiile populare 
încă de când își ascultă bunica cum deapănă firul 
unui basm, sau al unei legende, în care eroii sunt 
înzestrați cu calitățile țăranului român, o simte din 
cântecul duios de leagăn al mamei, din proverbe și 
zicători, din ghicitori, din doinele ce se cântau încă din 
vremea moșilor și strămoșilor noștri.  

Varietatea folclorului nostru dezvăluie copilului, în 
mod treptat, frumusețile artei populare, în al cărei 
conținut se regăsesc trăirile poporului 
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Românul se definește și se identifică prin tradițiile, 
obiceiurile și datinile sale, iar pierderea sau dispariția 
acestora va avea ca efect dispariția românului 
adevărat întrucât nu există datorie românească mai 
vrednică de a fi îndeplinită și nu există osteneală mai 
de folos, decât ca să facem părtași pe cei mai tineri, 
pe cei ce vin după noi, la bunurile sufletești moștenite 
din vechime și să le predăm lor ca pe o zestre de 
mare preț. 

Astăzi tendința este aceea de-a accede spre 
modernitate. Uităm însă, de cele mai multe ori, de 
unde s-a pornit în această ascensiune. Împrumutăm 
chiar unele aspecte și obiceiuri din viața occidentalilor 
și le punem în practică.  

În cadrul activităților extracurriculare desfășurate 
sub formă de șezătoare am încercat să readucem în 
viața satului obiceiuri de altădată și nu mică ne-a fost 
mirarea când am văzut interesul pe care l-au arătat 
mamele, dar mai ales bunicile copiilor care și-au prins 

furca în brâu au luat „trăistuța cu amintiri” și au fost 
prezente ori de câte ori au fost invitate. Am organizat 
Șezătoarea la Muzeul Satului care se află în clădirea 
Căminului Cultural 
Izvoarele, iar copiii 
s-au îmbrăcat cu 
frumoase costume 
populare. În muzeu 
există obiecte 
folosite altădată în 
șezătoare: furcă de 
tors, fuse, caier, 
război de țesut, 
vârtelniță, un car 
foarte vechi, copaie, 
legănuț în care se 
legănau pruncii, 
străchini de lut, oale 
de lut; copiii au fost 
foarte încântați de 
aceste obiecte. 
Copiii au cântat, au 
recitat, au spus ghicitori, proverbe, au dansat dansuri 
populare tradiționale zonei Vlașca. 

Valoarea deosebită a șezătorilor este determinată 
pe de o parte de conținutul educativ al materialului 
utilizat cât și de calitatea artistică a acestuia, iar pe de 
altă parte modul de organizare și antrenare a copiilor 
într-o astfel de activitate, nu este altceva decât o 
metodă alternativă de învățământ.  
Încercăm să păstrăm la copiii din sat obiceiul 
șezătorilor prin serbările organizate în școală și să 
transmitem fiecărei generații datele și obiceiurile 
străvechi. 

Prin aceste șezători urmărim să formăm copiilor 
unele trăsături morale, să-i învățăm pași de dans 
popular în concordanță cu melodia, să primească și 
să transmită frumusețea artei populare din generație 
în generație. 

 
 

 
 

Școala Gimnazială „Ioan Bădilă”, Malu a fost 
gazda unui eveniment cultural deosebit organizat în 
cadrul Proiectului Transfrontalier „Drumul tradiției 
populare”. Acest eveniment cultural - OBICEIURI ȘI 
TRADIȚII DE IARNĂ s-a desfășurat pe 8 decembrie 
2017, ora 12.00 la Căminul Cultural Malu, județul 
Giurgiu în colaborare cu: Asociația de Tineret „Ion 

Vinea” Giurgiu, Cenaclul transfrontalier de Literatură 
și Artă „Constelații Dunărene” Giurgiu, Școala 
Gimnazială „Ioan Bădilă”, Malu, județul Giurgiu, 
Primăria Comunei Malu, Căminul Cultural Malu, 
Centrul Cultural „Hristo Botev” Ruse, Bulgaria și a 
avut următorul program: 

 Sosirea și primirea invitaților și partenerilor de 
proiect. 

 Vizitarea expoziției de etnografie din incinta 
Căminului Cultural Malu. 

 Prezentarea organizatorilor, invitaților, 
partenerilor de proiect. 

LANSARE REVISTĂ ȘCOLARĂ 
TRADIȚII ȘI OBICEIURI VECHI DE IARNĂ CULESE DE LA 
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 Lansarea publicațiilor „Antologie de folclor 
vlăscean”, antolog, Dunia Pălăngeanu, editată 
de Asociația de Tineret „Ion Vinea 
„Giurgiu/Editura ”Amurg Sentimental” 
București și a Revistei „Lada de zestre a 
folclorului vlăscean „editată de Școala 
Gimnazială „Ioan Bădilă” din Malu. 

 Prezentare colinde și poezie de iarnă, cu 
poetele Dunia Pălăngeanu (Giurgiu) și 
Nadejda Radeva, Uniunea Scriitorilor Liberi, 
Ruse. 

 Prezentarea expoziției de etnografie și 
sculptură în lemn organizată de partenerii din 
Ruse, Bulgaria realizată de etnolog Viara 
Koseva, director Centrul Cultural Hristo Botev 
și Ivan Ceșmedjiev, meșter artizan, sculptură 
în lemn. Traducerea a fost realizată de Adrian 
Vasilev, Ruse, Bulgaria. 

 Spectacol - șezătoare cu interpretarea unor 
colinde de iarnă de către elevii școlii noastre, 
dansuri populare vlăscene prezentate de 
formația de dansuri populare a școlii precum și 
colinde, muzică populară bulgară, dans 
popular tradițional bulgar. 
Au fost prezenți la eveniment Inspector Școlar 

General, profesor Gigi Oprișan, inspector învățământ 
primar Dana Ciobanu, inspector școlar Nicoleta Ene, 
Eugen Șoavă, primarul comunei Malu, cadre 
didactice, oameni de cultură precum și cetățeni ai 
comunei Malu. 

Prin acest proiect am urmărit cunoașterea și 
valorificarea obiceiurilor și tradițiilor populare din zona 
Vlașca precum și transmiterea acestora copiilor, 
cultivarea și dezvoltarea spiritului de competiție, 
diversificarea activităților de timp liber ale copiilor, 
oferindu-le posibilitatea de a încerca sentimentul de 
admirație și de respect față de valorile estetice din 
creația populară și tradițională românească, 
cunoașterea principalelor tipuri de meșteșuguri 
populare tradiționale practicate în decursul timpului, 
cultivarea interesului și dragostei față de obiceiurile și 
tradițiile românilor și perpetuarea lor. 

Rolul școlii, este acela de a-i face pe copii să 
învețe, să prețuiască și să respecte obiceiurile și 
tradițiile poporului din care fac parte, să iubească 
meleagurile natale, portul românesc, dar și sărbătorile 
care ne aduc în suflete atâta bucurie. 

Luna Decembrie – înseamnă dragoste, 
colinde, bucurie și mirosul bradului vrăjit, frumos 
împodobit așezat la loc de cinste în casa fiecărui 
român. Elevii școlii noastre au repetat intens pentru a 

prezenta un program artistic deosebit în spiritul 
sărbătorilor de iarnă. Cu emoție și multă bucurie ei au 
arătat celor prezenți frumusețea obiceiurilor și 
colindelor de Crăciun și de An Nou. Cu glasurile lor 
cristaline, calde și tremurând de emoție, copiii sunt cei 
meniți să exprime cel mai bine gândurile curate și să 
facă urări celor dragi în aceste zile de mare 
sărbătoare. Sărbătorile de iarnă le trăim cu un farmec 
și o frumusețe aparte, ce le fac așteptate cu emoție și 
multă bucurie.  

În cadrul activităților desfășurate în cadrul 
proiectului a fost lansată revista: TRADIȚII ȘI 
OBICEIURI VECHI DE IARNĂ CULESE DE LA 
LOCUITORII COMUNEI MALU. 

Această revistă se adresează tinerei generații 
precum și celor care vor să cunoască cultura, 
obiceiurile și tradițiile din comuna Malu, așa cum au 
fost ele trăite de părinții și de bunicii noștri.  

Scopul realizării acestei reviste este acela de 
a menține vii aceste adevărate valori culturale, comori 
neprețuite care încep să se piardă, să se uite 
asemeni unei vechi lăzi de zestre. Satul, pentru cei 
care pleacă de acasă înseamnă un loc miraculos, plin 
de amintiri, iar cu trecerea anilor, când ajungi la 
maturitate, încerci un sentiment puternic de nostalgie, 
de duioșie pe care-l purtăm în suflet, pentru că într-un 
fel sau altul, noi cei ce ne-am născut la sat, aparținem 
acestuia și avem datoria de onoare de a nu-l da uitării 
și de a-l reda actualei generații așa cum era 
odinioară. 

Puținii bătrâni pe care-i mai are comuna noastră, 
mi-au istorisit cu mare emoție, din aducerile lor 
aminte, de 
tradițiile 
vechi 
pomenite 
de la 
părinți, de 
obiceiurile 
lor care, cu 
părere de 
rău, încet, 
încet încep 
să se 
piardă 
odată cu 
moderniza
rea 
comunei. 
Revista 
are datoria 
de a 
valoriza 
folclorul și 
tradițiile 
comunei.
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Școala, asemenea oricărei alte instituții, 
trebuie să aibă un conducător, un lider care să ia 
decizii și să acționeze pe măsura acestora, să apere 
interesele celor ce sunt sub autoritatea lui și să 
mențină echilibrul și buna funcționare a instituției care 
i s-a dat în grijă. 

Deoarece există această nevoie, a unui lider 
în instituția școlară, a fost desemnată o persoană 
care să poată îndeplini toate aceste funcții, având 
rolul special de „director”. Directorul, un manager 
iscusit, un superior în a cărui subordine se află mai 
mulți sau mai puțini profesori, în funcție de numărul 
claselor dintr-o școală. Directorul, un om sobru, care 
deține o funcție respectată și respectabilă și în a cărui 
sarcină sunt puse numeroasele și variatele probleme 
ale școlii. Directorul, omul care menține o atmosferă 
plăcută la nivelul relațiilor dintre colegi în unitatea de 
învățământ pe care o conduce. 

Directorul mai poartă și numele de manager 
școlar, deoarece se consideră că el este acela care 
administrează atât resursele materiale cât și cele 
umane ale unității pe care o conduce, el organizează 
și ia decizii, având aceleași funcții ca oricare alt 
manager, el fiind direct responsabil de conducerea 
unității. Printre cele mai importante funcții pe care le 
are directorul, sunt incluse planificarea, organizarea, 
controlul, decizia, îndrumarea și evaluarea activității 
educative din unitatea școlară pe care o conduce.  

Pentru a desfășura o activitate organizată în 
școală, managerul școlar trebuie să explice cât de 
clar obiectivele educaționale ale unității pe care o 
conduce, să ia măsuri concrete pentru realizarea 
acestor obiective, să coordoneze propriu-zis 
activitatea din unitate atât cea educațională cât și 
administrativă, să precizeze obligațiile și drepturile 
fiecărui membru al personalului unității să alcătuiască 
fișa postului fiecărui salariat, să numească în funcție 
cadre didactice competente, pentru obținerea unor 
rezultate de calitate organizeze audiențe, să rezolve 
conflictele existente între peroanele ce lucrează în 
unitatea școlară pe care o conduce. Pentru a menține 
controlul, directorul trebuie să: urmărească activitatea 
și rezultatele obținute de elevii cadrelor didactice 
numite în funcție; controleze pregătirea pentru lecții a 
personalului de predare, efectuând minimum 6-8 ore 
săptămânal de inspecție și îndrumare, mai ales în 
cazul cadrelor didactice care nu au obținut la clasă 
rezultate bune recent; asigure suplinirea la ore în caz 
de nevoie; verifice activitatea personalului didactic 
auxiliar; verifice ținuta și comportamentul elevilor din 
unitatea sa. Decizia este considerată a fi cea mai 
importantă funcție deținută de managerul unei unități 
de învățământ, deoarece ea împletește armonios 
toate celelalte atribuțiuni ale acestuia. Nu ar putea 

exista o organizarea bună dacă nu ar fi luate decizii 
potrivite, la momentul potrivit și cu siguranță nu s-ar 
putea menține controlul atunci când deciziile luate 
sunt mai mult în favoarea haosului. Decizia 
directorului trebuie să fie bazată pe găsirea celor mai 
bune soluții pentru îndeplinirea obiectivelor alese. 
Dar, pentru ca deciziile luate să fie eficiente, e 
impetuos necesară o cunoaștere adâncă a realității, a 
tuturor resurselor ce stau la dispoziția școlii, atât a 
celor materiale cât și umane. Cu alte cuvinte, o 
cunoaștere profundă a tuturor factorilor implicați în 
desfășurarea activității școlare, deoarece analizând 
superficial contextul în care o anumită decizie trebuie 
luată, nu va fi nici un rezultat concret sau în cel mai 
rău caz, luarea unei decizii greșite poate duce, de 
exemplu la crearea unei stări de tensiune între 
personalul școlii sau la urmări neplăcute asupra 
elevilor. 

Care sunt sau ar trebui să fie trăsăturile de 
personalitate pentru a putea îndeplini cu succes 
sarcinile avute? Știind că directorul este mai întâi 
profesor, cred că acesta trebuie să aibă în primul rând 
trăsăturile caracteristice unui profesor. Pentru a fi un 
profesor ideal e nevoie de o bună cunoaștere a 
propriilor capacități, deci e necesar ca directorul ca 
orice alt profesor să știe bine ce puncte tari ori slabe 
are, drept rezultat e conștient de domeniile în care 
trebuie să mai lucreze ori ce să schimbe, în felul 
acesta fiind încrezător în propriile puteri. Dar pentru 
aceasta, e nevoie și de acel tact pedagogic plus o 
foarte bună pregătire mai ales în domeniul 
managerial, pentru a putea face față tuturor situaților 
cu care se va confrunta. Pe lângă toate acestea, 
importantă în activitatea unui director e disciplina 
personală sau altfel spus, trebuie ca directorul să 
aplice în dreptul lui, teoria ținută altora. Nu e de ajuns 
ca managerul școlar să ofere exemple teoretice 
cadrelor didactice din unitatea pe care o conduce, ci 
trebuie ca acestea să vadă în director un exemplu, de 
la organizarea activității la clasă și în școală, până la 
modul în care vorbește cu femeia de serviciu. Cu 
siguranță toate acestea țin de caracterul deja format 
al directorului, disciplina personală fiind o trăsătură de 
caracter, prin urmare directorul trebuie să fie și o 
persoană integră, de caracter.  

Consider de asemenea important ca un 
director, ca orice lider, să asculte și opiniile sau 
sfaturile celor din jurul lui, chiar și sugestiile elevilor, 
pentru că în final, o decizie bună, nu trebuie luată 
niciodată fără o consfătuire cu oamenii de încredere 
de lângă el. Dar, asta nu înseamnă că trebuie să se 
lase pe deplin influențat de sfaturile ce i se dau, căci 
nu mereu acestea sunt benefice pentru comunitate și 
în totalitate lipsite de egoism. Însă, ca orice altă 
persoană, matură, va ști să alegă care opinii ori 
sfaturi sunt cu adevărat prețioase. Însă, una dintre 
cele mai importante trăsături care trebuie să facă 
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parte din personalitatea directorului, este autoritatea 
acestuia. După cum știm, autoritatea unui lider poate 
fi expresia funcției pe care o deține sau expresia 
modului său de acțiune. Cea dintâi este o autoritate 
instituțională având un caracter coercitiv, provenit din 
valoarea socială a funcției, pe când cea de-a doua 
este o autoritate câștigată, având un caracter 
stimulativ, decurgând din valoarea persoanei în sine. 
În activitatea directorului acestea două trebuie să se 
unească armonios pentru a obține rezultatele dorite. 
Atunci când directorul folosește doar autoritatea dată 
de funcția sa, el nu este nimic mai mult decât un 
simplu administrator al unității, relaționându-se la 
ceilalți ca și conduși iar, acest fapt poate conduce la 
disfuncționalități care se pot manifesta în diverse 
forme, fie vizibile, fie mascate.  

Autoritatea adevărată se câștigă prin simpla 
expresie a culturii și a pregătirii sale, a trăsăturilor de 
personalitate pe care le deține, prin interesul sincer 
față de interesul celorlalți și pur și simplu prin 
respectul pe care directorul îl acordă celor din jurul lui, 
în cel mai concret mod posibil. În final, oamenii sunt 
gata să facă cu drag orice, pentru acela care face cu 
drag orice pentru ei. ”Competențele unui bun 
manager de școală țin mai puțin de cunoștințe 
procedurale sau de experiență, cât de valorile 
asumate și de voință puternică ce solicită 
angajamente și credințe la fel de puternice” (Alain 
Chevrel). 

A fi manager, mai ales unul bun, ale cărui 
rezultate pozitive să se răsfrângă asupra activității 
școlii, înseamnă să fii un membru eficace al echipei 

pe care o reprezentați, un om cu o gândire 
independentă și constructivă, un purtător de cuvânt al 
învățământului, o persoană capabilă să ia decizii și să 
rezolve probleme, un negociator, un bun cunoscător 
al problemelor financiare. Munca directă cu oamenii e 
una dintre cele mai dificile. Nu e ușor să colaborezi, 
să discuți cu ei, să le identifici temerile, potențialul. Nu 
e ușor să îi ajuți să crească profesional. Nu e ușor să 
le fii un model. Pentru că asta ești: un model de 
urmat. Chiar dacă nu vor recunoaște deschis acest 
lucru, angajații tăi te vor urmări, și dacă vor avea ce 
învăța: te vor urma. De aceea e nevoie în primul rând 
să conștientizezi responsabilitatea enormă care stă 
pe umerii tăi. Practic, răspunzi de toată lumea din 
școala pe care o conduci. 

A deveni manager este rezultatul unui proces 
de transformare personală. Lărgirea perspectivei și 
concepției despre lume si viață, sporirea nivelului de 
conștiință, munca cu sine însuși, descoperirea 
motivațiilor și principiilor corecte creează premise 
pentru a deveni o persoană capabilă să-i conducă pe 
ceilalți, adică o persoană care să merite să fie urmată 
de ceilalți și să îi aibă în grijă și nu în subordine. 
Persoanele optimiste, care se relaționează ușor cu 
ceilalți, care sunt organizate, comunică excelent, sunt 
dotate cu intuiție și empatie, care dau dovadă de forță 
de caracter, care au un dezvoltat sentiment de 
comuniune socială și care își dezvoltă competențele 
tehnice necesare sunt clar avantajate în ocuparea și 
îndeplinirea cu succes a unor funcții manageriale. 
 
 

Bibliografie: 

 ANDRONICESCU, A., Managementul 
schimbărilor, București: Editura ALL, 1998. 

 FORI, T., LUCA, M., Managementul resurselor 
umane, Constanta: Editura Leda, 1999. 

 
 

 
 

În cadrul experimentului didactic pe care mi-
am propus să-l desfășor împreună cu elevii mei din 
clasa a VIII-a, respectiv cu cei din clasa a X-a, mi-am 
îndreptat atenția asupra a două dintre metodele 

didactice considerate complementare metodelor 
clasice, tradiționale - portofoliul și proiectul. 
Scopul experimentului didactic l-a constituit 
verificarea atitudinii elevilor față de aceste metode 
complementare, precum și creșterea gradului de 
receptivitate a acestora față de creațiile lirice 
eminesciene studiate la clasă, dar și a celor 
recomandate în afara programei școlare. Având în 
vedere scopul și obiectivele urmărite în cadrul acestei 
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METODA PORTOFOLIULUI ȘI METODA PROIECTULUI 
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activități experimentale am avut ca punct de plecare 
ipoteza potrivit căreia interesul elevilor față de lectura 
creațiilor lirice eminesciene va fi stimulată prin 
folosirea de către profesor a metodei portofoliului și a 
metodei proiectului. 

Unele lucrări de specialitate consideră că cele 
două metode sunt modalități de învățare bazată pe 
acțiune reală, alte studii le apreciază drept metode 
complementare sau metode alternative de evaluare. 
Astăzi însă, mai mult ca oricând, dacă ne raportăm la 
paradigma educației moderne, conform căreia fiecare 
elev trebuie implicat activ în propria formare, oferindu-
i posibilitatea să caute, să descopere, să aleagă și să 
devină responsabil pentru acțiunile sale, nu mai este 
de actualitate o disociere tranșantă între metodele de 
predare – învățare și cele de evaluare. 

Portofoliul este o 
metodă 
complementară de 
predare – învățare – 
evaluare folosită în 
școala 
contemporană, prin 
care se apreciază cu 
succes capacitățile 
creative și 

performanțele școlare ale elevilor. Elementele 
componente ale portofoliului sunt: 

- scopul didactic al portofoliului; 
- structura portofoliului; 
- contextualitatea; 
- modalitatea de prezentare a materialelor; 

În formularea scopului portofoliului vom ține 
cont de următoarele aspecte: conținutul de informații 
asimilat, în urma parcurgerii unei teme, a unui capitol, 
sau a unei unități de învățare; capacitățile intelectuale 
și creative ale elevilor.  

Referindu-se la conținutul portofoliului, Ioan 
Cerghit menționa că acesta cuprinde “…o selecție 
dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale 
elevului, cele care îl reprezintă și îi pun în valoare 
progresele, care permit aprecierea aptitudinilor, a 
talentelor, a pasiunilor și a contribuțiilor personale la 
procurarea/crearea materialelor. 
 Alcătuirea unui portofoliu este o ocazie unică pentru 
elev de a se autoevalua, de a-și descoperi valoarea 
competențelor și eventualele greșeli. În alți termeni, 

portofoliul este un instrument care îmbină învățarea 
cu evaluarea continuă, progresivă, formativă, a 
procesului instructiv-educativ și a produsului final. 
Acesta sporește motivația învățării.” 

Alături de portofoliu, proiectul, ca metodă de 
instruire, generează formarea individuală progresivă, 
problematizantă, sociorelațională, pragmatică a 
elevilor. Utilizând această metodă în cadrul orelor de 
limba și literatura română, vom reuși să-i implicăm pe 
elevii noștri în activități individuale și de grup, în așa 
fel încât aceștia să fie puși în situația de a cerceta, de 
a analiza/sintetiza/asocia/compara. Astfel de activități 
se vor încheia cu realizarea unui produs final, ce 
urmează a fi prezentat unui public, iar elevii își 
folosesc din plin potențialul creativ. 

Metoda proiectului presupune parcurgerea unor 
pași, de la pregătirea acestuia, până la evaluare, 
după cum urmează: pregătirea proiectului, stabilirea 
demersului evaluativ, stabilirea rolului profesorului, 
procurarea resurselor implicate în derularea 
proiectului, stabilirea ariei de interes și a tematicii 
proiectului – discutată și negociată între profesor și 
elevi (trebuie să fie adecvată relevanței scopului și 
obiectivelor pe care proiectul și le propune, din 
perspectiva specificului disciplinei respective), 
precizarea elementelor de conținut ale proiectului 
(pentru prezentarea în scris sau orală) 

Așadar, prin acest demers didactic m-am raportat 
la aceste două 
metode prin 
prisma relației de 
interdependență 
a activităților de 
predare– 
învățare– 
evaluare, în 
încercarea de a 
demonstra 
eficiența acestor 
două modalități de învățare în ceea ce privește 
creșterea interesului elevilor mei pentru creațiile lirice 
eminesciene, depășind canonul lecturilor școlare. 
Lucrarea de față își propune să descopere câteva 
dintre „tainele” celor două metode din perspectiva 
procesului complet al predării – învățării – evaluării și 
să ofere exemple concrete de aplicabilitate și de 
eficientizare a lecțiilor de limba și literatura română, 
din ciclul gimnazial și cel liceal, rezervate studiului 
operei lui Mihai Eminescu. 
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În zilele noastre, turismul este într-o strânsă 
legătură cu limba engleză, deoarece știm cu toții că, 
peste tot în lume, limba engleză este punctul de 
legătură. Este complicat să realizezi orice activitate 
turistică fără să știi cum să comunici, limba engleză 
fiind prima opțiune a oamenilor. Acest concept a 
devenit un standard peste tot în lume. Turismul este 
un concept care leagă oamenii, limba engleză fiind 
legătură. Important este să știm cum să negociem, 
cum să construim relații și, în sfârșit, cum să 
dezvoltăm o abordare pozitivă și să folosim formule 
de politețe. Toate acestea sunt atributele necesare 
ale acestui domeniu. 

Scopul meu este de a demonstra că limba engleză 
nu este doar o materie, ci și un ajutor, un sprijin și o 
modalitate de a răspunde nevoilor cursanților, elevilor 
în două discipline specifice, una în industria hotelieră, 
iar cealaltă în Managementul Turismului. 

Un obiectiv important în ceea ce privește limbajele 
specifice din domeniul turismului predate elevilor de 
liceu este încercarea de a explica termenul de limba 
engleză (ESP), de limbă engleză în scopuri specifice, 
de a introduce și de a aplica activități combinate, 
astfel venind în sprijinul lecturii, vocabularului, vorbirii, 
studiului și scrierilor limbilor străine. 

Partea teoretică definește termenul de "ESP" 
având ca suport mai multe teorii iar caracteristicile 
acestui concept sunt strâns legate de organizarea 
cursului, selectarea materialului potrivit, tipurile de 
activități, rolul profesorului, dialogurile, motivația, 
evaluarea sunt un întreg, o unitate și nu pot exista 
una fără cealaltă. 

Cea de-a doua parte, secțiunea practică, 
reprezintă materiale concrete care sunt preluate din 
activitățile reale ce ar putea fi aplicate în toate tipurile 
de situații și una dintre aceste situații poate fi cea care 
implică managementul turistic și industria hotelieră 
pentru a învăța și a practică abilitățile individuale ale 
elevilor. Acesta este motivul pentru care majoritatea 
activităților sunt specializate pe domeniul turismului și 
al comerțului hotelier, deoarece aceste zone ar putea 
oferi cadrelor didactice un material real care să îl 
ajute pe cursant în traseul său educativ. 

Hutchinson și Waters subliniază ideea că ESP 
trebuie să fie o ușă deschisă și nu un produs în sine. 
Este important ca elevii să se bucure de fiecare 
moment, cei doi scriitori atrăgând atenția asupra unei 
"abordări centrate pe învățare", "în care toate 
deciziile, chiar conținutul și metoda să se bazeze pe 
motivația elevilor de a învăța" (Hutchinson and 
Waters, English for Specific Purposes: A learning 
centred approach, p. 19). 

Alegerea unui material bun care să răspundă 
necesităților elevilor este un scop și ar trebui să se 
bazeze pe diverse texte și activități interesante, 
oferind o gamă largă de competențe pentru toți 
studenții și pentru fiecare nivel al elevilor. Profesorii 
se vor concentra pe nevoile elevilor, doar un singur 
material, text putând servi la dezvoltarea mai multor 
competențe, de exemplu citirea, ascultarea, vorbirea, 
scrierea etc. "Materialele de predare sunt instrumente 
care pot fi transformate în piese componente și apoi 
rearanjate pentru a se potrivi cu nevoile, abilitățile și 
interesele elevilor în curs "(Graves, Kathleen, 
Teachers as course developers, p. 27). 

Materialele ar trebui, de asemenea, să funcționeze 
ca o legătură între ceea ce este deja învățat 
"cunoștințele existente" și noile informații (Hutchinson 
și Waters,, English for Specific Purposes: A learning 
centred approach, p. 156). Aceasta ar trebui să 
reprezinte punctul de plecare pentru un profesor. 

Chiar și fără gramatică, cu unele cuvinte și expresii 
utile, elevii sunt capabili să comunice și de cele mai 
multe ori să reușească să se înțeleagă reciproc. 
Lewis afirmă că: "Lexicul este nucleul sau inima 
limbii" (Lewis, Michael, Implementing the Lexical 
Approach: Putting Theory Into Practice, p. 89). Este 
foarte important ca elevii să poată dobândi cunoștințe 
ale vocabularului mai productive și să-și dezvolte 
propriile strategii de învățare a vocabularului. Fără o 
bază dată de vocabular, procesul de învățare poate fi 
foarte dificil. 

Voi spune că instinctiv, elevii recunosc adesea 
importanța vocabularului în procesul de învățare a 
limbajului. O observație bună este aceea că uneori 
"elevii dețin dicționare și nu cărți de gramatică" 
(Schmitt N., Vocabulary in language teaching, p. 4). 
Limba engleză ajută elevii să comunice și să-și atingă 
scopurile, lucru care poate fi realizabil numai dacă au 
o bază reală. Pentru a-și atinge scopul, profesorii ar 
trebui să predea vocabularul, sintagmele, expresiile și 
frazele fiind prioritare, astfel elevii fiind ajutați să 
învețe diferite componente în fixarea cunoștințelor. 
Pentru a comunica într-un mod corect, avem nevoie 
de multe elemente verbale și nonverbale. În 
comunicarea verbală ar trebui să cunoaștem atât 
gramatică cât și vocabularul, ambele fiind etape 
importante. Fără vocabular ar fi complicat să 
comunicăm în limba engleză, acesta fiind motivul 
pentru care trebuie să găsim cel mai bun mod de a 
preda abilități de performanță în turism, cum să 
socializăm, să vorbim cu oamenii, să rezolvăm diferite 
probleme etc. 

În momentul în care ne hotărâm să învățăm o 
nouă limbă în conformitate cu abordarea lexicală, 
aceste elemente lexicale ar trebui luate în 
considerare: 
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 Cuvinte, sintagme puternice și expresii 
complet fixate; 

 Modele de sintagme cu un substantiv și un 
grup de verbe și adjective sintagmatice; 

 Expresii semi-fixe cu mai multe exemple 
similare enumerate împreună pentru a 
accentua un model; 

 Exemple gramaticale prototipice, adesea sub 
formă de expresii de înaltă frecvență; 

 Abordarea lexicală accentuează diferența 
dintre vocabularul unui singur element și lexic, 
ce include nu doar un singur cuvânt ci mai 
multe cuvinte pe care le depozităm în 
memoria limbajului. Este drept că există 
diferite tipuri de expresii și diferite grade de 
expresivitate. 

 Sintagme 

 Fraze verbale 

 Expresii 

 Propoziții 

 Formule sociale 

 Markeri de discurs 
Abordarea lexicală ar trebui introdusă în programa 

școlară și în exercițiile lexicale de limba engleză fiind 
totodată potrivita pentru orice item de limbaj. 

Elevii care învață engleză pentru turism vor 
beneficia de procesul de învățare și de reciclarea 
limbajului frazeologic cum ar fi sintagmele sau 
expresiile instituționalizate, aceștia fiind ajutați prin 
exerciții de vocabular a se descurca cu întreg 
limbajul, astfel solicitând fluența și abilitatea de 
vorbire pentru a-și exprima ideile într-o formă ușoară. 

 
 

 
 

Mozaicul presupune învățarea prin 
colaborare, la nivelul unui grup și predarea achizițiilor 
dobândite. Este o metodă de învățare reciprocă. 
Scopul cu care este utilizată această metodă este 
învățarea. 

Descrierea metodei 
1. Se împarte clasa în ”grupe-mamă”, fiecare grup 

format din atâția elevi, câte părți, capitole are 
materialul ce necesită a fi învățat.  

2. Fiecare membru primește o fișă de învățare. 
Materialul de învățat are atâtea părți câți elevi 
sunt în grupul-mamă. 

3. Toți cei care au nr. 1 formează un grup ”de experți 
1”, toți cei care au nr. 2 formează grupul ”de 
experți 2” ș.a.m.d. 

4. Fiecare grup de experți învață partea sa, prin 
colaborare cu colegii din grupul de experți. Citesc 
și studiază materialul împreună, repetă în 
grupurile lor încât să se simtă în stare să-l predea 

colegilor lor. Pot citi individual materialul și apoi să 
discute sau poate unul să citească și ceilalți să 
asculte și împreună să analizeze, să discute 
materialul ce trebuie învățat, să-l repete fiecare 
până la învățare. Prin această metodă, se poate 
veni în ajutorul acelor elevi pentru care lectura 
conștientă, capacitatea de înțelegere a mesajului 
ridică probleme. De asemenea, elevii găsesc 
modalități eficiente de predare a materialului și 
modalități de a verifica înțelegerea materialului de 
către colegi. Profesorul tutore va interveni de câte 
ori i se cere ajutorul sau observă că îi este 
necesar ajutorul.  

5. După ce s-a produs învățarea, fiecare se întoarce 
la ,,grupul-mamă” din care a făcut parte și predă 
celorlalți conținutul învățat.  

6. După ce s-au întors la ”grupul-mamă” trebuie să 
realizeze învățare autentică, fie prin repetarea 
materialul predat de fiecare din ceilalți colegi, fie 
prin întrebări și răspunsuri. 

7. Prin activitate frontală, se fixează întregul conținut 
învățat

  

METODE INTERACTIVE DE ÎNVĂȚARE – 
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Exemplu: 
Disciplina: Chimie  
Tema: Viteza de reacție 
Clasa: a XII-a 
 
Se împarte clasa în 4 grupe formate din câte 4 experți:  

 grupul de “experți 1” va studia clasificarea reacțiilor din punct de vedere cinetic;  

 grupul de “experți 2” va studia dependența vitezei de reacție de concentrația în iodură; 

 grupul de “experți 3” va studia dependența vitezei de reacție de concentrația în H2O2; 

 grupul de “experți 4” va calcula viteza de reacție. 
– grupul de “experți 1” va efectua următoarea activitate  
 
Fișa de lucru 1 
  
 EXPERIM ENTUL 1. 

 Puneți într-o eprubetă 2 cm³ de soluție de azotat de argint (AgNOз). 

 Adăugați 2 cm³ de soluție de sare de bucătărie (NaCl).  
 
 Ce observați? 
 Scrieți ecuația reacției 
 Ce se întâmplă după un timp? 
 
 Concluzie: reacția clorurii de sodiu cu azotatul de argint este o reacție rapidă, iar descompunerea clorurii 
de argint este o reacție lentă. 
 EXPERIMENTUL 2 Puneți într-o eprubetă 2 cm³ de soluție de hidroxid de sodiu (NaOH). 
• Adăugați câteva picături de fenolftaleină. 
 
Ce se observă?  
 
Exercițiu 
Pe baza observațiilor experimentale, clasificați și comparați următoarele procese, din punct de vedere al 
vitezei de reacție 

1. Colorarea fenolftaleinei în mediul bazic 
2. Ruginirea fierului 
3. Arderea metanolului 
4. Explozia trinitrotuluenului 
5. Râncezirea grăsimilor 
6. Precipitarea ionilor Cl-, în reacția clorurilor cu AgNO3 

 
– grupul de “experți 2” va efectua următoarea activitate 
 
Fișa de lucru 2 
Vom examina pentru sistemul iodură I- - apă oxigenată H2O2. 

2KI + H2O2 + 2HCl  2KCl + I2 + 2H2O 
 
Dependența vitezei de reacție de concentrația în iodură. 
 
Se pregătesc în patru eprubete soluții de iodură de potasiu de concentrații diferite, conform datelor din 
tabelul 1. 

METODE INTERACTIVE DE ÎNVĂȚARE – 
METODA MOZAIC ÎN STUDIUL CHIMIEI 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
LICEAL 

Profesor dr. Lucica Viorica ABABEI,  
Casa Corpului Didactic Giurgiu 

Continuare în pagina 40 

Urmare din pagina 38 



Pagina 40 din 52                                                 Catedra 80 - 81                       Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
eprubetă 

Volum (ml) Conc 
sol KI 
a/a+b 

Vol  
H2O2 

ml 

Timp 
t(s) 

Viteză 
v=1/∆t KI 

a 
H2O 
b 

1 6 0 1    

2 4 2 2/3    

3 3 3 ½    

4 2 4 1/3    

5, 6    câte 5 
ml în 
fiecare 
eprubetă 

  

7, 8      

 
În alte patru eprubete se introduc câte 5 ml de soluție de apă oxigenată și câte 1 ml soluție de amidon. 
Se efectuează reacțiile chimice și se măsoară timpul până la apariția culorii albastru. Se introduce conținutul 
eprubetei 5 cu apă oxigenată în prima eprubetă cu iodură de potasiu, se măsoară timpul până la apariția 
culorii albastru. Se repetă experiența cu eprubetele 2-6, 3-7 și 4-8. Se notează timpul în tabel. 

 Completați tabelul, calculând viteza reacției. 

 Ce observați 
Concluzie: Viteza de reacție crește cu creșterea concentrația în iodură 
 
– grupul de “experți 3” va efectua următoarea activitate 
 
Fișa de lucru 3 
Vom examina pentru sistemul iodură I- - apă oxigenată H2O2. 

2KI + H2O2 + 2HCl  2KCl + I2 + 2H2O 
 
Dependența vitezei de reacție de concentrația în H2O2. 
 
Se pregătesc în patru eprubete soluții de apă oxigenată de concentrații diferite, conform datelor din tabelul 2. 
 

Nr. 
eprubetă 

Volum (ml) Conc 
sol 
H2O2 
a/a+b 

Vol  
KI 
ml 

Timp 
t(s) 

Viteză 
v=1/∆t H2O2 

a 
H2O 
b 

1 6 0 1    

2 4 2 2/3    

3 3 3 ½    

4 2 4 1/3    

5, 6    câte 5 
ml în 
fiecare 
eprubetă 

  

7, 8      

 
În fiecare din aceste eprubete se adaugă câte 1 ml soluție de amidon 
În alte patru eprubete se introduc câte 5 ml de soluție de iodură de potasiu. Se introduce conținutul eprubetei 
5 cu iodură de potasiu în prima eprubetă cu apă oxigenată, se măsoară timpul până la apariția culorii 
albastru. Se repetă experiența cu eprubetele 2-6, 3-7 și 4-8. Se notează timpul în tabel. 
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 Completați tabelul, calculând viteza reacției. 

 Ce observați? 
Concluzie: Viteza de reacție crește cu creșterea concentrația în apă oxigenată. 
 
 
– grupul de “experți 4” calculează viteza de reacție pentru date experimentale date 
 
Se știe că viteza reprezintă variația concentrației în unitatea de timp 
v=∆c/∆t 
Deci pentru calculul vitezei se folosește relația  
V=1/∆t 

 Pentru datele din tabelul 3, calculați viteza de reacție 

Timp 
t(s) 

Viteză 
v=1/∆t 

7, 5  

7, 9  

8, 4  

9  

9, 4  

9, 9  

 
Menționez că grupul de “experți 4” este alcătuit din elevi care necesită activitate remedială, de aceea 
sarcina lor de lucru este simplificată față de a celorlalte grupuri. 
 
După  ce au efectuat activitățile, experții se întorc în grupurile lor și explică colegilor ceea ce au realizat.  
Prin activitate frontală, se fixează întregul conținut învățat.  

 

 
 

 
 
 

Am aplicat aceste metode în cadrul orelor de 
geografie la clasa a XI a, având ca teme de 
dezbatere “Resursele umane și dezvoltarea” - 
metoda pălăriilor gânditoare și “Evoluții 
demografice contemporane. Diferențieri 
regionale” - metoda cubului . 
 

METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE  
Clasa a XI a 

Tema: “Resursele umane și dezvoltarea” 
Prin conținutul lecției elevii pot face o comparație 

între țările cu nivel ridicat de dezvoltare și cele în curs 
de dezvoltare sau subdezvoltate din punctul de 
vedere al resurselor umane. Putem trata astfel 
probleme legate de elementele cantitative ale 
populației (număr, evoluție numerică, repartiție 
geografică, densitate, spor natural), de structură și 
pregătire profesională (evidențiind decalajele ce se 
impun în țările subdezvoltate între ponderea diferitelor 
ocupații profesionale în rândul femeilor și bărbaților, 
gradul de pregătire a resurselor umane sau 

PĂLĂRIILE GÂNDITOARE ȘI CUBUL –  
METODE FOLOSITE ÎN ACTIVITATEA LA CLASĂ 

METODE INTERACTIVE DE ÎNVĂȚARE – 
METODA MOZAIC ÎN STUDIUL CHIMIEI 

Profesor dr. Lucica Viorica ABABEI,  
Casa Corpului Didactic Giurgiu 
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diferențierile foarte mari în cazul domeniilor de 
activitate), de elemente psihologice și sociale, sau 
legate de indicele de dezvoltare umană. 

Cu foarte mare atenție am pregătit ora pentru a 
stimula gândirea critică a elevilor. Pe baza 
informațiilor primate, pe rând, elevi ai clasei își asumă 
unul din următoarele roluri, rezolvând sarcinile 
primate. Mai întâi am prezentat rolul fiecărei pălării iar 
elevii au fost rugați să-și aleagă una dintre acestea. 
Clasa a avut ca temă pentru acasă o pregătire 
suplimentară, pregătire ce a constat în culegerea 
informațiilor din manual, din surse menționate de pe 
internet, lecturarea unor materiale suplimentare puse 
la dispoziție de către profesor. 

 
Rolul celor șase pălării este următorul: 

1. Pălăria albă va prezenta informații clare 
despre subiectul menționat și anume 
resursele umane și dezvoltarea (ce sunt 
resursele umane, care este legătura dintre 
populație și dezvoltarea economică, 
dezvoltarea civilizației, a culturii); 

2. Pălăria galbenă – este cea care va oferi 
imaginea pozitivă- Purtătorul pălăriei 
galbene va descrie raportul dintre populație 
și dezvoltarea economică în țările 
dezvoltate; 

3. Pălăria roșie – va oferi o perspectivă 
emoțională a faptelor. Astfel elevul care 
alege această pălărie va aborda probleme 
legate de pregătirea femeilor în anumite 
domenii de activitate, sau accesul la 
educația a acestora în anumite comunități 
sau în statele subdezvoltate;  

4. Pălăria verde - este cea care oferă o 
perspectivă creativă asupra problemelor. 
Sarcina elevului va fi următoarea: Să 
identifice trei soluții care contribuie la 
ridicarea nivelului de trai al comunității sale; 

5. Pălăria albastră - este ce care semnifică 
gândirea speculativă, astfel sarcina de lucru 
va fi următoarea: Ce consideri că ar duce la 
diminuarea decalajelor dintre țările 
dezvoltate și cele în curs de dezvoltare? 

6. Pălăria neagră - judecă faptele, prezintă 
erorile, este negativistă. Elevul care poartă 
pălăria neagră va prezenta următoarea 
situație: Care sunt factorii care conduc la un 
indice de dezvoltare umană scăzut pentru 
majoritatea țărilor din Africa? 

Se vor trage concluziile la final și se vor 
face completări pe marginea temei în 
discuție. 

 Sarcina cadrului didactic: coordonare, 
încurajare, gestionarea resurselor de timp 
și material, evidențierea răspunsurilor 
date; 

 Sarcina elevilor: competitivitate, gândire 
critică, capacitate de sinteză și elaborare 
de idei noi. 

 Aspecte analizate: munca individuală, 
spiritual critic al elevilor, ideile enunțate pe 
marginea temei, părerile personale ale 
elevilor cu privire la societatea 
omenească. 

 
METODA CUBULUI 

Clasa a XI-a 
Tema: “Evoluții demografice contemporane. 

Diferențieri regionale. ”La activitatea participă toți 
elevii clasei, aceștia au de realizat aceleași sarcini de 
lucru, sunt apreciate toate răspunsurile. Se dezvoltă o 
atitudine pozitivă față de studiul disciplinei, este 
încurajat studiul individual, lectura, importanța 
dezvoltării unei atitudini pozitive față de cunoașterea 
istoriei și geografiei, de realizare a conexiunilor între 
acestea, a importanței dezvoltării culturii generale. 

Fiecare elev va avea de rezolvat cerințele pentru 
cele 6 fete ale unui cub.  

Pe postituri va trece răspunsul fiecărei cerințe, 
având un timp de lucru de 3-5 minute pentru fiecare 
rezolvare. După rezolvarea acestora, fiecare 
participant din clasă va lipi pe foile de flipchart (afișate 
pe pereții clasei) răspunsurile sale.  
Cele 6 foi utilizate sunt fețele cubului și cuprind 
următoarele instrucțiuni:  
Descrie ! “Ce înțelegi prin explozie demografică?”  
Compară: Cum se manifestă creșterea populației în 
țările dezvoltate cu cea din țările subdezvoltate!  
Asociază! Care sunt cauzele și condițiile principale 
pe care le asociezi creșterii numărului de locuitori?  
Analizează harta din manual și identifică trei regiuni 
cu o creștere semnificativă a numărului de locuitori și 
trei regiuni unde creșterea populației este redusă. 
Utilizează și hărțile din atlas pentru identificarea 
regiunilor.  
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Aplică! Pe baza cunoștințelor însușite in lecția 
prezentă dar și a cunoștințelor anterioare cum explici 
consecințele creșterii populației la nivel mondial.  

Argumentează! Exprimă-ți, în câteva rânduri, 
părerea personală despre fenomenul exploziei 
demografice.  
După această etapă elevii sunt invitați de către 
profesor să viziteze expoziția.  
- Sarcina cadrului didactic:  
 organizarea activității, împărțirea sarcinilor, 
verificarea temei și corectarea greșelilor, prezentarea 
acțiunilor ce urmează a fi desfășurate de către elevi, 
de motivare a elevilor, de încurajare pentru 
participarea tuturor de a oferi răspunsuri corecte. 
- Sarcina elevilor:  
de a participa la rezolvarea activităților de lucru, de a 
formula răspunsuri clare și corecte, de a fi capabil să 

extragă informații dintr-un text dat, de a găsi soluții 
spre a rezolva sarcina dată. 
- Aspecte analizate:  

 
Răspunsurile date, părerile personale cu privire la o 
anumită temă, cum aplică cunoștințele asimilate 
anterior (lucrul cu harta, cu manualul, coerența în 
exprimare), interesul față de disciplină și tema lecției, 
empatia față de colegi. 
 

 
 

 

Pot fi în ipostaza lui Sisif și să urc în vârful 
dealului un bolovan (a se citi – lectura este egală cu 
alfabetizarea, adică a ști să citești) care iremediabil 
cade mereu din cauza gravitației (a se citi – nu pot, nu 
vreau). Elevii sunt captivi într-o sferă a pasivități față 
de lectură: citesc ceea ce li se impune, citesc ce 
citesc alții, citesc cu greutate, nu le place să citească, 
nu citesc mult, nu înțeleg ceea ce citesc. Faptul că 
trebuie să citească niște tipuri de texte pe baza cărora 
vor da un examen îi face pe ei să nu mai vadă că 
lectura oferă plăcere și nu cred că le poate folosi la 
ceva.  

Pot fi în ipostaza lui Arhimede și să găsesc un 
punct de sprijin pentru a muta Pământul din loc (a se 
citi - lectura garantează învățarea). Elevii mimează 
gestul de a trece prin text și cred că înțelegerea lui va 
fi automată. Elevul este preocupat să termine textul 
cât mai repede cu putință și nu dialoghează cu textul 
pentru a-și crea propria opinie despre mesajul 
textului. 

Dar… eu sunt doar un profesor (a se citi - 
dorința de a citi, de a fi citit, de a-i stimula pe copii, de 
a găsi în permanență noi strategii și metode care să îi 
incite la lectură). 

Această generație de elevi este înconjurată de 
calculatoare, telefoane celulare, jocuri video și alte 

minuni 
digitale. 
Această 
expunere 
constantă 
a 
schimbat 
calea prin 
care ei înțeleg, interacționează și folosesc informația. 
Elevii sunt digital natives, ei au ajuns să gândească 
diferit - și nu mai prost, ci doar altfel: interactiv, ludic, 
depășind granițele cunoscute, adică într-o manieră 
interdisciplinară, mai puțin sistematică în sensul 
tradițional al cuvântului, nerespectând în mod necesar 
ierarhiile consacrate dar procedând mai mereu cu 
creativitate. În ei sunt ascunși niște cititori. Eu trebuie 
să-i scot la lumină pe aceștia, când au un text în față, 
să-i provoc la un joc între text și cititor, la un schimb 
de replici între eu textul, eu cititorul.  
Cititul devine o reconstruire a sensului, iar această 
operație se realizează conectând întotdeauna 
cuvintele și informațiile din text cu informațiile și 
competențele dobândite anterior. Cititul devine, astfel, 
un proces interactiv între text și cititor.

  

Profesor Niculae Marius MARA 
Liceul Tehnologic “Ion Barbu” Giurgiu 
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“Muzica este graiul sufletului, este limbajul cel mai 

sublim al spitritului uman.” 
George Călinescu 

 
Napoleon Bonaparte spunea că, dintre toate 

artele, muzica are influența cea mai directă și 
puternică asupra psihicului, fiind parte integrantă a 
existenței umane. Într-adevăr, muzică ne însoțește 
de-a lungul întregii noastre vieți, indiferent dacă 
suntem sau nu conștienți de această realitate. 

Dragostea 
copilului pentru 
muzica începe 
deseori cu 
anumite 
cântecele de 
adormit sau rime 
pe care mama i 
le spune când 
copilul e în 
pătuț. Pe 
măsură ce ei 
cresc, muzica 
joacă în 

continuare un rol important în fiecare etapă a 
educației lor.  

Cântatul la un instrument solicită zonele 
funcționale ale creierului și ajută la îmbunătățirea 
abilităților motorii. 
Copiii mici învață bine prin intermediul repetiției. 
  Nu există un exemplu mai bun al puterii repetiției 
decât muzica. Pentru a cânta la un instrument 
muzical, este nevoie de mult exercițiu. Îi ajută de 
asemenea să-și îmbunătățească coordonarea 
mână/ochi sau a abilitaților motorii. Utilizarea unui 
instrument este în mare parte o știință. Trebuie sa știi 
ce se întâmplă înăuntru și cum funcționează. 
Muzica îi ajută pe copii să înțeleagă mai bine 
subiectele școlare de bază iar efectele ei se pot 
observa și în alte aspecte ale dezvoltării lor. 
  Impactul pozitiv pe care îl are asupra stimei de 
sine și a nivelului de interacțiune socială este crucial. 
Când elevii sunt implicați în programe muzicale, între 
ei se formează o legatură bazată pe un interes 
comun. Această legatură îi ajută să-și formeze 

caracterul. O mulțime de studii au arătat faptul că 
elevii implicați în artă au note mai bune la școală față 
de cei care nu se implică muzica având un efect 
foarte bun asupra memoriei, o dezvoltă și o 
îmbunătățește.  

De asemenea oamenii de știință au scris despre 
efectele miraculoase ale muzicii clasice asupra 
oamenilor. Pentru a avea o memorie bună trebuie sa 
asculți, “Anotimpurile” de Vivaldi, pentru calmarea 
durerilor de cap este recomandat să asculți, 
“Rapsodiile Ungare” de Liszt, iar muzica lui Mozart 
are un efect foarte bun asupra minții. 

Vorbind simplist, copiii învață că prin exercițiu 
regulat (studiu) poți să obții rezultate bune. 
Rezultatele sunt tangibile și evidente pentru un copil 
și îl motivează să depună mai mult efort și în alte 
aspecte ale vieții sale. 

La nivel de dezvoltare, muzica întărește creșterea 
intelectuală printr-o vastă arie de canale psihomotorii. 
Cântatul la un instrument presupune existența unui 
ciclu. Vezi muzica pe o pagina, iți simți mâinile și fața 
manipulând instrumentul, urechile tale aud ceea ce tu 
produci raportat la sunetul combinat, iar ciclul se 
repetă. Pe măsură ce se repeta acest ciclu, sunt 
solicitate diferite părți ale creierului. Copilul începe 
dintr-o dată să audă ceea ce este pe pagină. Copilul 
care are probleme cu numerele se bazează deseori 
pe memorie. Deoarece muzica este un eveniment 
temporal, elevii au sentimentul că sunt proprietarii ei. 
Spre deosebire de alte funcții, cum ar fi vorbitul, care 
sunt centrate pe anumite părți ale creierului, muzica 
are legătură cu toate zonele funcționale ale creierului. 
Suntem cu toții creați la fel ca o piesă muzicală. 

Ritmul, sunetul, 
sincronizarea. 
Toate sunt în 
noi și fac parte 
din tot ceea ce 
facem. Ceva 
care să dureze 
în timp. Părinții 
nu ar trebui să 
subestimeze 
rolul important 
pe care îl joacă 
artele în 

educația copilului lor. 
Muzica, alături de alte arte, reprezintă o componentă 
importantă pentru copii, de la cei mai mici până la 
liceeni sau studenți.

 
 
  

MUZICA ȘI ROLUL EI ÎN DEZVOLTAREA COPIILOR 

Prof. Mihai BICĂ,  
Inspector școlar I.S.J. Giurgiu 

Profesor Dragoș BICĂ,  
Școala de Muzică Victor Karpis Giurgiu 
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În perioada 22-26 mai 2017, am participat 

împreună cu patru colegi, profesori la Școala 
Gimnazială Nr.10, Giurgiu, la Cursul de formare ”ICT 
for Teaching and Learning” – ”TIC pentru predare și 
învățare”, furnizat de Compania Esmovia, din 
Valencia, Spania, specializată în proiecte de 
mobilitate în domeniul educațional, pentru studenți și 
profesori. Finanțarea cursului a fost realizată printr-un 
grant obținut de școală, de la Comisia Europeană, 
prin aprobarea proiectului Erasmus+ K1 ”Profesor 
pentru școala viitorului”. 

 
Printre obiectivele acestui curs s-au aflat : 
1. Înzestrarea profesorilor cu idei practice pentru 

felul în care pot integra tehnologiile inovative în cadrul 
lecțiilor; 

2. Definirea utilizării TIC în educație; 
3. Integrarea social media în educație; 
4. Înzestrarea profesorilor cu strategii privind 

motivarea elevilor pentru a se implica în mod activ și 
constructiv în învățare, utilizând social media; 

5. Realizarea unui schimb de experiență între 
cadrele didactice participante, privind procesul de 
învățare colaborativă; 

6. Încurajarea utilizării cursurilor interactive 
(MOOC) în educație; 

7. Motivarea profesorilor de a deveni mai 
încrezători și mai competenți în crearea experiențelor 
interactive pentru elevi. 

 Cele cinci zile de curs au cuprins activități variate prin 
care: 

- s-au evidențiat avantajele și dezavantajele 
utilizării TIC, a site-urilor de socializare și a 
blogurilor, a resurselor multimedia, în timpul 
activității instructiv-educative,  

- s-au prezentat diverse modalități de integrare 
a instrumentelor TIC în procesul de predare, 
învățare, evaluare,  

- s-au familiarizat cursanții cu numeroase 
aplicații și instrumente Google sau de pe 
Internet, menite să optimizeze activitatea de 
învățare a elevilor,  

- s-a prezentat modul în care se poate realiza 
un site web,  

- s-a vizitat o unitate școlară recunoscută pentru 
calitatea serviciilor educaționale oferite și 
pentru metodele și practicile inovative utilizate 
la clasă. 

  Majoritatea aplicațiilor și a instrumentelor 
prezentate ne-au surprins și ne-au stârnit dorința de a 
le aplica la clasă, deoarece, prin caracterul lor 
inovativ, nu numai că se vor integra foarte bine în 
lecții, sporindu-le eficiența, dar vor reprezenta și 
elemente de noutate pentru elevi, crescând 
atractivitatea și interactivitatea acestora. 

O astfel de aplicație este Plickers, care poate fi 
utilizată gratuit și cu mare succes în evaluarea 
digitală. Printre avantajele utilizării ei se pot menționa: 

- realizează economie de timp, atât pentru 
profesor, cât și pentru elev, deoarece 
aplicarea și prelucrarea testului durează 10-15 
minute;  

- același test poate fi aplicat la clase diferite sau 
poate fi ușor modificat, fiecare item putând fi 
editat; 

- feed-back-ul este imediat, elevii aflând 
rezultatele chiar după terminarea testului; 

- profesorul și elevii află instantaneu punctele 
slabe și lacunele, deoarece pentru fiecare elev 
se evidențiază rezultatele corecte și cele 
greșite; 

- prelucrarea rezultatelor se face automat, la 
final generându-se o matrice itemi/elevi, 
exprimându-se în procente nivelul de realizare 
a unei sarcini de lucru și a unui obiectiv de 
evaluare; 

- elevii sunt foarte atrași de acest tip de 
evaluare. Luând-o ca pe un joc, le dispare 
tracul avut, în general, înaintea testelor și le 
crește dorința de a obține punctaje cât mai 
mari. 

 Pentru a utiliza această aplicație, cadrul didactic 
trebuie să urmeze două etape: 
I. etapa de pregătire, cu următorii pași: 

1. se accesează site-ul www.plickers.com, și se 
creează un cont, prin care se poate accesa 
aplicația de pe un computer; 

APLICAȚIA PLICKERS - PENTRU ȘCOALA VIITORULUI 

Profesor înv. primar: Nicoleta DUMITRU  
Școala Gimnazială nr. 10, Giurgiu 
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2. se descarcă aplicația Plickers din Google Play 
sau App Store, pe un smartphone sau pe o 
tabletă; 

3. se introduc elevii într-o clasă virtuală; 
4. se formulează testul sau testele de tip grilă, ce 

pot cuprinde itemi cu alegere multiplă sau de 
tipul adevărat / fals. În această etapă 
profesorul își formulează întrebările, numărul 
de răspunsuri, tipul de răspunsuri, poate 
adăuga imagini pe baza cărora va formula 
întrebările și, desigur, selectează varianta 
corectă de răspuns. Toate testele sunt stocate 
în biblioteca virtuală de pe site.  

5. se generează și se printează cartonașele 
plickers, fiecărui elev asociindu-se un cartonaș 
cu o formă unică, acesta putând fi reutilizat și 
la alte teste. 

II. etapa de aplicare: 
1. pentru aplicarea testului este nevoie de un 

computer, conectat la un videoproiector, un 
smartphone și acces la Internet; 

2. se accesează aplicația de pe calculator și pe 
smartphone;  

3. se identifică testul și clasa la care se aplică; 
4. se aplică testul, item după item, proiectat pe 

ecran sau pe tabla albă; 
5. cu telefonul, se scanează cartonașele pe care 

elevii le ridică după fiecare întrebare, aplicația 

marcând răspunsul fiecărui elev printr-o bifă 
apărută la numele lui, pe ecran; 

6. după ultima întrebare, printr-o singură 
comandă, pe calculator, se generează,, 
scorul”- grila cu rezultatele elevilor sau 
matricea itemi / elevi. Tabelul cu rezultatele 
elevilor este arhivat în cadrul aplicației și poate 
fi accesat ulterior prin indicarea clasei și a 
datei la care a fost dat testul. 

Aplicația poate fi utilizată și în cadrul unor activități pe 
echipe, în organizarea unor concursuri și, în acest 
caz, se introduc numele echipelor în locul numelor 
elevilor, celelalte etape fiind identice. 

 
Datorită numeroaselor avantaje pe care le prezintă, 
utilizez foarte des această aplicație, în evaluarea 
formativă, și vă recomand să o încercați. Elevii vor fi 
încântați și nu vor mai fi stresați din cauza testelor. 

 
 

 
 

 
Preocuparea constantă a școlii noastre este aceea 

de a crește nivelul de pregătire și formare a 
personalului didactic precum și îmbogățirea bazei 
materiale, concretizate prin desfășurarea proiectelor 
ERASMUS+ KA1 și KA2, prin activități de formare și 
de cooperare desfășurate în cadrul mobilităților 
europene, care au condus la îmbunătățirea calității 
actului educațional, dezvoltarea unui sistem 
informațional computerizat pentru și între toți 
partenerii educaționali, la modernizarea actului 
didactic, la organizarea creativă a predării si învățării.  

Școala Gimnazială nr. 10 Giurgiu a câștigat și 
derulează în anul școlar 2017-2018 proiectul de 

mobilitate în domeniul Educației Adulților ”A doua 
șansă-o provocare asumată” în cadrul Programului 
ERASMUS+ KA1, care are drept scop perfecționarea 
unui număr de 15 cadre didactice privind metodele de 
predare-învățare-evaluare și comunicare cu 
adulții/tinerii din programul ”A doua șansă''.  
  Programul “A doua șansă” reprezintă o alternativă 
de continuare și finalizare a studiilor obligatorii pentru 
persoanele care, din diverse motive, nu au reușit 
acest lucru, și care în prezent au depășit vârsta legală 
de școlarizare. Datorită particularităților legate de 
vârsta și nivelul diferit de cunoștințe pe care le dețin, 
cursanții, adulți și tineri, reprezintă o provocare pentru 
cadrele didactice care predau sau vor preda în acest 
program. Majoritatea cadrelor didactice care lucrează 
cu tinerii/adulții nu au beneficiat de cursuri de formare 
pentru programul ”A doua șansă” și nu au experiență 
în educația adulților.  

”A DOUA ȘANSĂ-O PROVOCARE ASUMATĂ!” 
PROIECT DE MOBILITATE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ADULȚILOR- 

 2017-1-RO01-KA104-036353 
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În prezent se impune îmbunătățirea bazei didactice 
(mai multe materiale didactice și auxiliare, reeditare 
ghiduri ADS), deoarece Metodologia de organizare, 
Programele școlare pentru toate disciplinele din 
trunchiul comun pentru nivelurile I-IV, Ghiduri pentru 
aplicarea programelor, Materiale auxiliare pentru 
cursanți există doar în format electronic pe site-ul 
Ministerului Educației și sunt greu accesibile pentru 
tinerii/adulții cuprinși în program.  

Toate acestea influențează calitatea actului de 
predare și duc la scăderea stimei de sine și a 
motivației cadrelor didactice, precum și la o slabă 
pregătire a cursanților care, la finalul cursurilor, nu 
sunt suficient de bine pregătiți pentru inserția pe piața 
muncii.  

De aceea prin proiectul ”A doua șansă - o 
provocare asumată” școala noastră urmărește 
dezvoltarea profesională a profesorilor pentru adulți 
care sunt agenți foarte importanți ai schimbării. 
Cursurile de formare la care vom participa vin în 
sprijinul profesorilor implicați în programul ”A doua 
șansă”, în încercările lor de a îndepărta barierele în 
calea participării la educație și de a crește calitatea 

educației pentru adulți prin mai buna motivare a 
acestora pentru învățare prin mijloace și metode 
specifice. 

Prin cursurile la care vor participa cadrele didactice 
vor dobândi o mai bună capacitate de reacție la 
diversitatea socială, adaptând stilurile de predare-
învățare-evaluare și comunicare, astfel încât să 
răspundă nevoilor persoanelor defavorizate, printr-o 
mai bună înțelegere a interconexiunilor dintre 
educația formală și non-formală. Vor învăța diverse 
strategii pentru a îmbunătăți metodele de predare; 
cum să utilizeze eficient metodele tradiționale și 
alternative de predare; cum să se pregătească de ore 
într-un mod mai creativ și interesant prin intermediul 
stimulării gândirii critice; cum să modifice orele 
tradiționale în ore care au la bază rezolvarea 
problemelor precum și avantajele beneficiilor lucrului 
în echipă.  

Prin tematica abordată la cursurile selectate 
cadrele didactice participante își vor îmbunătăți 
abilitățile, cunoștintele și competențele în vederea 
creșterii stimei de sine și a profilului lor ca educatori; 
își vor îmbunătăți capacitatea de a genera idei, de a 
găsi soluții creative, de a face față provocărilor 
profesionale și personale în munca cu adulții; își vor 
îmbunătăți flexibilitatea mentală, intuiția și capacitatea 
de a improviza, în scopul de a se adapta mai bine la 
mediul dinamic actual.  

Proiectul ”A doua șansă - o provocare asumată” va 
aduce o serie de avantaje școlii prin întărirea poziției 
acesteia în rândul comunității și a legăturii dintre 
școală și comunitate, dată fiind rezolvarea, de către 
școală, a unei probleme reale existente în comunitate, 
anume reeducarea adulților. 

Experiențele dobândite de către personalul 
didactic vor avea impactul scontat asupra tuturor 
componentelor actului educațional, în mod deosebit 
asupra elevilor, asupra celorlalte cadre didactice din 
scoală, precum și asupra scolii în general și vor 
permite îmbunătățirea și diversificarea metodelor și 
mijloacelor de predare – învățare - evaluare, folosind 
platforme educaționale și resurse web.

 

 

 

 
În perioada 25-29 iulie 2017, 6 cadre didactice de 

la Școala Gimnazială Nr. 10 Giurgiu, au participat la 

cursul ”New learning environments” furnizat de 
Centrul de formare eduKarjala, din Joensuu, 
Finlanda.  

Acesta a reprezentat cel de-al treilea flux de 
formare din cadrul proiectul KA1 ”Profesor pentru 
școala viitorului” care a făcut parte din programul 

”A DOUA ȘANSĂ-O PROVOCARE ASUMATĂ!” 
PROIECT DE MOBILITATE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ADULȚILOR- 

 2017-1-RO01-KA104-036353 
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Erasmus +, proiect pentru care școala a obținut 
finanțare europeană. 

Participarea cadrelor didactice la aceasta 
mobilitate a reprezentat unul dintre obiectivele 
proiectului, respectiv abilitarea acestora în ce privește 
utilizarea instrumentelor TIC în activitatea didactică, 
în vederea ameliorării și creșterii calității procesului de 
învățământ din școala noastră. 

În urma participării la acest curs, dar și a vizitelor 
desfășurate într-o școală primară, o școală secundară 
și într-un liceu din localitatea Joensuu, Finlanda, am 
putut înțelege care sunt condițiile care au determinat 
o creștere substanțială a nivelului de pregătire a 
elevilor finlandezi și cum poate învățământul finlandez 
să depășească pe cel din alte țări dezvoltate. 

În Finlanda reforma sistemului de învățământ a 
început în urmă cu mai bine de 40 de ani, dar în tot 
acest timp, metodele au fost permanent îmbunătățite 
și adaptate conform cerințelor societății aflate mereu 
în schimbare. Fiecare ministru nou venit în guvern nu 
a făcut altceva decât să continue munca celui 
dinainte, legea educației fiind una singură. 

Peste 99% din școli sunt publice, mai puțin de 80 
din întreaga țară fiind școli private (majoritatea fiind 

licee). 
Întregul sistem de învățământ este finanțat 100% 

de stat, profesorii sunt obligați să aibă masteratul, dar 
și acesta este subvenționat 100% de stat. 

Primul lucru care s-a decis prin Legea educației a 
fost ca școala elementară să fie formată din nouă 
clase. Este o școală finanțată de stat și care oferă 
tuturor copiilor educație gratuită, o școală obligatorie 
și disponibilă pentru toți, dar și o școală fără examene 
de admitere și fără taxe. 

Această țară consideră pur și simplu că absolut toți 
copiii trebuie să beneficieze de același tratament. 
Copiii cu dizabilități învață în școlile normale. Copiii cu 
cerințe educaționale speciale nu studiază la domiciliu, 
nu sunt excluși sau izolați în școli speciale, ci 
participă la ore în clase normale, indiferent dacă au 
handicapuri grave. 

Educația obligatorie este structurată pe două 
cicluri. În primii șase ani, un singur profesor predă 
toate disciplinele de învățământ, iar în ultimii trei ani 
disciplinele de învățământ sunt predate de profesori 
diferiți. 

Educația devine obligatorie în anul în care copilul 
împlinește șapte ani, dar există posibilitatea ca acesta 
să înceapă școala cu un an mai devreme sau cu un 
an mai târziu, în funcție de dezvoltarea sa 
intelectuală, stabilită printr-o serie de examinări. 
Părinții sau tutorii sunt notificați când copilul trebuie 
înscris la școală, iar dacă nu îndeplinesc această 

obligativitate nici după cea de-a doua notificare pot fi 
acuzați de neglijență. 

După terminarea celor nouă ani obligatorii, elevii 
au două opțiuni, fie școala secundară (care durează 
patru ani maximum – cu posibilitatea de completare în 
doi ani – și se încheie cu un examen național pe baza 
căruia se fac apoi admiterile în universități), fie 
educația vocațională (care durează doi sau trei ani în 
funcție de domeniul de studiu și al cărei scop este de 
a pregăti viitori muncitori calificați în diferite domenii; 
absolvenții școlilor vocaționale pot continua apoi cu 
studiile superioare în politehnici). Un aspect foarte 
important în cazul educației vocaționale este practica 
chiar la locul de muncă pentru care tânărul respectiv 
se pregătește.  
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După încheierea acestei etape de studii, fie în 

școala vocațională, fie în cea generală, tinerii pot 
aplica pentru admiterea într-o facultate. Sistemul 
educației superioare are două sectoare, universitățile 
și politehnicile. În plus, sistemul de educație finlandez 
permite cetățenilor finlandezi să își desăvârșească 
educația sau calificarea la orice vârstă 

Orele de curs sunt de 45 de minute, iar temele nu 
depășesc o jumătate de oră. Încă din școala primară, 
elevii pot alege să participe la diferite opționale în 
funcție de aptitudinile și de pasiunile lor. Materiile 
clasice, literatura, matematica etc. au fost înlocuite de 
domenii de interes mai larg: teme sau fenomene. 
Notele nu sunt publice și nu se discută în prezența 
altora. În majoritate cazurilor, evaluarea se realizează 
prin proiecte, care implică abilități de lucru în echipă. 

Finlandezii nu și-au propus niciodată să fie cei mai 
buni în domeniul educației. Tocmai de aceea, elevii, 

părinții sau profesorii nu se află într-o continuă goană 
după diplome, premii și merite. Scopul școlii este unul 
singur: acela de a-i ajuta pe toți copiii să reușească, 
nu doar pe unii dintre ei. În felul acesta nimeni nu se 
remarcă în mod deosebit, nimeni nu urmărește să 
submineze poziție celuilalt. 
 

Sala de clasă tradițională este deseori înlocuită cu 
alt gen de spații, elevii nemaifiind obligați să stea în 
bănci, să răspundă doar când sunt întrebați. Accentul 
este pus pe colaborarea dintre profesori și copii, 
aceștia din urmă fiind deseori organizați în grupuri 
mici ce vor avea de rezolvat anumite sarcini, 
urmărindu-se mai cu seamă dezvoltarea abilităților de 
comunicare. 

Totul, absolut totul este centrat pe dezvoltarea 
elevului. Astfel, atunci când s-au proiectat școlile, 
sălile de clasă, locurile de joacă etc., arhitecții au 
purtat în prealabil discuții cu profesorii și cu elevii. 

Filozofia finlandeză care a stat la baza 
schimbărilor din învățământ spune că ”orice copil, 
dacă îi sunt oferite mijloacele necesare progresului 
prin învățare, poate obține rezultate foarte bune”. 

 
 

 
 

În anul școlar 2016-2017, la Școala Gimnazială Nr. 
10 din Giurgiu s-au desfășurat activitățile proiectului 
Erasmus+ KA1, ”Profesor pentru școala viitorului”. 
Acest proiect a fost creat cu scopul de a forma 
profesori, în domeniul utilizării unor instrumente T.I.C. 
în activitatea didactică, în vederea creșterii calității 
procesului de învățământ din școala noastră.  

Astfel, un număr de 15 cadre didactice, de diferite 
specializări, și-au dezvoltat competențe de integrare 
și de utilizare a noilor tehnologii în activitatea școlară, 
în vederea creșterii atractivității lecțiilor, în 
concordanță cu tendințele școlii viitorului.  

Activitățile de formare au fost grupate în trei fluxuri, 
furnizori de formare fiind European Educational 

Circle (Letonia), Esmovia (Spania) și EduKarjala 
(Finlanda), centre cu o bogată tradiție în organizarea 
și desfășurarea de cursuri de pregătire pentru 
profesori din Europa, în cadrul programelor Comenius 
și Erasmus+ KA1. 

DISEMINAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ERASMUS+ KA1  
”PROFESOR PENTRU ȘCOALA VIITORULUI”  
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În perioada 25.07.2017-29.07.2017, șase cadre 
didactice de la școala noastră (prof. Stan Mariana, 
prof. Iancu Leontina Letiția, prof. Tălpeanu Mariana, 
prof. Bechir Maria, prof. înv. primar Părpălea Carmen 
și prof. înv. primar Udrea Cornelia) au participat la 
cursul de formare ”New learning envinronments. 
What kind of schools we should build in a 
future?”, care s-a desfășurat la Joensuu, în 
Finlanda, furnizor de formare fiind EduKarjala. 
EDUKARJALA este un centru de formare a cadrelor 
didactice pe programul Erasmus+ KA1, cu sediul în 
Lehmo, Finlanda, care realizează cursuri de pregătire 
pentru profesori și directori din întreaga lume. În 
principal, cursanții sunt profesori europeni, care aplică 
pentru obținerea grantului Erasmus+ KA1, necesar 
finanțării diverselor proiecte. 

Temele abordate de formatori au fost deosebit de 
atractive, stimulând curiozitatea și interesul 
participanților:  

 Prezentarea sistemului de învățământ 
finlandez. Prezentarea școlilor în care își 
desfășoară activitatea participanții la curs; 

 Vizitarea unor școli primare, gimnaziale și 
liceale moderne, cu dotări de ultimă 
generație, pentru a învăța cum să 
construim școli orientate spre viitor; 

 Rolul tehnologiilor moderne în educație, cu 
accent pe utilizarea anumitor programe și 
aplicații în lecții (Kahoot, Padlet, 
Todaysmeeting); 

 Vizitarea Parcului Natural Koli; 

 Prezentarea noilor tehnologii ale viitorului - 
utilizarea dronelor și a realității virtuale 3 D 
în procesul didactic.  

Sistemul de educație finlandez este o ”poveste” de 
succes, iar noi suntem recunoscători că am avut 
oportunitatea de a o afla. Școlile de stat reprezintă 

peste 99% din totalul școlilor finlandeze (există mai 
puțin de 80 de școli private în întreaga țară), iar opinia 
generală este că fiecare școală, în Finlanda, este o 
școală bună (nu există diferențe de nivel sau de dotări 
între școli, nu există școli slabe și școli de elită). 
Oricine poate păși într-o clasă, lecțiile sunt deschise 
(directorul poate refuza accesul, doar dacă are un 
motiv bine întemeiat). Cu toate acestea, nimeni nu 
vine. În Finlanda, populația achită două feluri de taxe: 
municipale și guvernamentale, iar municipalitatea are 
o mare autonomie. Aceasta utilizează taxele (pe care 
le strânge de la locuitori) și fondurile guvernamentale, 
pentru a organiza educația de bază, nivelurile de 
învățământ primar și secundar inferior. Profesorii sunt 
angajați de către municipalitate, nu de către guvernul 
finlandez. Municipalitatea decide curriculum-ul final și 
poate deschide sau închide școli. 
 

Sistemul de educație finlandez este structurat astfel: 
- 0-5 ani, îngrijirea și educarea timpurie a 

copilului; 
- 6 ani, educația pre-primară; 
- 7-16 ani, educația de bază (nivelurile primar, 

clasele I-VI și secundar inferior, clasele VI-IX), 
cu posibilitatea de a mai urma un an, 
suplimentar, pentru realizarea tuturor 
obiectivelor minimale, pentru formarea 
competențelor prevăzute; de aici, elevii pot 
alege fie nivelul de educație secundar superior 
(cu examen), fie școli vocaționale, 
profesionale; 

- 16/17-19/20 (3 ani), nivelul de educație 
secundar superior (clasele X-XII), la care se 
poate accede după un examen/școli 
vocaționale;  

- 19/20-22/23 (3 ani), cursuri universitare de 
licență/cursuri la Politehnică (3, 5-4 ani), 
pentru cei care au urmat școli vocaționale; 

- 22/23-24/25 (2 ani), cursuri universitare de 
masterat/master în Politehnică (1-1, 5 ani); 

- doctorat. 

DISEMINAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ERASMUS+ KA1  
”PROFESOR PENTRU ȘCOALA VIITORULUI”  

PROIECT DE MOBILITATE - EDUCAȚIE ȘCOLARĂ- 2016-1-RO01-KA101-023655 

Profesor Mariana STAN,  
Profesor înv. primar Carmen PĂRPĂLEA 

Școala Gimnazială Nr. 10, Giurgiu 
 

Continuare în pagina 51 
Urmare din pagina 49 

PROIECTE 
EDUCAȚIONALE 



Pagina 51 din 52                                                 Catedra 80 - 81                       Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

De remarcat este că, se poate accede, de la 
școlile vocaționale, la cele secundare superioare (și 
invers) și după Universitate, la Politehnică, pentru 
master (și invers), pe baza unor examene. 

Nu există testări naționale pentru niciun nivel de 
învățământ, corespunzător educației de bază (primii 9 
ani), nici măcar pentru certificatul final. Singurele 
evaluări naționale sunt la nivel de sistem și sunt 
efectuate de către Consiliul Național al Educației, pe 
un eșantion reprezentativ de școli și elevi. Aceste 
evaluări se efectuează la fiecare doi ani, la limba 
maternă și la matematică, iar la intervale de timp mai 
mari, pentru alte discipline de învățământ.  

Toți profesorii trebuie să aibă masteratul la 
universitate. Meseria de profesor pentru învățământul 
primar este una dintre cele mai populare profesii în 
câmpul academic, iar universitățile au cele mai bune 
programe de pregătire profesională, pentru această 
categorie. De aceea, la admitere pot fi și 11 pe loc, 
comparativ cu profesia de medic, cu 8 candidați pe un 
loc. Salariul unui profesor este între 3000 și 4000 de 
Euro pe lună, în funcție de vechime și de numărul de 
ore pe care îl au în plus. Pentru un salariu maxim, 
profesorii pot preda, de exemplu: 

- 16 ore pe săptămână, dacă sunt profesori de 
limbă maternă; 

- 19 ore pe săptămână, dacă sunt profesori de 
limbi moderne; 

- 21 de ore pe săptămână, dacă sunt profesori 
de matematică; 

- 23 de ore pe săptămână, dacă sunt profesori 
de educație fizică; 

La acestea, se adaugă trei ore pe săptămână, 
pentru cooperarea cu familia, pentru colaborarea cu 
alți profesori etc. 

Cursurile, activitățile în echipă, lucrul pe 
platformele de învățare, vizitele întreprinse ne-au 
impresionat foarte mult. Prin cursul ,,Noi medii de 
învățare. Ce fel de școli ar trebui să construim în 
viitor?”, furnizat de Centrul de formare EduKarjala 
din Finlanda, am dobândit informații privind: sistemul 
de educație finlandez, curriculum-ul viitorului, 
adaptarea școlii la nou, medii de învățare bazate pe 
utilizarea tehnologiilor moderne și am utilizat aplicații 
interactive pentru învățământul primar și secundar. Pe 
parcursul stagiului de formare, am făcut schimburi de 
experiență cu profesorii din școlile moderne primare, 
gimnaziale și liceale, pe care le-am vizitat, dar și cu 
ceilalți participanți la curs. 

 
Webografie: 
http://ulqr.mjt.lu/lnk/AEAANqPhRcUAAAAAAAAAAFulP5AAAP-
JO5gAAAAAAAVvlQBZf4R9tD_HAmQLS4eVpKAh3j6aogAFNnQ/
1/cuiZUo-93S-
S9rVmhjumvQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZHJvcGJveC5jb20vcy83ZWc
1N3Jod2piZGV3NDcvRklOTEFORCUyMHByZXNlbnRhdGlvbjEuc
GRmP2RsPTA

 
 

 
 

Deși se vorbește din ce în ce mai des despre 
generația actuală de absolvenți și posibilitățile pe care 
aceștia le au pentru un viitor mai stabil și sustenabil, 
cred cu convingere că aceasta este o generație 
responsabilă și bine pregătită pentru a dezvolta o 
carieră de succes în orice domeniu își propune să 
abordeze.  

Pentru a veni în sprijinul absolvenților, Colegiul 
Național ”Ion Maiorescu” - Giurgiu, a propus 
implementarea unui proiect de formare profesională 
care să le permită elevilor săi o experiență 

profesională inedită, cu beneficii lingvistice, sociale și 
profesionale. 
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Mediul social-economic din orașul Giurgiu, lipsa 
stagiilor de practică pentru acești elevi, numărul mic 
de firme IT din zonă și preocuparea școlii pentru a 
sprijini inserția absolvenților pe piața muncii a impus 
organizarea unui stagiu de formare, într-o țară 
europeană cu experiență în domeniu prin care elevii 
să fie sprijiniți să se perfecționeze din punct de 
vedere profesional, pentru a face față concurenței, 
dobândind competențe profesionale IT, lingvistice și 
sociale utile pe piața muncii. 

 
Astfel o echipă formată din cadre didactice ale 

Colegiului Național,, Ion Maiorescu” din Giurgiu a 
aplicat pentru un proiect Erasmus KA1 intitulat,, 
Dezvoltarea abilitățile practice în domeniul informaticii 
prin mobilități și creșterea șanselor de angajare 
pentru elevi” care le permite elevilor din ciclul superior 
al liceului să participe la stagii de formare într-o țară 
europeană cu experiență în acest domeniu. Proiectul 
fiind admis liceul a putut beneficia de un grant 
Erasmus în anul școlar 2017-2018 care le-a facilitat 
elevilor de la clasele a XII-a, matematică-informatică 
să participe la un program de formare profesională în 
domeniul IT în Portugalia timp de 3 săptămâni. 

 
Pentru a participa la acest proiect, s-au înscris 40 

de elevi pentru două fluxuri. Primul flux de 20 de elevi 
s-a derulat în perioada 06-24.11.2017, în Lisabona, 
Portugalia, iar cel de-al doilea flux de 20 de elevi 
urmează să aibă loc în perioada 26.02-16.03.2018, în 
aceeași locație.  

 
De-a lungul acestui proiect elevii își valorifică 

cunoștințele teoretice și își consolidează 
competențele prin orele de practică folosind mijloace 
IT moderne, limbajul de specialitate și comunicare in 
limba engleză, dobândind și consolidând 
competențele tehnice și lingvistice pentru a realiza 
pagini și design WEB folosind anumite tehnici într-un 
mediu nou, cu standarde și criterii europene. 

 
Partenerul din acest proiect, CINEL- CENTRO 
FORMACAO ELECTRONICA, asigură calitatea 
activităților desfășurate datorită experienței și a 
ceritificărilor recunoscute și principiilor ECVET 
utilizate, fapt care va permite validarea și 
recunoașterea competențelor dobândite, de cursanți, 
în așa fel încât acestea să sprijine și să favorizeze 
inserția profesională și traseul profesional al 
participanților. Dupa terminarea cursului, în urma unei 
testări, participanții au primit diplome de atestare. 

Rezultatele finale cât și produsele elevilor pot fi 
urmărite atât pe site-ul proiectului cât și pe cel al 
colegiului și pot fi folosite ca materiale auxiliare sau 
exemple de bune practici. O bună și eficientă 
diseminare a acestui proiect va sta la baza 
următoarelor activități ale școlii și va constitui o 
motivație pentru alți elevi să experimenteze astfel de 
stagii de formare.  

 
Impactul acestui proiect va conduce către o mai 

bună eficientizarea orelor de pregătire practică, o 
deschidere mai largă atât a elevilor cât și a cadrelor 
didactice pentru stagii de formare în străinătate și nu 
in ultimul rând internaționalizarea calității în educație 
și adaptarea ofertei educaționale a școlii la cerințele 
actuale ale comunității. 
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