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Am conceput activitatea desfășurată cu preșcolarii 
grupei cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri 
pornind de la dorința acestora de a juca rolul soldaților 
participanți la paradă.  

Obiectivele activității au fost: 

• Să cunoască elemente ale mediului social și 
cultural, poziționând elementul uman ca parte 
integrantă a mediului; 

• Să comunice idei, și impresii pe baza celor 
observate; 

• Să trăiască sentimente de mândrie și prețuire a 
portului popular; 

• Să descrie și să identifice elemente locale specifice 
țării noastre și al zonei în care locuiește (așezare 
geografică, obiective socio-culturale și istorice); 

• Să trăiască în relațiile cu cei din jur stări afective, 
să manifeste prietenie, toleranță, armonie; 

• Să exprime sentimente de mândrie și prețuire a 
istoriei neamului românesc; 

• Să asculte și să recunoască fragmente din creații 
muzicale naționale corespunzătoare vârstei 
preșcolare; 

• Să asocieze mișcările și pașii de dans specifice 
cântecului audiat; 

• Să-și formeze o ținută corporală corectă; 

• Să perceapă comportamentele spațio-temporale, 
ritm, durată, distanță. 

 Pentru atingerea obiectivelor propuse am selectat 
metode și mijloace variate de realizare cum ar fi: 
povestirea, conversația, observarea spontană și dirijată, 
explicația, demonstrarea, exercițiul, problematizarea, 
învățarea prin descoperire. 
Preșcolarii au vizionat un DVD unde au văzut costumul 
popular tradițional, cum este creat, părțile componente ale 
acestuia. Totodată au observat din ce este compus 
costumul soldaților.  

Cu ajutorul imaginilor reprezentative am explicat 
preșcolarilor, ținând cont de particularitățile vârstei, motivul 
și însemnătatea efectuării Marii Uniri pentru toți românii.  

Activitatea dedicată Centenarului a fost concepută 
având la bază jocul de rol. 

Ambientul a fost aranjat și decorat în concordanță 
cu tema 
propusă. 

Astfel, 
preșcolarii, au 
fost împărțiți în 
două grupe, 
soldați și 
spectatori. La 
activitate au 
fost invitați și 
părinții care au 
îngroșat 
rândurile 
spectatorilor.  

Pe ritm 
de marș, 
preșcolarii 
soldați, au 
defilat prin fața 
spectatorilor. 
Au fost însoțiți 
de aplauze și 
aprecieri.  

La final 
soldații și 
spectatorii s-au 
reunit sub 
același drapel, 
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au recitat poezii dedicate soldaților căzuți la datorie și au 
intonat cântece istorice.  

Pe tot parcursul perioadei de desfășurare a 
acestei activități, nu am neglijat latura socio-afectivă, 
încercând să le transmit copiilor cât mai multe aspecte 
legate de trăsăturile morale ale poporului român, să scot 
în evidență hărnicia, curajul, înțelepciunea, dragostea de 
patrie și vitejia cu care acesta a fost înzestrat. 

Nici obiectivele educației estetice nu au fost 
neglijate. Am urmărit să le ofer copiilor prilejul de a 
percepe împreună armonia îmbinării culorilor și modelelor 
specifice costumelor populare. Copiii au îmbrăcat astfel 
de costume la jocul de rol.  

Preșcolarii au înțeles foarte bine emoția și bucuria 
cu care soldații români defilează la parade.  

Preșcolarii și părinții au fost încântați de activitatea 
desfășurată.  

Doresc să menționez implicarea deosebită a 
părinților copiilor care ne-au susținut în mod real obiectivele 
propuse, atât ca furnizori de materiale cât și în implicarea 
lor directă la desfășurarea activităților.  

Discuțiile tematice cu aceștia ne-au oferit date 
prețioase despre interesele copiilor exprimate în familie, 
acestea putând fi fructificate la grădiniță prin activități care 
să le ofere răspunsuri la ceea ce-i preocupă, la ceea ce-ar 
dori să știe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

„Copilul râde:”Înțelepciunea şi iubirea mea e 
jocul!’’;”Tânărul cântă:”Jocul şi înţelepciunea mea-i 

cântecul’’;”Bătrânul tace:”Iubirea şi jocul meu e-
nţelepciunea!’’ Lucian Blaga („Trei fete’’) 

 
Trăsăturile de personalitate, aptitudini, 

deprinderi, interese, aspirații, caracter, temperament se 
exprimă prin comportament. Activitatea ludică constituie 
modalitatea perfectă prin care se pot evidenția aceste 
caracteristici, putându-se exersa și dezvolta cu ajutorul 
jocului, datorită receptivității sporite din punct de vedere al 
mobilității, flexibilității psihice, care permit o achiziție 
însemnată de potențialități specific umane.  

Ursula Șchiopu spunea : "Activitatea ludică 
furnizează informații importante privind psihodiagnoza 
inteligenței".  

Scopul şi obiectivele cercetării 
Scopul cercetării a fost acela de a afla care sunt 
rezultatele, din punct de vedere al evoluţiei caracteriale, la 
preşcolarii asupra cărora s-a intervenit voit prin joc şi 
elaborarea unei selecţii de jocuri de stimulare a caracterului 
într-o manieră pozitivă acceptată de societate. 
Obiectivele cercetării: 

• Identificarea eventualelor probleme, direcţii greşite 
apărute în dezvoltarea caracterială a preşcolarilor; 

• Identificarea şi aplicarea unui set de jocuri ce dezvoltă 
caracterul; 

• Cuantificarea rezultatelor aplicării jocurilor în 
manifestările caracteriale ale preşcolarilor; 

• Elaborarea unei culegeri de jocuri ce dezvoltă caracterul 
preşcolarilor. 

Descrierea metodei  
În vederea cercetării problemei intuite, s-a folosit 

metoda experimentului. Pe un eşantion de 10 preşcolari cu 
vârste cuprinse între 4 şi 6 ani, ai grupei mijlocii”Piticii” de 
la Grădiniţa cu program prelungit”Dumbrava minunată” 
Giurgiu, s-a aplicat metoda experimentului. Cinci dintre 
copii au făcut parte din grupul martor, asupra cărora nu s-a 
iniţiat nici o influenţă, iar ceilalţi cinci preşcolari au fost 
supuşi experimentului. 

Prin evaluarea lor la începutul experimentului, au fost 
identificate gradele de însuşire a unor comportamente 
pozitive impuse de societate şi prin aceasta s-au identificat 
o serie de trăsături de caracter pe care preşcolarii le deţin. 

S-a acţionat apoi doar asupra a cinci dintre subiecţi 
prin aplicarea de jocuri care să corecteze comportamentele 
deficitare sau neînsuşite şi care să dezvolte trăsăturile 
caracteriale pozitive, observându-se reacţiile preşcolarilor 
pe parcursul a patru săptămâni. La sfârşitul acestei 
perioade, s-au înregistrat rezultatele măsurabile prin 
intermediul existenţei comportamentelor propuse spre 
achiziţie sau dezvoltare. 

Desfăşurarea experimentului 
Se aplică o serie de jocuri pe ambele grupuri de 

subiecţi observându-se existenţa unor serii de trăsături de 
caracter: generozitate, toleranţă, corectitudine, adevăr, 
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virtute, sinceritate, autocontrol, creativitate, ascultare, 
ordine, răbdare, manifestate în comportamentele urmărite. 

O altă serie de jocuri se aplică doar pe grupul de 
subiecţi aleşi pentru experiment, prin care se urmăreşte 
modificarea spre un sens pozitiv impus de regulile sociale, 
a manifestărilor caracteriale. 

Ultima serie de jocuri se aplică pe ambele grupuri de 
subiecţi observându-se modificarea trăsăturilor de caracter: 
generozitate, virtute, toleranţă, corectitudine, adevăr, 
sinceritate, autocontrol, creativitate, ascultare, ordine, 
răbdare manifestate în comportamentele urmărite. 

Comportamentele vor fi marcate cu Î pentru 
comportament însuşit; A pentru comportament absent; D 
pentru comportament în curs de dezvoltare. 
 

O ÎMBRĂŢIŞARE 

Subi- 

ectul 

Comportamentul urmărit 

sunt atenţi 

la cei din 

jurul lor 

manifestă 

compasiune faţă de 

cei mai slabi sau în 

nevoie 

manifestă 

generozitate 

faţă de 

aproapele său 

S1  D D D 

S2  Î D D 

S3  D Î D 

S4  D D A 

S5 A A A 

grup martor 

S6  D D D 

S7  Î Î D 

S8  Î D D 

S5  D D D 

S10 D D D 

 Cum ne jucăm?  
 Se lucrează cu 10 copii. 
 Copiii aşezaţi în cerc, stând pe covor, vor alege lucrând 
în echipă, propuneri pentru cel mai trist copil din grupă. Cel 
nominalizat va alege dacă să spună motivul supărării lui 
sau dimpotrivă. Pe rând fiecare îl va îmbrăţişa. Împreună 
vom căuta soluţii pentru problema celui trist. Apoi va urma 
un alt copil. Preponderent, acest joc se va desfăşura în 
cadrul întâlnirii de dimineaţă. 
Se urmăreşte dacă :  

• sunt atenţi la cei din jurul lor; prin existenţa acestui 
comportament se atestă existenţa următoarele 
trăsături de caracter: iniţiativă, sensibilitate. 

• manifestă compasiune faţă de cei mai slabi sau în 
nevoie; prin existenţa acestui comportament se atestă 
existenţa următoarelor trăsături de caracter: 
compasiune, respect. 

• manifestă generozitate faţă de aproapele său: prin 
existenţa acestui comportament se atestă existenţa 
următoarele trăsături de caracter - bunătate. 

PERSONAJE TRISTE 

Subi- 
ectul 

Comportamentul urmărit 

intuirea 
corectă a  
personajelor 
pozitive 

motivarea corectă 
a empatiei pentru 
personajele 
pozitive. 

muncesc în 
echipă 

S1 Î D Î 

S2 A D D 

S3 Î Î D 

S4 D Î D 

S5 D A A 

grup martor 

S6 Î D Î 

S7 D D Î 

S8 D D Î 

S9 Î Î Î 

S10 Î Î D 

Cum ne jucăm?  
Se lucrează cu 2-3 copii. 
Adultul aduce în faţa copiilor câteva cărţi de 

poveşti. Copiii împărţiţi pe două echipe trebuie să 
găsească pe rând titlul poveştii privind coperta, apoi să 
numească un personaj din povestea respectivă care a 
trecut printr-o întâmplare neplăcută: săracul cocoş, biata 
Cenuşăreasă, motivându-şi empatia pentru aceste 
personaje şi câştigând astfel echipa care obţine mai multe 
puncte. Copiii vor fi apreciaţi pentru răspunsurile date și 
aplaudaţi.  
Se urmăreşte dacă :  

• intuiesc corect personajele pozitive; prin existenţa 
acestui comportament se atestă existenţa 
următoarelor trăsături de caracter: generozitate, 
virtute, toleranţă, corectitudine. 

• motivează corect empatia pentru personajele 
pozitive; prin existenţa acestui comportament se 
atestă existenţa următoarelor trăsături de caracter: 
adevăr, virtute, sinceritate, autocontrol, creativitate. 

• muncesc în echipă; prin existenţa acestui 
comportament se atestă existenţa următoarelor 
trăsături de caracter: ascultare, ordine, toleranţă, 
răbdare.  

   
  SĂ ÎMPĂRŢIM 

Subi- 

ectul 

Comportamentul urmărit 

împart cu uşurinţă 

jucăria 

îşi aşteaptă 

rândul 

respectă regulile 

impuse 

S1 Î D Î 

S2 D A A 

S3 Î D D 

S4 D D D 

S5 A A A 

grup martor  

S6 D Î Î 

S7 Î Î D 

S8 D D D 

S9 D Î Î 

S10 Î D D 

  Cum ne jucăm?  
  Se lucrează cu 3-4 copii. 
 
 „Copii, astăzi de dimineață, Zâna Jucăriilor v-a adus un 
trenuleţ. Pentru că este doar unul, o să vă jucaţi pe rând. 
Când timpul de joc a expirat, eu o să vă anunţ prin clopoţel. 
Atunci, este rândul altui copil să se joace.” 

Copiii sunt apreciați, aplaudaţi pentru răbdarea lor. 
Se urmăreşte dacă:  
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• copiii împart cu uşurinţă jucăria; prin existenţa acestui 
comportament se atestă existenţa următoarelor 
trăsături de caracter: generozitate, dărnicie. 

• copiii îşi aşteaptă rândul; prin existenţa acestui 
comportament se atestă existenţa următoarelor 
trăsături de caracter: răbdare, temperare, cumpătare. 

• copiii respectă regulile impuse, prin existenţa acestui 
comportament se atestă existenţa următoarelor 
trăsături de caracter: ordine, virtute, disponibilitate. 

Joc exerciţiu 
 
TURMA ELEFANŢILOR 

Subi-

ectul 

Comportamentul urmărit 

realizează sarcina cu 

răbdare 

finalizează 

sarcina dată 

participă 

activ  

S1   D D D 

S2  D A D 

S3  D Î D 

S4  D D D 

S9  A A D 

grup martor 

S6  Î D D 

S7  D D D 

S8  Î D D 

S5  D Î D 

S10  Î Î D 

Cum ne jucăm? Se lucrează cu 3-4 copii. 
„Copii, revista din faţa noastră ne arată cum să 
realizăm elefanţii din hârtie. Este destul de greu, dar cu 
răbdare şi atenţie fiecare va reuşi. În momentul în care 
greşiţi, eu voi fi lângă voi să vă ajut.” Copiii vor fi 
încurajaţi să nu abandoneze lucrul, vor fi stimulaţi şi 
apreciaţi. La sfârşit, elefanţii vor fi aşezaţi la panou, 
formând o turmă, iar adultul le va spune povestea 
„Elefănţelul curios”. Se urmăreşte dacă:  

• copiii realizează sarcina cu răbdare; prin existenţa 
acestui comportament se atestă existenţa 
următoarelor trăsături de caracter: autocontrol. 

• copiii finalizează sarcina dată; prin existenţa acestui 
comportament se atestă existenţa următoarelor 
trăsături de caracter: hărnicie. 

• copiii participă activ, prin existenţa acestui 
comportament se atestă existenţa următoarelor 
trăsături de caracter: conştiinciozitate. 

Concluzia  
Observând rezultatele cercetării se poate lesne 

concluziona că grupul martor a înregistrat un progres mai 
mic, în timp ce grupul subiecţilor asupra cărora s-a aplicat 
experimentul a înregistrat un progres considerabil la 
majoritatea comportamentelor măsurate şi implicit asupra 
trăsăturilor de caracter identificate. 

Din observaţiile mele, am identificat probleme grave, 
inclusiv de violenţă domestică asupra mamei, sărăcie, 
discriminare, probleme cu care însăşi societatea noastră se 
confruntă. La sfârşitul experimentului am putut observa că 
preşcolarul discriminat era cel mai generos emoţional, 
copilul cu ”cele mai calde îmbrăţișări” cum îl numeau 
colegii.  

Cercetarea are limitările sale și oferă soluţii pentru copiii 
care sunt în sistemul de învăţământ de stat cu program 
prelungit, copiii care sunt educaţi acasă de către părinţi 
neintrând în studiul de faţă şi deci neoferind soluţii.  
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Traiul în cadrul familiei reprezintă asigurarea unui climat 
de intimitate și protecţie între membrii acesteia, a 
sentimentelor de afecţiune şi realizarea unor lucruri 
împreună. Însă convieţuirea împreună poate duce la 
apariţia unor situaţii conflictuale cauzate de diverşi factori 
care pot degenera prin manifestări violente. Văzută ca 
fiind”spaţiul celor mai profunde relaţii afective şi al 
refugiului din calea adversităţilor, familia este cel mai activ 
centru de agresivitate, poate şi pentru că în familie fiecare 
îşi poate dezveli adevărata faţă a personalităţii sale”.  

Violenţa intrafamilială, concept nou în sociologie, a 
apărut în atenţia domeniului de protecţie socială în anii 70 
atunci când mişcarea feministă a dorit să pună în discuţie 
un model nou de abordare a acestui fenomen. Violenţa 
intrafamilială reprezintă”orice acţiune fizică sau verbală 
săvârşită cu intenţie de către un membru de familie 
împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă 
suferinţă fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material.” 

„Fără îndoială că familia, primul mediu de viaţă al 
copilului exercită o influenţă considerabilă asupra 
dezvoltării acestuia. Istoria fiecărei familii, cu problemele ei 
specifice care-i conferă o notă proprie în raport cu toate 
celelalte, contribuie în mod hotărâtor la conturarea profilului 
personalităţii copilului, acest candidat la umanitate, cum 
admirabil îl defineşte Pieron”. 

Dacă ne referim la anumite trăsături ale familiei care o 
fac mai vulnerabilă faţă de altele în ceea ce priveşte 
apariţia în cadrul său a violenţei, acestea ar fi: 

− interese diverse şi activităţi diferite ale membrilor 
familiei; 

− implicare emoţională puternică; 

− situaţii de conflict ce apar din cauza intereselor 
individuale ale fiecăruia, ce nu corespund cu 
interesele celorlalţi; 

− diferenţele dintre membrii familiei ca vârstă şi sex; 

− neconcordanţa dintre rolul ce îi revine fiecăruia şi 
posibilităţile şi interesele personale; 

− gradul crescut de intimitate; 

− sentimentul de apartenenţă involuntară a membrilor 
familiei; 

− apariţia inerentă a stresului datorită ciclurilor vieţii 
pe care o străbate familia; 

− atitudinea tolerantă faţă de violenţă şi concretizarea 
acesteia prin aplicarea de pedepse asupra 
generaţiilor tinere ale familiei. 

Atunci când ne referim la fenomenul violenţei 
intrafamiliale trebuie să ne axăm pe cele doua dimensiuni 
de analiză ale acesteia şi anume la relaţiile dintre membrii 
familiei şi tipul de violenţă întâlnit aici. 

Dacă ne referim la relaţiile de cuplu, se întâlneste atât 
violenţa asupra femeilor dar şi cea îndreptată asupra 
bărbaţilor, statisticile realizate în acest sens scoţând la 
iveală faptul că victimele violenţei domestice o reprezintă în 
procent de 95% femeile. Acest lucru îşi are originea pe de 
o parte din modul în care bărbaţii sunt educaţi în familie dar 
şi a normelor de conduită de tip patriarhal referitoare la 
puterea pe care bărbatul o are în cadrul familiei în 
defavoarea femeii. 

Pe de altă parte violenţa domestică se poate concretiza 
în cadrul familiei şi prin alte comportamente violente cum ar 
fi: abuzarea copilului în cadrul familiei, violenţa manifestată 
între fraţi, violenţa îndreptată asupra altor membrii în vârstă 
din familie. 

„Violenţa intra-familială se referă la orice act comis sau 
omis de către membrii familiei şi orice consecinţe ale 
acestor acţiuni sau inacţiuni, prin care alţi membri ai familiei 
sunt deprivaţi de drepturi şi libertăţi egale şi/sau care 
împietează asupra dezvoltării optime şi asupra exercitării 
libertăţii la alegere”. 

S-a constatat că dacă copiii sunt martorii violenţelor 
domestice dintre părinţii lor, acestia ajung victime indirecte 
chiar dacă nu sunt abuzaţi direct, aceste violenţe la care ei 
asistă afectându-i foarte mult pe plan psihic. 

Asistând în propria lor familie la aceste certuri violente 
ce au loc între părinţii lor, copiii nu au un model pozitiv de 
relaţii în cadrul familiei şi astfel ei nu învaţă un model 
paşnic de rezolvare a conflictelor. Fără să conştientizeze ei 
îşi vor integra în comportament modurile antisociale de 
rezolvare a conflictelor pe care le văd la parinţii lor. Faptul 
că asistă la aceste violenţe duce la probleme pe care copiii 
le pot avea şi anume: dureri de stomac, de cap, ulcer, 
insomnii, coşmaruri, încredere în sine scăzută, sentimente 
de teamă, izolare, performanţe şcolare scăzute, 
comportament violent, plecarea de acasă, etc. 

Datorită faptului că mama se confruntă zilnic cu 
probleme de violenţă în familia sa, ea nu va putea să se 
concentreze pe asigurarea optimă a necesităţilor copilului, 
neglijându-l. 

Copiii de vârstă şcolară şi preşcolară, având o 
capacitate limitată de înţelegere a conflictului dintre părinţi 
se pot simţi vinovaţi de situaţia existentă. Adolescenţii tind 
să ia apărarea unuia dintre părinţi şi să se implice în 
certurile acestora. Chiar dacă adolescentul simpatizează 
cu mama care este victima, totuşi acesta tinde să o 
considere pe aceasta vinovată pentru situaţia existentă în 
familie şi să-şi piardă respectul pentru aceasta deoarece 
nu se opune violenţei.  

În ceea ce-i priveşte pe copiii din aceste familii în care 
se întâlneşte violenţa, chiar dacă nu sunt ei loviţi de către 
agresor, doar faptul că sunt de faţă atunci când aceste 
violenţe au loc îi poate afecta din punct de vedere psihic şi 
fizic, ei putând rămâne cu sechele care nu se mai vindecă 
niciodată.  

În unele cazuri agresorul manifestă multă violenţă, 
ajungând chiar să-şi ucidă soţia, copilul sau pe altcineva 
din familie. Pe de altă parte copilul care asistă la aceste 
violenţe poate rămâne cu sechele psihice, ducând chiar la 
sinucidere, probleme mentale sau comportamentale 
neaşteptate. 

„Conflictele intra-familiale care ating o cotă ridicată de 
manifestare devin un factor de producere şi răspândire a 
agresivităţii, cu consecinţe nocive asupra dezvoltării psihice 
şi fizice a copilului. Atunci când copilul asistă la actele 
agresive, la violenţa fizică, la injurii, în structura sa afectivă 
se declanşează indirect un comportament agresiv, cu 
efecte fie în perioada adolescenţei, fie la vârstă adultă. 
Cercetările arată că trauma copiilor care nu sunt victime 
directe ale violenţei este mai intensă, cu consecinţe mai 
profunde şi de durată decât a celor care sunt victime 
directe ale abuzurilor şi neglijării din partea părinţilor”.  

Deseori divorţul dintre părinţi reprezintă un moment 
caracterizat de emoţii negative, certuri, violenţă verbală şi 
fizică, o permanentă stare de conflict. Divorţul îşi poate 
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lăsa amprenta negativ pentru toată viaţa asupra copilului, 
el resimţind acut stresul şi tensiunea din familie. 

În urma studiilor făcute s-a ajuns la concluzia că nu 
divorţul îl afectează efectiv pe copil ci mai ales tensiunile şi 
certurile dintre părinţi lasă urme adânci atât în timpul 
conflictului dar şi după divorţ. În cazul în care părinţii îşi 
rezolvă problemele dintre ei cu calm, prin negociere, copilul 
resimte mai puţin sentimentele de frică, tristeţe, stres etc., 
fiind afectat mai puţin. 

Până în anul 2002 în ţara noastră nu existau legi care 
să se refere la fenomenul violenţei domestice, în Codul 
Penal din România nu existau articole care să se refere la 
pedepsirea violenţei domestice, ci existau doar articole 
care se refereau la pedepsirea violenţei la modul general. 
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ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 

 
Evaluarea este o componentă importantă a procesului 

instructiv – educativ. Ea reprezintă totalitatea activităților 
prin care se colectează, organizează și interpretează 
datele obținute în urma aplicarii unor tehnici, metode și 
instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu 
obiectivele și tipul evaluării, în funcție de conținutul și 
grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judecăți de 
valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan 
educațional. 

Evaluarea are rolul de a măsura și aprecia, în 
funcție de obiective, eficiența procesului de predare – 
învățare, raportată la îndeplinirea funcțiilor ei, la cerințele 
economice și culturale ale societății. 
  Evaluarea rezultatelor muncii școlare evidențiază 
valoarea, nivelul, performanțele și eficiența eforturilor 
depuse de toți factorii educaționali și randamentul muncii 
de învățare. Randamentul muncii școlare e evidențiat de 
rezultatele calitative la învățare ale elevilor. Randamentul 
școlar include evaluarea rezultatelor obținute sub toate 
laturile personalitații elevului, ca și ale întregului proces 
instructiv–educativ al instituției școlare, inclusiv eficiența 
pregătirii învățământului în plan social.  

Ca formă de evaluare, evaluarea națională reprezintă o 
evaluare sumativă. Este o evaluare de bilanţ a instruirii, 
care intervine la sfârşitul parcurgerii unui ansamblu de 
sarcini de învăţare ce constituie un tot unitar, 
corespunzător, de exemplu unei programe, unei părţi mai 
mari din programă, sau indică rezultatele obţinute la 
sfârşitul unei perioade de învăţare - semestru, an şcolar, 
ciclu de studii, stadiu de ucenicie. 

Obiectivele activităţilor desfăşurate în această 
perioadă pot fi: 

• verificarea realizării principalelor obicetive 
curriculare; 

• recapitularea, sistematizarea şi consolidarea 
materiei parcurse; 

• ameliorarea rezultatelor învăţării; 

• stabilirea unui program suplimentar de instruire 
pentru elevii cu rezultate slabe. 

 Evaluarea este o practică normală și curentă în ciclul 
primar. Noutatea din anul școlar 2013-2014, o reprezintă 
introducerea unei forme mai complexe și anume evaluarea 
națională, care cuprinde subiecte unice elaboarate de 
experți în educație, urmând modelul european al sistemelor 
de evaluare. Se urmărește de fapt punctarea unui final de 
ciclu curricular pentru a putea diagnostica și remedia unele 
aspecte referitoare la achiziții și deprinderi în rândul 
elevilor. 

În urma analizelor s-a constatat faptul că părinții cred că 
această testare este prematură și nu are o importanță 
foarte mare pentru viitorul traseu educațional al elevilor. 
Părerile sunt împărțite în mod egal atunci când e vorba de 
factorul de stres și de ameliorarea situației viitoare la 
învățătură. Aceștia consideră că timpul alocat testarii este 
suficient, iar gradul de dificultate a subiectelor este mediu, 
itemii din testele naționale părându-li-se părinților accesibili 
și relevanți pentru nivelul cunoștințelor asimilate. 

Referitor la rezultatele testării, părinții cred că notele 
sau calificativele tradiționale ar fi mult mai eficiente și mai 
bine înțelese. 

Formarea unei culturi evaluative este unul dintre 
obiectivele mai puțin vizate sau realizate ale școlii. Și astfel 
e bine că se face și evaluare într-un proces educațional, 

dar când vine vorba despre „Examen Național” introdus la 
clasele primare, la o generație atât de crudă, credem că 
lucrurile nu mai pun evaluarea într-o poziție pozitivă. 
 Învățământul nostru a dezvoltat un „cult” al examenului 
și al concursului din care nu mai putem ieși. Fetișizarea 
examenului, transformarea lui în momentul „nodal” al 
evoluției unei ființe este o eroare. E ca și cum ai decreta că 
viitorul unei persoane depinde de starea și agilitatea ei 
dintr-o anumită zi, dintr-un anumit ceas. Dar ceea ce a fost 
sau urmează nu contează? 
 În ultimii ani s-au instituit în învățământul nostru o serie 
de testări naționale, de simulări de examene, de 
experimentări de modele și tehnici de evaluare importate 
din sistemele educaționale europene. Ele i-au pus pe jar 
atât pe elevi, cât și pe părinții și profesorii acestora. Din 
păcate, de cele mai multe ori este vorba depre celebrele 
forme fără fond. 
 Acest examen național introdus la clasa a II-a nu are o 
finalitate clară și justificată. Se spune că astfel îi obișnuim 
pe elevi cu starea de examen, cu tensiunea și stresul 
inerent. Elevii știu că nu-i așteaptă nicio sancțiune, 
profesorii la fel.  

Elevii capătă mai multă încredere în propriile forțe, 
fiindu-le insuflată dorința de a învăța pentru a fi la fel de 
buni în continuare în momentul în care primesc 
confirmarea rezultatelor muncii lor. Dar pentru ca 
rezultatele școlare să fie mulțumitoare, e nevoie ca elevii 
să aibă o atitudine pozitivă în raport cu școala și să-și 
dorească, în mod real, să descopere singuri cât mai multe 
informații interesante.  

De cele mai multe ori, stresul copiilor privitor la aceste 
evaluări este indus de părinți sau de unele cadre didactice, 
care exagerează rolul testării. Uneori întâlnim părinți care 
greșesc, având așteptări prea mari raportate la potențialul 
copilului și care insistă, câteodată împotriva voinței 
acestuia, să lucreze teme suplimentare împovărătoare, 
invocând scopul de a obține rezultate mai bune la Testarea 
Națională. În astfel de cazuri părinții trebuie să mențină un 
echilibru în privința cerințelor impuse copilului. 

Cadrul didactic trebuie să transmită copilului, încă din 
primii ani de școală, să nu se teamă de greșeală sau de 
rezultatele nemulțumitoare obținute la testări. Greșelile pot 
fi îndreptate, iar rezultatele școlare nesatisfacatoare, 
obținute la un moment dat, pot fi îmbunătățite, prin efort 
propriu, în etapa următoare. Dacă aceasta va fi optica 
elevului, anxietatea de performanță a micului școlar va fi la 
nivel minimal. 

Adulții trebuie să evite mustrarea sau etichetarea 
copilului atunci când acesta obține rezultate sub așteptări, 
atitudine foarte nocivă pentru cel mic. Este de dorit ca 
elevul să fie încurajat, ajutat, susținut, iar cadrul didactic și 
părinții să formeze o echipă pe care copilul se poate sprijini 
constant. 
 Ca o concluzie, e important să cunoaștem cât mai bine 
toate opiniile actorilor implicați în actul educațional și să le 
avem în vedere pentru îmbunătățirea sistemului.  
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
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“Talentul singur nu ajunge. Ai nevoie de motivaţie şi de 

perseverenţă”. (Leon Uris) 
 

Motivaţia învăţării se referă la totalitatea factorilor 
care îl mobilizează pe elev la o activitate menită să 
conducă la asimilarea unor cunoştinţe, la formarea unor 
priceperi şi deprinderi. Educaţia nu trebuie să doară, ci să 
placă, să fie de folos, să formeze cetăţeni responsabili şi 
echilibraţi.  

Problema motivaţiei umane 
nu trebuie înţeleasă într-un mod 
simplu, ci în termeni mai complecşi 
ai unui proces, de facilitare a 
anumitor dorinţe. Altfel spus, nu 
există un comutator al motivaţiei, 
care să determine oamenii să 
dorească să înveţe, să lucreze mai mult, să acţioneze într-
o manieră mai responsabilă. Facilitarea şi nu controlul ar 
trebui să ne ghideze ideile, când încercăm să schimbăm 
anumite comportamente în şcoală. Când o persoană este 
într-o poziţie de autoritate, cum este profesorul, eforturile 
de-a motiva elevii într-o anumită direcţie vor avea un 
succes mai semnificativ, dacă relaţia profesor – elev este 
considerată una de colaborare între persoane ce pot, sau 
nu, să împărtăşească aceleaşi sentimente şi scopuri. Astfel 
intervenţiile motivaţionale ce nu respectă scopurile, emoţiile 
şi convingerile unei persoane legate de o anumită situaţie 
pot produce efecte pe termen scurt, dar pe o perioadă mai 
mare de timp aceste intervenţii pot să eşueze. 

Atât pentru cei care se află la catedră, pentru 
părinţi sau pentru experţii în domeniul ştiinţelor educaţiei, 
motivaţia este cheia succesului în învăţare. De la Piaget la 
Gardner, teoreticienii mecanismelor învăţării au subliniat 
faptul că motivaţia este fundamentul pe care se 
construieşte succesul educaţional. Se poate afirma că lipsa 
motivaţiei pentru învăţare poate să conducă nu numai la 
performanţe şcolare scăzute, ci şi la alte acumulări 
negative care pot sta la baza unor abateri 
comportamentale. 

Pentru a motiva elevii spre învățare, profesorii au 
la îndemână câteva strategii: 

• Stabilirea regulilor clasei împreună cu elevii. Regulile 
trebuie comunicate clar, încă de la începutul anului școlar, 
ceea ce va duce la o responsabilizare a elevilor. Astfel îi 
putem încuraja să adopte atitudini demne de apreciat și 
putem preveni comportamentele deviante. 

• Personalizarea clasei. Se pot folosi diverse desene sau 
alte activități prin care se pot remarca elevii clasei. Felul 
cum arată clasa este o formă de întărire a imaginii de sine. 

• Cunoașterea elevilor reprezintă un important element în 
procesul de motivare a elevului spre învățare. Atenția 
acordată de profesor elevului demonstrează respectul față 
de elev. Simplul fapt că profesorul memorează numele 
elevului, îi știe preferințele, îi dezvoltă elevului încrederea 

în sine, îi întăresc sentimentul de siguranță și apreciere 
personală. 

• Implicarea activă a elevilor în activitățile instructiv-
educative. Putem atrage atenția elevilor și prin controlul 
vocii, contactul vizual, organizarea sarcinilor de lucru într-
un mod productiv.  

• Așteptările profesorului devin un factor de motivație. S-a 
demonstrat că elevii au tendința de a se ridica la înălțimea 
așteptărilor profesorilor. Dacă se aşteaptă şi se solicită cât 
mai mult de la elevi adesea se va şi obţine acest lucru. 

• Profesorul poate deveni un exemplu de comportament 
pentru elevii săi. Urmând exemplul profesorului, elevii își 
pot modifica propriul comportament. 

• Stabilirea unei atmosfere pozitive, de empatie față de 
fiecare elev în parte. 

• Rezolvarea situațiilor-problemă în cel mai scurt timp. Dacă 
profesorul este apropiat fizic dar și psihic de elevul ce are 
un comportament deviant, face posibilă oprirea 
comportamentului respectiv. 

• Recompensarea şi întăririle pozitive faţă de oricare 
comportament sau activitate demnă de luat în calcul a 
elevului, măreşte stima de sine a acestuia şi îl motivează 
să acţioneze la fel şi pe viitor. Nu de puţine ori, 
comportamentul dezirabil este „uitat”, pentru a acorda o 
atenţie sporită elevilor care creează probleme. Dar a 
beneficia de atenţia profesorilor este o întărire pozitivă cu 
valenţe educative semnificative, de care nu întotdeauna 
profesorul face uz. Cea mai eficientă metodă de a 
recompensa elevii este lauda. Totodată aceasta este și cea 
mai la îndemână. 

S-a constatat că elevii sunt mai implicați în 
activitățile de învățare atunci când le este prezentat scopul 
învățării, domeniul unde își pot aplica cunoștințele, atunci 
când se simt apreciați, când le sunt arătate progresele 
făcute, când sunt curioși. De obicei, orice proces de 
învăţare este plurimotivat. Eficienţa învăţării scade, dacă 
există un nivel minim de motivare sau supramotivare, şi 
creşte în cazul unui nivel optim, ca zonă între minim şi 
maxim. 

În concluzie, motivaţia pentru învăţare a elevilor 
trebuie stimulată, orientată, întreţinută, iar cadrul didactic 
joacă, alături de părinţi, un rol important în această acţiune. 
Astfel, este esenţial ca educatorii să fie convinşi că este 
nevoie de intervenţia lor pedagogică şi că deficitul de 
motivaţie poate să fie influenţat pozitiv în spaţiul şcolar. 
 
Bibliografie: 
1. Cosmovici, (1998). Psihologie şcolară. Ed. Polirom. Iaşi; 
2. Jurcău, N. (1999). Psihologie şcolară. Ed. U.T. Press, 
Cluj- Napoca. 
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„

”Lectura este, pentru omul modern, un viciu 
sau o osândă. Citim ca să trecem examenele, să ne 
informăm sau citim din profesiune. Mă gândesc însă că 
lectura ar putea implica și funcții mai nobile, adică mai 
firești”. 

 MIRCEA ELIADE 
 

Oare ce mai înseamnă lectura pentru copiii de 
astăzi? De cele mai multe ori o povară. Tentați de 
tehnologie, se lasă greu cuprinși de farmecul lecturii. Le 
lipsește și exemplul părinților în acest sens. Îi trimitem pe 
copii adeseori la citit sub formă de „pedeapsă”, ei 
nemaiavând în jurul lor foarte mulți adulți care să citească 
„de plăcere”. 
De aceea este 
de datoria 
noastră, a 
dascălilor, să 
încercăm să 
trezim interesul 
copiilor pentru 
lectură.  

O 
putem face 
având la 
dispoziție cărți 
care să le trezească curiozitatea atât cu „exteriorul” cât și 
cu „interiorul”. Pentru copii imaginea contează foarte mult. 
Ne trebuie mult timp să învățăm că o carte „nu se judecă 
după copertă”. Pentru ei o carte care „arată bine” devine 
atractivă.  

Interes
ul pentru 
lectură îl 
stârnește și 
subiectul 
cărților. Drumul 
spre literatura 
clasică pentru 
copii pare să 
treacă prin 
literatura „la 
modă”. Avem 
nevoie ca ei să simtă gustul lecturii. Biblioteca școlii este 
prima bibliotecă pe care ei o descoperă și care trebuie să 
le pună la dispoziție cărți atractive, ca aspect și conținut, 
care, din păcate, nu se regăsesc în biblioteca școlii 
noastre.  
 Pornind de la aceste gânduri, elevii ciclului primar ai Școlii 
Gimnaziale „Sfântul Gheorghe”, Giurgiu, au ales să 
sărbătorească Centenarul Marii Uniri prin derularea 
Proiectului educațional „100 de cărți pentru 100 România”. 
Pe lângă dorința de a marca Centenarul printr-o activitate 
care să implice toți elevii ciclului primar, proiectul a mai 
avut ca scop formarea deprinderilor de colaborare şi lucru 
în echipă și îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii 
Școlii Gimnaziale „Sf. Gheorghe”, Giurgiu. 

„100 de cărți pentru 100 România” a oferit copiilor 
posibilitatea să facă ceva concret pentru ceilalți dar și 
pentru ei înșiși, să se gândească la a se opri asupra unei 

cărți, să sărbătorească cei 100 de ani punând umărul la 
educația celor ce vor construi România următorilor 100 de 
ani. Cu siguranță nu este suficient pentru a avea o 
bibliotecă așa cum ne dorim, dar este o continuare în 
încercarea de a face din lectură ceva „firesc”.  

Proiectul s-a bucurat de susținerea tuturor cadrelor 
didactice, a elevilor dar și a părinților, dovadă fiind cele 323 
de cărți donate. Deși a fost un proiect derulat la nivelul 
ciclului primar, au existat și elevi de gimnaziu care au dorit 
să se alăture inițiativei.  

Încheierea Proiectului s-a realizat într-un cadru 
festiv prin amenajarea unei expoziții cu cărțile donate, a 
unui panou cu impresii ale copiilor despre acest proiect și 
prin susținerea unui program artistic dedicat Zilei Naționale 
a României. 
Momentele 
artistice au 
adus emoție în 
sufletele celor 
prezenți, au 
amintit despre 
importanța 
momentului 
sărbătorit și 
depre 
importanța 
„unirii”, în 
general. Ne-am bucurat să fim cu toții laolaltă în acest 
exercițiu de implicare ce demonstrează, încă o dată, că stă 
și în puterea noastră să facem lucruri care contează. 

„Am donat cărți pentru a împărtăși magia lecturii.”, 
„Acest gest cred că este frumos pentru că și alți copii pot 
citi cărți”, „Mi se pare o idee foarte bună pentru că sunt 
mulți copii cărora le plac cărțile. Sper să le citească cât mai 
mulți.”, „Am donat cărți pentru că cititul este un izvor de 
înțelepciune.”, „Am donat cărți pentru că vreau să 
împărtășesc emoțiile pe care le-am trăit când am citit 
aceste cărți minunate. Sper să le placă și celor care le vor 
citi”… sunt câteva din impresiile copiilor. Elevii clasei a II- a 
A au compus chiar o poezie: „Am luat o carte/ Din 

biblioteca mea/ 
Vorbă de 
iubire/ Pe ea 
voi adăuga/ În 
cinstea 
Centenarului/ 
Eu o voi dona/ 
Altor copii/ Ce 
se vor 
bucura!”. 

Copiii 
au fost 
răsplătiți cu 

mulțumiri, diplome, bomboane, fotografii... dar cea mai 
mare răsplată va fi să găsescă aceste cărți în biblioteca 
școlii și să le poată citi.  

 
  

PPRROOIIEECCTTUULL,,,,110000  DDEE  CCĂĂRRȚȚII  PPEENNTTRRUU  RROOMMÂÂNNIIAA”” 
ÎNVĂȚĂMÂNT 
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Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe”, Giurgiu 



Pagina 10 din 31                                                   Catedra 84 – 85      Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

 
 

În anul 
2018 
comemorăm 
100 de ani de 
la evenimentul 
politic major al 
anului 1918: 
desăvârșirea 
statului național 
român, 
realizată prin 
unirea 
provinciilor 

românești cu România. La început a fost Unirea Basarabiei 
cu România (27 martie 1918), mai apoi Unirea Bucovinei 
cu România (28 noiembrie 1918), iar în final Unirea 
Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Țara 
Mamă, România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri 
formează împreună Marea Unire de la 1918, iar în 2018, 

la 100 de 
ani de la acele 
evenimente, 
sărbătorim CE
NTENARUL 
MARII UNIRI. 

Ce 
sărbătorim la 
Centenarul 
Marii Uniri? 

Dacă 
ar fi să 

rezumăm în câteva idei, în 2018, la Centenarul Marii Uniri, 
toți cei care simt românește sărbătoresc: 
Credința românilor care au făcut Unirea că toată suflarea 
românească trebuie să trăiască împreună, într-un singur 
stat, ROMÂNIA. 
Efortul susținut al românilor, de-a lungul timpului, de a nu 
uita că sunt români. 
Năzuința românilor de a înfăptui Marea Unire, avută de-a 
lungul secolelor, indiferent de vicisitudinile istoriei. 
Tenacitatea liderilor și a elitelor românești care au 
întreprins toate cele necesare pentru ca Unirea să devină 
realitate. 
Eroismul și jertfa celor fără de care visul românilor de 
veacuri, Marea Unire, nu ar fi fost posibil. 
Nesupunerea românilor în fața imperiilor vremelnice care i-
au afectat interesele și neacceptarea unei sorți potrivnice. 
Ambiția românilor de a rămâne împreună după 100 de ani 
de la Marea Unire. 
Rațiunea românilor de a căuta în permanență cele mai 
bune împrejurări pentru concretizarea aspirațiilor legitime și 
valorificarea acestor ocazii. 

Cum am realizat Centenarul pe înțelesul copiilor? 
În acest an școlar nu studiem la școală istoria, fiind 

doar în clasa a III-a, de aceea le-am vorbit elevilor despre 
semnificația acestei zile în cadrul orelor de muzică și 
mișcare, educație civică, limba și literatura română, 
matematică, am ajuns împreună la concluzia că pentru a 
trăi într-o țară liberă și democrată înaintașii noștri au luptat 
vreme de veacuri, au dus bătălii politice dar și pe câmpurile 
de luptă, jertfindu-și viața. Încetul cu încetul, am picurat în 
sufletele lor mândria de a fi urmașii acestor oameni, am 
învățat cântece cu un puternic mesaj patriotic, ce ne-au 

mobilizat pe noi dar și pe cei care ne-au ascultat 
(Basarabie frumoasă, Treceți batalioane române Carpații, 
Îndemn la UNIRE).  

.„ÎNDEMN LA UNIRE”  
(muzica şi versurile aparțin directorul liceului 

„Prometeu” din Chișinău, domnul Aurelian Silvestru) 
E trist să ai o țară dezbinată, 
E trist să fii în casa ta străin 
Şi fratele să-ţi stea rănit la poartă,  
Ca un Hristos căzut între păgâni. 
 
Refren: 
Nu, nu mai suportăm 
Jugul ce ni-l pun 
Cei lipsiţi de neam! 
Hai să ne ridicăm 
Şi să-nfăptuim Unirea! 
 
Suntem urmaşii Daciei creştine,  
Uniţi în libertate pentru veci. 
Se vor topi puhoaiele străine 
Ca gheaţa din siberiile reci. 
 
După ce am 

vizitat Muzeul 
Județean”Teohari 
Antonescu” și am aflat 
mai multe despre 
acțiunile desfășurat în 
perioada premergătoare 
zilei de 1 Decembrie 
1918, am stabilit să dăm 
curs invitației domnului 
Viorel Dolha, 
președintele Asociației 
Generale a Învățătorilor 
din România, de a regiza 
și prezenta sceneta 
pentru școlari dedicată 
CENTENARULUI, ce 
prezintă citate din discursurile mai tuturor personajelor 
istorice din Basarabia-Transnistria, Bucovina și 
Transilvania (Ioan Pelivan, Teofil Ioncu, Alexei Mateevici, 
Toma Jalbă, Ștefan Bulat, Elena Alistar, Ion Buzdugan, 
Ioan Inculeț, Pantelimon Halippa, Ilie Lazăr, Ion Nistor, 
Iancu Flondor, Ștefan Cicio Pop, Vasile Goldiş, Regele 
Ferdinand, Regina Maria, I.I.C.Brătianu, Vasile Stroescu).  

Rolurile au fost foarte îndrăgite de copii, aceștia au 
învățat în întregime citatele, în ciuda limbajului specific 
epocii și dimensiunii considerabile, fiecare și-a confecționat 
un costum în funcție de specificul personajului (soldat, 
preot, rege, regină, personalitate politică), am prezentat 
sceneta în trei ocazii deosebite, la”Colindul Sf. Nicolae”, 
organizat de Biserica”Buna Vestire” din Giurgiu, la 
serbarea de Crăciun a școlii organizată la Teatrul”Tudor 
Vianu” din Giurgiu și la Muzeul Județean”Teohari 
Antonescu”, la manifestarea dedicată sfârșitului de an. 

De asemenea, am semnat DECLARAȚIA LA 
CENTENAR A CLASEI.  

CCEENNTTEENNAARRUULL  PPEE  ÎÎNNȚȚEELLEESSUULL  CCOOPPIIIILLOORR 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 

Prof. înv. primar Lidia APOSTOL 
Șc. Gimn. Nr. 7 Giurgiu 
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La finalul acestei activități consider că fiecare elev 
a reușit să înțeleagă importanța acestui eveniment istoric și 
să dea importanța cuvenită contribuției fiecărui participant. 

REGINA MARIA:”Te binecuvântez, iubită Românie, 
ţara bucuriilor şi durerilor mele, frumoasă ţară, care ai trăit 
în inima mea şi ale cărei cărări le-am cunoscut toate. 
Frumoasă ţară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă 

mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veşnic 
îmbelşugată, fii tu mare şi plină de cinste, să stai veşnic 
falnică printre naţiuni, să fii cinstită, iubită şi pricepută.” 

 
 

 
 

O nouă toamnă bate 
la ferestre, un nou început. 
Speranţa o ia deja înainte şi 
răsfoieşte nerăbdătoare 
filele din calendarul lui 2018. 
Aceleaşi vii emoţii, acum ca 
şi altădată. 

Buchete de întrebări 
ne răscolesc; pentru că el, 
micuţul nostru prieten, are 
acelaşi suflet vibrând în faţa 
atâtor necunoscute, ascunse 
în misterul primei zile de 
şcoală; şi pentru că el, 
dascălul, rămâne acelaşi 
suflet chinuit de întrebări, 
dar înfiorat de aşteptarea 
primei întâlniri cu cei care şi-

au încredinţat mintea şi voinţa harului său de educator. 
Anii sunt alţii, oamenii sunt altfel, vremurile se 

perindă cu alt ritm, cu alte chemări, dar în eternitatea 
menirii lor, dascălii rămân aceiaşi oameni, cu aceiaşi 
învăţăcei sfielnici, făcând primii paşi pe drumul cunoaşterii. 
Pentru că aici, în această tranşee, care se cheamă ciclul 
primar, noi, învăţătorimea acestei ţări, sădim primele 
seminţe, le ocrotim şi le lucrăm cu migală, le admirăm 
mlădiţe viguroase şi-apoi culegem florile proaspete ale 
hărniciei, competenţei şi prieteniei. Aici se croieşte destinul 
unei generaţii; aici este atelierul în care se plămădeşte 
zidirea ce se va înălţa; aici se deschid porţile cunoaşterii. 

Dar cine eşti tu, domnule învăţător? 
O nălucă parcă, desprinsă din umbra cenuşie a 

zidurilor şcolii, dintre copertele de cărţi şi caiete, pe care 
zilnic le cari acasă, în aceeaşi cernită sacoşă; o nălucă 
desprinsă dintre ghiozdane şi bănci, venită anume să 
înflorească sufletele copiilor… 

Eşti cel care dă rost fiecărei zile de şcoală şi 
înaripează sau coboară speranţele fiecărui copil; 

Eşti făptura care ştie puţine lucruri, dar dăruieşte 
până la risipire, tot sufletul ei, acelora cărora le deschide 
zilnic uşa clasei; 

« Eşti lumânarea care se stinge-ncet, îngrijind 
copiii altor mame». 

Dar cine eşti tu, domnule învăţător? 
Eşti dumneata, colegul meu mai vârstnic, cel care 

ne-ai făcut să credem că dascăli din nobila familie a 
«Domnului Trandafir» mai apar printre noi, spre a duce mai 
departe lumina dragostei lor de şcoală și de copii. 

Sau tu, colegul meu de şcoală, de la care am 
învăţat cu toţii că omul se defineşte prin credinţa pentru 
care este dispus să treacă în eternitate… 

Sau poate tu, coechipierul meu, cel de la care am 
învăţat că succesul nu are nicio valoare, dacă nu ai cu cine 
să-l împarţi ! 

Mereu între copii, totdeauna alături de ei – aşa s-ar 
putea exprima sintetic crezul educativ al oricărui învăţător 
care, prin formaţie, activitate şi vocaţie, slujeşte 
învăţământul românesc. Oferta lui generoasă, săvârşită în 
numele omeniei, este permanentă şi discretă. Deosebit de 
exigent, în primul rând cu el însuşi, imprimă acelaşi spirit 
de ordine, de muncă perseverentă celor din jurul lui, pentru 
că este permanent un exemplu de probitate şi conduită 
morală ireproşabile, iar probitatea omului de la catedră este 
dublată de cea a cadrului didactic, pedagog desăvârşit. 
Exigenţa şi exactitatea, rigurozitatea alături de bunătatea 
sa sufletească se corelează într-un adevărat proiect al 
demnităţii umane. 

Cine a cunoscut un asemenea învăţător a trăit 
bucuria cunoaşterii unui om deosebit! 

 

 
 

Revista editată de: 
 

Adresa: Str. Dr. Ion Munteanu, Nr. 3 
Giurgiu, RomâniaTel. / fax. 0246212638 

Web: www.ccdgiurgiu.ro 
E-mail: ccdgr2002@yahoo.com 

 

 
  

CCIINNEE  EEȘȘTTII  TTUU,,  DDOOMMNNUULLEE  IINNVVĂĂȚȚĂĂTTOORR??…… 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 

CCEENNTTEENNAARRUULL  PPEE  ÎÎNNȚȚEELLEESSUULL  CCOOPPIIIILLOORR 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 

Prof. înv. primar Lidia APOSTOL 
Șc. Gimn. Nr. 7 Giurgiu 

 

Urmare din pagina 10 

Profesor învătămȃnt primar Mariana ALEXANDRU 
 Școala Gimnazială nr. 2 Bîcu, com. Joiţa 



Pagina 12 din 31                                                   Catedra 84 – 85      Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

 

 
  Spectacolele de teatru, ca şi activităţi extracurriculare, 
le formează copiilor o extraordinară capacitate de 
percepere, înţelegere, observare, perseverare şi explorare 
a simţului abstractizării. Vizionarea de spectacole la teatru 
înseamnă achiziţionarea unor noţiuni de socializare. 
Teatrul oferă cultură, educaţie, divertisment şi creativitate. 

Grecii antici au pus bazele tragediei și comediei. Corul 
cânta povestea piesei, în timp ce actorii își mimau rolurile. 
Publicul stătea în locuri mai înalte (pe pantele colinelor), iar 
acțiunea se desfășura pe un loc plat, numit orchestră. 

Din 450 î.Hr. s-au construit teatre cu locuri pentru 
public, pe bănci de piatră, ca cel de la Epidarus. Românii 
au adăugat o scenă mai adecvată, care asigura un decor 
de fundal. În fața acestuia, la fel ca în teatrele moderne, se 
afla o scenă ridicată deasupra orchestrei. Astăzi, piesele 
de teatru s-au modernizat datorită calculatorului, efectelor 
speciale şi a scenelor moderne. 

În anii 1950, teatrele englezești erau clădiri circulare de 
lemn, cu scenă deschisă.  

În secolul al XVII-lea s-a introdus arcada, un cadru în 
jurul părții din față a scenei, care masca zonele unde 
așteptau actorii sau cei ce înlocuiau decorurile. Cea mai 
importantă figură a teatrului european din secolul al XVIII-
lea a fost David Garrick (1717-1779), un actor și manager, 
care a pus în scenă piese ale lui William Shakespeare dar 
și piese noi. 

 
Imagine din piesa de teatru”Ȋnşiri`te mărgărite”,scrisă de 
Victor Eftimiu(T.N.B.). 

 
 
Imagine din timpul montării piesei de teatru 
”Regele moare”,de Eugen Ionesco.  

 
Ȋn școală sceneta este o activitate 

şcolară/extracurriculară, depinde de tema aleasă, 
evenimentul ilustrat. Am ales ceva despre diversitate etnică 
şi integrare. 

Scopul urmărit a fost dezvoltarea complexă a 
aptitudinilor creatoare şi de interpretare ale elevilor. O parte 
au fost românii din jurul domnitorului Alexandru Ioan Cuza 
şi un negustor turc.  

Am regizat cu elevii ”Ocaua lui Cuza” de Vasile 
Alecsandri, text care ilustrează atmosfera dintr-o piaţă și 
problemele din societate. 
 

 

 
 
 
 
 
 

EEDDUUCCAAŢŢIIAA  PPRRIINN  TTEEAATTRRUU 
ÎNVĂȚĂMÂNT 
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În contextul actual se remarcă o necesitate a 

schimbării în didactica tuturor disciplinelor, inclusiv în 
didactica limbii franceze, accentul punându-se pe 
strategiile şi metodele de predare-învăţare folosite. 

Potrivit orientării tradiţionale, rolul elevului constă în a 
urmări prelegerea sau explicaţiile profesorului, de a 
reţine şi a reproduce ideile auzite, de a accepta în mod 
pasiv ideile transmise şi de a lucra izolat. La polul opus, 
orientarea modernă atribuie alte roluri elevului. Acesta 
trebuie să-şi exprime puncte de vedere proprii, să 
realizeze schimburi de idei cu ceilalţi, să argumenteze, 
să-şi pună şi să pună întrebări cu scopul de a înţelege, 
să coopereze cu alţi elevi în vederea rezolvării 
problemelor şi a sarcinii de lucru. 

Cheia unei ore reuşite constă în colaborarea şi 
înţelegerea profesorului cu elevii, în participarea efectivă 
a acestora, strategia şi metodele folosite de profesor 
fiind esenţiale. Astfel, se recomandă o „împletire” a 
metodelor tradiţionale de predare-învăţare cu cele noi şi 
nu o respingere totală a acestora, cât şi o adaptare a 
metodelor tradiţionale la contextul actual.  
 

Prelegerea, metodă didactică tradiţională, poate fi 
modernizată şi îmbunătăţită prin preocuparea 
profesorului de a stimula interesul elevului prin 
introducerea unor poveşti sau a unor glume, a unor 
imagini captivante în legătură directă cu ceea ce 
urmează a fi prezentat, sau prin lansarea unor întrebări 
incitante ce determină participarea elevilor. 
 

Brainstorming-ul sau „asaltul de idei”, metodă ce 
constă în formularea a cât mai multe idei legate de o 
temă dată, reprezintă o activitate ce presupune o serie 
de avantaje: toţi elevii participă în mod activ, îşi dezvoltă 
capacitatea de a trăi anumite situaţii, de a le analiza şi 
de a lua decizii privind alegerea unor soluţii optime, îşi 
exprimă personalitatea, se eliberează de anumite 
prejudecăţi, îşi exersează creativitatea, se dezvoltă 
relaţiile interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecăruia, 
se crează o atmosferă propice lucrului. Brainstorming-ul 
presupune parcurgerea mai multor etape şi a unui timp 
mai mare de realizare (ore sau zile). Profesorul trebuie 
să încurajeze exprimarea ideilor, să nu permită 
inhibarea intervențiilor elevilor, să stimuleze explozia de 
idei, să motiveze învăţarea elevilor începând o lecţie 
nouă cu un brainstorming. 
 

„Ştiu/ vreau să ştiu/ am învăţat” este o metodă 
activ- participativă, ce implică lucrul frontal cu elevii sau 
pe grupuri mici, constând în a solicita elevilor să prezinte 
ceea ce ştiu deja despre o temă dată şi de a formula 
întrebări la care se aşteaptă răspuns din lecţie. 

Exemplu: Această metodă a fost folosită la clasa a 
VI-a pentru discutarea unor elemente legate de 
geografia Franţei („La France”, manual Editura 
Cavallioti, clasa a VI-a, L2). Profesorul a oferit elevilor, 
împărţiţi pe grupe, fişe de lucru conţinând un tabel cu 3 
coloane: „Ştiu”, „Vreau să ştiu”, „Am învăţat”. Primele 
două coloane trebuie să fie completate la începutul 
activităţii, după explicaţiile oferite de profesor, iar ultima 
trebuie completată pe parcursul lecţiei, în funcţie de 
informaţiile noi obţinute. Astfel, ideile din coloane sunt 
completate pe fişele de lucru, cât şi la tablă. Este de 

preferat ca grupele de elevi să aibă cretă de diferite 
culori. 

Elevii ştiau că Franţa este situată în partea de vest a 
Europei, au enumerat câteva denumiri de munţi (Alpi, 
Pirinei), de ape (Sena), de monumente (Turnul Eiffel, 
Muzeul Louvre). Elevii doreau să ştie ce alţi munţi sunt 
în Franţa, ce alte cursuri de apă o traversează, doreau 
să vadă imagini cu monumentele importante din Franţa 
şi să cunoască mai multe despre acestea. În a treia 
coloană „Am invăţat”, elevii au transcris: faptul că Franţa 
are o formă hexagonală, alţi munţi- Jura, Vosges, cel 
mai înalt vârf este Mont Blanc din Alpi, 4807m, cursuri 
de apă: fluviul Loire (cel mai lung), Rhone, Garonne, 
Rhin, monumente importante: Arcul de Triumf (50m, se 
află pe Champs Elysees, a fost construit de-a lungul a 
30 de ani etc.), Versailles, Catedrala Notre-Dame etc. 
Elevii au apreciat activitatea şi au fost impresionaţi de 
imaginile prezentate.  
 

R.A.I. (răspunde, aruncă, întreabă) este o metodă 
activ-participativă folosită pentru fixarea cunoştinţelor 
deja predate. Are avantajul de a-i apropia pe elevi unul 
de altul prin comunicarea directă între ei, clasa devenind 
mai unită, predominând o stare de prietenie şi de 
armonie. Exemplu: Metoda a fost aplicată la clasa a V-a, 
pentru fixarea numeralelor de la 1 la 100. Elevii au făcut 
un cerc, iar cu ajutorul unei mingi pasate de la unul la 
altul, au putut sa-şi ceară unul altuia enunţarea în 
franceză a numeralelor, pe sărite. Elevul care trimitea 
mingea spunea în limba română un număr la întâmplare 
iar cel care prindea mingea trebuia să spună numărul in 
limba franceză. Dacă greşea numărul sau îl pronunţa 
greşit, era corectat de colegii lui, sub îndrumarea atentă 
a profesorului. 
 

Jurnalul cu dublă intrare este o metodă modernă 
de predare- învăţare prin cooperare ce stabileşte o 
legătură strânsă între text şi propria curiozitate şi 
experienţă a elevilor. Elevii vor lucra pe foi împărţite în 
două, trăgând pe mijloc o linie verticală. Exemplu: 
Această metodă a fost aplicată la clasa a VIII-a, la lecţia 
„Par monts et par vaux”, manual Editura Cavallioti, L2. 
Elevii trebuiau să noteze pe fişe de lucru împărţite în 
două: în partea stângă a paginii – pasajul din lecţie care 
i-a impresionat, iar în partea dreaptă li s-a cerut să 
comenteze acel pasaj. În marea lor majoritate, elevii au 
ales partea din text ce cuprindea descrierea munţilor 
Pirinei, descriere realizată de unul din personajele 
lecţiei. Un avantaj al acestei metode a fost că elevii au 
lucrat relaxaţi, având posibilitatea de a colabora între ei. 
Aceştia şi-au arătat interesul pentru frumuseţile Franţei 
şi au demonstrat prin intrebările lor că vor să cunoască 
mai multe lucruri despre geografia şi despre 
monumentele Franţei. Dezavantajos la această metodă 
este că presupune mai mult timp, elevii întâmpinând 
dificultăţi de limbă în partea unde trebuiau să comenteze 
şi să-şi exprime sentimentele pentru pasajele din lecţie, 
cerând frecvent ajutorul profesorului. 

MMEETTOODDEE  CCLLAASSIICCEE  ŞŞII  MMOODDEERRNNEE  ÎÎNN  PPRREEDDAARREEAA  LLIIMMBBIIII  FFRRAANNCCEEZZEE 
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Ciorchinele este o metodă de brainstorming 
neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei 
şi care presupune mai multe etape:  
1. se alege o temă/ un cuvânt ce urmează a fi cercetat şi 
se scrie în mijlocul tablei sau a unei fişe de lucru;  
2. se cere elevilor să scrie toate ideile care le vin in 
minte în legătură cu tema sau cuvântul respectiv, 
trăgând linii intre acestea şi cuvântul dat; 
3. activitatea se opreşte atunci când se epuizează toate 
ideile sau când s-a terminat perioada de timp acordată.  

Elevii pot fi împărţiţi în grupuri mici sau în perechi, 
fiecare grup având cretă de o anumită culoare, fiind 
astfel în competiţie ( care grupă a scris cele mai multe şi 
mai bune idei- tabla va arăta la sfârşit ca un curcubeu). 
La sfârşitul lecţiei, ideile pot fi reorganizate în funcţie de 
anumite criterii stabilite de elevi sau de profesor, 
reorganizându-se astfel ciorchinele. 
 

Cubul este o metodă ce presupune explorarea unei 
teme, a unui subiect, a unei situaţii din mai multe 
perspective. Metoda cubului presupune mai multe etape:  

1. realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise 
cuvintele: „Descrie”, „compara”, „analizează”, 
„asociază”, „aplică”, „argumentează”; 
2. se anunţă tema, subiectul despre care se discută; 
3. se împarte clasa în 6 grupe, fiecare grupă 
examinând tema dintr-un anumit unghi: a) descrie: 
culorile, formele, mărimile etc., b) compară: ce este 
asemănător, ce diferă?, c) analizează: din ce este 
făcut, din ce se compune, d) asociază: la ce te 
îndeamnă să te gândeşti?, e) aplică: ce poţi face 
cu...?, la ce poate fi folosit ?, f) argumentează: eşti 
pro sau contra, de ce?. Se notează ideile și se 
afișează forma finală pe tablă sau pe foi afișate pe 
pereţii clasei. 

 
Bulgărele de zăpadă este o metodă ce presupune 

reducerea numărului de elemente ale unei situaţii pentru 
concentrarea asupra celor esenţiale. Presupune mai 
multe etape:  

1. se împart elevii în grupe de 7-8;  
2. se anunţă tema;  
3. fiecare elev notează pe o foaie ideea sa în 
legătură cu tema şi o pune pe masă; 
4. fiecare elev citeşte toate ideile şi le ierarhizează, 
reţinându-le pe primele doua-trei;  
5. se reuneşte tot grupul cu cele două idei de la 
fiecare elev şi se repetă operaţiunea astfel încât, în 
final, vor fi reţinute doar ideile esenţiale referitoare la 
tema respectivă. 

 
Discuţia, metodă ce constă într-un schimb organizat 

de informaţii şi de idei în jurul unei teme, cu scopul 
examinării şi clarificării în comun a unor noţiuni şi idei, 
este fundamentală pentru învaţarea interactivă. Discuţia 
conduce la crearea unei atmosfere destinse în clasă, 
facilitează intercomunicarea, optimizează relaţiile dintre 
profesor şi elevi, favorizează realizarea unui climat 
democratic la nivelul clasei, dezvoltă abilităţile de 

ascultare activă şi de respectare a regulilor de dialog. 
Profesorul trebuie să încurajeze elevii să-şi exprime 
corect şi clar ideile, să vegheze asupra respectării 
regulilor de dialog, să reamintească şi să rezume ideile 
principale. 

Pentru a face cât mai plăcută ora de limba franceză, 
este recomandabil a se folosi mai mult metodele 
informativ - participative (conversaţia, dialogul, 
demostraţia) şi formativ- participative (învăţarea prin joc, 
prin cercetarea individuală, prin descoperire). Cântecele, 
jocurile, dramatizările, cuvintele încrucişate, şaradele, 
rebusurile sunt foarte apreciate de elevi.  
 

„Caută litera” („Lettre a chercher”) este o activitate 
ludică care constă în adăugarea unei aceeaşi vocale la 
un cuvânt dat pentru a forma un nou cuvânt. Elevii pot fi 
împărţiţi pe grupe, cuvintele sunt scrise pe tablă. Grupa 
cu cele mai multe cuvinte găsite câştigă.  

Exemplu: patre- pature, nier- ruine, rhume- humeur. 
Ca o variantă a acestui joc: se scrie pe tabla un cuvânt, 
elevii trebuie să schimbe o literă şi vor obţine alte 
cuvinte noi. Exemplu: sont- pont, sent- sont, pont- sont 
etc.  

Un alt joc, „Cele şapte familii” („Les sept familles”) 
este folosit cu scopul de a fixa vocabularul tematic uzual 
şi concret.  

Exemplu: 1. se împarte clasa în şapte grupe, 2. se 
anunţă tema- „ La maison”- şi se împarte în şapte grupe 
„La cuisine”, „La chambre a coucher”, „La salle a 
manger”, „La salle de sejour”, „La salle de bains”, „Le 
grenier”, „La cave”. Pentru fiecare grupă profesorul 
alege şapte substantive ( exemplu: pentru „ cuisine” : le 
refrigerateur, le lave-vaisselle, le micro-ondes, l’evier, le 
grille-pain, la cafetiere, pe care le trece pe cartonaşe. 
Elevii trebuie să-şi ceară cartonaşele cu numele 
obiectului dintr-una din camerele casei, folosind expresii 
de cerere (je voudrais, je te pris de..., il me faut...). 
Câştigă echipa care reuşeşte să obţină în cel mai scurt 
timp setul de şapte cartonaşe cu cele şapte substantive 
aparţinând unei grupe. 
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În actul educațional desfășurat de profesor cu 
scopul informării și formării elevilor, secretul reușitei constă 
în abordarea unor strategii didactice specifice învățării. 
Metoda ce stă la baza realizării demersului didactic dorit 
este constituită dintr-o varietate de procedee ce concură la 
atingerea scopului propus, iar eficienţa metodei este 
asigurată de calitatea şi varietatea procedeelor alese de 
către profesor. Unul dintre avantajele oferite de resusele 
digitale, în acest caz Geogebra, Pachetul Office, Code 
Blockes, este acela de a transforma o metodă didactică 
tradițională într-una modernă, valorificând-o. Astfel, 
învățarea clasică realizată prin efectuarea calculelor 
matematice pe foaia de hârtie și învățarea modernă, cea 
care dezvoltă creativitatea, imaginația elevului și oferă 
posibilitatea explorării acestei discipline, devin familiare 
elevului.  

Consider că, folosirea corectă din punct de vedere 
cantitativ și calitativ a metodelor clasice și a celor moderne, 
dezvoltă capacitatea elevului de a alege varianta cea mai 
potrivită în propriul proces de învățare a matematicii. 

Exemple de probleme și variante de rezolvare a 
acestora. Relația matematică-informatică-T.I.C. 

1. Rezolvați în mulțimea numerelor întregi ecuația: 

𝑥2 − 𝑦2 + 4𝑥 + 1 = 0. [1] 

Soluție: Ecuația se rescrie (𝑥 + 2)2 − 𝑦2 = 3 ⇔
(𝑥 + 2 − 𝑦)(𝑥 + 2 + 𝑦) = 3, de unde 𝑥 + 𝑦 + 2 = −3, −1, 1, 3 

și 𝑥 − 𝑦 + 2 = −1, −3, 3, 1 respectiv. Rezultă soluțiile: 
(𝑥, 𝑦) = (−4, −1), (−4, 1), (0, −1), (0, 1). 
 
Rezolvarea acestei probleme poate fi făcută cu ajutorul 
informaticii în limbajul de programare Code Blockes (C++). 
Programul poate fi adaptat și altor tipuri de ecuații. Soluțiile 
se caută într-un interval de numere întregi [−10, 10], 
capetele acestui interval putând fi schimbate.  
 

 

Rezolvarea ecuației în Microsoft Excel se poate face prin 
impunerea unei condiții prin care se verifică dacă anumite 
valori atribuite necunoscutelor ecuației anulează ecuația. 
Cu alte cuvinte, numerele întregi care vor forma o pereche, 
soluție corectă/incorectă a ecuației vor fi trecute în 
coloanele A și B, destinate necunoscutelor 𝑥 și 𝑦 în cazul 
nostru. Rezultatul obținut în urma funcției introduse, va fi 
unul afirmativ sau negativ, astfel că, în cazul în care 
perechea de numere verifică ecuația, răspunsul afișat va fi 
„Soluție corectă”, iar în caz contrar se va afișa rezultatul 
„Soluție incorectă.” Spre exemplu, pentru perechile de 
numere întregi (−4, −1); (−4, 0); (−4, 1); (0, −1); (0, 1);  
(0, −4) răspunsul „Soluție corectă” va fi afișat numai în 

dreptul perechilor ale căror elemente verifică ecuația: 𝑥2 −
𝑦2 + 4𝑥 + 1 = 0.  

 
 
 

2. Fie poligonul în formă de stea ca în figura 
alăturată. Calculați 𝑚(∢𝐴) + 𝑚(∢𝐵) +
𝑚(∢𝐶) + 𝑚(∢𝐷) + 𝑚(∢𝐸). [2] 

Soluție: fie 𝐴𝐷 ∩ 𝐵𝐸 = {𝑀}, 𝐴𝐷 ∩ 𝐶𝐸 = {𝑁}. În triunghiul 

∆𝐴𝑁𝐶, 𝑚(∢𝐴) + 𝑚(∢𝐶) = 1800 − 𝑚(∢𝐴𝑁𝐶) = (∢𝐸𝑁𝑀). De 

asemenea, în ∆𝑀𝐵𝐷, 𝑚(∢𝐵) + 𝑚(∢𝐷) = 1800 −
𝑚(∢𝐵𝑀𝐷) = 𝑚(∢𝐸𝑀𝑁). Deci 𝑚(∢𝐴) + 𝑚(∢𝐵) + 𝑚(∢𝐶) +
𝑚(∢𝐷) + 𝑚(∢𝐸) = 𝑚(∢𝐸𝑁𝑀) + 𝑚(∢𝐸𝑀𝑁) + 𝑚(∢𝐸) =
1800. 
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Construcția acestei figuri poate fi realizată cu ajutorul 

softului educațional Geogebra. Astfel: 
Se construiesc prima dată punctele A, B, C, D, E.  
 

 
Se construiec ulterior segmentele determinate 

de punctele A, B, C, D, E: [AC], [AD], [BD], [EB], [EC]. 
 

 
Pentru a afla suma măsurilor unghiurilor cerută în 

problemă, vom evidenția unghiurile dorite  
selectând pentru fiecare unghi câte trei puncte, spre 
exemplu: pentru a evidenția unghiul ∢𝐴 vom selecta 
punctele D, A, C. 
 

 

 
Adunând măsurile unghiurilor evidențiate, se observă că 

suma măsurilor acestor unghiuri este de 1800. 

 
Construcția figurii se poate realiza și apelând la 

instrumentul  din meniul Geogebra. 
  
 
 
 
Bibliografie: 
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Statistica ultimilor ani trage un puternic semnal de 

alarmă. Potrivit Agenției Europene pentru Mediu, țările 
Uniunii Europene aruncă 1,3 miliarde de tone de gunoi pe 
an, ceea ce înseamnă 3,5 tone de gunoaie anual pe cap de 
european. Din această cantitate, 40 de milioane de tone o 
reprezintă deşeurile periculoase. 

Deşeurile sunt vinovate de poluarea mediului şi implicit 
de schimbările climatice pe care le trăim la începutul 
secolului XXI. Depozitate în gropi de gunoi sau aruncate în 
natură, deşeurile distrug calitatea aerului pe care-l respirăm 
prin emisia de CO2 şi gaz metan, poluează pământul şi 
apele. Cele mai multe lucruri pe care le aruncăm pot 
reprezenta resurse valoroase. De aceea, termenul de 
”deșeuri” în multe cazuri este folosit greșit, acesta putând fi 
înlocuit cu ”materie primă”. Lucrurile de care nu mai avem 
nevoie ajung la gropile de gunoi sau în incineratoare. 
Aceste două metode de eliminare a deșeurilor reprezintă o 
mare sursă de poluare a solului, apei și aerului. 

 
EFECTELE NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI  

-Degradările chimice sunt generate îndeosebi de poluarea 
solului cu metale grele, cu diferite pesticide și 
îngrășăminte, modificarea ph-ului soluției solului; 
-Degradările biologice, generate de poluarea solului cu 
germeni de boli transmisibile plantelor și animalelor; 
-Degradările radioactive, solurile captează foarte ușor 
poluările radioactive, pe care le transmit cu ușurință 
plantelor și animalelor, pentru o perioadă mai lungă de 
timp. 

Toate aceste dereglări conduc la dereglarea 
indicatorilor sintetici ai efectului poluării, care se rezumă la 
următoarele aspecte: 

a) Deprecierea cantitativă și calitativă a recoltei; 
b) Creșterea cheltuielilor necesare menținerii 

productivității ecosistemelor. 
Toate aceste tipuri de poluare sunt prezente pe solurile 

din țara noastră astfel încât ele se intercondiționează între 
ele, cu alte surse de poluare, iar poluarea puternică a 
aerului, mai ales în zonele puternic industrializate, conduce 
la moartea pădurilor prin ploi acide. 

 
Ploile acide duc la distrugerea suprafeţelor date cu lac 

şi vopsea, pierderea lumii vii a bazinelor acvatice, la 
coroziunea podurilor și monumentelor arhitecturale, 
determină toxicitatea apei potabile în urma dizolvării în apă 
a Pb din conducte şi scade transparenţa apei, duce la 
scăderea fertilităţii solului. Între interacţiunile sale 

dăunătoare se numără: erodarea structurilor, distrugerea 
culturilor agricole şi a plantaţiilor forestiere, ameninţarea 
speciilor de animale terestre dar şi acvatice, deoarece 
puţine specii pot rezista unor astfel de condiţii, deci în 
general distrugerea ecosistemelor. 

Aciditatea este un efect care depinde de cantitatea de 
poluanţi eliberaţi şi de rezistenţa opusă de sol şi apă la 
acest fenomen.  

 
Oxizii de azot sunt precursori atât ai precipitaţiilor acide 

cât şi a ozonului, fiecare din acestea fiind reclamate că 
dăunează plantelor. În timp ce acidul azotic contribuie doar 
cu o mică parte la concentraţia ionilor de hidrogen (H+) din 
depunerile acide, contribuţia emisiilor de oxid de azot la 
depunerile acide poate fi mai semnificativă. Oxidul de azot 
este cel care absoarbe lumina solară iniţiind procesele 
fotochimice care produc acid azotic din bazinele acvatice. 
In mediu acid se măreşte solubilitatea multor metale şi 
aceasta duce la poluarea chimică a ecosistemelor acvatice 
şi solului. 

În agricultură solul este sărăcit în minerale prin 
solubilizarea lor (aluminiu, magneziu, calciu) ceea ce poate 
conduce şi la vulnerabilitatea plantelor care cresc în acel 
sol faţă de bacterii şi ciuperci. În oraşe, ploile acide sunt 
responsabile de degradarea clădirilor, monumentelor şi 
statuilor, de durabilitatea picturilor (faimoasele mănăstiri din 
Bucovina). 

- acidificarea lacurilor şi a apelor curgătoare, datorată 
ploilor acide; 

- dispariţia speciilor de plante şi animale din apele cu 
aciditate crescută; 

- creşterea concentraţiei de mercur în ape, implicit în 
animalele ce populează aceste ape; efectul cel mai negativ 
al acestui fapt este otrăvirea populaţiei cu mercur; 

- acidificarea solului, fapt ce produce creşterea 
concentraţiei de aluminiu şi a altor metale toxice, însoțită 
de dispariţia nutrienţilor – potasiu, calciu, magneziu; 

- scăderea producţiei agricole;  
- îmbolnăvirea şi dispariţia pădurilor;  
- afectarea apelor freatice. 
 

Bibliografie: 
1.M.Berca, Ecologie generală și protecția mediului, 
Ed.Ceres, București 2000. 
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Une langue étrangère constitue un instrument 
indispensable de communication. Dès que l`Europe 
s`ouvre, on a besoin de connaître au moins une langue 
étrangère et l`utiliser dans les contacts avec les autres. Si 
l`anglais est la langue la plus employée actuellement par la 
plupart des jeunes, le français reste la langue de la 
civilisation, de la culture, étant une langue harmonieuse et 
très expressive. Donc, le rôle de l`enseignant du français 
est de capter l`attention des apprenants, de les convaincre 
que cette langue a une importance dans leur vie, leur 
assurant un succès sur le plan professionnel et social. Si 
on désire une classe de français attrayante et intéressante 
pour nos élèves, il faut mélanger les méthodes classiques 
et modernes d`enseignement.  

Les élèves adorent les classes pendant lesquelles ils 
découvrent seuls ou par le jeu les nouvelles informations. 
C`est pourquoi nous devons appliquer souvent les 
méthodes modernes d`enseignement. Pour cette 
présentation, j`ai essayé de choisir quelques méthodes 
modernes d`enseignement les plus utilisées, comme: je 
sais / je voudrais savoir / j`ai appris, le cube, la grappe, le 
cluster, la boule de neige, R.A.I. (Répondre, mélanger, 
poser), double entrée du journal et trouver le point ("Lettre 
à Chercher"). 

Je sais / Je voudrais savoir / J`ai appris, c'est une 
approche active-participative, impliquant des grands ou 
petits groupes avec des élèves. On demande aux élèves 
de montrer ce qu'ils savent déjà sur un sujet précis et de 
formuler des questions qui en attentent de la leçon. A la fin 
ils apprennent de nouvelles choses.  

Le Cube est une méthode active-participative qui 
implique l'exploration d'un sujet, un thème, une situation 
sous plusieurs angles. Cette méthode comporte plusieurs 
étapes: 1. la réalisation d'un cube dont les côtés sont les 
mots: «Décrire», «comparer», «analyser», «associer», 
«appliquer», «valoir», 2. annonçant le thème, un sujet qui 
va être discuté, 3. diviser la classe en six groupes, chaque 
groupe va travailler un seul angle : a) décrire: les couleurs, 
formes, tailles, etc, b) comparer ce qui est semblable, ce 
qui est différent, c) prendre en compte: ce qui est fait, de 
qui se compose, d) associer: Qu'est-ce qui vous amène à 
penser, e) appliquer, que pouvez-vous faire avec ça, f) des 
arguments pour ou contre, pourquoi? Notez les idées et 
montrer la forme définitive sur des papiers affichés sur les 
murs de la classe.  

La Grappe représente une méthode qui stimule la 
découverte des connexions entre les idées. Elle suppose 
plusieurs étapes: premièrement, on choisit un mot ou un 
thème qu`on va discuter/analyser, deuxièmement on 
demande aux élèves de dire ou d`écrire toutes les idées 
qu`ils ont autour de ce sujet, troisièmement on finit l`activité 
ou moment où on épuise toutes les variantes/idées. A la fin 
on va afficher toutes les grappes obtenues, en les 
comparantes.  

Le Cluster est une méthode non linéaire de remue-
méninges qui stimule: trouver des liens entre les idées et 
comporte plusieurs étapes: 1. choisir un thème / mot à des 
recherches et écrit dans le milieu de la planche ou une 
feuille de calcul, 2. demande aux élèves d'écrire toutes les 
idées qui viennent à l'esprit en rapport avec le sujet ou un 
mot, tracer des lignes entre eux et la parole donnée, 3. l' 
activité s'arrête lorsque toutes les idées sont épuisées ou 
lorsqu'il est administré au cours du temps. Les élèves 

peuvent être divisés en petits groupes ou en couples, 
chaque groupe ayant une craie de couleur différente. À la 
fin de la leçon les idées peuvent être réorganisées en 
fonction de certains critères fixés par l'enseignant. 
 La Boule de Neige est une méthode qui consiste à 
réduire le nombre d' éléments d' une situation, de se 
concentrer sur l' essentiel. Elle implique plusieurs étapes: 
1. les élèves sont divisés en groupes de 7-8, 2. le thème 
est annoncé, 3. chaque élève note sur un morceau de 
l'idée de thème et de le mettre sur la table, 4. chaque élève 
lit toutes les idées et les classer, de les détenir pour les 
deux ou trois premières, 5. ensemble du groupe se réunit 
avec les deux idées de chaque élève et répéter afin que, 
en définitive, ne seront conservés que les idées 
essentielles sur ce sujet. 

R.A.I. (Répondre, lancer, demander) est une méthode 
active participative utilisée pour déterminer les 
connaissances déjà enseigné. Il a l' avantage d' aborder 
les élèves les uns aux autres par une communication 
directe entre eux, ils sont devenus plus unis, 
essentiellement un état de l'amitié et l' harmonie.  
Exemple: La méthode a été appliquée à la classe, pour 
déterminer les chiffres de 1 à 100. Les élèves ont fait un 
cercle et en utilisant une balle passée de l'un à l'autre, ils 
ont pu vérifier les chiffres français. L'enfant qui a envoyé la 
balle en roumain a déclaré un nombre au hasard et celui 
qui a pris la balle avait à dire le nombre en français. Si l`on 
donne un mauvais numéro, il a été corrigé par ses 
collègues, sous la direction attentive de l'enseignant. 

Double Entrée du Journal est une méthode moderne 
de l'enseignement et l'apprentissage coopératif qui établit 
un lien étroit entre le texte et la curiosité des élèves et leur 
expérience. Les étudiants travailleront sur papier divisée en 
deux, traçant une ligne verticale au milieu. Un avantage de 
cette méthode est que les élèves ont travaillé détendus, 
avoir la possibilité de collaborer les uns avec les autres. Un 
inconvénient de cette méthode est qu'elle nécessite plus 
de temps, les élèves rencontrent des difficultés dans la 
langue d' où ils avaient à commenter et à exprimer leurs 
sentiments pour les passages de cours, nécessitant 
souvent l'aide de l' enseignant. 

"Trouver le Point" ("Lettre à Chercher") est une 
activité ludique qui consiste à ajouter /changer une lettre à 
un même mot donné pour former un nouveau mot. Les 
élèves peuvent être divisés en groupes, les mots sont 
écrits sur le tableau noir. 

L' enseignant, utilisant ces méthodes modernes, doit 
être conscient du fait qu'il met en pratique différentes 
ressources cognitives spécifiques afin d'atteindre des 
objectifs précis. 

Ces méthodes modernes peuvent stimuler et 
développer l`apprentissage par collaboration, le travail en 
paire ou en petits groupes d`élèves, en facilitant de cette 
manière la communication, la collaboration et le soutenu 
réciproque pour résoudre des problèmes ou pour explorer 
de nouveaux thèmes, qui conduisent à la connaissance 
des élèves, à la compréhension et à l`acceptation 
réciproque. 
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Interdisciplinaritatea apare ca necesitate a depășirii 
granițelor artificiale între diferite domenii. Argumentul care 
pledează pentru interdisciplinaritate constă în aceea că 
oferă o imagine integrată a lucrurilor care sunt, de regulă, 
analizate separat. 
Prin interdisciplinaritate se creează: 

- Acoperirea rupturilor dintre discipline, eliminarea 
izolării și lipsei corelaţiilor între conținuturile 
diverselor discipline; 

- Construirea, prin educație, a unor structuri mentale 
dinamice, flexibile și responsive, capabile să sprijine 
deciziile cele mai potrivite; 

- Rezolvarea de probleme, care poate fi considerată 
cea mai importantă forță motrice a integrării, 
datorită relevanței sale practice. 

  Problemele cu care ne confruntăm în viața profesională, 
socială sau personală impun judecăți și decizii care nu 
sunt, de regulă, limitate în jaloanele disciplinare. Aceste 
probleme au un caracter integrat, iar rezolvarea lor impune 
corelații rapide și semnificative. 

Termenul “ interdisciplinaritate” se regăsește pentru 
prima dată în “ Dicționarul de neologisme” de F. Marcu și 
C. Manea, ed. a III - a București, și în “ Le petite Larousse 
en couleurs”, ed. 1995, definit ca fiind stabilirea unor relații 
între mai multe științe sau discipline. 

La noi în țară, inițierea pluridisciplinară și 
interdisciplinară este abordată în literatură prin Dimitrie 
Cantemir și Bogdan Petriceicu Hașdeu, care, în lucrările 
lor, au privit problemele din toate perspectivele disciplinare 
necesare. 

Disciplinele nu ne dau imaginea completă a lucrurilor, 
dacă le privim izolat. Articulându-se între ele, integrându-
se, ele își îndeplinesc rolul în mod eficace. 

Interdisciplinaritatea presupune o intersectare a 
diferitelor arii disciplinare prin ignorarea limitelor stricte ale 
disciplinelor, se caută teme comune pentru diferite obiecte 
de studiu cu un ordin de învățare mai înalt, termen regăsit 
în limba engleză “higher order learning objectives”. 

Capacitățile metacognitive, cum ar fi luarea deciziilor, 
rezolvarea de probleme, învățarea eficientă, sunt unele din 
aceste obiective. 

Prin interdisciplinaritate se realizează acțiunea deschisă 
dintre competențe sau conținuturi interdependente din 
două sau mai multe discipline, ce implică interpenetrarea 
disciplinelor. 

La nivelul proiectării curriculare vorbim de competențe 
transversale sau competențe cheie. 

Prin interdisciplinaritate se dezvoltă competențe 
integrate / transversale / cheie / crosscurriculare. La nivel 
interdisciplinar apar transferuri orizontale ale cunoștințelor 
dintr-o disciplină în alta, la nivel metodologic si conceptual. 
  În opinia lui G. Văideanu, interdisciplinaritatea „implică 
un anumit grad de integrare între diferitele domenii ale 
cunoaşterii şi diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj 
comun permiţând schimburi de ordin conceptual şi 
metodologic”. (G. Văideanu, 1988) 

• Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare între 
discipline ştiinţifice diferite, care se realizează în principal 
respectând logica ştiinţelor respective, adaptate 
particularităţilor legii didactice şi-l ajută pe elev în formarea 
unei imagini unitare a realităţii, dezvoltându-i o gândire 
integratoare. 

• Din punctul de vedere al modului în care se produce 
învăţarea în context interdisciplinar, putem diferenţia : 

1. interdisciplinaritate centripetă: cu accent pe utilizarea 
în interacţiune a diferitelor discipline pentru exploatarea 
unei teme sau pentru formarea unei competenţe integrate; 

2. interdisciplinaritate centrifugă: mută accentul de pe 
disciplină pe cel care învaţă, punând pe primul plan tipurile 
de achiziţii integrate/interdisciplinare pe care acesta le va 
dobândi prin învăţare. 

Aşadar, perspectiva interdisciplinară creează la elevi 
abilitatea de a aplica şi transfera cunoştinţe spre a rezolva 
probleme în mod creativ. Prin realizarea de conexiuni la 
mai multe niveluri, elevii trec de la acumularea de informaţii 
la participarea efectivă, la realizarea unor produse. 

Avantajele învățării la nivel interdisciplinar: 
- Încurajarea colaborării directe și a schimbului între 

specialiști care provin din discipline diferite, 
contribuind la constituirea unui caracter deschis al 
cercetării, al practicilor sociale și al curriculumului 
școlar; 

- Centrarea procesului de instruire, pe învățare, pe 
elev, dezvoltarea pedagogiilor active, participative 
de lucru la clasă, lucrul pe centre de interes, 
învățarea tematică sau conceptuală, învățarea pe 
bază de proiecte sau de probleme, învățarea prin 
cooperare; 

- Crearea unor structuri mentale și acțional - 
comportamentale flexibile si integrate, cu potențial 
de transfer și adaptare. 
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- Învățare durabilă și cu sens, prin interacțiuni 
permanente între discipline, prin relevanța explicită 
a competențelor formate în raport cu nevoile 
personale, sociale și profesionale. 

- Decentrarea teoriei și practicii pedagogice de pe 
ideea de disciplină și a decompartimentării 
achizițiilor învățării în favoarea interacțiunilor și 
corelațiilor. 

Lucrarea își propune să facă conexiuni interdisciplinare 
în predarea educației fizice la liceu, la lecții cu teme din 
gimnastică acrobatică și să crească participarea în lecție a 
elevilor. 
  Tema - Învățarea elementelor: stând pe omoplați fără 
sprijinul mâinilor, stând pe cap, stând pe mâini, rostogolire 
înainte din depărtat în depărtat. 

În explicațiile date facem conexiuni cu cunoștințele 
elevilor din matematică, anatomie și fizică: 

- Stând pe omoplați - cele două oase de formă 
triunghiulară de la nivelul spatelui (conexiuni cu 
cunoștințele anterioare ale elevilor din anatomie); 

- Pentru a păstra stând pe omoplați corect la 
verticală, fără sprijinul mâinilor, proiecția centrului 
de greutate trebuie să pice în baza de susținere, 
(conexiuni cu cunoștințele elevilor din anatomie și 
fizică); 

- Stând pe cap – Exercițiul 1 
Poziția inițială: stând ghemuit pe salteaua de 

gimnastică, așezarea celor trei puncte de sprijin (mâini, 
frunte), în triunghi echilateral și ridicarea trunchiului la 
verticală, menținând genunchii îndoiți, revenire în ghemuit. 
Conexiuni făcute cu cunoștințele elevilor din matematică. 

Exercițiul 2 
Poziția inițială: stând ghemuit pe salteaua de 

gimnastică, așezarea celor trei puncte de sprijin (mâini, 
frunte), în triunghi echilateral și ridicarea trunchiului la 
verticală, întinderea progresivă a picioarelor la verticală – 
proiecția centrului de greutate trebuie să fie în mijlocul 

bazei de susținere, a triunghiului echilateral. Conexiuni 
făcute cu cunoștințele elevilor din fizică și matematică.  

- Stând pe mâini – Pentru păstrarea stândului pe 
mâini, proiecția centrului de greutate trebuie să fie 
în mijlocul bazei de susținere, în mijlocul 
dreptunghiului format de mâini. Conexiuni făcute 
cu cunoștințele elevilor din fizică și matematică. 

În veriga a II-a a lecției (pregătirea organismului pentru 
efort) – exercițiu de captarea atenției 
Formația de lucru: în linie pe un rând. 
De la dreapta câte trei numără. Numărul pe care îl spui, 
ridică-l la pătrat și atâția pași faci în față.  

În veriga a III-a a lecției (influențarea selectivă a 
aparatului locomotor) 
Formația de lucru: în linie pe un rând. 
De la dreapta câte patru „numără”. Numărul pe care îl spui, 
ridică-l la pătrat și atâția pași faci în față. 
Și astfel se obține coloana de gimnastică pentru lucrul pe 
segmente, pentru influențarea selectivă a aparatului 
locomotor. 
 

BIBLIOGRAFIE 
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Una din metodele didactice utilizate cu succes la 
disciplina biologie este metoda piramidei sau metoda 
bulgărelui de zăpadă, aceasta are la bază împletirea 
activității individuale cu cea desfășurată în mod cooperativ, 

în cadrul grupurilor. Ea constă în încorporarea activității 
fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai 
amplu, menit să ducă la soluționarea unei sarcini sau a 
unei probleme date. Metoda piramidei este o metodă activă 
care se aplică prin intermediul întrebărilor, astfel încât, în 
loc să înceapă lecția cu”predarea prin discurs” se lansează 
o întrebare care să conducă la informația pe care trebuie 
să o primească elevul. Elevii vor primi materialele cu privire 
la lecția ce urmează a fi studiată precum și fișă cu întrebări 
mai vechi și cu întrebări cu mai multe variante de răspuns. 
Întrebările trebuie să fie astfel alcătuite încât rezolvarea lor 
să necesite mai mult decât copierea din materialul pus la 
dispoziție. Se va lucra individual sau pe grupe. Elevii se vor 
grupa în grupe mici de câte 4 elevi, își vor compara 
răspunsurile și le vor combina pentru a ajunge la cel mai 
bun răspuns. Aceasta va duce la o discuție în care elevii își 
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vor susține punctul de vedere, fapt care duce la o bună 
învățare. Elevii vor primi apoi răspunsurile corecte și 
lămuririle necesare, după care ei își vor pune singuri note. 

Cerințe: 
- respectarea regulii de construire a piramidei; 
- formularea de definiții, descrieri, interpretarea de 

roluri; 
- Fazele de desfășurare a metodei piramidei: 
- faza introductivă: profesorul prezintă tema ce va fi 

pusă în discuție;  
- faza de lucru individual: elevii lucrează individual la 

soluționarea problemei; 
- faza de lucru pe grupe: elevii formează grupele 

pentru a discuta rezultatele individuale la care a 
ajuns fiecare; 

- faza raportării soluțiilor; 
- faza decizională: se alege soluția finală și se 

stabilesc concluziile asupra demersurilor realizate 
și asupra participării elevilor la activitate. 

Aplicație:  
Această metodă aplicată la clasă, respectiv la clasa a-

VIII-a, tema ”Ecosistemul” - elevii au ca sarcină de învățare 
să definească ecosistemul evidențiind în același timp și 
caracterele generale ale acestora. 

Profesorul anunță tema și cere elevilor să prezinte 
informații referitoare la noțiunea de ecosistem, construind 
în fiecare pătrat al piramidei, elemente, idei care definesc 
sau prezintă caractere generale, rol, importanță. 

Oferă indicii prin imagini care prezintă un ecosistem 
terestru, elevii fiind organizați pe grupe completează 
pătratul piramidei desenată pe o foaie cartonată.  
 

ECOSISTEMUL 

BIOTOP BIOCENOZĂ 

Exemple Interacțiune Exemple 

Importanță Rol Adaptări de viată 

prezintă Caractere generale sintetizează 

 
Se formulează tot atâtea idei câte pătrate sunt. 

Profesorul adresează întrebări pentru a ajuta elevii să 
aducă explicații sau pentru dezvoltarea ideilor. Se 
utilizează materiale suport: atlase, insectare, planșe în 
clasă și se finalizează în curtea școlii. Pe grupe elevii vor 
completa ideile formulate, apoi le vor așeza sub formă de 
piramidă în ordinea logică începând din vârful piramidei 
terminând cu ultimul pătrat. Echipele de elevi vor schimba 
rolurile în completarea piramidei, se consultă, formulează 
idei, etc. Fiecare lider al grupului își prezintă, definește, 
descrie, concluzionează, astfel încât creativitatea lor nu are 
limite. 

Avantajele metodei:  
- stimulează învățării prin cooperare; 
- dezvoltă spiritul de echipă și colaborarea;  
- sporește încrederea în forțele proprii, prin testarea ideilor 

emise individual apoi în grupe; 
- dezvoltă capacitatea de a emite soluții inedite la 

problemele și sarcinile apărute; 
- dezvoltă creativitatea și imaginația elevilor. 

Dezavantajul aplicării metodei este de ordin evaluativ, 
deoarece se poate stabili mai greu care și cât de 
însemnată a fost contribuția fiecărui participant. 
 

Bibliografie: 
1. Lazar V., Căprărin D., Metode didactice utilizate în 
predarea biologiei, Ed. Arves, 2008; 
2. Ionescu, M., Radu, L, (coord.), Didactica moderna, Cluj-
Napoca, Dacia, 1995; 

 
 

 
 

Sujet de la leçon : L’Amour à travers le livre” Les trois 
mousquetaires” 

Classe: la XII-ième, Niveau B2 
Compétences générales: 

- Consolidation des capacités de communication 
sur le thème « L’Amour » ; 

- Approfondissement des représentations 
socioculturelles (la fonction esthétique de la 
langue). 

Compétences spécifiques :  
- Pouvoir comprendre des textes écrits et savoir 

décoder des messages ; 
- Savoir parler clairement et correctement pour 

transmettre de l’information selon son intention 
de communication ; 

- Sélecter l’information – clef d’un texte (lecture) ; 
- Discuter sur le thème étudié (l’amour) (langage). 

Objectifs opérationnels : 
- Cognitifs (savoir, informations, connaissances) 
- L’élève sera capable d’utiliser dans le langage, 

le lexique se rapportant à l’amour ; 

- L’élève sera capable d’identifier les sentiments, 
les émotions qui sont à la base de l’amour à 
travers le livre ; 

- L’élève sera capable de connaître les fragments 
dans lesquels on a évoqué (décrit) l’amour. 

- Applicatifs (savoir-faire, transfert des 
connaissances, application, habiletés)  

- L’élève sera capable d’interpréter le message 
proposé à étudier (l’étude) ; 

- L’élève sera capable de déchiffrer les 
composants du texte ; 

- L’élève sera capable de synthétiser diverses 
modalités d’interpréter la notion « amour » ; 

- L’élève sera capable de transmettre de 
l’information (par écrit et oralement).  

- Affectifs (attitudinaux, savoir-être, éducatif). 
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- Sensibiliser les élèves à la force esthétique de 
l’amour par l’expression des sentiments et des 
émotions provoqués par différents actions ; 

- L’élève apprendra à coopérer pour solutionner 
un problème ; 

- L’élève appréciera objectivement la réponse des 
collègues. 

 
1. Anne d’Autriche et le duc de Buckingham 
«Anne d’Autriche fit deux pas en avant ; Buckingham se 

précipita à ses genoux, et avant que la reine eût pu l’en  
et comment je vous vois, Milord. Je vous vois par pitié 

pour vous-même; je vous vois parce qu’insensible à toutes 
mes peines, vous vous êtes obstiné à rester dans une ville 
où, en restant, vous courez risque de la vie et me faites 
courir risque démon honneur ; je empêcher, il baisa le bas 
de sa robe. 

«Duc, vous savez déjà que ce n’est pas moi qui vous ai 
fait écrire. 

—Oh ! oui, madame, oui, Votre Majesté, s’écria le duc ; 
je sais que j’ai été un fou, un insensé de croire que la neige 
s’animerait, que le marbre s’échaufferait ; mais, que 
voulez-vous, quand on aime, on croit facilement à l’amour ; 
d’ailleurs je n’ai pas tout perdu à ce voyage, puisque je 
vous vois. 

—Oui, répondit Anne, mais vous savez pourquoi vous 
vois pour vous dire que tout nous sépare, les profondeurs 
de la mer, l’inimitié des royaumes, la sainteté des 
serments. Il est sacrilège de lutter contre tant de choses, 
Milord. Je vous vois enfin pour vous dire qu’il ne faut plus 
nous voir. 

—Parlez, madame ; parlez, reine, dit Buckingham; la 
douceur de votre voix couvre la dureté de vos paroles. 
Vous parlez de sacrilège !mais le sacrilège est dans la 
séparation des coeurs que Dieu avait formés l’un pour 
l’autre. 

—Milord, s’écria la reine, vous oubliez que je ne vous ai 
jamais dit que je vous aimais. 

— Mais vous ne m’avez jamais dit non plus que vous ne 
m’aimiez point ; et vraiment, me dire de semblables 
paroles, ce serait de la part de Votre Majesté une trop 
grande ingratitude. Car, dites-moi, où trouvez-vous un 
amour pareil au mien, un amour que ni le temps, ni 
l’absence, ni le désespoir ne peuvent éteindre ; un amour 
qui se contente d’un ruban égaré, d’un regard perdu, d’une 
parole échappée ? » 

Vocabulaire 

Empêcher- Gêner quelqu'un dans son action. / 
Faire obstacle à quelque chose. 

Duc-
Titre le plus élevé parmi la noblesse sous l'Ancien Régime.
 /Souverain d'un duché 

Insensé- Qui a perdu le sens, qui 
n'est pas conforme au bon sens. 

Milord- Titre donné aux lords anglais./ 
Homme aisé et élégant. 

Pitié- Sentiment qui saisit à 
la vue des souffrances d'autrui. 

Obstiné- Attaché avec ténacité à quelque idée, opinion, 
sentiment, etc. 

L’inimitié - Sentiment contraire à l'amitié. 
La sainteté- Caractère de celui, de ce qui est saint. 
Un ruban- Etroite bande d'étoffe de soie, de laine, etc. 

 
1. Ecrivez des noms, des adjectifs, des verbes qui 

commencent par les lettres du mot «amour». 
Exemple: 

A – amabilité, amitié, affection, aventure, attachement, 
amour, action, arranger. 

M – modestie, mariage, miracle, merveille. 
O – obéissance, occasion, opinion, ouvrage, ordonné. 
U – union, utile, universel. 
R – respect, responsabilité, rencontre, reconnaissance. 

 
2. Quels sont les personnages historiques ? 

Cherchez des informations. 
3. Donnez les synonymes des mots : 

 amour, fou, baiser, insensible, serment. 
4. Trouvez les antonymes des mots : 
amour, facilement, insensible, inimitié, douceur, 
absence, désespoir, éteindre. 

5. Donnez le masculin ou le féminin des mots : 
reine, duc, prince, comtesse, impératrice, marquis, 
vicomte, baronne. 

6. Quel est le temps des verbes : fit, se précipita, 
s’écria, baisa, répondit. Quel est l’infinitif de ces 
verbes? 

 
5. Répondez aux questions: 

a. Quels traits de caractère et quels éléments 
physiques du duc de Buckingham ont pu séduire 
Anne d’Autriche ? 

b. Montrez que le duc est prêt à tout pour la reine. 
c. A quoi fait-il allusion quand il parle de « neige » et 

de « marbre » ? 
d. Anne d’Autriche pense-t-elle tout ce qu’elle dit au 

duc ? Quelles raisons la poussent à se comporter 
ainsi ? 

e. Quels éléments dans l’attitude et les propos du 
duc sont la preuve de la sincérité de son amour ? 

f. Quels sont ceux qui montrent que la reine l’aime 
aussi ? 
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6. Rédigez une lettre d’amour que la Reine écrit 
pour le duc de Buckingham. 

7. Cherchez des expressions avec le mot 
amour. (Exemple: L'amour rend aveugle) 

8. Rédigez une déclaration d’amour à l’attention 
d’un être que vous appréciez. 
 9. Ecrivez le dialogue entre les deux personnages de 
la bande dessinée. 

 
10. Argumentez en 10 lignes: Et pour vous, 

qu’est-ce que l’amour ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

LEHRER: Rădulescu Ariadna Carmen 
 FACH: DEUTSCH 
 DATUM: 20.03.2019 
 UHRZEIT: 12-13 
 INSTITUTION: Liceul Teoretic “Tudor Vianu” Giurgiu 
 KLASSE: IX D 
 STUDIENJAHR: V  
 SPRACHNIVEAU: A2 (2Std. / Woche) 
 KAPITEL: WIR SPRECHEN AUCH DEUTSCH! 
 THEMA: Wiederholung - Deutschsprachige Länder 
 GRUNDLAGE: Lehrbuch, Arbeitsblätter 
 LEHRBUCH: Limba Germanä II, Manual pentru cls. a 
IX-a, Nicoleta Pistol, Miruna Bolocan, Ed.Aramis, 2004 

 
I. Didaktische Zielsetzungen 

➢ Anwendung lexikalischer Einheiten; 
➢ Reaktivierung des thematischen Wortschatzes; 
➢ Erwerben neuer lexikalischen Einheiten; 
➢ Entwicklung des Sprechens; 
➢ Vermittlung kommunikativer Kompetenz; 
 

II.Operationelle Zielsetzungen 
Am Ende der Tätigkeiten werden die Schüler fähig sein: 

 
▪ die deutschsprachige Länder zu benennen; 

▪ allgemeine Informationen über Deutschland, 
Österreich, Die Schweiz, Luxemburg und 
Liechtenstein zu berichten; 

▪ Einige Charakteristiken jedes deutschsprachigen 
Landes zu äußern; 

▪ Wörter deutscher, österreichischer und schweizer 
Herkunft zu erkennen; 

▪ Korrespondenten zwischen mehreren 
Synonimwörter zu finden ; 

III.Didaktische Methoden 
Gespräch; Lektüre; Erklärungen; Diskussion; Fragen 

beantworten; Übungen; Visualisieren; Lektüre (Skimming); 
Notizen 

IV.Unterrichtsmittel 
▪ Lehrbuch, Arbeitsblätter, Landkarte, Projektor, 

Computer 
V.Sozialformen 
▪ Frontalunterricht 
▪ Einzelarbeit 
▪ Plenum 

Stundentypus: Wiederholungsstunde  
Evaluation: mündlich, schriftlich 

UUNNTTEERRRRIICCHHTTSSPPLLAANN ÎNVĂȚĂMÂNT 

LICEAL 

LL’’AAMMOOUURR  ÀÀ  TTRRAAVVEERRSS  LLEE  LLIIVVRREE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

LICEAL 

Prof. Florentina Nicoleta MINICĂ 
 Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu 

 

Urmare din pagina 22 

Prof. Ariadna Carmen RĂDULESCU 
Liceul Teoretic „Tudor Vianu“ Giurgiu 

 

Continuare în pagina 24 



Pagina 24 din 31                                                   Catedra 84 – 85      Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

 
 
 
 
 
 

Etappen Tätigkeit der Lehrerin 
Tätigkeit der 

Schüler 
Medien 

Sozialforme
n 

Methoden Zeit Lernziele 

I. 
Organisat
ori- 
scher 
Moment 

Die Lehrerin tritt in die 
Klasse hinein und begrüßt 
die Schüler. 

Die Schüler 
antworten auf den 
Grüß und sie 
bereiten sich auf die 
Stunde vor. 

 Frontal- 
unterricht 

Gespräch 1´  -Vermittlung 
kommunikativer 
Kompetenz; 

II.Hinführu
ng 

Die Lehrerin kontrolliert und 
diskutiert die Hausaufgabe 
(Üb.1/ S.99, Power Point 
Präsentation) und stellt 
einige Fragen. 
Die Lehrerin nennt drei 
Schüler, damit sie eine 
kurze Zusammenfassung 
der Präsentation machen. 
Die Lehrerin lässt die die 
Schüler die Slides ansehen, 
während ein/ eine von ihnen 
über ihr Projekt berichtet. 

Die Schüler 
antworten auf die 
Fragen und dann 
lesen sie ihre 
Hausaufgaben. Sie 
sind aufmerksam auf 
Erklärungen. 
 
Nachdem die 
Lehrerin die 
Hausaufgaben 
überprüft, 
präsentieren drei 
Schüler ihre Power 
Point Präsentation.  

Lehrbuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektor 

Plenum Visualisieren 
 
Diskussion 

16´ -Anwendung lexikalischer 
Einheiten; 
-Entwicklung des 
Sprechens; 
-Äußerung von 
Charakteristiken jedes 
deutschsprachigen 
Landes ; 
Berichten von allgemeinen 
Informationen über 
Deutschland, Österreich, 
Die Schweiz, Luxemburg 
und Liechtenstein ; 

III.Aussag
e des 
Themas 

Die Lehrerin kündigt das 
Thema an –Wiederholung 
Deutschsprachige Länder. 
Die Lehrerin teilt dann den 
Schülern Arbeitsblätter mit 
der Landkarte Deutschlands 
und seine Nachbarländer, 
wo man Deutsch spricht. 

Die Schüler 
schreiben den Titel in 
ihren Heft. 
 
Die Schüler schauen 
sich die Karte an. 

Projektor 
 
Heft 

Frontal- 
unterricht 

Konversatio
n 

2´ Das Interesse der 
Lehrnenden ist geweckt. 
 

IV. 
Durchführ
ung 

Die Lehrerin beginnt die 
neue Stunde. 
Die Lehrerin stellt den 
Schüler ein paar Fragen in 
Beziehung mit der 
Landkarte, die sie gerade 
bekommen haben: 
Was steht auf dem 
Arbeitsblatt? 
Warum einige Länder auf 
der Landkarte mit einer 
anderen Farbe gefärbt sind? 
Wie heißen diese Länder? 
Welche Sprachen werden in 
diesen Ländern 
gesprochen? 
Wo wird Deutsch 
gesprochen? 
Sie teilt den Schülern die 
Arbeitsblätter mit Lückentext 
und erklärt den Schülern, 
was sie machen müssen. 

Die Schüler 
antworten auf die 
Fragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schüler sehen 
aufmerkasam die 
Wörterliste an. 
Jeder Schüler liest 
einen Satz und 
versucht das 
passende Wort aus 
der Liste zu 
ergänzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsbl
att 
 

Plenum Visuslisieren 
 
 
 
 
 
Diskussion 
 
 
 
 
 
lautes Lesen 
∕Lektüre 
 
 
 
Übung 
 

 
12´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Lernenden sind aktiv. 
Die Schüler haben einen 
Übersicht über das 
Thema. 
Erwerben neuer 
lexikalischen Einheiten; 
Bennenung der 
deutschsprachigen 
Ländern; 
Leseverstehen wird 
geschult. 
Reaktivierung des 
thematischen 
Wortschatzes; 
Vermittlung 
kommunikativer 
Kompetenz; 
Entwicklung des 
Sprechens; 
 

V.Festigu
ng 

Die Lehrerin teilt den 
Schülern Arbeitsblätter, die 
bestimmte deutsche und 
österreichische Ausdrücke 
enthalten. 
Die Wörter sind je nach der 
Herkunft in 2 Spalten 
eingeteilt. 
Die Lehrerin bittet die 
Schüler die 
zusammengehörenden 
Ausdrücke in die Tabelle 
unten einzuordnen. 
Die Lehrerin teilt dann den 
Schülern andere Blätter mit 
verschieden Wörter, die aus 
Deutschland, Österreich und 
aus der Schweiz kommen. 

Die Schüler lesen die 
Wörter und finden  
die 
zusammengehörend
en Ausdrücke.Sie 
lesen sie laut. 
Dann ordnen sie die 
Ausdrücke in die 
Tabelle zu. 
Die Schüler müssen 
sich entscheiden, ob 
die Wörter aus 
Deutschland, aus 
Österreich oder aus 
der Schweiz 
kommen, indem sie 
die richtige Variante 
kreuzen. 

Lehrbuch 
Heft 

Partnerarbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einzelarbeit 

lautes Lesen 
Übung 
Konversatio
n 

7´ Die Schüler haben das 
Wesentliche verstanden 
und geübt, sie sind fähig 
z.b. ähnliche Übungen zu 
lösen. 
Die Zusammenhänge sind 
klar und wurden 
verinnerlicht. 
Die Schüler üben die 
neuerworbenen 
lexikalischen Einheiten 
aus. 
 
Die Schüler erkennen 
Wörter deutscher, 
österreichischer und 
schweizer Herkunft. 
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Etappen Tätigkeit der Lehrerin 
Tätigkeit der 

Schüler 
Medien 

Sozialforme
n 

Methoden Zeit Lernziele 

VI. 
Leistungs- 
kontrolle 

Die Lehrerin teilt den 
Schülern die Arbeitsblätter 
zu dem Thema: 
Deutschsprachige 
Länder:Wussten Sie 
das..?,damit sie die 
Informationen lesen und alle 
Korrespondenten aus den 
geschriebenen Aussagen 
und Fragen finden und 
notieren. 

Die Schüler lösen 
schriftlich die Übung. 
 
 
 
 
Nachdem sie die 
Übung gelöst haben, 
teilen sie den der 
ganzen Klasse ihre 
Ergebnisse mit. 

 Einzelarbeit 
 
 
 
 
 
 
 
Plenum 

Stilles Lesen 
 
 
 
 
 
 
 
Lautes 
Lesen 
 

9´ -Reaktivierung des 
thematischen 
Wortschatzes; 
-Korrespondenten 
zwischen mehreren 
Synonimwörter zu finden; 
-Vermittlung 
kommunikativer 
Kompetenz; 
-Reaktivierung des 
thematischen 
Wortschatzes; 

VII. 
Hausaufg
abe 

Die Lehrerin gibt den 
Schülern die Hausaufgabe. 
(Projekt ∕ Seite 105) 

Die Schüler notieren 
in ihren Heften das 
Thema des 
Projektes.Weil sie 
ihre eigene 
Vorstellungen haben 
über die Schweiz, 
Österreich, oder 
andere Länder in 
denen man Deutsch 
spricht und über die 
Personen, die hier 
leben, müssen sie 
sich eine Frau ∕ einen 
Mann vorstellen, die ∕ 
der in einem von 
diesen Länder 
lebt.Sie sollen der 
Realität soweit wie 
möglich 
nahezukommen. 
Sie müssen 
Auskünfte geben 
über die Person 
(Land, Stadt, 
Bräuche, Traditionen) 
und dann eine 
Collage machen. 

Lehrbuch Frontal- 
unterricht 

Gespräch 2´ Die Schüler haben das 
Wesentliche verstanden 
und geübt, sie sind fähig 
z.b. ähnliche Übungen zu 
lösen. 
 
Die Schüler üben die 
neuerworbenen 
lexikalischen Einheiten 
aus. 
 
 

VIII. 
Bewertun
g der 
Schüler- 
leistungen 

Die Lehrerin bewertet die 
Tätigkeit 2-3 Schülern. 

Die Schüler 
bekommen Noten. 

  Gespräch 1´ 
 
 

 

 

 
 

 

 
Cultivarea creativității reprezintă cel mai amplu capitol al 

cercetării aplicative a fenomenului creativității, cât și al 
intervenției educaționale practice. Metodele creativității 
reprezintă un areal creativ accesibil pentru elevi având în 
vedere particularitățile de vârstă ale acestora. 

Creativitatea constituie una din componentele 
învățământului formativ, fapt pentru care, dezvoltarea ei 
este un obiectiv esențial al învățământului contemporan, 
capacitatea omului de a crea înseamnă a produce ceva 
nou în raport cu ceea ce este vechi, cunoscut, uzual, banal.  
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Inteligența și 
creativitatea sunt 
două aspecte 
complementare; 
creativitatea ar fi în 
corelație cu 
inteligența sau ar fi 
dependentă de ea; 
creativitatea este 
independentă de 
inteligență numai 
dincolo de un anumit 
prag, până la acest 
prag există între ele o 

relație strânsă astfel încât creativitatea se corelează cu 
personalitatea. Nivelul de creativitate este dependent de 
tipul de gândire caracteristic individului uman; convergentă 
și divergentă. Gândirea convergentă avansează pentru 
rezolvarea problemelor, pe căi cunoscute, folosindu-se cu 
precădere, de informațiile dobândite și operând cu categorii 
însușite prin învățare; soluțiile sunt așteptate, recunoscute 
și aprobate caracteristic inteligenței. Gândirea divergentă 
avansează mai multe direcții, caută și admite mai multe 
soluții pentru o problemă, renunțând la schemele și 
formulările cunoscute obișnuite, în general acceptate, este 
orientată spre necunoscut și neconvențional care 
caracterizează creativitatea. 

Metodele 
de învățământ 
care dezvoltă 
creativitatea 
sunt cele activ-
participative, 
dar și 
activitățile 
extrașcolare 
realizate cu 
elevii. 

Dintre 
activitățile 
extrașcolare 
care 

stimulează creativitatea gândirii elevilor putem aminti: 
cercurile de elevi realizate pe diferite discipline cu caracter 
transdisciplinar și interdisciplinar, concursurile pe diferite 
teme, serbările școlare, excursiile tematice, vizionare de 
filme, vizite la muzee, lectura în cadrul bibliotecilor școlare 
etc. Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului lor liber.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai 
variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 
activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 
informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intelectual. Ele oferă elevilor prilejul 
de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă 
originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă 

ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 
oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului 
pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, elevii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă. De la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştințe 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din 
natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă 
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: 

plimbări, excursii, 
tabere. În cadrul 
activităţilor organizate 
în mijlocul naturii, al 
vieţii sociale, copiii se 
confruntă cu 
realitatea şi percep 
activ, prin acţiuni 
directe obiectele, 
fenomenele, anumite 
locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe 

viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot 
forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, 
faţă de om şi realizările sale. În urma plimbărilor, a 
excursiilor în natură, elevii pot reda cu mai multă 
creativitate şi sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul 
activităţilor practice desfășurate la ore, cu succes. La 
vârsta şcolară, elevii sunt foarte receptivi la tot ce li se 
arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să 
acţioneze în acest sens. Prin excursii elevii îşi 
suplimentează şi consolidează cunoștințele şcolare 
dobândind noi cunoştinţe, abilități practice de lucru, metode 
și tehnici de investigare.  

Concursurile 
școlare realizate la 
diferite discipline 
oferă posibilitatea 
elevilor să 
aprofundeze 
cunoștințele ample 
acumulate pe 
parcursul anilor de 
studiu individual sau 
pe grupe. Dacă sunt 
organizate într-o 
atmosferă plăcută vor 
stimula spiritul de 

iniţiativă al elevului, îi vor oferi ocazia să se integreze în 
diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va 
asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 
 

Bibliografie: 
 1.CUCOȘ Constantin -”Psihopedagogie” Editura 
Polirom Iași, 2009; 
 2.SCURTU Marin, FLOREA Georgeta -”Pedagogie” 
București, 2003. 

RROOLLUULL  AACCTTIIVVIITTĂĂȚȚIILLOORR  EEXXTTRRAACCUURRRRIICCUULLAARREE  ÎÎNN    

DDEEZZVVOOLLTTAARREEAA  PPEERRSSOONNAALLIITTĂĂȚȚIIII  EELLEEVVIILLOORR 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

LICEAL 

Prof. Mădălina VOCHECI 
Liceul Tehnologic ”Ion Barbu” Giurgiu 

 

Urmare din pagina 25 



Pagina 27 din 31                                                   Catedra 84 – 85      Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

 
 

2018, anul Centenarului Marii Uniri, reprezintă pentru 
toți românii un moment sublim, întrucât celebrarea 
evenimentelor istorice, cinstirea jertfelor si faptelor 
înaintașilor noștri este o datorie pe care trebuie să o 
dețină toată suflarea românească. 

Tot la fel de importantă este și contribuția fiecăruia 
dintre noi pentru a cunoaște semnificația evenimentelor 
istorice și a le transmite mai departe generațiilor viitoare. 

În anul Centenarului, Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan 
Bălănescu”, Giurgiu, prin activitățile desfășurate pe 
parcursul lunilor septembrie, octombrie și noiembrie, a 
încercat să aducă un omagiu modest tuturor celor care au 
făcut posibilă nașterea României Mari. 

Activitatea denumită generic - CENTENARUL MARII 
UNIRI - 1 DECEMBRIE 1918 - 1 DECEMBRIE 2018, a fost 
coordonată de profesor Stoienescu Liliana. 

Din lista de activități au făcut parte: expoziția”100 DE 
MESAJE PENTRU ROMÂNIA”, organizată în cadrul școlii 
ce a cuprins 100 de mesaje realizate de elevi și cadre 
didactice ale liceului nostru, în care și-au exprimat 
gândurile, emoțiile, trăirile și sentimentele pe care le 
nutresc față de ziua națională și bucuria de a fi români. 

 „PORTRETELE MARII UNIRI”, a constituit o altă 
expoziție fotodocumentară în cadrul căreia au fost expuse 
cele mai importante personalități care au contribuit la 
înfăptuirea Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 
(regele Ferdinand I, regina Maria, I.I.C. Brătianu, Alexandru 
Vaida-Voevod, Vasile Goldiș, Ștefan Cicio Pop, episcopul 
Iuliu Hossu etc.), momente surprinse la Alba Iulia, precum 
și fotocopii ale unor documente cu valoare istorică 
însemnată. 

Un alt moment important a constat în plantarea unui 
puiet de stejar –STEJARUL CENTENARULUI -, în curtea 
liceului, pus la dispoziție de Ocolul Silvic Giurgiu, ce 
sperăm să devină simbolul liceului nostru și care să 
amintească și generațiilor viitoare importanța acestui 
eveniment – făurirea României Mari.  

Sub egida: 
”PAȘI PRIN 
ISTORIE... SPRE 
ROMÂNIA 
DODOLOAȚĂ!”, 
în ultima 
săptămână a lunii 
noiembrie, a fost 
realizată o 
activitate mai 
amplă care a 
implicat mai multe 
cadre didactice, 
personal auxiliar 
și elevi. 

Evocarea momentului istoric a fost prezentat de profesor 
Stoienescu Liliana; activitatea a cuprins și un moment 
artistic (cântece patriotice și moment poetic).  

În cadrul aceleiași activități au fost prezentate elevilor 
două materiale sugestive realizate în format electronic 
pentru marele eveniment:”România în 100 de 
personalități”, precum și 
„România în 100 de imagini”, realizate de Ciulacu Mihaela 
si Bilan Ancuța. 

De 
asemenea a 
fost realizată o 
expoziție de 
carte istorică 
alcătuită din 
ediții mai vechi 
si noi. Au fost 
recomandate 
câteva cărți 
importante de 
citit în anul 
Centenarului, 
ce fac referire 
la România 
ultimilor 100 de 
ani din diverse 
perspective: 
(România în 

100 de ani, Oliver J. Schmitt; Regina Maria, Cristian 
Moșneanu; Marele război așa cum l-am văzut eu, G. 
Velburg; Cartea de aur a Centenarul Marii Uniri, Bogdan 
Bucur). 

Elevii au purtat în mâini steaguri și în piept tricolorul. Pe 
chipul tuturor se citea entuziasmul, bucuria și emoția. 
 Mulțumesc doamnelor director Fierăstrău Ana-Maria, 
Găină Florentina, doamnelor profesor: Marin Daniela, 
Olteanu Ramona, bibliotecar: Ciulacu Mihaela și 
personalului auxiliar: Geantă Adriana, Bilan Ancuța, Bangă 
Ionuț, precum și elevilor noștri care s-au alăturat acestui 
demers de importanță națională - Unirea tuturor românilor 
într-o Românie Mare și Nouă în anul 1918. 
 

La mulţi ani, România! 
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„Firma de exercițiu” se constituie ca fiind o metodă 

interactivă de învățare pentru dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, ca o concepție modernă de integrare și 
aplicare interdisciplinară a cunoștinelor, ca o abordare care 
asigură condiții pentru probarea și aprofundarea practică a 
competențelor dobândite de elevi în procesul de pregătire 
profesională. 

Obiectivul general al metodei moderne de predare – 
învățare ”firma de exercițiu” îl constituie dezvoltarea 
spiritului antreprenorial prin: 

- Familiarizarea elevilor cu activitățile specifice unei 
firme reale; 

- Simularea operațiunilor și a proceselor economice 
specifice mediului real de afaceri; 

- Formarea limbajului specific afacerilor; 
- Dezvoltarea de competențe necesare unui 

întreprinzător dinamic, cum ar fi: gândirea critică, 
luarea de decizii, asumarea responsabilității, 
negocierea și argumentarea, lucrul în echipă, 
inițiativă, autoorganizare și autoevaluare a 
resurselor individuale. 

Din obiectivul general derivă obiectivele specifice ale 
metodei moderne de predare-învățare – ”firma de exercițiu” 
și anume: 

- Formarea competențelor tinerilor întreprinzători, 
absolvenți ai învățământului profesional și tehnic, 
din sistemul național de învățământ; 

- Facilitarea trecerii absolvenților de la școală la 
viața activă; 

- Dezvoltarea spiritului antreprenorial al adulților, în 
cadrul programelor de formare continuă. 
 

„Firma de exercițiu” este o metodă modernă de predare-
învățare prin intermediul căreia elevii dobândesc, verifică și 
aprofundează cunoștințe comerciale, își formează abilități 
și atitudini comportamentale în toate domeniile din 
structura organizatorică a unei întreprinderi. Fiecare firmă 
de exercițiu este structurată, ca și în activitatea practică, pe 
departamente, iar elevii lucrează în cadrul acestor 
departamente, desfășurând activitățile specifice acestora. 

Pe lângă posibilitatea contactelor economice atât la 
nivel național, cât și internațional, un alt punct forte al”firmei 
de exercițiu” îl reprezintă simularea. Deciziile greșite, care 

în viața reală de afaceri pot duce la periclitarea propriei 
organizații, nu au în ”firma de exercițiu” nici o consecință 
economică reală. Ele însă, se constituie într-o experiență 
importantă a elevilor, un factor esențial al procesului de 
învățare. Este indicat chiar să se exerseze aceste situații 
de eșec posibile în economia reală, elevii fiind astfel 
pregătiți pentru soluționarea sau preîntâmpinarea lor, 
identificând soluții de minimizare a efectelor unor astfel de 
riscuri. 

Metoda de învățare ”firma de exercițiu” se constituie ca 
o bază solidă de formare a abslovenților de liceu în 
vederea unei formări profesionale care să satisfacă 
cerințele pieței muncii, cerințe aflate în concordanță cu 
standardele europene. Dobândirea de cunoștințe prin 
aplicare practică dezvoltă competențe generale, 
specializate, dar și competențe cheie. Elevul este instruit 
într-un cadru atractiv, creativ și interactiv și participă în mod 
voluntar și motivat la propria formare. Se adaptează rapid 
la cerințele mediului de afaceri, se dezvoltă personal, fiind 
motivat, hotărât și ambițios. Elevii își formează spiritul 
antreprenorial. Își asumă riscuri și responsabilități pentru o 
piață a muncii aflată într-o continuă schimbare. În vederea 
asigurării premiselor integrării profesionale a absolvenților 
de liceu pe piața forței de muncă și pentru formarea 
profesională continuă a acestora este nevoie de flexibilitate 
și adaptare permanentă la tipurile de comopetențe 
identificate ca fiind necesare în prezent și mai ales în viitor, 
pe o piață a muncii aflată în continuă schimbare și 
adaptare la cerințele impuse de dezvoltarea economică. 

Învățarea în ”firma de exercițiu” oferă posibilitatea 
aprofundării practice a conținuturilor dobândite în instruirea 
de bază de către elevii angajați ai ”firmei de exercițiu”. Ea 
reprezintă o metodă modernă de integrare și aplicare 
interdisciplinară a conținuturilor, realizând efectul de 
sinergie al disciplinelor integrate. Transmiterea 
interdisciplinară a cunoștințelor, în firma de exercițiu, este 
impusă de activitățile care se desfășoară în cadrul 
întreprinderii. Putem aprecia faptul că este o metodă 
orientată spre acțiune și spre rezolvarea problemelor, fiind 
o metodă de predare-învățare centrată pe elev. 

Diferențe între firma reală și ”firma de exercițiu”: 

Criterii Firma de exercițiu Firma reală 

Contacte externe Cu alte firme de exercițiu din țară și străinătate Cu întreprinderi din viața reală, națională 
și internațională 

Producție Nu se produc mărfuri reale și nu se prestează 
servicii reale 

Se produc mărfuri și se prestează 
servicii reale 

Flux bănesc Nu există bani reali Există bani reali 

Risc antreprenorial Se simuleză asumarea riscului Se asumă un risc antreprenorial real 

Sfera obiectivelor și 
activităților 

Învățarea reprezintă principalul obiectiv 
pedagogic, iar activitățile se subordonează 
acestui obiectiv și obiectului de activitate 
al”firmei de exercițiu” 

Obiectivele și activitățile sunt 
subordonate scopului economic 

Învățare și 
semnificație 

Elemente de bază în pregătirea print-o firmă de 
exercițiu 

Experiența stă în centrul atenției multor 
întreprinderi 

Rotația locurilor de 
muncă 

Rotația locurilor de muncă reprezintă elementul 
central în procesul de pregătire 

Schimbarea posturilor pentru 
dezvoltarea personalului reprezintă un 
element esențial în orice întreprindere 
modernă 
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Criterii Firma de exercițiu Firma reală 

 
Alegerea 
domeniului și a 
produsului 

Piața”firmelor de exercițiu” Piață- antreprenor 

Timp de lucru 3 ore/săptămână 8 ore/zi 

Criterii pentru 
reușită 

Activități exersate, competențe formate, 
angajarea absolvenților 

Profit, păstrarea locurilor de muncă 

 
Activitatea ”firmelor de exercițiu” se desfășoară conform 

legislației în vigoare pentru firmele reale. Toate 
documentele emise la centrala ”firmelor de exercițiu” care 
reproduc documente ale instituțiilor statului, vor avea un 
semn distinctiv, UZ DIDACTIC / FORMULAR DE LUCRU. 
 Puterea ”firmei de exercițiu” stă în relaționarea 
determinată de derularea de tranzacții pe piața ”firmelor de 
exercițiu” (națională și internațională) precum și de 
comunicarea cu mediul extern la firmei de exercițiu, 
respectiv: colaborarea cu firma ”mamă” / firma mentor, cu 
alți agenți economici, cu instituții ale statului, etc.  

Prin ”firma de exercițiu” elevul învață că primul pas într-
o afacere este dorinţa şi tendinţa de a o iniţia. Stabilirea 
motivelor de iniţiere a unei afaceri este o condiţie 
primordială pentru un start bun. Având în vedere faptul că 
în ”firma de exercițiu” nu există bani reali, elevul-manager 
poate să identifice relativ ușor posibile surse de finanțare. 
Cu o idee de afacere bună, finațată corespunzător, elevul a 
devenit manager și este pregătit sa își lanseze afacerea. 

Pe baza acestor cerinţe s-a implementat ”firma de 
exerciţiu” care reprezintă o metodă de predare inovatoare, 
orientată spre practică – modelul unei întreprinderi în care 
activităţile derulate de o firmă reală sunt transpuse virtual 
pentru procesul de învăţare. În domeniul afacerilor 
simulate, cu parteneri naţionali şi internaţionali din aceeaşi 
categorie, se asigură suport informatic pentru dezvoltarea 
unor abilităţi esenţiale precum lucrul în echipă, motivaţia de 
a lucra, flexibilitatea şi rezistenta la stres, dorinţa de a lua 
decizii, competențe privind rezolvarea conflictelor şi, mai 
ales, deschiderea către colaborare interculturală 
transnaţională.  
 Implementarea conceptului de ”firmă de exerciţiu” îşi 
propune crearea tipului de întreprinzător dinamic, capabil 
să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă 
un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale 

de distribuţie.  
 

„Firma de exercițiu”, complexă ca metodă, motivată 
ca efecte, este o provocare atractivă atât pentru elevi 
cât și pentru profesori. 
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Liceul Tehnologic”Dimitrie Bolintineanu” a început anul 
școlar 2018-2019 sub auspiciile succesului: aprobarea 
proiectului Erasmus+, Acțiune Cheie 2 - Parteneriat 
Strategic între Școli. 

Proiectul, intitulat”Developing Young Entrepreneurs by 
running a mini company on a European Learning Level” - 
YELL („Dezvoltarea tinerilor antreprenori prin firmele de 
exercițiu la nivel educațional european”) are un dublu scop. 
Pe de o parte, proiectul nostru este un”strigăt” (YELL) către 
cele patru colțuri ale Europei, este”megafonul” prin care 
facem cunoscută”firma de exercițiu” ca metodă de educație 
antreprenorială și ca instrument principal de formare a 
viitorilor antreprenori. Pe de altă parte, ca membri ai 
generației”millenials”, tinerii de azi trebuie să fie înzestrați 
cu acele competențe care să corespundă cerințelor unei 
piețe a muncii dinamice. Ei trebuie să aibă, și vor avea 
astfel, profilul antreprenorului secolului XXI. Proiectul 
reprezintă o oportunitate cu beneficii pe termen lung pentru 
elevii și profesorii liceului nostru care, înlăturând barierele 
lingvistice și culturale, au în față provocarea unei colaborări 
cu școli din patru țări partenere.  

Obiectivele proiectului sunt legate strâns de nevoile 
actuale ale educatiei și pieței muncii, promovarea unei 
culturi cu un caracter puternic antreprenorial în rândul 
tinerilor din sistemul educațional european. Cum ne 

propunem să atingem acest obiectiv? Printr-o continuă 
perfecționare a competenețor transversale și a 
competențelor antreprenoriale. Un obiectiv la fel de 
important este incluziunea socială prin implicarea activă a 
elevilor din medii defavorizate în activitățile firmelor de 
exercițiu. Astfel, aceștia au șansa de a-și însuși 
competențe cheie ce le vor facilita accesul la locuri de 
muncă pe piața muncii europeană și oportunități pentru a-și 
înființa propria afacere. Preconizăm că prin derularea 
acestui proiect, va crește motivația pentru învățare și le 
vom spori șansele de a găsi un loc de muncă. Este foarte 
important pentru corpul profesoral schimbul de bune 
practici cu partenerii noștri in ceea ce privește educația 
antreprenorială și utilizarea ca metoda didactică a „firmelor 
de exercițiu”. 

 
Inițiativa proiectului a fost lansată pe platforma 

eTwinning de către Belgia. I s-a alăturat România și 
Bulgaria, apoi Italia și Norvegia. Toţi partenerii au în comun 
faptul cǎ au implementat conceptul de firmă de exercițiu în 
programa lor școlară sau în activitățile extracurriculare și 
au aplicat această metodă în formarea competențelor 
antreprenoriale. 

Proiectul prevede cinci mobilități în fiecare țară 
parteneră. În luna februarie a avut loc prima mobilitate, 
numai cu profesori, la Liceul I.T.T.S. Alessandro Volta din 
Perugia, Italia. Vor urma mobilități cu elevi, în luna aprilie la 
Liceul Stend Vidaregåande skule din Bergen, Norvegia, în 
octombrie la Liceul Profesionalna gimnaziya po veterinarna 
medicina 'Prof. d-r. Georgi Pavlov din Bulgaria, iar în 
februarie 2020 la Liceul GO! atheneum De Ring Leuven din 
Belgia. Liceul Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu” va fi gazdă 
în luna mai a anului 2020, ocazie cu care se va organiza 
târgul firmelor de exercițiu devenit deja tradiție ”Tânăr 
Antreprenor în Spațiul Virtual” care sperăm că va deveni un 
târg internațional. 
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Mobilitatea din Italia a fost, putem spune, o experiență 
remarcabilă. Timp de o săptămână, în liceul din Perugia,  
s-a aflat un colț de Europa, reprezentat de oameni de 
naționalități și culturi diferite, venind din sisteme de 
învățământ diferite, dar uniți de pasiunea pentru profesie, 
deschiderea către lume și către nou, și determinați să facă 
din acest proiect un succes. În cadrul întâlnirilor și 
activităților organizate excelent de gazdele noastre, am 
împărtășit idei, ne-am făcut cunoscute școlile dar și 
culturile, metodologiile și tehnicile de predare. 

 
A fost primul pas în schimbul de bune practici în 

domeniul educației antreprenoriale și în aplicarea 
conceptului de”mini-company”. Aici am înțeles că ceea ce 
ne desparte ne și unește, astfel că am pus bazele unei 
mini-company internaționale care, de altfel, constituie 
rezultatul final al acestui proiect. 

 
Cu siguranță unul din cele mai prețioase beneficii ale 

acestei prime mobilități în Italia este faptul că Liceul 
Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin Vale a 
devenit un liceu cunoscut la nivel european. Este o primă 
recunoaștere dintr-o lungă serie care avem certitudinea că 
vor urma. Dar nimic nu ar fi fost posibil fără muncă, 
devotamentul, inteligența și competențele profesorilor din 
liceu, cu sprijinul autorităților locale, al părinților și implicare 
deosebită a elevilor liceului.  

Sunt oamenii care au crezut în acest proiect de la bun 
început din dorința de a deschide elevilor lor o ușă prin 
care ei să pășească încrezători, pregătiți, competenți către 
viitor. Un viitor în care visele lor pot deveni realitate. 
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