
Pagina 1 din 46                                                    Catedra 90                          Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

 

 
 

 
Educația extracurriculară își are rolul și locul bine stabilite 

în formarea personalității preșcolarilor. În grădinița 
contemporană foarte multe țări pun accentul pe activitatea 
extracurriculară și pe măsura în care reușește să pună bazele 
formării personalității copiilor.  

Activitățile extracurriculare organizate de grădiniță au 
conținut cultural, artistic, spiritual, științific, tehnico-aplicativ, 
sportiv sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața 
și activitatea comunității locale. 

Activitățile extracurriculare de masă reprezintă activități 
care cuprind aproape întreaga masă a copiilor dintr-o grupă, mai 
multe grupe sau chiar grupe de copii din mai multe grădinițe. 
Aceste activități le oferă destindere, recreere, voie bună, 

satisfacțiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei, posibilitatea 
unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. Aceste activități au 
caracter ocazional și iau forme foarte variate. 

- sărbătorirea zilei de naștere a unui copil, la care participă 
colegi din toată grădinița; 

- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuși;  
- participarea la diferite proiecte și concursuri;  
- excursii; 
- plimbări în parc; 

- vizitarea diferitelor obiective; 
- parteneriate cu școala sau cu alte grădinițe. 
Serbările sunt preferatele mele, ele reprezintă un nesecat 

izvor de satisfacție, bucurii, creează bună dispoziție. Acestea 
pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică, la un vesel 
carnaval. La pregătirea și realizarea serbărilor, copiii participă 
cu însuflețire și dăruire, din dorința de a oferi spectatorilor 
momente de ținută estetică, distracție, satisfacție, făcându-le 
viața mai frumoasă, mai plină de sens. Este o muncă titanică, 

dar este răsplătită pe deplin. 
-Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârșit de an. 
- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ și 

religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, Paști, 1 Decembrie, 
24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval; 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a 
înclinațiilor artistice ale copiilor, contribuind la dezvoltarea 
armonioasă a personalității acestora. 

 Recent, în învățământul românesc s-a adoptat 
,,Săptămâna Școala Altfel”, pe care se pune foarte mare accent 
din partea inspectoratelor și a Ministerului Educației. Dacă la 
început copiii și părinții au fost reticenți la această idee, acum 
participă cu plăcere la toate activitățile, iar cadrele didactice se 
întrec în organizarea activităților care trebuie să fie cât mai 
variate, interesante și cu costuri minime. 
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La copilul de vârstă preșcolară, este strâns legată de 
activitățile desfășurate în grădiniță și în afara ei sub forma 
jocului, a învățăturii și a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă 
trebuie acordată particularităților de vârstă și individuale ale 
copilului. 

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și 
completarea procesului de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor 
și aptitudinilor preșcolarilor, la organizarea rațională și plăcută a 

timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-
o atmosferă de voie bună și optimism, cu însuflețire și dăruire, 

la astfel de activități. Sperăm doar să ne putem relua activitățile 
fără mască, fără frica de a ne apropia unii de ceilalți; să realizăm 
activități cât mai deosebite și mai atractive pentru preșcolari. 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară e 
o componentă educațională valoroasă și eficientă, căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el în primul 
rând o atitudine creatoare, atât în modul de concepere a 
activității, cât și în relațiile cu copiii, asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă, care să permită stimularea creativă a copiilor, după 
cum se observă din fotografiile realizate la câteva activități din 
anii precedenți. 
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Indiferent de stadiul evoluției societății în timpul căreia vine 
pe lume copilul, el este pregătit pentru viață, în conformitate cu 
cerințele acesteia. Cuprinderea copilului la trei ani în grădiniță 
nu este obligatorie, dar familia a înțeles importanța frecventării 
acesteia de la vârsta fragedă, întrucât copilul este îndrumat de 
specialiști în pregătirea lui pentru școală.  

 În învățământul 
preșcolar, copilul se 
dezvoltă sub toate 
aspectele: 

- în planul 
socializării (dezvoltarea 

socio-afectivă, 
cunoașterea de sine), 
identitatea; 

- însușirea unor 
deprinderi de 
autoservire; 

- dezvoltarea unor 
deprinderi psiho-
motrice; 

- realizarea unor achiziții cognitive, dezvoltarea unor 
capacități și deprinderi intelectuale; 

- dezvoltarea limbajului, ca bază de formare a unor 
deprinderi de comunicare verbală. 

Curriculum-ul elaborat pentru învățământul preșcolar 
reține aceste finalități și are în vedere educația timpurie a 
copilului, potrivit ritmului individual de dezvoltare, interesului și 
dorințelor acestuia, sprijinându-l astfel pentru integrarea ușoară 
și fără riscuri în programul școlar.  

Curriculum-ul solicită abordarea pe parcursul anului școlar 
a șapte teme. Acestea sunt adaptate la specificul unității de 
învățământ preșcolar și la structura grupei. 

 Programul zilnic prevede acțiuni educaționale ADP, ALA, 
ADE, care urmăresc:  

-formarea 
deprinderilor de 
autoservire și 
autoconducere; 

-manipularea 
materialului didactic 
pe arii de interes și în 
activități didactice pe 
domenii experiențiale 
ce contribuie la 
perfecționarea laturii 
senzoriale a 
cunoașterii, specifică 
vârstei preșcolare. 

 Copilul este ajutat să exploreze lumea, să comunice 
verbal și nonverbal despre aceasta, își manifestă creativitatea 
în desen, modelaj, construcții, acceptă și recunoaște produsele 
creativității celorlalți, manifestă atitudine de acceptare și 
ajutorare a copiilor cu probleme, cooperând cu aceștia, 
încurajându-i în joc și activități. 

 Stadiul evoluției personalității copilului este aflat prin 
acțiunile educaționale care atrag copiii să găsească cele mai 
bune soluții la situațiile-problemă în care se situează la un 
moment dat. 
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Informațiile despre specificul evoluției copilului, 
educatoarea le obține prin observații asupra copilului care 
acționează rezolvând cerințele exprimate grafic sau oral. 
Soluțiile găsite de copii se compară cu cele anterioare și se 

constată astfel dacă 
au făcut progrese sau 
se mențin la același 
nivel. 

 În aflarea 
cauzelor celor 

constatate, 
educatoarea are 
aliat familia căreia 
îi solicită să-și 
ajute copilul, 
completând în fișă 
cu sinceritate 
constatările sale. 

 Atât în 
timpul activităților pe domenii experiențiale cât și în alte 
etape ale zilei, se poate aplica o probă sub formă de joc, pe 
microgrupuri, înregistrând rezultatele. 

Întreaga activitate didactică urmărește pregătirea 
copilului pentru școală și-i dă șansa de a se integra cu 
ușurință în programul școlii. 

Pe parcursul vârstei preșcolare întâlnim un mod de 
gândire, pe care specialiștii l-au denumit „gândirea laterală”. 

Gândirea laterală este un mod de gândire care aduce 
schimbări, concepte și idei noi, prin utilizarea unor componente 
specifice.  

Preșcolarii, prin această metodă de gândire laterală, 
reușesc: 

• să descopere idei noi și creează noi produse;  

• să privească lucrurile din mai multe perspective - au 
abilitatea de a gândi altfel decât critic și analitic;  

• să rezolve problemele pe care nu le-au putut rezolva cu 
metode obișnuite. 

Copilul  preșcolar  este  
prin  natura  sa  creativ  datorită  
imensei  sale  curiozități,  a  
freamătului permanent  pentru  a  
cunoaște  tot  ceea  ce  se  
petrece  în  jurul  său.  În  
perioada  preșcolară  imaginația  
se exprimă viu prin tot ceea ce 
face copilul la grădiniță, la toate 
activitățile. 

Stimularea potențialului 
creativ al preșcolarilor impune 
utilizarea unor strategii euristice 
care  implică  preșcolarul  în  
activitatea  de  descoperire,  de  

rezolvare  de probleme, de  investigare a realității și a strategiilor 
creative  care pun  accentul pe gândire laterală, spontaneitate, 
originalitate. 

 În cadrul jocului, pentru dezvoltarea gândirii laterale la 
copilul preșcolar, cei mici au avut de lipit fâșii corespunzătoare 
bulinelor colorate, prin diferite metode de a trece peste fâșiile 
colorate, iar rezultatul a fost pe măsura așteptărilor; jocul a fost 
aplicat pe un eșantion de 14 preșcolari, de nivel de vârstă 5-6 
ani, în cadrul Grădiniței cu program Prelungit „Top Kinder 
Space”, Giurgiu. 

 
 

 

 
 

Este unanim recunoscută importanța implicării parentale 
în viața școlară a copiilor. Acest subiect a reprezentat, în ultimii 
ani, una dintre preocupările sistemelor educaționale din 
întreaga lume. Numeroase studii realizate în ultimii ani au 
arătat, din ce în ce mai mult, că implicarea părinților în viața 
copiilor lor are o importanță deosebită pentru dezvoltarea 
corespunzătoare și pentru performanțele acestora. Implicarea 
parentală reprezintă un fenomen social aflat în continuă 
creștere și, de aceea, este foarte necesar să învățăm să îi 
facem față, să o recunoaștem și să încercăm să o 
direcționăm în beneficiul întregului sistem.  

Dacă cеi mici nu au рartе dе timрuriu dе un mοd dе 
rеlațiοnarе carе să реrmită satisfacеrеa nеvοilοr lοr sοcialе, 
еmοțiοnalе și οptimizarеa abilitățilοr ca eхеrcițiu dе afirmarе a 
реrsοnalității, imрactul la nivеlurilе ultеriοarе va fi unul nеgativ, 
grеu dе rеcuреrat. Εstе nеvοiе dе ο inοvarе a mοdеlеlοr dе 
rеlațiοnarе реntru a рunе accеntul ре imрlicarеa și valοrizarеa 
cοрilului în рrοcеsul еducațiοnal. 

Stăрânirеa еmοțiilοr și dерrindеrilе dе rеlațiοnarе sunt 
cοnsidеratе vitalе în sеcοlul schimbării. În acеstе cοndiții, 
cadrеlе didacticе și рărinții au nеvοiе să învеțе să aibă 
încrеdеrе în еi înșiși și în cοрiii lοr. În sοciеtatеa actuală și, cu 
atât mai mult, în cеa dе mâinе, succеsul sе bazеază ре 
încrеdеrеa în sinе, autοnοmiе și ușurința dе a crеa rеlații. 

Părinții pot să identifice câteva căi prin care să  se facă 
utili: nu trebuie să fie cei mai mari sponsori ai școlii pentru a fi 

„părinți implicați”. Sunt mai multe niveluri de participare. Oricare 
părinte poate să rupă din timpul său, cât de puțin, pentru a 
fi alături de copil, câștigând astfel încrederea acestuia. Mulți 
părinți consideră că după vârsta de șase până la șapte ani, când 
copiii lor calcă pentru prima oară pragul școlii, este o etapă în 
care rolul lor în educația copiilor se diminuează, dacă nu, chiar 
dispare. În realitate, acum rolul lor se dublează: acasă trebuie 
să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să 
se manifeste neîngrădit iar, în relația cu școala, pot colabora cu 
alți membri ai comunității școlare, pentru a crea un climat care 
sprijină învățarea, atât în școală, cât și în afara ei. Cercetările 
arată că, „în programele în care părinții sunt implicați, elevii au 
performanțe mai mari la școală decât aceleași programe, dar în 
care părinții nu sunt implicați”. Gradul de implicare a părinților în 
viața școlară a copiilor lor influențează și rezultatele acestora, 
în sens pozitiv: cu cât părinții colaborează mai bine cu școala, 
cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educația nu este un proces 
în care responsabilitatea revine, în mod exclusiv, doar școlii sau 
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doar părinților, ci este un proces al cărui succes depinde de 
colaborarea dintre cele două părți implicate. 

Ambеlе рărțі conștientizează оϲnеϲеѕіtatеa осșі іmрοrtanța 
unеі оϲϲοlabοrărі оеfіϲіеntе șі scot оϲîn осеvіdеnță un șіr оϲdе оaștерtărі șі 
rеϲοmandărі реntru оϲрartеnеrіос, ϲarе рοt ϲοntrіbuі ѕubѕtanțіal оϲla 
осеfіϲіеntіzarеa aϲеѕtеі rеlațііоϲ. оAѕtfеl, оϲорrοfеѕοrіі aștеaрtă dе la 
оϲрărіnțі осο іmрlіϲarе aϲtіvă оϲșі оϲοnștіеntă în vіața șϲοlіі оϲșі 
осaѕumarеa rеѕрοnѕabіlіtățіі față оϲdе оеduϲațіa рrοрrііlοr ϲοріі, 
оϲіnϲluѕіv осрrіn: рartіϲірarе оϲîn оϲadrul șеdіnțеlοr ϲu рărіnțііоϲ; осіnіțіatіvă 
(ѕă оϲnu оaștерtе ѕă fіе оϲіnvіtațі осla șϲοală); оϲрrеοϲuрarе оnu dοar 
реntru randamеntul оϲșϲοlar осal ϲοріluluі; оϲϲοntaϲtе оmaі numеrοaѕе 
ϲu șϲοala оϲос(nu numaі оîn оϲѕіtuațіі ехϲерțіοnalе, dе ϲοmрοrtamеnt 
осоϲрrοblеmatіϲ al ϲοріluluіо); оϲrеaϲțіі рοzіtіvе șі dеѕϲһіdеrе реntru осоϲіdеі 

nοі еtϲо. 
оϲRеіеșіnd dіn 
ϲеlе ехрuѕе 
maі осоϲѕuѕ șі în 
оbaza оϲdatеlοr 
furnіzatе dе 

multірlе 
ϲеrϲеtărі осоϲîn 
dοmеnіu, оam 

оϲрutеa 
rеϲοmanda 

рărіnțіlοr, 
реntru осоϲο maі 

bună 
оfunϲțіοnarе оϲa рartеnеrіatuluі, următοarеlе1: осоϲ 

•ѕă ѕе оϲѕіmtă adеvărațі рartеnеrі aі осșϲοlіі;оϲ;;    •ѕă оϲϲοntrіbuіе la 
dеϲіzііlе ϲu осrеfеrіrе оϲla еduϲațіa оϲοрііlοr lοrоϲ; •ѕă осînțеlеagă оϲșі ѕă 
оѕрrіjіnе рlanurіlе оϲdе dеzvοltarе alе șϲοlііос; оϲ•ѕă ѕе оϲіmрlіϲе în 
οrganіzarеa осaϲtіvіtățіlοr ехtrașϲοlarеоϲ;о   •ѕă оϲutіlіzеzе zіlnіϲ un осϲaіеt 
dе оϲϲοrеѕрοndеnță оîn ϲarе ѕă оϲfіе trеϲutе іnfοrmațііlе осlеgatе dе 
оϲрrοgramul оșі ϲοmрοrtamеntul ϲοріluluіоϲ; •ѕă рartіϲіре оϲla оșеdіnțеlе 
ѕеmеѕtrіalе реntru оϲрărіnțіос; •оѕă оϲрartіϲірarе la рrοbеlе dе оϲеvaluarе 
осa ϲοрііlοr șі оla оϲfіхarеa οbіеϲtіvеlοr dе dеzvοltarеоϲ, осϲеl рuțіn dе 
оdοuă оϲοrі ре an; оϲос•ѕă оvіzіtеzе оϲșϲοala dіn рrοрrіе іnіțіatіvă ѕau осоϲla 
іnvіtațіa рrοfеѕοrіlοrо; оϲ•ѕă aϲϲерtе осvіzіta оϲрrοfеѕοrіlοr șі оa 
dіrіgіntеluі оϲla dοmіϲіlіul elеvіlοr; •оϲѕă рartіϲіре la aϲtіvіtățі осșϲοlarе 
(aѕіѕtarеa оla оϲοrеоϲ) șі ехtrașϲοlarе (осехϲurѕіі, ѕеrbărіо, оϲvіzіtе оϲеtϲ.); 
•ѕă рartіϲіре la оaϲtіvіtățіlе оϲștііnțіfіϲеоϲ: ϲurѕurі, ѕеѕіunі осdе 
ϲοmunіϲărі еtϲо. 

Ρе dе осaltă рartе, оехреϲtanțеlе рărіnțіlοr оϲоϲѕе aхеază în 
рrіnϲірal осре nеϲеѕіtatеa dе оa avеa оϲоϲο rеlațіе еϲһіtabіlă ϲu осșϲοala, 
оdе a fі оϲоϲtratațі ϲa рartеnеrі2. осΡrіntrе ϲеlе оmaі frеϲvеntе aștерtărі 
оϲоϲеnunțatе dе рărіnțі fіgurеazăос: dіvеrѕіfіϲarеa оfοrmеlοr dе 
іmрlіϲarе оϲоϲa рărіnțіlοr în vіața осșϲοlіі; оѕϲһіmbarеa algοrіtmuluі dе 
оϲоϲdеѕfășurarе a șеdіnțеlοr ϲu осрărіnțіі, оϲarе, dе оϲоϲοbіϲеі, ѕе aхеază 
осре dіѕϲutarеa орrοblеmеlοr lеgatе dе оϲоϲrеușіtă șі dіѕϲірlіnă șϲοlarăос; 
ϲοmреtеnță орrοfеѕіοnală în ϲοmunіϲarеa оϲоϲϲu рărіnțіі; 
rеѕрοnѕabіlіtatе осșі dеѕϲһіdеrе оdіn рartеa еϲһіреі оϲоϲmanagеrіalе șі 
рrοfеѕοralе la осѕugеѕtііlе рărіnțіlοr оеtϲ. Aѕtfеlоϲоϲ, реntru ѕрοrіrеa 
ϲalіtățіі осrеlațіеі șϲοalăо-рărіnțі șі оϲоϲaѕіgurarеa unuі рartеnеrіat fiabіl, 
орrοрunеm рrοfеѕοrіlοr șі оϲоϲșϲοlіі, în gеnеralос, următοarеlе 
оrеϲοmandărі: •ѕă ехtіndă осϲοlabοrarеa ϲu оfamіlіa la tοatе 
оϲaѕреϲtеlе оϲϲarе рοt ϲοntrіbuі осla rеalіzarеa оunіtățіі dе ϲеrіnțе оϲșі 
оϲaϲțіunе реdagοgіϲă; ос•ѕă іa în оϲϲοnѕіdеrațіe оϲοріnіa рărіnțіlοr în 
осрrοϲеѕul оdе рlanіfіϲarе a tеmatіϲіі оϲșеdіnțеlοr оϲϲu рărіnțіі; ос•ѕă 
aѕіgurе οрοrtunіtățі оϲdе оϲрartіϲірarе șі іmрlіϲarе оосa рărіnțіlοr; •ѕă 
оϲѕtіmulеzе aϲtіvіtatеa Ϲοmіtеtuluі оосdе рărіnțі șі іmрlіϲarеa ѕa оϲîn 
оϲеlabοrarеa, іmрlеmеntarеa оосșі mοnіtοrіzarеa Planuluі dе 
dеzvοltarе оϲa оϲșϲοlіі; •ѕă οrganіzеzе aϲtіvіtățі dе оϲϲοnѕіlіеrе оϲреntru 
рărіnțіо; ос•ѕă іmрlіϲе рărіnțіі оϲîn оϲaϲtіvіtățіlе оadmіnіѕtratіvе; ос•ѕă 
іmрlіϲе рărіnțіі оϲîn ооϲрrοϲеѕul dіdaϲtіϲ; ос•ѕă ϲrееzе ϲοndіțіі ооϲșі оϲѕă 
dіvеrѕіfіϲе fοrmеlе осdе ϲοmunіϲarе ϲu рărіnțіі (ооϲϲutіa оϲрοștală a 

 
1 Ciprian, Popoviciu, Parteneriatul educațional, Editura 
Aldine, Sibiu, 2017, p.58 
2 Ibidem, p. 61. 

рărіntеluіос, ϲaіеtul dе ϲοrеѕрοndеnță, ооϲșеdіnțеоϲ, aϲtіvіtățі ϲulturalос-
artіѕtіϲе еtϲ.); •ѕă іnіțіеzе осрrοgramе dе еduϲațіе реntru рărіnțіо, 
оϲîn оϲrеzultatul іdеntіfіϲărіі осaștерtărіlοr aϲеѕtοra față dе șϲοală оșі оϲa 
оϲnеvοіlοr lοr осdе fοrmarе еtϲ. Вuϲură оfaрtul оϲϲă, оϲatât рrοfеѕοrііос ϲât 
șі рărіnțіі rеϲunοѕϲ оnеϲеѕіtatеa оϲunеі оϲϲοlabοrărі rеalе осîntrе șϲοală 
șі famіlіе șіо, оϲtοtοdatăоϲ, vіn осϲu rеmеdіі ϲοnϲrеtе în aϲеѕt оѕеnѕ 
(оϲѕugеѕtіі осșі rеϲοmandărі реntru орartеnеrі). Ar fі осоϲbіnе оϲînѕă ϲa 
ambеlе рărțі оѕă ϲοnștіеntіzеzе іmрοrtanța рrοрrіеі осоϲіmрlіϲărі оϲșі ѕă 
рοrnеaѕϲă dе оla ѕіnе, luând осоϲîn оϲϲοnѕіdеrațіе, dеѕіgur, оșі aрοrtul 
рartеnеruluі. осоϲDе оϲϲеlе maі dеѕе οrіо, mіеzul рrοblеmеlοr dе осоϲοrdіn 
оϲatіtudіnal șі ϲοmрοrtamеntal în оrеlațіa șϲοală-famіlіеоϲос, 
оϲеlеmеntеlе lірѕă, dar оϲruϲіalе în ϲrеarеa șі осоϲmеnțіnеrеa оϲunеі 
rеlațіі рrοduϲtіvе, оѕunt rеϲірrοϲіtatеa și înϲrеdеrеa mutualăоϲ. 
Dе оaϲееa, șϲοala șі осоϲfamіlіa vοr іzbutі оϲѕă dеzvοltе оun рartеnеrіat 
vіabіl șі осоϲѕă rеalіzеzе ϲu оϲѕuϲϲеѕ οbіеϲtіvеlе оеduϲațіοnalе dοar 
având înϲrеdеrе осоϲuna în ϲеalaltă оϲșі ϲοnjugânduо-șі еfοrturilе.3  осоϲ 

Pe 
parcursul 
mai multor 
ani de muncă 
la catedră mi-
am pus mai 
multe 
întrebări 
legate de 
relația dintre 
școală și 
familie. O 
întrebare a 
fost aceasta: 
,,Cum am  îmbunătățit eu  relația școală–familie?” Această 
relație s-a  îmbunătățit  printr-un parteneriat adevărat între 
școală și familie, care a urmărit să atingă următoarele obiective: 

• realizarea unei comunicări optime între părinți și 
învățător; 

• înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării 
școală–familie; 

• creșterea gradului de implicare a părinților în toate 
activitățile școlare și extrașcolare; 

• schimbarea mentalității neadecvate a unor părinți față de 
școală; 

• cunoașterea de către părinți a posibilităților și nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; 

• învățarea unor deprinderi și tehnici de muncă 
intelectuală sub formă de activități comune: elevi-părinți-
învățători. 

Doar implicând toți factorii educaționali în formarea 
personalității umane vom reuși să atingem toate aceste 
obiective. Un parteneriat eficient școală–familie este dorința 
oricărui învățător. În fiecare an, am încheiat astfel 
de  parteneriate eficiente cu părinții elevilor, bazate pe principii 
de  comunicare și colaborare. 

Obiectivele propuse le-am urmărit pe tot parcursul anului, 
iar rezultatele pozitive nu au întârziat să apară. Dacă vom reuși 
să-i atragem pe părinți de partea noastră într-o colaborare 
eficientă, într-un parteneriat, sub deviza „Împreună vom reuși”, 
se vor îmbunătăți astfel relațiile ce se stabilesc între școală și 
familiile elevilor, iar realizarea acestui obiectiv va avea un 

3 Agabrian, Mircea, Parteneriate școală-familie-comunitate, 
Bucureşti, Editura Universitară, 2005, p. 101. 
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impact pozitiv asupra formării de caractere, personalități și 
valori viitoare. 

Activitățile desfășurate în parteneriat facilitează 
înlăturarea barierelor de comunicare dintre participanți, clarifică 
unele probleme ivite la nivelul grupului de elevi, îndeamnă la 
autocunoaștere, la autodepășire, la găsirea acelei soluții care 
să conducă la realizarea obiectivelor propuse.  
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Poate fiecare profesor a încercat să răspundă la un 

moment dat la întrebări de genul: De ce nu toți elevii mei 

progresează în același fel? Cum pot să-i ajut pe toți să 

înțeleagă? Cum pot să-i ajut pe cei care învață mai greu? 

Un prim pas în oferirea răspunsurilor la aceste întrebări stă 

în faptul că profesorul ar trebui să accepte, în primul rând 

diversitatea dintr-o clasă; în faptul că fiecare elev are stilul său 

propriu de a învăța, că fiecare are nevoile sale în privința 

asimilării de informații și că fiecare are propriile sale capacități 

intelectuale. Așadar, unul dintre cele mai importante aspecte ale 

învățământului actual este nevoia de adaptare la necesitățile 

elevilor, oricare ar fi acele necesități și oricare ar fi copiii – fie că 

sunt copii cu CES, fie că sunt copii cu ritm mai lent de învățare. 

O astfel de metodă de adaptare o constituie  școala 

incluzivă, o școală ce se axează pe includerea acestor copii sau 

chiar grupuri ce au fost anterior marginalizate și care implică, în 

procesul de învățare și de luare a deciziilor, părinții, educatorii 

și consilierii specializați.  

Noțiunea de școală incluzivă, tradusă de drept prin 

termenul de școlarizare a copiilor și adolescenților cu dizabilități 

fizice, face azi parte din peisajul conceptual care atrage atenția 

acțiunii educative și școlare destinate acestei părți a populației. 

În declarația de la Salamanca (1994) se arată că „școala 

obișnuită cu o orientare incluzivă reprezintă mijlocul cel mai 

eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, un mijloc 

care creează comunități primitoare, construiește o societate 

incluzivă și oferă educație pentru toți; mai mult ea asigură o 

educație eficientă pentru majoritatea copiilor și îmbunătățește 

eficiența și, până la urmă, chiar și rentabilitatea întregului sistem 

de învățământ”. 

Incluziunea implică o schimbare, este un proces fără 

sfârșit de creștere a învățării și de participare a tuturor  elevilor. 

Este un ideal la care școlile pot aspira, dar pe care niciodată nu-

l vom putea atinge în totalitate. Totuși, incluziunea se instalează 

din momentul în care procesul de extindere a participării este 

amorsat. Școala incluzivă este o școală în mișcare. 

Ca o definiție, se poate spune că școala incluzivă este 

acea școală deschisă tuturor copiilor, prietenoasă cu toți copiii, 

în cadrul ei urmărindu-se aplicarea flexibilă a curriculumului, 

ridicarea calității predării – învățării, evaluarea permanentă și 

dezvoltarea unui parteneriat educațional real. 

Școala incluzivă reprezintă o provocare pentru școlile 

obișnuite, însă ea nu trebuie privită ca o amenințare pentru 

performanța acestor copii. Scopul acestei școli este de a crea 

pentru toți copiii un cadru prielnic al învățării, pornind de la 

premiza că diferențele dintre oameni sunt normale și ele trebuie 

acceptate. 

Școala incluzivă presupune îmbunătățirea sistemului 

educațional pentru toți elevii. Implică schimbări în curriculum, în 

modul de predare al profesorilor, în modul de învățare al 

elevilor, precum și schimbări în modul cum interacționează 

copiii între ei. 

Școlile incluzive nu mai asigură o educație obișnuită sau o 

educație specială, ci o educație incluzivă, iar ca rezultat elevii 

vor putea învăța împreună. Cu alte cuvinte, această școală este 

deschisă tuturor elevilor, astfel încât toți elevii să participe și să 

învețe. Pentru ca acest lucru să se întâmple, profesorii și școlile, 

în general, au nevoie de o schimbare, pentru a întâmpina cu mai 

mult succes diversitatea nevoilor elevilor. Educația incluzivă 

este un proces de facilitare a procesului de învățare pentru toți 

elevii, chiar și pentru cei ce au fost anterior excluși. 

Sintagma școala pentru diversitate este echivalentă 

sintagmei școală pentru toți și reprezintă dezideratul maximei 

flexibilități și toleranțe în ceea ce privește diferențele fizice, 

socioculturale, lingvistice și psihologice existente între elevi, 

misiunea școlii fiind aceea de a le oferi tuturor posibilitatea de a 

învăța în funcție de ritmul, capacitățile și nevoile proprii și de a 

se exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate. 

Copiii implicați, indiferent că sunt copii cu dizabilități sau 

nu, capătă mai multă înțelegere față de ceilalți, dar și față de ei, 

devin mai responsabili, mai empatici și astfel devin practic mai 

pregătiți pentru integrarea socială activă într-o lume 

caracterizată de multă diversitate. 

Cel mai semnificativ lucru de luat în considerare este că 

predarea din cadrul diversității implică predarea pentru fiecare 

individ în parte. Ținând cont de interesele fiecărui copil, de 

experiențele și de țelurile sale facem, de fapt, un pas important 

în educația elevilor și integrarea lor în societate, după 

terminarea studiilor. Mai mult, putem spune că diferențele dintre 

indivizi sunt mult mai pregnante decât cele dintre grupuri. Din 

acest punct de vedere, poate una dintre cele mai mari provocări 

căreia trebuie să-i facă față un profesor este adaptarea stilului 

de predare astfel încât să corespundă necesităților fiecărui copil 

în parte. 

În ceea ce privește cadrele didactice din cadrul școlii 

incluzive, acestea trebuie încurajate să adopte practici moderne 

în cadrul orelor de curs, să se autoperfecționeze în permanență 

în ceea ce privește copii cu CES. Un rol important pe care 

cadrele didactice îl au este acela  de a-i face pe copiii fără 

probleme să-și accepte și să-și ajute colegii cu CES, fără a-i 

ridiculiza sau exclude. 

Trebuie precizat, de asemenea, că alături de cadrele 

didactice și colegii de clasă, un rol important în asigurarea 

succesului copiilor cu CES este atribuit și familiei și părinților 

acestor copii. Prin această implicare a familiei se creează, de 

fapt, o comunitate incluzivă ce-i va ajuta pe copiii cu CES să se 

integreze mai repede și cu mai mult succes în societate, după 

terminarea studiilor. 

Așadar, necesitatea de redimensionare a învățământului 

pentru a stabili standardele educaționale și pentru a determina 

școlile să devină responsabile de rezultatele elevilor, necesită 

un mare efort și dedicație, atât colectiv cât și individual. Pentru 

aceasta, trebuie să credem că fiecare copil în parte poate învăța 

și reuși, că diversitatea ne este utilă tuturor și că elevii expuși 

diferitelor riscuri le pot depăși printr-o atenție și implicare din 

partea cadrelor didactice și a comunității, în general. 

Pe măsură ce va interveni această redimensionare a 

învățământului, incluziunea nu va mai fi privită ca o acțiune 

izolată, distinctivă, ci va deveni o acțiune naturală, simultană. 

Incluziunea nu-i implică numai pe copiii cu CES; ea este 

de fapt o realitate și recunoașterea faptului  că fiecare copil este 

unic. Școala incluzivă ne demonstrează, așadar, că suntem 

unul, dar nu unul și același. 

O școală incluzivă este o școală deschisă către orice elev, 

o școală care primește orice elev, îl valorizează și îl face să se 

simtă acasă. Este, aș spune, școala ideală, unde toată lumea 

se duce cu plăcere și toți copiii sunt ajutați să-și atingă maximul 

potențial nativ. Este școala care oferă sprijin accentuat pentru 

acei copii care au nevoie în mod deosebit de el. 

Prof. PIP, Zanfir Mihaela 
Școala Gimnazială Nr.1, Vânătorii Mici 
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De-a lungul anilor, am găsit un răspuns personal la 

problema pe care o ridică școala pentru diversitate: este vorba 

de a ne pleca urechea și inima la voci necunoscute, de a fi 

deschiși la problemele celorlalți, de a recunoaște, accepta și a 

sărbători diferențele în moduri cât mai demne. Pentru a schimba 

atitudinea pentru diversitate a celor cu care lucrăm (elevi, 

părinți, colegi de cancelarie), este necesar să devenim pionieri, 

să fim chiar noi primii care se schimbă, conștient și responsabil. 
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Lecția, fiind un act de creație, ne obligă să căutăm 

permanent formele cele mai potrivite de muncă, să nu ne 
mulțumim niciodată cu cât am realizat, fiindcă mereu este loc de 
mai bine. 

La vârsta școlară mică se impune o atenție sporită la 
dozarea cunoștințelor matematice. Ținând seama de puterea 
elevilor de concentrare, de nevoia de variație și mișcare în 
activitatea școlară, lecția de matematică trrebuie completată, în 
afara jocurilor de mișcare cu cântec, cu jocuri cu conținut 
matematic. 

Jocul este o activitate specific umană, dominantă în 
copilărie, prin care omul își satisface imediat, după posibilități, 
propriile dorințe, acționând conștient și liber în lumea imaginară 
pe care și-o creează singur. 

La vârsta școlară mică elevii iau cunoștință cu unele 
tehnici elementare ale învățării intelectuale. Interesul lor pentru 
studiu se găsește într-o fază incipientă. Prezentarea conținutului 
matematic cât mai clar, atrăgător, variat și la nivelul posibilităților 
de înțelegere al școlarilor mici stimulează interesul pentru 
această disiplină, plăcerea de a căuta și satisfacția de a 
descoperi lucruri noi. 

În ierarhia metodelor activ-participative din învățământul 
primar, jocul didactic matematic își găsește locul cu maximă 
eficiență. La vârsta școlară, jocul este de fapt un mijloc de 
învățare. Datorită conținutului și modului de organizare, jocurile 
didactice sunt mijloace eficiente de activizare a întregii clase, 
contribuind la formarea și dezvoltarea deprinderilor practice și 
elementare. Scopul jocului este acela de a-l înarma pe elev cu 
gândire logică, care să-i permită să se orienteze în problemele 
realității înconjurătoare, să exprime judecăți și raționamente 
variate într-un limbaj simplu. Această formă de activitate oferă 
un cadru prielnic pentru învățarea activă, participativă, 
stimulând inițiativa și creativitatea elevilor. Cu cât jocul este mai 
bine structurat, elevul acordă o implicare mai mare în 
desfășurarea lui. 

Reușita jocului didactic matematic este condiționată de 
proiectarea, organizarea și desfășurarea lui metodică, de modul 
în care învățătorul știe să asigure o concordanță deplină între 
toate elementele ce-l definesc. 

Prin intermediul jocului didactic matematic se pot asimila 
noi informații, se pot verifica și consolida cunoștințe, priceperi și 
deprinderi, se pot dezvolta capacități cognitive, afective și 
volitive ale elevilor, se pot educa trăsături ale personalității 
creatoare, se pot forma atitudini și convingeri. 

Jocul didactic poate fi folosit cu succes în captarea atenției 
elevilor pe tot parcursul lecției, înlăturând plictiseala și 
dezinteresul. Plăcerea ce acționează în timpul jocului va crea o 
nouă formă de interes, de participare din partea elevilor, mult 
superioară atenției realizată prin constrângere, aceasta și 
datorită faptului că elevul solicitat la joc va avea o comportare 
activă. 

Pe lângă atitudinea de a se conforma jocului mai trebuie 
să existe și voința de a-l realiza. Jocul este adesea obositor, 
câteodată chiar istovitor. Astfel, departe de a se naște din lene, 
jocul se naște din voință. Există deci, un raport mutual între joc 
și muncă. Jocul exersează în mare măsură inteligența, el aduce 
acea stăpânire de sine, fără de care nu poți fi o ființă umană, 
fără a fi cu adevărat om. 

,,Un copil care nu știe să se joace, este un mic bătrân, un 
adult care nu știe să gândească.” – spunea Jean Chateau în 
„Copilul și jocul” 
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1. Direcții de evoluție a învățământului matematic în 

ciclul primar 
În contextul preocupărilor permanente pentru 

modernizarea învățământului, pentru  racordarea lui la cerințele 
societății contemporane și viitoare, matematicii îi revine, în 
continuare, un rol esențial în formarea și dezvoltarea 
intelectuală a elevului, preluându-se întreaga bază de date din 
domeniu, atât din punctul de vedere al conținutului, cât și al 
experienței metodice. 

Direcțiile de evoluție a învățământului matematic în ciclul 
primar sunt următoarele: 

- conștientizarea obiectelor formative, creșterea ponderii 
formativului în întreaga activitate, având ca vector o didactică a 
intelectului; 

- apropierea matematicii școlare de matematică - știință 
contemporană, în sensul reducerii decalajului dintre acestea; 

- învățarea structurată, modulară a conținuturilor, ce 
permite extrapolări în concentre numerice succesive, în 
reducerea timpului destinat formării unor deprinderi calculatorii; 

- accentuarea caracterului interdisciplinar al cunoștințelor 
și priceperilor matematice, precum și o mai evidentă conectare 
la cotidian, la realitatea înconjurătoare; 

- dobândirea unor strategii de rezolvare a problemelor (nu 
numai probleme cu soluție unică, ci și probleme cu mai multe 
soluții sau probleme fără soluție, apariția unor probleme cu 
răspuns non-cantitativ), cu extensia activităților suplimentare și 
a compunerii de probleme. 

Toate acestea se înscriu în formula idealului pedagogic al 
învățământului românesc: formarea personalității deschise, 
adaptabilă la schimbări de tip inovator. 

 
2. Motivarea învățării matematicii 
Un rol deosebit îl are matematica în dezvoltarea 

intelectuală a elevului, în dezvoltarea gândirii logice, adică a 
unei gândiri consecvente, clare și precise. 

Învățând corect matematica, elevii își formează 
deprinderea de concentrare a atenției asupra celor studiate, să 
observe diferite fapte și relații, să le compare și să le confrunte 
unele cu altele. Rezolvarea problemelor este forma primară  a 
muncii creatoare de studiu a copilului. În acest context, ca în 
orice activitate creatoare, imaginația joacă un rol deosebit. 
Rezolvarea unei probleme constituie un rezultat al activității 
comune în gândire și imaginație. Deci, dacă această rezolvare 
contribuie la dezvoltarea gândirii elevilor, în aceeași măsură 
contribuie la dezvoltarea imaginației creatoare, care constituie 
o componentă însoțitoare a acesteia. 

               În acest proces extrem de important al 
abstractizării și generalizării, se dezvoltă la elevi o gândire 
abstractă, logică și sănătoasă. Odată cu gândirea se dezvoltă 
și limbajul elevului, în mod deosebit în acest cadru, cel 
matematic, căruia îi este caracteristic laconismul, precizia și 
claritatea. 
 

3. Dezvoltarea calității personale prin matematică 
Matematica modernă tinde să fie cât mai aproape de elev 

să-l ajute și să-i dezvolte calitățile personale. Dacă în clasele I 
și a II-a formarea conceptelor matematice se face la un nivel 
primar, iar antrenarea lor separat, începând cu clasa a III-a, are 
loc integrarea și articularea noțiunilor într-o structură mentală 

flexibilă, capabilă să mobilizeze și să optimizeze resursele 
pentru rezolvarea unor probleme variate. 

Un rol deosebit îl are aritmetica în dezvoltarea intelectuală 
a elevului, în dezvoltarea gândirii logice, adică  a unei gândiri 
consecvente, clare și precise. 

Învățând corect aritmetica, elevii își formează deprinderea 
de concentrare a atenției  asupra celor studiate, să observe 
diferite fapte și relații, să le compare și să le confrunte unele cu 
altele. Punctualitatea, exactitatea, autoverificarea, justificarea și 
motivarea sunt deprinderi care pot fi formate și dezvoltate și prin 
lecțiile de matematică. 

În primele patru clase, aritmetica este unul dintre obiectele 
de bază, ea având rolul de a înarma pe elevi cu cunoștințe 
temeinice în legătură cu noțiunile elementare de matematică, de 
a le forma deprinderea de a aplica aceste cunoștințe în viața 
practică, precum și de a contribui la dezvoltarea judecății, a 
gândirii logice, a memoriei, atenției, spontaneității, rezolvării 
rapide a situațiilor problemă ce apar. 

 
4. Jocul didactic—modalitate de învățare a 

matematicii 
Încorporat în activitatea didactică, jocul imprimă acesteia 

un caracter mai viu și mai atrăgător, aduce varietate și o stare 
de bună dispoziție, de veselie, de destindere, ceea ce previne 
apariția monotoniei și a plictiselii, a oboselii. 

            Eficiența jocului didactic depinde, de cele mai 
multe ori, de felul în care învățătorul știe să asigure o 
concordanță între tema jocului și materialul didactic existent, de 
felul în care știe să folosească cuvântul ca mijloc de îndrumare 
a elevilor prin întrebări, indicații, aprecieri. 

În grădiniță, predominant este jocul. Trecerea la activitatea 
de învățare nu trebuie să se facă brusc. Din această cauză, la 
clasa I, se recomandă ca unele activități instructive să se 
desfășoare sub formă de joc sau în unele activități instructive să 
fie introduse jocuri didactice. 

Jocul didactic poate fi introdus în orice moment al lecției în 
care se observă o stare de oboseală a elevilor și când atenția 
acestora nu mai poate fi captată prin alte mijloace didactice. De 
asemenea, pot fi organizate lecții-joc, în care jocul să domine 
urmărind fixarea, consolidarea și sistematizarea cunoștințelor. 
Inclus inteligent în structura lecției, jocul didactic matematic 
poate să satisfacă nevoia de joc a copilului, dar poate, în același 
timp să ușureze înțelegerea, asimilarea cunoștințelor 
matematice în formarea unor deprinderi de calcul matematic, 
realizând o îmbinare între învățare și joc. 
 

5. Integrarea jocului didactic în orele de matematică 
la clasa I 

Utilizând jocul în predarea matematicii, am urmărit 
numeroase avantaje pedagogice dintre care amintesc: 

 - determinarea copiilor să participe activ la lecție; 
 - antrenarea atât a copiilor timizi, cât și a celor slabi; 
 - dezvoltarea spiritului de cooperare; 
 - dezvoltarea iscusinței, spiritului de observație, 

ingeniozității, inventivității, care constituie tehnici active de 
exploatare a realității. 

Pornind de la ideea că orice exercițiu sau problemă poate 
deveni joc dacă sunt precizate sarcinile de lucru și scopul 
urmărit, am căutat să creez o atmosferă deconectantă și să 
trezesc elevilor interesul, spiritul de concurență și de echipă. 
Astfel, am folosit jocul didactic în înțelegerea și însușirea 
numerelor naturale de la 0 la 10, numerației 0 – 10, a operațiilor 
de adunare și scădere în concentrul 0 – 10 și voi exemplifica cu 
câteva modele. 

MODALITATE DE ÎNVĂȚARE A MATEMATICII 
PRIMAR 
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Pentru ca activitățile să fie mai plăcute și cunoștințele să 
fie însușite mai ușor am utilizat jocurile sub forma unor ghicitori 
sau poezioare – numărători despre numerele 0 – 10, deoarece 
cu o notă de umor ele descriu chipul cifrelor. Pe parcursul orelor 
în care am predat cunoștințe despre numerele 0 – 10, am 
învățat elevii unele cântecele despre numere. 

În lecțiile consacrate adunării și scăderii în concentrul 0 – 
10 am folosit ghicitori – problemă, de genul:   

Mac, mac, mac și mac, mac, mac, 
Zece rațe stau pe lac. 
Strigă tare mama rață: 
--Mac, mac, mac, nu vreți verdeață? 
Șase pleacă la măicuța 
Și-acum socotiți fuguța 
Printre nuferii din lac 
Câte rațe baie fac? 
Procesul scrierii șirului numerelor până la 10 se face 

progresiv. După însușirea numerelor 0 – 5 am practicat jocurile 
„Ce numere au fugit?” sau „Ce numere s-au ascuns?” prin care 
am urmărit deprinderea elevilor cu ordinea crescătoare sau 
descrescătoare a numerelor. 

Jocul „Ce numere au fugit?” 
Sarcina didactică: stabilirea numerelor lipsă dintr-un șir 

dat. 
Material didactic: jetoane cu numere 0 – 10, tabele cu 

numere de la 0 la 10, conform figurii de mai jos: 
│0│  │2│  │4│  │6│  │8│ 
 

│7│  │5│  │3│  │1│ 
Desfășurarea jocului: se poate organiza pe echipe sau 

individual; elevul vine și pune la locul potrivit numărul care 
lipsește. 

Jocul „Ce semne s-au ascuns?” 
Scopul: exersarea deprinderii de calcul, folosirea corectă 

a semnelor grafice de operație (+, -). 
Regula jocului: elevii trebuie să ghicească ce semn de 

calcul a dispărut. 
Desfășurarea jocului: se va scrie la tablă o coloană de 

exerciții cu adunări și scăderi. 
 

 
 
3 + 4 = 7;     5 – 3 = 2;     6 + 3 = 9;     4 – 4 = 0;     2 + 7 = 9;     7 
– 5 = 2 

Se poate organiza pe echipe sau elevii pot primi și fișe. Se 
vor citi exercițiile în șoaptă de către fiecare elev. Vor închide 
apoi ochii și învățătorul va șterge semnele de calcul. Elevii vor 
ieși la tablă și vor completa exercițiile cu semnele dispărute. 

Pe parcursul jocului, am renunțat la conducerea directă și 
am alternat-o cu cea indirectă. Am căutat să imprim jocului un 
anumit ritm, să mențin atmosfera de joc, să evit momentele de 
monotonie, să stimulez inițiativa și inventivitatea copiilor, să 
urmăresc comportamentul lor și să-i antrenez pe toți la joc. 

La sfârșitul fiecărui joc, am formulat concluzii și aprecieri 
asupra felului în care acesta s-a desfășurat, asupra 
comportamentului elevilor, am făcut recomandări și evaluări 
individuale și generale. 
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Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități 

cu rol complementar orelor 
clasice de predare-
învățare. Cunoscând ideea 
că cercetarea nevoilor 
constituie elementul 
esențial în educație, pornim  
de la cunoașterea nevoilor 
beneficiarilor educației, 
pentru a ne putea raporta la 
aspirațiile și așteptările lor, 
plecând de la experiențele 
anterioare ale acestora. De 
aceea, un rol important îl 
ocupă parteneriatul școală-
familie, dar și nevoile 
societății actuale. Atunci 
când cunoaștem care sunt 
așteptările de la procesul 
educațional, putem elabora 
strategii care să 

îmbunătățească oferta educațională, astfel încât programele să 
fie viabile, competitive și adecvate cerințelor. 

Odată cu trecerea la învățarea online, cadrele didactice, 
părinții și elevii au fost nevoiți să facă față schimbării. O 
schimbare care a fost diferit percepută de către partenerii 
educaționali. Unii dintre elevi au văzut-o ca pe o vacanță 
prelungită, ceea ce a creat mari probleme, conducând la mari 
rămâneri în urmă la învățătură. Dar problema cea mai gravă nu 
era activitatea școlară, ci cea extrașcolară, când elevul a 
constatat că nu mai are libertatea de altădată, nu mai poate 
socializa, schimbare care a dus uneori la plictiseală, alteori la 
iritabilitate, ba chiar la abuzul de internet, în lipsa altor activități 
de petrecere a timpului liber.  

Atunci, am încercat să adaptăm activitățile educative la 
situația creată, fără a întrerupe proiectele în care erau implicați 
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elevii, încercând să gestionăm, împreună cu părinții, timpul 
petrecut acasă, în vederea combaterii plictiselii, a abaterii 
atenției de la problemele cotidiene, dar și pentru creșterea 
siguranței elevilor, ajutând la dezvoltarea creativității, chiar și la 
dezvoltarea fizică armonioasă, puternic afectată de școala 
online.  

Pentru că elevii mei sunt în clasa a IV-a, am putut vizita 
virtual câteva muzee importante, fiindu-ne de folos la orele de 
istorie, geografie, științe ale naturii. 

• Muzeul Național de Istorie a României; 

• Muzeul Municipiului București; 

• Muzeul Antipa; 

• Muzeul Băncii Naționale Române; 

• Muzeul Unirii Alba Iulia. 
Elevii au putut 

călători imaginar, apoi, 
conduși cu ajutorul 
metodelor moderne 
(„Jurnalul dublu”, „Știu/ 
Vreau să știu/ Am 
învățat” etc.) au dat 
frâu liber creativității. 

Am continuat 
Proiectul Eco-Școala 
„de acasă”, împreună 

cu întreaga școală, dar și proiectul clasei, „LeAF- Pădurea și 
tainele ei”, postând pe site-ul CCDG România, http://ccdg.ro/, 
activitățile derulate împreună cu elevii.    

 Activitățile de mediu nu au mai putut fi desfășurate în 
pădure sau în parc, dar elevii au beneficiat de materiale online 
privind problemele de mediu, au aflat despre poluare și 
schimbările climatice, despre plante și animale pe cale de 
dispariție, despre măsurile de prevenire și ocrotire. 

Pentru a contribui și ei, după puterile lor, la împiedicarea 
acestor dezastre, au realizat desene cu mesaje ecologice, au 
plantat copăcei și flori în grădini, în fața blocului, pe balcon, în 
ghivece. Mesajele au fost postate pe site-ul proiectelor sau pe 
rețelele de socializare.  

 
Participăm ca voluntari în cadrul Proiectului European 

„Ora de Net”, derulat de Organizația „Salvați Copiii”, încercând 
să îi învățăm pe elevi cum să se comporte în mediul online și 
cum să nu cadă victime ale fenomenului de Cyberbullying, dar 
și pe părinți, să știe cum să îi controleze și să îi protejeze pe 
copii. De asemenea, îi învățăm cum să facă față acestei 
perioade dificile, făcând trimitere la specialiștii care îi pot ajuta. 
Am utilizat Platforma VoluntApp și www.oradenet.ro.  

În cadrul Proiectului „Dezvoltarea abilităților pentru viață”, 
derulat de Junior Achievement România, în colaborare cu 
Ministerul Educației și Cercetării, am urmărit dezvoltarea 
competențelor pentru viață, pentru a le crea elevilor o imagine 
reală a atitudinilor și competențelor necesare pentru a reuși la 
școală și în afara ei, pentru a-i aduce pe părinți mai aproape de 

școală și școala mai aproape de comunitate. Am utilizat 
Platforma internațională LMS JA Inspire, platforma 
www.jaromania.org, materiale disponibile în format electronic și 
digital interactive, în cadrul CDȘ și Școala Altfel, am derulat 
activități de tipul „learning by doing” în cadrul J A in a Day - 
Educație antreprenorială, pentru a dezvolta abilitățile 
antreprenoriale, adaptate elevilor. 

 
 
Orașul nostru 
Ne-am implicat în activitățile derulate de Crucea Roșie, 

prezentând elevilor și părinților materiale necesare unei bune 
cunoașteri a situației actuale, în vederea luării măsurilor de 
prevenire a îmbolnăvirilor, dar și a consilierii, la nevoie.  

Deși uneori părea imposibil, am reușit să trecem peste 
obstacolele întâmpinate, realizând activități frumoase, 
colaborând cu elevii, părinții, școala, comunitatea. Am fost puțin 
norocoși, ce-i drept, elevii provin din mediul urban, din familii cu 
nivel mediu sau peste mediu, care au făcut posibibilă activitatea 
online.  

 
Am avut sprijin de-a lungul anilor și din partea școlii, care 

ne-a pus la dispoziție aparatura necesară utilizării TIC în 
activitatea didactică face-to-face, ceea ce a ușurat activitatea 
online. Elevii au fost obișnuiți să folosească laptop, 
videoproiector, internet, soft educațional, să lucreze pe 
platforme online, așa că această schimbare a fost ceva mai 
ușoară pentru ei.  

Așa cum am spus, pornim întotdeauna de la experiențele 
anterioare și adaptăm procesul educațional la cerințele 
beneficiarilor. Dacă parteneriatul școală-familie funcționează 
corect, se poate! 

  

Prof. pentru învățământul primar Petra ȚOGOE 
Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu”, Giurgiu 

 

Urmare din pagina 9 

ADAPTAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 LA ȘCOALA ONLINE PRIMAR 

 

http://www.muzeulvirtual.ro/
http://www.muzeulbucurestiului.ro/turvirtual/
http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.html
https://www.bnr.ro/files/tur/RO/start-muzeu.html
http://muai.geomatic.ro/
http://ccdg.ro/
http://www.oradenet.ro/
http://www.jaromania.org/


Pagina 11 din 46                                                    Catedra 90                          Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

 
Folclorul cu tradițiile, obiceiurile și portul popular reprezintă 

comori inestimabile care definesc identitatea unui popor, 
făcându-l unic, statornic și nemuritor în ciuda scurgerii timpului. 
Toate elementele de cultură și tradițiile populare transmit valori 
și creează punți de legătură între generații. 

Imensul tezaur folcloric, cu toate elementele aparținătoare, 
reprezintă reale documente grăitoare privind istoria și cultura 
unui popor, constituind o componentă valoroasă, o moștenire 
neprețuită pentru noi, ca locuitori ai țării românești. Această 
moștenire strămoșească trebuie dusă mai departe prin orice 
mijloace,  deoarece, un popor trebuie să trăiască prin ceea ce 
lasă fiilor săi. 

Protejarea patrimoniului cultural rural tradițional trebuie să 
cuprindă o componentă fundamentală, cea a obiceiurilor, a 
datinilor, a cântecelor și jocurilor populare, a portului și graiului, 
a folclorului popular. Educația în spiritul prețuirii culturii locale, a 
dragostei și respectului pentru creația înaintașilor, pentru 
civilizația materială a familiei și satului trebuie să devină parte 
constitutivă a procesului de socializare realizat în școală și 
familie. 

Folclorul este totalitatea creaților și manifestărilor artistice 
aparținând culturii spirituale: literatura și muzica populară, 
dansul popular, obiceiuri și tradiții populare românești, toate 
acestea încercând să le promovăm în rândul școlarilor prin toate 
activitățile desfășurate în procesul instructiv-educativ. 

Cuvântul folclor înseamnă laolaltă frumusețe, vechime și 
tradiție, bucuria de a cânta, striga și dansa împreună, băieți și 
fete, tineri și vârstnici. Pregătirea copiilor pentru viață înseamnă 
educarea lor în armonie cu principiile, normele și idealurile 
poporului român. 

Păstrând și dezvoltând patrimoniul moral-educativ rural ne 
apărăm propria noastră identitate, dragostea de frumos, 
bunătatea, ospitalitatea, omenia, toleranța, valorile morale 
făurite de-a lungul timpului prin trudă, suferințe și răbdare.  

Obiceiurile tradiționale, după cum bine cunoaștem, se 
împart în două mari categorii. Cele care marchează diferite 
evenimente ce se desfășoară de-a lungul anului: sărbători 
religioase, cele legale, de muncă agricolă, de factori de mediu,  
care vizau viața colectivă a satului, având un caracter public și 
ciclic. 

A doua mare categorie se referă la obiceiurile care atestă 
diferite momente importante din viața omului, desfășurarea lor 
fiind legată de momente bine determinate, care nu se repetă de-
a lungul vieții, acestea fiind: obiceiurile care marchează și 
vizează cele mai importante momente din viața unui om: 
nașterea, căsătoria și moartea. 

 Folcloriștii numesc astăzi obiceiurile tradiționale în 
legătură cu nașterea, inițierea, căsătoria și moartea, obiceiuri 
sau rituri de trecere. În general, nunta, prin desfășurarea ei 
amplă și caracterul sărbătoresc și de mare veselie, atrage cea 
mai mare și cea mai activă participare a colectivității. 

Un mijloc și un rol deosebit de important în păstrarea și 
valorificarea obiceiurilor tradiționale l-ar putea avea chiar școala 
și toate instituțiile de învățamânt. Așa cum sublinia unul dintre 
corifeii Școlii Ardelene, Samuil Micu, „obiceiurile străbune sunt 
păstrate de țărănime”. Școala Ardeleană scotea în evidență 
necesitatea studierii folclorului, care ilustrează valorile și 
originea însăși a poporului nostru. Cu ajutorul unor proiecte care 
vizează reconstituirea, conservarea și valorificarea vechilor 
obiceiuri desfășurate de-a lungul timpului în satul tradițional, în 
componența căruia pot fi implicați și tinerii ca personaje active, 
se poate realiza în fapt păstrarea și valorificarea patrimoniului 
clutural tradițional. 

Valorificarea tradițiilor populare românești se poate realiza 
prin  activități precum: colinde, șezători, povești și povestiri, 
proverbe, zicători, ghicitori, rime năstrușnice, numărători, 
cântece-formulă. 

Sărbătorile de iarnă, cu datinile și obiceiurile străbune, au 
fost și vor rămâne prilejuri ca micii interpreți populari să aducă 

în fața noastră, a celor ancorați în cursul tumultuos al vieții, care 
uităm să trăim, frumusețea portului și cântecului popular, 
autenticitatea colindelor și obiceiurilor de odinioară. 

Colindele populare românești au multiple valențe 
instructiv-educative, sunt un izvor de reînnoire morală de 
plenitudine, curățenie, sfințenie, speranță.  „La nici un popor 
cântecele acestea nu mărturisesc atâta putere de transfigurare, 
de spiritualizare a existenței ca la noi” – Ovidiu Papadima. 

Colinde precum: „Colind de Moș Ajun”, „Moș Crăciun cu 
plete dalbe”, „Cântec de stea”, „Bună dimineața la Moș Ajun”, 
„Sculați, gazde, nu dormiți!”, „Plugușorul”, „Capra”, „Steaua” etc. 
interpretate într-un cadru adecvat și cu podoaba costumelor 
specifice de către cei ce, încă puri, trăiesc cu intensitate 
momentul, ne fac să ne simțim măcar atunci, mândri că suntem 
români. Cultivarea dragostei și a respectului pentru valorile 
spirituale românești, în speță - muzica folclorică - familiarizarea 
copiilor cu diferite obiceiuri și datini, afirmarea talentelor și 
evaluarea rezultatelor prin spectacole și concursuri muzicale, 
sunt obiective ce trebuie  să stea în fața noastră, ca educatori.  

Șezătorile constituie un mijloc complex de educație, 
deoarece îi familiarizează pe copii cu unele elemente de folclor, 
contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru tradițiile 
populare, le dezvoltă gustul pentru frumos, pentru armonie, le 
cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, spiritul de echipă. Datinile 
și obiceiurile populare ne reprezintă și constituie o adevărată, 
„valută” a țârii noastre, apreciată și recunoscută în întreaga 
lume, fapt ce determină dorința de a cunoaște frumusețea și 
naturalețea obiceiurilor, a folclorului autentic, a portului popular 
și a graiului local. De asemenea, au rolul de cunoaștere de către 
copii a specificului zonei și a frumosului din jur (culoare, formă,  
sunet, nu numai prin cuvinte, ci și prin fapte). 

Organizarea unor acțiuni colective cât mai antrenante 
constituie un mijloc eficace pentru închegarea colectivului de 
copii. Astfel, participarea în comun la o șezătoare organizată de 
clasa lor și o altă clasă din școală, îi unește pe copii. 

Șezătorile, fără un efort deosebit, uneori și fără o pregătire 
prealabilă, constituie serbări în miniatură, organizate într-un 
cadru mai restrâns, dar cu o eficiență educativă deosebit de 
mare. Șezătorile, după cum le arată și denumirea în tradiția 
poporului nostru, sunt reuniuni cu caracter cultural-educativ, la 
care copiii sunt antrenați și fiecare participant își dă contribuția 
cu ceea ce cunoaște mai bine (o poezie, un cântec, ghicitori, 
interpretarea unor dansuri, dramatizarea unor povești). 
Șezătoarea este cu atât mai reușită, cu cât fiecare copil 
contribuie activ la desfășurarea programului ei. Șezătorile se pot 
organiza cu ocazia unui eveniment din viața poporului.  

Satisfacțiile obținute de copii în realizarea diferitelor 
numere din programul șezătorii, ca și bucuria și celelalte emoții 
comune au un efect puternic asupra vieții de colectiv, 
îmbunătățind relațiile, întărind sentimente de prietenie și ajutorul 
reciproc între copii. În timp ce pictează, modelează, țes, cos, 
copiii cântă cântece de muncă și acest prilej este pentru ei o 
sărbătoare, dar și un prilej de destindere. 

Din zestrea creației literare populare, la vârsta școlară sunt 
selectate proverbele și ghicitorile, zicătorile și creațiile copiilor, 
așa numitele poezii rimate, cântece-formulă ce îmbogățesc 
vocabularul școlarilor și dezvoltă gândirea și imaginația 
creatoare. 

 Proverbele și zicătorile sunt un punct de referință în 
întreaga activitate și în stabilirea unor linii de comportament 
corect. Aceste creații, realizate mai mult pe baza stilului figurat, 
folosind comparația, metafora, alegoria, elemente de 
versificație, sunt mai greu de înțeles de către școlarii mai mici, 
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dar dacă sunt folosite în cadrul lecturilor, convorbirilor după 
imagini, basmelor, poveștilor, sunt  foarte bine reținute, pentru 
că sunt înțelese de către copii. Totodată acestea cultivă 
frumusețea morală prin transmiterea unor norme, reguli și valori 
morale. Prin ironii mascate, prin buna dispoziție pe care o 
răspândesc, acestea asigură un climat educativ adecvat, 
pozitiv, eficient. Sunt totodată puse în relație cu inteligența, 
simulează însușirile, creează bună dispoziție – trăsături de 
personalitate. 

Ghicitorile circulă în mediile populare. Ele reprezintă un 
fel de joc colectiv numit să pună la încercare istețimea și 
abilitatea minții. Implicit, ghicitorile devin o probă în riturile de 
inițiere sau de încercare, un examen nu numai al iscusinței, ci 
și al cunoștințelor. Deși ca intenție directă sunt un joc pur, 
ghicitorile nu rămân străine de stările afective ale omului, de 
atitudinea lui față de viață, față de lume. Folosite în activitățile 
cu școlarii, acestea dezvoltă imaginația și gândirea copiilor, dar 
ajută și la dezvoltarea și îmbogățirea limbajului acestora. Puși 
în fața unei situații, problema creată de textul ghicitorii „Mergi cu 
ea, dar roate n-are, /Nu e tren, dar șine are. /Iarna bucurii aduce, 
/Sus o duci, și-n jos te duce/” „Cine cântă toată vara/ Prin fânețe 
cu chitara?”; „Stă în apă pân' la brâu/ Și ne trece peste râu/ Ghici 
ce e?”; „Nu e furcă, nu e fus/ Și totuși pe tors e pus”; „Am un 
copac cu patru crengi/ Una înverzește/ Una rodește,/ Una 
vestejește/ Și una se usucă/ Ghici ce e?”, copiii vor scotoci în 
mintea lor, vor valorifica acele cunoștințe dobândite în 
activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător și vor 
descoperi răspunsul. 

Poveștile și povestirile marelui povestitor Ion Creangă 
sunt un mijloc prin care copiii cunosc satul romanesc 
moldovenesc, portul și interiorul caselor moldovenești. Astfel, 
sunt folosite în activitatea didactică povești de referință: „Capra 
cu trei iezi”, „Punguța cu doi bani”, „Fata babei și fata 
moșneagului”. 

Prin povestirea cu tâlc „Păcală și Tândală”, copiii și-au dat 
seama că orice lucru ce trebuie să-l desfășoare le impune o 
anumită responsabilitate, multă atenție și seriozitate în acțiuni. 

Vocabularul folcloric ce apare  în aceste povești trebuie 
lămurit și explicat copiilor. Multe dintre cuvinte sunt arhaisme, 
altele sunt regionalisme, pe care copiii este bine să le cunoască  
și să le rețină, îmbogățindu-și sfera de cunoaștere. 

Folclorul copiilor are  o mare forță plastică și are predilecție 
pentru formele „magice”, fantastice, ritmuri  și rime 
năstrușnice, numărători folosite în diverse jocuri, care devin 
uneori poezii naive:  „Una, două, hai că plouă/Trei, patru, hai la 
teatru/ Cinci, șase, spală vase/ Șapte, opt, suflă în foc/ Nouă, 
zece, un pahar cu apă rece ... ”. 

Zilele săptămânii se învață mai ușor cu cei mici dacă se 
folosesc poezii din folclorul copiilor: Luni, lunei; Marți, morcovei; 
Miercuri am plecat la târg; Joi am târguit; Vineri am venit acasă; 
Sâmbătă m-am odihnit; Duminica ce-o face tata, oi face și eu. 
Se observă, în aceste creații populare, folosirea viitorului 
popular „oi face”. 

Copiii și tinerii trebuie îndrumați să-și îndrepte atenția spre 
fondul străbun de valori artistice și documentare pentru a-l 
aprofunda, a-l iubi și a-l răspândi, mai departe la următoarele 
generații. 

 Cunoașterea și conservarea valorilor identitare, 
stimularea interesului tinerilor pentru aceste valori, cultivarea 
aptitudinilor lor artistice sau mesteșugărești ar putea contribui 
mult la dezvoltarea personalității umane, la spiritualizarea și 
socializarea tinerilor, la găsirea unui sens al vieții, a unei 
motivații existențiale, de care adeseori sunt lipsiți. 

 Într-un cuvânt, putem spune că patrimoniul valorilor 
identitare românești poate constitui, pentru societatea actuală, 
o alternativă educațională, artistică, economică, cu un potențial 
deloc neglijabil, o alternativă și o soluție a unora dintre dilemele, 
căutările și neîmplinirile contemporane.   

O remarcă foarte importantă pe care am făcut-o în timp, 
este aceea că, transformarea societății rurale într-o societate de 
consum asemănătoare celei urbane și schimbările demografice 
fac ca obiceiurile să se piardă sau să nu se mai practice. Multe 
dintre obiceiurile tradiționale românești le mai putem întâlni 
doar  în așa zisele  manifestări cultural - tradiționale, exemplu 
concret ar fi acela de „Fii ai satului”, unde obiceiurile sunt foarte 
denaturate, față de cum le găsim descrise  în materialele 
documentare și în scrierile cercetătorilor, obiceiul devenind doar 
o manifestare cu caracter de divertisment pentru întreaga 
comunitate, pierzându-și în totalitate semnificația mitologică.  

 Populația rurală  actuală trece printr-o emancipare care 
se află la marginea prăpastiei ce semnifică pierderea identității 
și a patrimoniului tradițional românesc. Pentru acest fapt trebuie 
tras un semnal de alarmă. Trebuie conștientizat pericolul, acela 
de a ne pierde identitatea construită cu multă trudă de înaintașii 
noștri. Personal cred că implementarea în școala generală a 
materiei de folclor este imperios necesară, necesar ar fi chiar 
din grădiniță. 

 Consider că, realizarea cât mai multor reconstituiri ale 
obiceiurilor arhaice, făcute cu ajutorul unei documentații 
meticuloase, din materiale științifice de specialitate, realizate de 
către cercetători renumiți ai folclorului, încă de pe vremea când 
obiceiurile erau vii și se celebrau cu sfințenie de locuitorii din 
vetrele satelor, ar putea fi benefică pentru păstrarea și 
promovarea elementelor de patrimoniu cultural imaterial, dar și 
material. 

Bineînțeles, reconstituirea obiceiurilor trebuie realizată sub 
o atentă observație, atestată din punctul de vedere științific 
pentru relatarea pertinentă a elementelor etnologice, evitându-
se, astfel, introducerea unor alte piese noi ale 
contemporaneității. Astfel, imortalizarea obiceiurilor 
reconstituite se poate conserva în arhive, ca documente de 
atestare a identității noastre, pentru posteritate. 
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„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creației scăldate de 
lumina, ieșind din întuneric, nespus de nouă și proaspătă uluitoare”. 

 (Eugen Ionescu) 
 

Activitățile extrașcolare contribuie la dezvoltarea 
personalității armonioase a copiilor, pentru cultivarea 
înclinațiilor și aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, 
la organizarea rațională și plăcută a timpului liber. 

Este de prim ordin rolul pe care-l au interesul și talentul 
învățătorului de a atrage micii școlari în asemenea activități și 
au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învățământ și să sporească zestrea de cunoștințe și abilități ale 
copilului în vederea reușitei integrării sociale. 

Activitățile extrașcolare au cel mai larg caracter 
interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a 
caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor 
acestora. 

Activitățile extrașcolare au o mare contribuție în dezvoltarea 
personalității copilului, deoarece implică în mod direct copilul 
prin personalitatea sa. 

Ele prezintă unele particularități prin care se deosebesc de 
activitățile din cadrul lecțiilor. Acestea se referă la conținutul 
activităților, durata lor, la metodele folosite și la formele de 
organizare a activităților. Având un caracter atractiv, elevii 
participă, într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu 
însuflețire și dăruire, la astfel de activități. 

Alegerea din timp a materialului și ordonarea lui într-un 
repertoriu cu o temă centrală este o cerință importantă pentru 
orice fel de activitate extrașcolară. 

Serbarea școlară   
- reprezintă o modalitate eficientă a capacităților de 

vorbire și înclinațiilor artistice ale elevilor. Prin conținutul 
vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăție de idei, impresii, 
trăiesc ,,autentic”, spontan și sincer situațiile redate. 

Stimularea și educarea atenției și exersarea memoriei, 
constituie obiective importante care se realizează prin 
intermediul serbării. Intervenția la momentul oportun, cu rolul pe 
care îl are de îndeplinit fiecare elev și susținută de raportul 
afectiv motivațional, contribuie la mărirea stabilității atenției, iar 
cu timpul sporește capacitatea rezistenței la efort. 

Lectura artistică, dansul, devin puternice stimulări ale 
sensibilității artistice. 

Valoarea estetică este sporită și de cadrul organizatoric – 
sala de festivități, un colț de natură (parcul sau grădina școlii) 
amenajate în chip sărbătoresc. 

Contribuția copilului la pregătirea și organizarea unui 
spectacol artistic nu trebuie privită ca un scop în sine, ci prin 
prisma dorinței de a oferi ceva spectatorilor: distracție, înălțare 
sufletească, plăcere estetică, satisfacție – toate acestea 
îmbogățindu–le viața, făcând–o mai frumoasă, mai plină de 
sens. Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când 
reușește să trezească o emoție în sufletul spectatorilor. 

Reușita spectacolului produce ecou în public, iar reacția 
promptă a sărbătorilor îi stimulează pe copii să dea tot ce au 
mai bun. 

Serbarea la care se va face referire este una tematică în 
legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători de iarnă.  

Odată  cu sosirea  anotimpului  alb, ne  adunăm  cu  toții, să 
ne bucurăm de Bradul de Crăciun, de cadourile lăsate de Moș 
Crăciun la poalele lui. 

Pentru  această activitate a fost ales materialul, a fost 
ordonat într-un montaj literar –muzical ,,Într-o noapte, la 
Betleem” și sceneta ,,Bradul credincios”. 

Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai 
puternic atunci când fondul afectiv – pozitiv este mare. De 
aceea, s-a asigurat înțelegerea sensului figurat al unor cuvinte 
pe care se realizează trăiri emoționale, sentimente înălțătoare 
de dragoste pentru patrie. Important a  părut a fi îmbogățirea 

conținutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci 
efectul emoțional. 

Învățarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate 
de elevi cu bucuria și plăcerea caracteristice unei preocupări 
pentru timpul liber. 

Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot 
atât de important ca și pregătirea pentru fiecare lecție în parte. 

Această cerință se traduce într-o acțiune ce cuprinde mai 
multe momente: 

- comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
- comunicarea temei, cunoașterea din timp a acesteia 

orientează și menține interesul, ceea ce favorizează receptarea, 
sporește eficiența învățării.  

Desfășurarea serbării a cuprins, de asemenea, mai multe 
momente: 

 - perioada de pregătire a serbării - dorința de succes 
sudează colectivul, impulsionează în mod favorabil, face ca 
elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească; 

- desfășurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un 
loc bine definit în cadrul programului, pentru a se simți parte 
integrantă a colectivului, să fie conștient că și de participarea lui 
depinde reușita serbării. 

Prin conținutul bogat și diversificat al programului pe care îl 
cuprinde serbarea școlară se valorifică  varietatea, preocuparea 
intereselor și gustul școlarilor. 

Ea evaluează talentul, munca și priceperea colectivului 
clasei și transformă în plăcere și satisfacție publică străduințele 
colectivului clasei și ale fiecărui elev în parte. 

Elevii au nevoie de acțiuni care să le lărgească lumea lor 
spirituală, să le împlinească setea de cunoaștere, să le ofere 
prilejuri de a se emoționa puternic, de a fi în stare să iscodească 
singuri pentru a-și forma convingeri durabile. 

 În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în 
calcul, pe lângă conținuturi, care trebuie să fie apropiate 
experienței de viață a copilului, să răspundă nevoilor sale de 
cunoaștere, de nou și de frumos, încă două coordonate majore: 
mișcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte și 
atmosfera încărcată de emoții, ce produce o anumită tensiune 
interioară fiecărui copil, pe de altă parte. 

Întregul lanț de manifestări organizate de școală și în afara 
ei, sub atenta și priceputa îndrumare a dascălului, aduc o 
importantă contribuție în formarea și educarea copiilor, în 
modelarea sufletelor acestora și are profunde implicații în viața 
spirituală a comunității, restabilind și întărind respectul acesteia 
față de școală și slujitorii ei. 

Serbările desfășurate după anumite reguli, ce asigură 
îmbinarea armonioasă a părților într-un întreg, decorul 
neobișnuit, costumația copiilor, a dascălului, ținuta 
sărbătorească, accesoriile necesare, fondul muzical, semnalele 
sonore, jocul de lumini reprezintă, toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valențe estetice și educative 
deosebite. 

Serbările școlare contribuie la acumularea de cunoștințe și 
la lărgirea orizontului de cunoaștere a copiilor. Înțelegând și 
memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă 
memoria și limbajul. Această formă de învățare este 
condiționată de dezvoltarea atenției. 

Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă și 
să cuprindă materiale accesibile particularităților individuale și 
de vârstă ale copiilor. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, 
atât pentru copii, cât și pentru părinți, întăresc și fortifică 
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sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete, 
dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea 
creatoare.  
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Poziția geografică deosebită a moșiei și a satului Frătești, 

precum și calitățile factorilor de mediu au favorizat perpetuarea 
existenței localității în sine, timp de câteva veacuri, cu toate că 
factorii umani nu au fost întotdeauna prielnici (apropierea de 
kazaua turcească a Giurgiului care periclita ființa acestei așezări 
umane, au făcut ca mărimea demografică să situeze satul 
Frătești între satele mici ale fostului județ). La toate acestea se 
adăugau molimele ucigătoare (holera, ciuma) care decimau 
populația, deseori până aproape de dispariție, precum și desele 
jafuri efectuate de turcii din  Kazaua Giurgiului, însoțite uneori 
de luarea de robi, exploatarea exagerată a clăcașilor, în timpul 
domniilor fanariote. 

Toate acestea explică faptul că, în decurs de peste două 
veacuri și jumătate, Frăteștii au fost proprietate a unui număr de 
aproape 20 de boieri, unii dintre ei mari dregători în sfaturile 
domnești. 

În ceea ce privește secolul al XIX-lea, în primele două 
decenii, moșia Frătești și trupurile moșiilor învecinate 
(Coșoveni-Podul Diului, Costeasca) se aflau în posesia a mai 
multor boieri, prin moștenire sau prin vânzare – cumpărare. 

Documentele care probează acest lucru sunt menționate 
în anul 1836 cu prilejul hotărniciei cerute de marele vornic Mihail 
Ghica pentru moșia Frătești. Astfel, la 29 august 1801, 
Departamentul de Obște printr-o anafora respingea cererea 
succesorilor familiei Motroc, Manda, Ilinca și Anda care 
revendicau partea de moșie ce le revenea din trupul Coșoveni 
– Podul Diului, vândută serdarului Nicolae Obedeanu, în baza 
anaforalei celor 5 boieri judecători din anul 1777. 

La 16 septembrie 1801, veliții boieri, printr-o altă anafora, 
hotărau că serdăreasa Obedeanca are drept să stăpânească 
jumătate din moșia Coșoveni – Podul Diului, iar cealaltă 
jumătate se cuvine succesorului familiei Motroc. Anaforaua a 
fost întărită prin hotărârea domnitorului Alexandru Moruzi din 7 
octombrie 1801. Conflictele pentru această moșie continuă și 
mai târziu, în anii 1815-1816, de data aceasta între clucereasa 
Maria Faca și Petre Motroc cu neamul său, deoarece 
clucereasa primise partea respectivă de moșie prin dania 
serdăresei Obedeanca. Documentele datează din 10 
decembrie 1815 și 6 octombrie 1816 (anaforalele 
Departamentului de Obște din 20 februarie 1816 (hotărârea 
domnitorului Ioan Caragea). 

Am menționat aceste înscrisuri deoarece clucereasa 
Maria Fuca era soacra marelui vornic Mihail Ghica și prin 
moștenirea aceasta va deveni proprietarul acestei moșii. 

Stăpânirea familiei Ghica asupra moșiei Frătești este 
probată și printr-un zapis din 22 septembrie 1815, prin care 
stolnicul Ioan Perdicaru vinde cluceresei Maria Faca 300 de 
stânjeni din moșia „ce să zice Frătești și Costeasca, fiind ei rude 
și vecini”. Cele două moșii erau alăturate și aveau ca hotar sudic 
Drumul Banului. 

Din studiul documentelor amintite, putem trage concluzia 
că, în anul 1816, Frăteștii aparțineau marelui vornic Mihail 

(Mihalache) Ghica, alături de moșia Costeasca și Motrocioaia 
sau Sacoveanca, dar și Mănăstirii Sf. Spiridon Nou din 
București. 

Suprafața moșiei Frătești în anul 1836 era de 2220 
stânjeni, repartizați pe trupuri, după cum urmează: 300 stânjeni, 
după sinetul moșiei Costeasca, cumpărată de la stolnicul 
Perdicaru de către clucereasa Maria Faca; 1600 stânjeni, moșia 
Frătești (din care: 800 stânjeni ai marelui vornic Ghica; 800 
stânjeni ai Mănăstirii Sf. Spiridon Nou); 320 stânjeni - moșia 
Motrocioaia. 

Stăpânirea moșiei Frătești de către familia Mihai Ghica a 
durat peste o jumătate de veac, după decesul marelui vornic în 
anul 1850, proprietar devenind fiul său Gheorghe (George sau 
Iorgu) Ghica. 

În anul 1864, prin aplicarea reformei agrare, o parte 
însemnată a moșiei a fost distribuită sătenilor, restul rămânând 
în stăpânirea familiei. 

Ținând seama de durata mare a stăpânirii moșiei și a 
satului Frătești de către Mihail Ghica și urmașii săi, vom reveni 
cu unele amănunte asupra acestei familii princiare. 

Marele boier și vornic al Trebilor din Lăuntru (Ministerul de 
interne), Mihail Ghica, era fiul banului Dimitrie (Dumitrache) 
Ghica și al Elenei Razu și frate al domnitorilor Țării Românești, 
Grigore Dumitru Ghica (1822-1828), primul domn pământean 
după domniile fanariote și Alexandru Ghica, domn regulamentar 
între anii 1834-1842. 

Prințul Mihail Ghica, Mihalache, cum îl numeau rudele, era 
om cu știință de carte, iubind literatura și istoria, astfel că, el este 
primul arheolog din Țara Românească și fondator al primului 
muzeu național, deschis în propria casă, palatul tatălui său din 
București, situat pe malul Dâmboviței (astăzi Splaiul 
Independenței), fosta prefectură a județului Ilfov în perioada 
interbelică (clădirea a fost mărită și transformată, încât nu mai 
seamănă cu clădirea inițială). 

Începuturile muzeisticii românești în cele două țări 
române, Moldova și Țara Românească, au fost puse în anul 
1834, fiind rodul strădaniilor câtorva oameni cu vederi luminate. 
Astfel, la 4 februarie 1834 a fost inaugurat Muzeul istorico - 
natural, iar la 3 noiembrie, în același an, domnitorul Alexandru 
Dimitrie Ghica adopta proiectul redactat de Mihail Ghica pentru 
înființarea unui muzeu de istorie, consemnat la loc de cinste în 
gazeta „Curierul Românesc” (nr. 58/13 decembrie 1834), în care 
se putea citi: „întinsele cunoștințe și îndelunga strădanie a 
Domnului marelui vornic Mihail Ghica, astăzi au dat pricina de o 
nouă epohă în istoria civilizației Nații Românești. Românii se pot 
făli că au astăzi în capitala țării lor un muzeu împodobit cu mai 
multe și deosebite colecții sistematice și ceea este de o potrivă 
vrednic de însemnat prin jărtfirea simțitoare și cu strădania 
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numai a unui particular. Singurul fondator, Domnul dvornic 
Mihail Ghica, cumpănând, clasificând și dăruind obștii 
Românilor aceste colecții ce-au scăpat din chibzuirea sa și 
îngrijirea ce urmează a se lua spre ținerea în bună stare și 
sporire acestui muzeu”. 

În proiectul înaintat spre adoptare domnitorului, Mihail 
Ghica arăta însemnătatea înființării unui astfel de muzeu 
dedicat luminării neamului, dar și modul de conservare a 
muzeului. 

În finalul proiectului, marele vornic nota și colecțiile 
personale pe care le dona acestui muzeu: 

 ,, 1-lea O colecție sistematică  și completă mineralogică 
alcătuită de 150 bucăți ( … ) 

 ,, 2-lea O colecție de molusce ce se găsesc în Arhiducatul 
Austriei și sunt mai tot celea ce s-ar afla în țara noastră bucăți 
213 ( …) 

 ,, 3-lea O colecție de câte feluri de pești se pot afla în 
apele țării noastre pe lângă Mare, alături și alte multe feluri de 
pește și ostrocodermi ( … ) 

,, 4-lea O vulpe albă ce s-au împușcat în anul acesta 
pântre  bălțile din județul Vlășcii aceasta ca o raritate 

,, 5-lea O adunare de monede vechi romane, elinești și 
bizantine de argint și de aramă bucăți 1258, aflate în țara 
noastră. 

 ,, 6-lea Șase bucăți de antichități ( …) 
 ,, 7-lea Dinți mastodonți, un os pietrificat și alte mai multe 

bucăți de minerale aflate în pământul nostru”. 
La 2 noiembrie 1837, în calitate de șef al Departamentului 

din Lăuntru, Mihail Ghica inițiază o lege de protejare a 
patrimoniului național și de recuperare a vestigiilor găsite de 
diverși particulari care le valorificau în interes propriu și de cele 
mai multe ori le mutilau sau distrugeau (obiectele de aur le 
topeau). 

În această situație, în anul 1838, Mihail Ghica ia măsuri 
energice de recuperare a vestitului tezaur ,,Cloșca cu puii de 
aur” descoperit în 1837 de doi țărani din Pietroasa și vândut 
aventurierului Anastase Verusi, care a mutilat și a redus 
considerabil numărul pieselor tezaurului. Foarte interesantă ni 
se pare descrierea fizionomiei marelui boier de către Corneliu 
Stelian autorul cărții „Aventurile tezaurului Cloșca cu puii de aur” 
( Editura Sport-Turism, București, 1979), paragraful de mai jos 
redând cercetarea efectuată asupra lui Anastase Verusi: 

 „A mai tăgădui în clipele acelea devene a periculos mai 
ales că omul cu fața palidă, buzele subțiri și nasul arogant din 
fața lui punea întrebările ținând ochii aproape închiși”. 

Pasionat de arheologie, împreună cu cumnatul său 
Vladimir Blaramberg, Mihail Ghica efectuează primele săpături 
arheologice în unele situri din Oltenia: Reșca (Romula), Celei 
(Sucidava) și Slăveni din județul Romanați, publicând 
rezultatele într-o revistă înființată în acest scop, în anul 1836,  
„Muzeul Național, gazetă literară și industrial” (Articolul 
„Suveniruri istorice și arheologice asupra Țării Românești” ). 

Mihail Ghica s-a implicat, de asemenea, și în alte acțiuni 
de interes public. În acest sens amintim înființarea unei societăți 
agricole în 1835, care era de fapt o școală de agricultură 
patronată de domn și administrată de o comisie formată din 
Mihalache, președinte, Câmpineanu P. Poenaru, doctorii Maier 
și Zucker ș.a. 

Personalitate marcantă a Țării Românești, pentru meritele 
sale, marele ban și vornic din lăuntru, Mihail Ghica fusese 
recompensat cu două înalte ordine străine fiind cavaler al 
Ordinului Sf. Ana cu coroană și al Ordinului Nisan Iftihar, oferite 
de țarul Rusiei și respectiv de Înalta Poartă Otomană. 

În Bucureștii primei jumătăți a secolului al XIX-lea, 
protipendada se distra copios pe seama versurilor ironice ale 
Marițicăi Bibescu (fosta soție a lui Costache Ghica, fratele vitreg 
al celor trei fii al lui Dumitrache) adresate Ghiculeștilor (Grigore, 
Mihail și Alexandru): 
 
 
 

 
 „Nenea cel mai mare    (M. Ghica) 
multă minte n-are, 
Nenea cel mai mic 
E om de nimic 
Nenea de mijloc 
Mare dobitoc” 

Căsătorit cu Ecaterina-Catinca Faca, fiica cluceresei Maria 
Faca, de la care moștenise cele trei sute stânjeni de moșie 
(trupul Costeasca, cumpărat de clucereasa de la stolnicul 
Perdicaru), Mihail Ghica și-a rotunjit moșia Frătești prin 
cumpărări succesive. 

Amintind de Catinca Ghica, considerăm deosebit de 
interesant să o prezentăm sumar și pe această mare boieroaică. 

Femeie inteligentă și cultă, asemeni fratelui său Costachi 
Faca, autorul piesei „Franțuzitele”, Catinca Ghica manifesta un 
interes deosebit pentru literatură, pictură și muzică, ea fiind 
prima româncă traducătoare în limba română a cărții „Despre 
educația copiilor” de Doamna Campar, publicată la București în 
anul 1839, în tipografia de la Sf. Sava. 

Frumoasă și instruită, Catinca se bucura de mare trecere 
la curtea cumnatului său, domnitorul Alexandru Ghica, despre 
ea vorbind personalități ale timpului-Colson, consulul Angliei la 
București, Ioan Heliade Rădulescu, care îi închină poezia 
„Vocea” (volumul ,,Poezii generale”, Cezar Baliac, care le 
considera pe Catinca și pe cumnata sa Marițica Bibescu (Ghica) 
cele mai frumoase femei din înalta societate bucureșteană. 

Despre aceste vestite doamne ne-a lăsat unele amintiri și 
Ionescu Ghica în 189 („Povestiri istorice Dora d’Istoria)”… . 
Catinca cu vocea ei de înger, blondina Marițica, divina 
Cleopatra, răpitoarea Odobeasca, erau doamnele cele mai de 
vază la curtea lui Alexandru Vodă, la care umblau în costume 
naționale … (C. Gane: ,,Amărâte și vesele vieți de jupânese și 
cucoane”, Editura Moderna). 

Se pare însă că frumoasa doamna Catinca nu era prea 
fidelă soțului său Mihalache, căci la originea construirii curții 
boierești de la Frătești, „palatul principelui Mihalache Ghica”, 
cum îl numeau documentele vremii, ar fi stat tocmai păcatele 
lumești ale acesteia, ce l-au determinat pe Mihalache să-și 
surghiunească soția o vreme la moșia Frătești. 

Tradiția transmisă de bătrânii satului Frătești arată că 
palatul ar fi construit pe la 1830-1831, pe dealul Pelineilor de 
astăzi, în imediata apropiere a locului unde în anul 1880 se va 
înălța biserica ridicată de Ecaterina Momola (Momoloaia). 

Zice-se că în acel timp, femeile și copiii noului sat Frătești 
înființat nu departe de palat, ar fi plantat arborii frumoasei 
păduri-parc distrusă împreună cu palatul, în numai o 
săptămână, în martie 1945, de către oamenii instigați de 
comuniști în acest act de vandalism. 

Din frumosul parc în care principesa Catinca Ghica 
petrecea o bună parte din timp, oftând, probabil, după saloanele 
bucureștene, în deceniul IX al secolului al XX-lea se mai păstra 
un frasin falnic ce număra peste 150 de ani, distrus de 
proprietarul curții, deși arborele era considerat monument al 
naturii. 

Mihail și Catinca Ghica au avut cinci copii și anume: 
Gheorghe (George sau Iorgu) 1830-1896, căsătorit cu Zoe 
Cantacuzino (sora lui Cantacuzino Nababul), Vladimir (Vava) 
căsătorit cu Elisa Crețulescu, Elena (Dora d’Istria; 1828-1888), 
scriitoare de limbă franceză, căsătorită cu principele rus 
Alexandru (Sașa) Koltzov-Massalsky, locotenent de husari, 
Olga căsătorită cu beizadeaua Grigore Sturza (fiul domnitorului 
regulamentar Mihail Sturza al Moldovei), 1795-1884, colonel în 
armata turcă (Muhlis Pașa) și Sofia (născută 1839) căsătorită 
cu contele O’Rurke. 

FRĂTEȘTII ȘI FAMILIA GHICA 
SECUNDAR 

 
Inspector Școlar General, Adelina Veronica SÎRBU, 

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu 
 

Urmare din pagina 14 
Continuare în pagina 16 



Pagina 16 din 46                                                    Catedra 90                          Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

Din anul 1842, când Alexandru Ghica a fost mazilit și 
înlocuit cu Gheorghe Bibescu, Mihail Ghica împreună cu 
numeroasa sa familie ia calea surghiunului  la Berlin Dresda, 
Viena și Veneția. Se reîntorc în țară pentru câteva luni, după 
care pleacă din nou în străinătate unde stau până după revoluția 
din 1848, în urma căreia domnitorul Ghorghe Bibescu abdică 
(13 iunie 1848). 

După revoluție, Alexandru Ghica este numit caimacan al 
Țării Românești (1856-1858), decedând în 1862, la 12 ani de la 
moartea fratelui său Mihail. 

Din anul 1850, afacerile moșiei Frătești au fost desfășurate 
de George (Iorgu) Ghica, până în anul 1868 când înstrăinează 
prin vânzare Ecaterinei Momolo Cardini. 

Administrarea moșiei Frătești în intervalul 1816-1850 i-a 
creat lui Mihail Ghica destule dificultăți concretizate în 
numeroase procese cu vecinii. Dintre acestea, vom reda succint 
evenimentele cele mai importante ce au marcat existența 
acestei mari proprietăți funciare: 

1. delimitarea hasului fostei raiale turcești a Giurgiului în 
anul 1831; marele vornic Mihail Ghica ridică în fața comisiei de 
delimitare (grănițuire), pretenția că moșia Frătești s-ar fi întins 
în partea sudică ,,până-n Dunăre”, luând ca probă hotărnicia 
serdarului Nicolae Obedeanu din anul 1796 și 1797; comisia de 
delimitare admite parțial cererea marelui vornic, permițându-i 
prelungirea capătului sudic până la Pârâul Sec; 

2. procesul cu Vasile, arendașul moșiei Frătești, pentru 
trupul de moșie Motrocioaia, lucrat de acesta fără a i se plăti 
marelui vornic drepturile bănești cuvenite; 

3. procesul pentru încălcarea hotarului nordic al moșiei 
Frătești (aprilie 1836-august 1837) de către stolnicul Petrache 
Pereț și moșnenii din Stoenești, de Mănăstirea Cotroceni 
(pentru moșia Șerpătești sau Daia), Mănăstirea Colțea (moșia 
Lazoveanca sau Coșoveni); 

4. procesul cu stolnicul Petrache Pereț și moșnenii 
stoeneșteni pentru „stricarea hotarelor moșiei Frătești” (2 
octombrie 1840); conflictul a fost rezolvat de însuși domnitorul 
Alexandru Ghica prin Ofisul domnesc nr.315 din 15 mai 1840. 

După moartea marelui vornic Mihail Ghica în anul 1850, 
moșia și satul Frătești au fost moștenite de cei cinci copii ai săi, 
curatorul sau administratorul acesteia rămânând a fiului său 
Gheorghe (George sau Iorgu). 

Devenit unic proprietar al moșiei ca urmare a cedării 
dreptului de succesiune de către frații săi Vladimir și Sofia 
(minoră la data decesului lui Mihail Ghica), preluând toate 
datoriile ipotecare și hirografare părintești și ale fratelui său, va 
administra treburile moșiei timp de peste un deceniu și jumătate 
(1850-1868), asupra acesteia fiind aplicate prevederile reformei 
agrare din anul 1864. 

Acumulând numeroase datorii la rându-i, George Ghica va 
decide în final să vândă moșia. Tranzacția de vânzare-
cumpărare a avut loc la data de 30 octombrie 1866, când moșia 
trece în proprietatea Ecaterinei Momolo-Cardini, bogata văduvă 
a italianului împământenit Girolama Cardini Momolo. 

Dat fiind faptul că, în decursul posesiei Ecaterinei Momolo 
Cardini asupra moșiei Frăteștilor, s-au întâmplat câteva 
evenimente care au atras atenția societății românești, în general 
și a celei bucureștene, în special, vom prezenta succint unele 
aspecte privind viața Ecaterinei Momolo. 

Originar din provincia austriacă Triest, Girolamo Momola 
Cardini se stabilește în București anterior anului 1830. 
Întreprinzător, norocos și bogat, Girolamo închiriase în 
București un teren vast pe care s-au construit mai târziu 
cofetăria și hotelul Capșa la care se adăuga o porțiune din 
Strada Edgar Quinet și colțul Străzii Academiei. Deținea un 
adevărat complex comercial format dintr-un hotel și o sală de 
bal amplasată în fostele case Slătineanu. 

Cardini este și constructorul primului local de teatru din 
București (Teatrul cel vechi), în locul căruia s-a construit apoi 
Teatrul Național. 

Căsătorit la 18 mai 1831 cu Ecaterina Gheorghevici, după 
28 de ani de căsnicie cu aceasta, Girolamo a decedat în anul 
1859, lăsându-i soției toată averea, deloc neglijabilă. 

Fiică a negustorului brașovean Mihail Alexovici, bunicul pe 
linie maternă al marelui nostru dramaturg Ion Luca Caragiale, 
Ecaterina Momolo era verișoara primară a Ecaterinei Caragiale, 
mama lui „Nenea Iancu”. 

Întreprinzătoare ca și fostul său soț, Ecaterina Momolo și-
a folosit banii și rentele moștenite pentru cumpărarea unei moșii 
și nu oricare, ci chiar moșia Frătești, măsurând 9360 de 
pogoane (4860 ha), din care 8000 pogoane teren arabil, 400 
pogoane de pădure, alte terenuri (islaz, cariere de nisip și 
pietriș), la care se adăugau conacul boieresc („castelul” 
construit de Mihail Ghica) și alte dependințe gospodărești. 

Tranzacția de vânzare-cumpărare a avut loc la 30 
octombrie 1868, fiind autentificată prin Procesul verbal nr. 2968, 
încheiat de Tribunalul județean Vlașca conform ordinului circular 
nr. 5914/18.IV.1868 al Ministerului Justiției. 

Conform actului încheiat, Gheorghe Ghica vinde „ohavnic 
D-nii Ecaterinei de Momulu” moșia Frătești-Daia și „cu toate 
trupurile din care se compune sub orice denumire toate din 
Districtul Vlașca … pentru plata de datorii”, moșie moștenită de 
la părinții săi, răposații Mihail și Ecaterina Ghica. 

Prețul tranzacției era de 90 000 de galbeni împărătești, 
echivalentul a 1 057 000 lei noi, pe care vânzătorul îi primise 
prin plata creditorilor ipotecari și sechestranți, moșia fiind 
vândută în totalitate cumpărătoarei „cu toate drepturile și cu 
hanuri, casele de locuință pentru proprietari mobilate precum se 
afla, casele de arendași, în fine, cu toate ce se afla pe dânsa”. 

Actul de vânzare, preciza faptul că, ceilalți moștenitori, 
Vladimir și Sofia Ghica, sora sa, nu reclamau dreptul la 
moștenire, în virtutea actului de împărțeală survenit între ei (nr. 
5456/26 octombrie 1868, al Tribunalului de Ilfov). 

Dreptul deplin de proprietate a Ecaterinei Momolo asupra 
moșiei cumpărate era garantat și prin predarea tuturor 
,,sineturilor celor vechi și a contractelor de arendă către 
arendașul Dimitrie Vruse, atât pentru moșie, cât și pentru 
pădure, contractul pentru moșie expirând la 23 aprilie 1871. 
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FRĂTEȘTII ȘI FAMILIA GHICA 
SECUNDAR 

 
Inspector Școlar General, Adelina Veronica SÎRBU, 

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu 
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În programa de Limba și literatura română, pentru clasa a V-a, la 

Conținuturi ale învățării avem: Elemente de construcție a comunicării:  
*Alfabetul limbii române; ordonarea cuvintelor după criteriul alfabetic; 
*Tipuri de sunete: vocale, consoane, semivocale; *Silaba; *Accentul; 
*Dicționarul ; *Articolul de dicționar. Lectură: Texte multimodale (text și 
imagine) 

Realizez prezența strigând catalogul alandala. Elevilor li se pare ciudat și încep să zâmbească sau să șușotească. Nu mai făcusem 
,,greșeala” aceasta până acum. ÎI CHESTIONEZ!  Aflu de la ei că nu am strigat ,,corect” catalogul. ADICĂ ... CUM? nu i-am numit în 
ordine alfabetică. PĂI, CARE ESTE ORDINEA ALFABETICĂ?! Încep, în cor, să spună alfabetul și numele lor acolo unde le este locul: A 
- Alahmad, Ă,Â, B – Barbu, Bîlea și Budeanu, C – Chiriță, Ciurea și Cristea, D, E, F, G - Gavrilă, H, I, Î,  J, K, L , M – Manea Camelia și 

Manea Ionuț, N, O, P – Piperea și Popa,  Q, R - Radu, S - Stoian, Ș, 
T – Topor și Trandafir, Ț, U, V - Voinea, W, X, Y, Z. ÎNCERC SĂ-I 
CORECTEZ: Budeanu, Barbu și Bîlea. Stingherit, rușinos și destul de 
încet, Sebi îmi spune că greșesc, pentru că atunci când primele litere 
ale cuvântului sunt identice, clasificarea se face după prima literă 
interioară diferită, deci: Barbu, Bîlea și Budeanu. 

Mi-au luat 5 minute să strig catalogul, dar elevii și-au amintit: 
a) alfabetul limbii române cuprinde 31 de litere, 26 caractere 

aparținând alfabetului latin, iar 5 sunt caractere obținute prin aplicarea 
semnelor diacritice (ă, â, î, ș, ț); 

b),,Z” este cea de a 31 literă din alfabet; 
c)catalogul este scris în ordine alfabetică, așa cum apar 

cuvintele și în DEX -  când primele litere ale cuvântului sunt identice, 
clasificarea se face după prima literă interioară diferită; 

  Fiecare elev primește un cuvânt, pe care îl caută în DEX (Au 
mai constatat că această „a II-a ediție” a DEX-ului, a apărut în 
,,București, 1998” („este mai bătrân decât noi”) și că are 1192 pagini. 
Dex-ul este o carte groasă și grea. Ha! Ha! Ha! au cântărit-o, are 2 
kilograme.) 
Explicațiile sunt citite tare în fața clasei, apoi cuvintele sunt scrise pe 
tablă în ordine alfabetică și integrate în enunțuri.

Nr. 
crt. 

Prenumele Cuvântul Explicația DEX enunț 

1 ….    

7 Ionuț iglu IGLÚ, igluuri, s. n. Colibă făcută din blocuri de gheață sau 
zăpadă, construită de eschimoși în regiunile polare 

Ana s-a cazat într-un 
iglu, la Polul Nord. 

15 Sebastian stridie STRÍDIE, stridii, s. f. Specie de moluscă lamelibranhiată 
comestibilă, cu valvele inegale, care trăiește fixată pe stânci în 
mările calde și temperate 

Am servit o porție de 
stridii la restaurant. 

 
Elevii observă că pe anumite litere,  apare  o liniuță (un accent). Elevilor li se explică că accentul reprezintă pronunțarea mai intensă 

a unei silabe din structura cuvântului, că în limba română accentul nu are loc fix și că accentul se pune pe vocale. 
V O C A L E ?! 
În limba română există trei tipuri de sunete: 
Consoanele (se pronunță cu ajutorul altor sunete): b, c, d, f, s, t etc. 
Vocalele (se pronunță singure): a, ă, î, e, i, o ,u. 
Semivocalele (asemănătoare cu vocalele, însă, spre deosebire de acestea, sunt adesea pronunțate mai puțin intens și nu pot 

alcătui singure silabe): e, i, o, u. 
Vom realiza o diagramă, în stânga vom trece prenumele ce încep cu vocală, în dreapta prenumele ce încep cu consoană. 
 
Elevii au constatat că la ei în clasă predomină prenumele ce încep cu consoană; diagrama noastră este un text multimodal pentru 

că se îmbină textul scris cu imaginea.  
SILABA?! 
Silaba reprezintă sunetul sau grupul de sunete rostit printr-un singur efort expirator, având obligatoriu în componență o vocală. 
Si-la-bă. (! cuvintele nu pot exista fără vocale; câte silabe avem atâtea vocale sunt!) 
SĂ EXERSĂM!  
Spânzurătoarea este un joc pe hârtie pentru doi jucători. Unul din jucători se gândește la un cuvânt, 

iar celălalt încearcă să-l ghicească, sugerând litere. 
Cuvântul ce trebuie ghicit este reprezentat de un șir de linii, fiecare linie reprezentând o literă a 

cuvântului. Dacă jucătorul care ghicește sugerează o literă ce se află în cuvânt, celălalt jucător o completează 
în toate pozițiile unde aceasta apare. Dacă litera nu se află în cuvânt, celălalt jucător desenează un element 
din diagrama „spânzurătoarea”. 

Jocul se încheie când: 
Jucătorul care ghicește completează tot cuvântul, sau îl ghicește exact. 
Celălalt jucător completează diagrama. 
Diagrama este gândită să semene cu cea a unui om aflat la spânzurătoare. 

 
  

SE POATE ȘI AȘA! 
SECUNDAR 

 

Prof. Elena Gabriela PASCU 
Școala Gimnazială Nr. 1, Singureni 

 

Continuare în pagina 18 
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 TEMĂ:  
 

Elevilor li se propune  să citească patru cărți din seria PORTALUL 
MAGIC, de Mary Pope Osborne, o colecție deosebit de atractivă. Se pot 
reține cu ușurință informații geografice, istorice, zoologice, biologice etc. 

MISTERUL GHICITORILOR STRĂVECHI, cuprinde volumele: 
 9. SALVAȚI DE DELFINI – în care Jack și Annie ajung pe un recif de corali, unde dau peste un batiscaf care îi poartă în lumea 

subacvatică a delfinilor și rechinilor. (STRIDIE) 
10. AVENTURI ÎN VESTUL SĂLBATIC – în care Jack 

și Annie călătoresc în Vestul Sălbatic, unde se bat cu hoții 
de cai, întâlnesc un cowboy cumsecade și sunt ajutați de o 
fantomă singuratică. (ECOU)  

11. CU LEII ÎN SAVANĂ – în care Jack și Annie ajung 
în savana africană, unde ajută antilopele gnu să traverseze 
un râu învolburat și fac un picnic cu un războinic Masai. 
(MIERE) 

12. PERICOL ÎN ARCTICA  – în care Jack și Annie se 
duc în Arctica, unde primesc ajutorul unui vânător de foci, 
se joacă cu doi ursuleți polari și nimeresc pe o fâșie de 
gheață subțire. (MASCĂ) 

 Pe baza cărților citite, elevii trebuie să dezlege codul 
și  misterioasa ghicitoare:  

,, 103910211576” 
De la unu pân-la șase 
Pui vocalele, o dată, 
Din cuvintele frumoase – 
Ce-au fost coduri altădată. 
Apoi de la șapte-ncolo, 
Pui consoanele în rând,  
Uite-așa ajungi acolo 
Unde ți-ai dorit – zburând!” 
 REZOLVARE: Cele patru ,,cuvinte frumoase” sunt: STRIDIE, ECOU, MIERE și MASCĂ. ,,De la unu pân-la șase / Pui vocalele, o 

dată,” ... ia să vedem! I...E... sunt vocalele din STRIDIE, O și U, vocalele din ECOU. Vocalele I și E din MIERE se repetă, deci nu le 
trecem ... Rămân A și Ă din MASCĂ. Apoi scriem sub fiecare cifre  de la 1 la 6.  

I E O U A Ă 
1 2 3 4 5 6 

Trecem la consoane: S, T, R și D sunt consoanele din STRIDIE, din MIERE și MASCĂ scoatem doar M, pentru că celelalte 
consoane se repetă. 

S T R D C M 
8 9 10 11 12 13 

  Și acum, partea cea mai interesantă, descifrarea codului:  
10 3 9 10 1 11 5 7 6 
D O R  D E C A S Ă 

 
 
 

  

SE POATE ȘI AȘA! 
SECUNDAR 

 
Prof. Elena Gabriela PASCU 

Școala Gimnazială Nr. 1, Singureni 
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 Profesor: Ingrid Anghelescu 
 Disciplina: Limba și literatura franceză 
 Clasa: a VIII-a 
 Nivel: L2, A1 
Tipul lecției: fixarea cunoștințelor 
Subiect: Les fêtes en France 
Durata: 50 minute 
Metode și procedee: conversatia, explicația, exercițiul, dialogul, lucrul în echipă, jocul didactic, observația; 
Materiale: videoproiectorul, prezentarea PowerPoint, flip-chart, tabla magnetică, caietul de lucru; 
Forme de organizare: individual, virtual, pe grupe mari; 
Locație aleasă: sala multimedia; 
1. Comunicarea într-o limbă maternă: 
Le propun elevilor vizualizarea a două filmulețe: 
https://youtu.be/QPBFGc7Fh3M , apoi, al doilea:  
 
https://youtu.be/xk1U3iiGLFg 
 
Primul, despre CRĂCIUN/REVELION -  și al doilea, despre 

PAȘTE. Elevii vor răspunde la întrebări: 
- Ce sărbători sunt prezentate? 
- Ce obiceiuri caracteristice celor două  sărbători sunt amintite în 

filmulețele video? 
- Când au loc aceste sărbători? 
- Ce sărbători mai cunoașteți? 
Competențe specifice: 
1.2.  Sesizarea detaliilor principale din mesaje și enunțuri simple 

și clare 
1.3.  Manifestarea interesului pentru diversitate culturală 
2.2.  Participarea la scurte interacțiuni verbale, cu sprijin din 

partea interlocutorului 
3.2.  Extragerea informațiilor dintr-un text clar structurat (articole 

de ziar/digitale), în care numele și numerele joacă un rol important. 
 2. Comunicarea într-o limbă străină:  
      Le propun elevilor să citească la tablă propozițiile date, apoi să asocieze cartonașe cu denumirea sărbătorilor - Les Paques, La 

Chandeleur, La Pentecôte, L’Epiphanie, La Fête des Rois, La fête de la Victoire etc. 
Le cer elevilor să lucreze pe caiet, exercițiul de alegere a unor termeni intruși în fiecare serie, de tipul: 
·         crèche, crêpes, bûche, cadeaux 
·         cloches, oeufs, agneau, bûche 
          Se pot lucra  exerciții de tipul: 
·         Complète par l’ adjectif convenable: civiles – férié – fixes – 

nationale – légales – mobiles –religieuses. 
Il y a des fêtes ………. ( Noël, par exemple) et des fêtes …..., 

dont la date varie d’une année à l autre. 
La fête …... de la France est au mois de juillet. 
 3.  Competența matematică, științifică și tehnologică: 
          Elevii vor fi împărțiți în 5 grupe de lucru.  Le voi propune 

să redea  denumirea sărbătorilor, plecând de la datele sugestiv alese, 
prezentate la video-proiector. 

  4. Competența digitală:  
          Elevii vor lucra o prezentare PowerPoint  pe cele cinci 

grupe formate anterior. Fiecare grupă va  avea de reliefat o altă 
sărbătoare. 

 5. A învăța să înveți: 
          Elevii vor căuta în dicționare cuvinte necunoscute; 
          Elevii vor repeta și memora noile cuvinte. 
6.   Competențele sociale și civice: 
        Elevii vor lucra pe cinci grupe, dezvoltând  abilități ca toleranța, respectarea opiniei celuilalt, înțelegerea faptului că fiecare 

persoană are dreptul la un punct de vedere diferit, la implicare și atitudini  colaborative, de solidaritate, de respectare a diversității. Lucrul 
pe grupe le va oportuna deschiderea pentru respectarea valorilor celuilalt. 

  7.  Spiritul de inițiativă și antreprenoriat: 
     Pe cele cinci grupe, le propun elevilor să realizeze o reclamă/brușură prin care promovează/prezintă spre vânzare posibile 

produsele pentru Târgul de Crăciun, desenate sau realizate anterior, la ora de educație plastică, în clasă. 
 8.   Sensibilizarea și exprimarea culturală: 

     Le propun elevilor realizarea unui proiect care să prezinte o sărbătoare tradițională a poporului francez. Vor  lucra la alegere. 
  

LES FÊTES EN FRANCE 
SECUNDAR 

 

Prof. Ingrid ANGHELESCU 
Școala Gimnazială Nr. 5, Giurgiu 
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Cea mai răspândită limbă din Uniunea Europeană, 

germana este limba maternă a aproximativ 100 de milioane de 
persoane. Nu e limba oficială doar a Germaniei, ci și a Austriei 
și Liechtensteinului, iar în Elveția, Belgia și Luxemburg este una 
dintre limbile oficiale. În februarie 2018, 15,4 milioane de 
persoane învățau germana ca limbă străină. 

Din perspectivă culturală, germana e considerată limbă de 
„Dichter” și de „Denker” (scriitori și gânditori), mulțumită lui 
Johann Wolfgang von Goethe, Kant, Marx, Humboldt și 
Nietzsche. E o limbă ciudată și totuși poetică, având cuvinte de 
netradus în alte limbi, cum ar fi Schadenfreude, adică „fericirea 
rezultată din nenorocirea altcuiva”, precum și substantive 
compuse în care cuvintele se combină pentru a forma vocabule 
noi, de exemplu Handschuhe, „mănuși” în română, dar în 
traducere literală „pantofi pentru mâini”. Unul dintre cele mai 
lungi cuvinte nemțești are 39 de litere 
(Rechtsschutzversicherungsgesellschaften) și înseamnă 
„companii de asigurări ce oferă protecție legală”.   

Cu toate că germana e destul de tehnică, din punctul de 
vedere al gramaticii și al topicii, odată stăpânite elementele de 
bază, e o plăcere să o înveți! 

De ce să învățăm germana? Mulți spun că germana e 
bună pentru afaceri și este adevărat că această limbă e utilizată 
mult în lumea afacerilor: Germania și Austria ocupă locurile 2 și 
3 în topul investitorilor străini în România, iar în contextul 
Brexitului unele companii spun că s-ar putea muta la Frankfurt, 
deci ar fi bine să avem ceva cunoștințe de germană pentru a 
putea comunica în aceste împrejurări. 

Ar mai fi ceva de spus. Germana este atât de variată! 
Putem vorbi de mai multe „germane”: germana din Germania, 
germana din Austria, germana elvețiană și germana din 
Liechtenstein, numită și Dachl. Iar partea amuzantă e că, la fel 
ca în cazul englezei, fiecare regiune are accentul său și propriul 
fel de a vorbi. 

Apoi, există aspectul cultural, când învățăm de fapt despre 
cultura asociată limbii germane. Se presupune că trebuie să fim 
reci, deloc glumeți. Un cursant i-a spus odată unei profesoare 
native de germană de la IH: „Sigur  ești nemțoaică? Pentru că 
poți fi foarte amuzantă!” Tocmai asta e: dacă vrei să ajungi să 
cunoști cultura și oamenii, trebuie să înveți limba. Când ești 
vorbitor nativ de engleză și stai de vorbă cu oameni pentru care 
engleza nu e limba maternă, poate aceștia nu au mijloacele de 
a se exprima așa cum ar face-o în mod normal. Poate nu sunt 
amuzanți sau poate par chiar nepoliticoși, fiindcă nu au învățat 
să folosească engleza așa cum e ea folosită de vorbitori nativi. 
Așa că, dacă facem efortul să învățăm limbi străine, îi vom 
înțelege mai bine pe vorbitorii nativi ai acelor limbi și ne vom 
debarasa de niște prejudecăți. 

 
E germana greu de învățat? Comparația cu engleza este 

interesantă. Când începi să înveți engleza, e destul de ușor, 
prinzi cuvinte și începi să vorbești cu oameni, e drăguț. Dar când 
te apuci de germană te gândești: „N-am să învăț niciodată … N-
am să fiu niciodată în stare să rostesc o propoziție întreagă în 
limba asta … N-am să pot comunica.” Iar asta fiindcă la început 
e foarte greu, trebuie să înveți multă gramatică, altfel faci greșeli 
aiurea. În asta constă diferența față de engleză. Engleza devine 
grea pe măsură ce o înveți. Descoperi brusc că există o mulțime 
de excepții și că lucrurile nu stau așa cum ai crezut inițial, ceea 

ce e greu. În cazul germanei, însă, odată înțelese elementele 
de bază, odată însușite gramatica și structura limbii, se 
dovedește foarte ușor de învățat. Poate că te descurajează 
lungimea cuvintelor, dar există, de pildă, în Germania un mod 
foarte simpatic de predare pentru copii, cu fiecare silabă având 
o anumită culoare (roșu, albastru, roșu, albastru, roșu, albastru), 
astfel încât la cuvintele foarte lungi poți să vezi câte silabe sunt 
și cum se pronunță. Sigur, unele cuvinte arată extrem de ciudat, 
se pot lungi foarte mult! 

E germana o limbă de învățat acum? Sigur că da. Cu-atât 
mai mult cu cât nu se folosește doar într-o țară, ci în mai multe. 
Germana e destul de mult folosită în străinătate. Vorbitorii de 
franceză ar putea constata, în anumite situații, că germana preia 
conducerea, deci e interesant să o înveți în aceste timpuri. 

Din moment ce vrei să-ți îmbogățești „portofoliul limbilor 
străine”, cel mai probabil ai cunoștințe cel puțin medii de limba 
engleză. Vestea bună este că tocmai aceste cunoștințe îți vor fi 
de mare ajutor în procesul de învățare a limbii germane. 
Explicația este foarte simplă: între limba engleză și limba 
germană există numeroase asemănări pe care îți va fi ușor să 
le identifici încă din primele zile de studiu. 

De exemplu, ambele limbi folosesc același tip de alfabet, 
singura diferență constând în faptul că în limba germană există 
câteva excepții. În plus, cele două limbi au o evoluție 
asemănătoare în ceea ce privește conjugarea verbelor 
neregulate. 
Mai mult decât 
atât, unele 
cuvinte se 
pronunță 
(aproape) 
identic, în 
ciuda faptului 
că se scriu 
diferit. De 
pildă, 
substantivul 
comun 
”house” are echivalentul ”Haus” în germană, acesta din urmă 
pronunțându-se chiar așa cum se scrie. 

Indiferent de planurile dumneavoastră de viitor, 
cunoașterea limbii germane vă deschide perspective 
nemărginite. Învățarea limbii germane presupune însușirea 
anumitor abilități, prin care vă puteți spori calitatea vieții 
personale și profesionale:  

✓În domeniul afacerilor: Comunicarea în limba germană 
cu partenerii dumneavoastră de afaceri vorbitori de limba 
germană contribuie la îmbunătățirea relației de afaceri. Astfel 
cresc șansele unei comunicări efective și, automat, rata de 
succes. 

✓O carieră globală: Cunoștințele de germană vă ajută să 
vă găsiți un loc de muncă la o companie germană, fie în țara 
dumneavoastră de origine, fie în altă țară. Cunoașterea limbii 
germane la un nivel avansat vă va transforma într-un angajat 
productiv în ochii unui angajator ce derulează afaceri pe plan 
internațional. 

✓Turism și activitate hotelieră: Turiștii din țările vorbitoare 
de limba germană călătoresc mult și spre destinații îndepărtate. 
Ei cheltuiesc în concediu mai mulți bani decât turiștii din alte țări. 
Și le place să fie răsfățați în limba lor de personalul hotelier 
respectiv de ghizii turistici. 

✓Știință și cercetare: Germana este cea de-a doua limbă 
ca importanță în lumea științei. Germania ocupă locul trei în 
lume prin contribuția sa cercetare și dezvoltare și acordă burse 
pentru cercetători din alte țări. 
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✓Comunicare: Comunicarea multilingvă a devenit tot mai 
necesară în urma evoluțiilor înregistrate în domenii precum 
media sau tehnologia informației și comunicării. Multe pagini de 
internet importante sunt redactate în limba germană. Germania 
ocupă locul 6 din 87 de țări în ceea ce privește producția de cărți 
noi, după India, Regatul Unit, SUA, China și Rusia. Cunoștințele 
dumneavoastră de germană vă facilitează astfel accesul extins 
la informații. 

✓Înțelegere culturală: Învățarea limbii germane presupune 
o înțelegere mai profundă a vieții, dorințelor, viselor locuitorilor 
din țările vorbitoare de limba germană, precum și a societății lor 
multiculturale. 

✓Călătorii: Bucurați-vă de experiențe de călătorie mai 
intense cu ajutorul cunoștințelor de limbă germană, nu numai în 

țările vorbitoare de limba germană, ci și în alte țări europene, 
mai ales în Europa de est. 

✓Posibilități de studiu și oportunități profesionale 
Germania: Germania acordă un număr mare de burse de studiu 
pe teritoriul său. Tinerii din străinătate beneficiază de autorizații 
speciale de muncă pe perioada concediului, iar pentru anumite 
profesii sunt valabile prevederi speciale pentru obținerea 
permisului de muncă. 

 
 

 

 
 
PROIECT DE LECȚIE 

 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Nicolae Crevedia”,  
Crevedia Mare 
Profesor: Manea Roxana – Maria  
Obiectul: Matematică – Algebră 
Clasa: a V-a 
Unitatea de învățare: Fracții zecimale 
Titlul lecției: Operații cu fracții zecimale 
Tipul lecției: Lecție mixtă 
Scopul lecției: Dobândirea de către elevi a unor noi cunoștințe, consolidarea și formarea priceperilor și deprinderilor de calcul cu 

numere     zecimale, aprofundarea noțiunilor matematice anterior predate 
 
Competențe generale: 
1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar; 
2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale; 
3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice; 
4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare pentru o situație dată; 
5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situații date; 
6. Modelarea matematică a unei situații date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii. 
 
Competențe specifice lecției: 
1.2. Identificarea fracțiilor ordinare sau zecimale în contexte variate; 
2.2. Efectuarea de calcule cu fracții folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice; 
3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale; 
4.2. Utilizarea limbajului specific fracțiilor/procentelor în situații date; 
5.2. Analizarea unor situații date în care intervin fracții pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule. 
 
Obiective operaționale derivate din competențele specifice: 
1. Aprofundarea noțiunii de număr zecimal, prin identificarea și clasificarea corectă a acestuia (fracție zecimală finită, fracție zecimală 

periodică simplă/mixtă); 
2. Înțelegerea operațiilor elementare cu fracții zecimale finite și utilizarea acestora în mod corect în vederea soluționării exercițiilor 

propuse; 
3. Cunoașterea proprietăților adunării/înmulțirii fracțiilor zecimale finite și aplicarea acestora în vederea simplificării modului de 

calcul; 
4. Dezvoltarea deprinderilor de calcul prin aplicarea corectă a metodelor și prin respectarea ordinii efectuării operațiilor.   
   
Strategia didactică: 
Metode si procedee didactice: conversația euristică, explicația, demonstrația, exercițiul, observația, munca individuală/în echipă, 

              expunerea 
Resurse:  
a) Resurse materiale: 
- manual digital clasa a V-a, autori Marius Perianu, Cătălin Stănică, Ștefan Smărăndoiu,  
Editura Art, https://catalog.manualedigitaleart.ro/art5-matematica/v1/#book/00 
- fișe de lucru, caiete de notițe; 
- instrumente de lucru online:  
- platforme educaționale:  

- Classroom.google.com - https://classroom.google.com,  
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- Wordwall - https://wordwall.net/ro ;  
- aplicațiile: Meet.google.com - https://meet.google.com,  
- Whatsapp;  

- tabla interactivă Jamboard - https://jamboard.google.com/tabla 
digitală iDroo - https://idroo.com/ 

aplicația Word disponibilă în paleta de aplicați Google - 
https://docs.google.com/document/ 

 
b) Resurse umane:  

- clasă omogenă formată din elevi ale căror cunoștințe necesită consolidare; 
- activități frontale/individuale/pe grupe realizate online cu elevii care dispun de dispozitive electronice și Internet – 

comunicarea  
- predominantă fiind cea sincronă; 
- activități realizate online, dar fără o implicare directă, activă, în timp real, a elevului care nu a dispus de dispozitive 

electronice 
- performante/Internet – comunicarea predominantă fiind cea asincronă/mixtă. 

c) Resurse temporale: 50 min. 
 

 Bibliografie: 
1. Manual digital, clasa a V-a,  Perianu Marius, Stănică Cătălin, Smărăndoiu Ștefan, Ed. Art, București, 2017 
2. Culegere Mate 2000 – consolidare, clasa a V-a, Peligrad Sorin, Zaharia Dan, Zaharia Maria, Ed. Paralela 45, 2019 
3. Culegere Mate 2000 – inițiere, clasa a V-a, Ion Tudor, Ed. Paralela 45, 2019 
4. Programa școlară pentru disciplina Matematica, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393/28.02.2017 
5. https://catalog.manualedigitaleart.ro/art5-matematica/v1/#book/00 
6. https://classroom.google.com 
7. https://wordwall.net/ro 
8. https://meet.google.com 
9. https://meet.google.com 
10. https://docs.google.com/document/ 

 
Desfășurarea lecției: 

Secvențele 
lecției 

Competen
țe 

specifice 

Activități ale lecției. 
Resurse 

Timp Metode Evaluare 

1. Moment 
organizatoric 

 Activitate comună: verificarea prezenței elevilor apelând la: 
- aplicația WhatsApp, pentru a avea o evidență clară a tuturor 
participanților la lecție, valabil aici pentru cei care dispun doar de 
telefonul mobil și care utilizează doar această aplicație; 
- aplicația Meet.google.com.  
Activitatea profesorului: Se asigură atmosfera adecvată pentru buna 
desfășurare a orei: li se comunică elevilor faptul că materialele necesare 
desfășurării în bune condiții a lecției online au fost postate atât pe 
pricipalul spațiu virtual de lucru, Google.classroom.com, cât și pe 
Whatsapp.  
Activitatea elevului: Se conectează pe conturile Google, accesează clasa 
virtuală și verifică mesajele cu materialele atașate primite de la profesor. 
Elevii deschid aplicația Meet.google.com pentru o mai bună comunicare 
profesor – elev, elev – elev. 

5’ Activitate 
comună 

 
 
 
 
 

Conversa-
ția 
 
 

Explicația 

 

2. Captarea 
atenției 

 Se verifică tema elevilor prin sondaj, utilizând dialogul profesor – elev, 
elev – elev,  prin confruntarea rezultatelor. În cazul în care apar diferențe 
mari la rezultat sau neclarități privind abordarea temei, exercițiul se 
rezolvă împreună cu clasa de elevi. Pentru o mai bună înțelegere a 
mesajului didactic, pentru o comunicare eficientă, aplicația Google.meet 
este utilizată permanent, în paralel cu celelalte aplicații/platforme 
educaționale. 

5’ Activitate 
comună 

Observare 
sistematică 

3. 
Reactualiza-
rea 
cunoștințelor 

1.2 Pentru reactualizarea cunoștințelor, dar și pentru a stimula atenția 
elevilor cu privire la conținutul lecției online, profesorul le propune elevilor 
să participe la rezolvarea unui joc educativ ce cuprinde scurte operații cu 
numere zecimale.  

 
Jocul a fost realizat cu ajutorul platformei educaționale Wordwall și 

cuprinde exerciții de tipul: 2,3+7,2=9,5;  9,5-9=0,5; 
20,5 =0,25; 0,25-

0,24=0,01; ........ 

5’ Conversa-
ția 

euristica 

Analiza 
răspunsurilor 
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Astfel, prin intermediul acestui moment recreativ-educativ, elevii sunt 
antrenați, devenind atenți, curioși și deschiși în vederea parcurgerii noii 
lecții online. 

   

4. Anunțarea  
temei și 
comunicarea 
obiectivelor 
urmărite 

1.2 
 

Activitatea profesorului: anunță titlul lecției, „Operații cu fracții zecimale”, 
le comunică elevilor principalele obiective urmărite. 
Activitatea elevilor: notează titlul lecției în caiete și sunt atenți la profesor. 

1’ Explicația 
 

Conversa-
ția 

euristică 

 

4. Dirijarea   
    învățării 

1.2 
 

2.2 
 

Activitatea elevilor: Prin intermediul aplicației Google.classroom și sub 
îndrumarea cadrului didactic, elevii accesează materialele postate pentru 
noua lecție. 

 
Activitatea profesorului: Prin intermediul aplicației Meet.google.com 
proiectează fișa de lucru pentru a o vizualiza și discuta împreună cu elevii, 
în timp real; 

 
 

 
 Profesorul accesează aplicația Word din paleta de aplicații Google      
                           și o distribuie clasei de elevi. Documentul distribuit   
                           permite scrierea în timp real a exercițiilor,  
                           rezolvarea acestora de către elevi sub îndrumarea  
                           cadrului didactic, acesta intervenind acolo unde este  
                           cazul. 
 
 

15’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversa-
ția 

euristică 

Observarea 
sistematică 

 
 
 
 

Observarea 
sistematică 

 
 
 
 
 
 

Analiza 
răspunsurilor 
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Fiecare exercițiu rezolvat de pe Fișa de lucru nr. 1 va fi încheiat cu o 
concluzie dedusă de către copii, cu ajutorul profesorului. 

   

 
5. Obținerea 
performanței 
și asigurarea 
feedback-ului 

1.2-6.2 
 

În continuarea lecției, elevii rezolvă exercițiile de pe Fișa de lucru nr. 2, 
cerând explicații acolo unde este cazul. 
Exercițiile pot fi rezolvate pe caiete sau direct în documentul Word, apoi 
salvate în vederea completării portofoliului electronic. 

12’ Exercițiul 
Conversa-

ția 

Probe orale 

6. Reținerea și 
asigurarea 
transferului 
 

 Profesorul le cere elevilor să reamintească ce au reținut din lecția care s-a 
consumat. 
De asemenea, le sunt cerute părerile elevilor cu privire la modul în care s-
a desfășurat lecția online. Răspunsurile elevilor sunt atent analizate de 
profesor astfel că, în vederea realizării/organizării viitoarei lecții online, 
cadrul didactic va ține cont de sugestiile elevilor, de feedback-ul primit din 
partea acestora. 

3’ Conversa-
ția 

 

7. Tema 
pentru acasă 

  Elevii primesc drept temă la alegere, exerciții rămase nerezolvate, 
cuprinse în materialele postate. De asemenea, le este reamintit elevilor 
următorul lucru: temele rezolvate pot fi postate/încărcate atât pe 
Google.classroom.com cât și pe Whatsapp, fiecare elev primind individual 
răspuns din partea cadrului didactic, după ce acestea vor fi evaluate.  

2’ Conversa-
ția 

 

8. Aprecierea 
activității 

 Se apreciază activitatea elevilor și se notează elevii care s-au remarcat pe 
parcursul desfășurării lecției. 

2’ Conversa-
ția 

Aprecieri 
verbale 

 
 
Școala Gimnazială „Nicolae Crevedia” 
Comuna Crevedia Mare, județul Giurgiu 

  
 Fișa de lucru nr. 1: 
După fiecare exercițiu efectuat, trageți câte o concluzie! 

1. Calculați, apoi trageți o concluzie: 
2 2 2(1,3 3,7) ; 1,3 2 1,3 3,7 3,7= + = +   +A B  

2. Calculați și verificați care dintre egalitățile de mai jos sunt adevărate: 

a) 
2 2 2(5,7 5,3) 5,7 5,3− = − ;           b) 

2 2 2(5,7 5,3) 5,7 2 5,7 5,3 5,3− = −   +  

3. Calculați și comparați numerele: 

(1,7 0,3)(1,7 0,3)= − +A   și   
2 21,7 0,3= −B  

 
 
Scoala Gimnaziala „Nicolae Crevedia” 
Comuna Crevedia Mare, județul Giurgiu 

              
 Fișă de lucru nr. 2:  
1. Calculați:       2. Calculați: 

)59,26 143,87 (43,7 17,86) 107,29;

)4,705 1,043 (2,01 1,073) (3,01 1,024)

+ − − −

+ − − + −

a

b
  

3

)67 6,7 0,67

)2,3 10 2,3 0,1

)0,2 1000 0,2 10

− +

 − 

 + 

a

b

c

 

3. Calculați: 
)3,25 10 1,5 2; )4,5 100 0,01 3; )0,025 100 4 0,5

)0,14 1000 3,53 2; )5,4 6,2 1,02 10; )5,901 10 27,5 2,6

 +   +   + 

 −   −   − 

a b c

d e f
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4. Calculați: 0,1 {3 3,2 [100 0,01 5,2 (4 1,2 0,1)]} +   +  −   

 
5. Comparați numerele:   𝑎) 2, (32), 2, 3(2),   2, 32;  𝑏) 7,0(15),    7, (015),   7,01(5), 7,015. 
 
6. Mihai a avut o sumă de bani. În prima zi a cheltuit 9,24 lei. În a doua zi Mihai a cheltuit cu 1,17 lei mai puțin, iar în a treia zi a 

cheltuit cu 4, 26 lei mai puțin decât în primele două zile la un loc. Calculați ce sumă de bani a avut Mihai. 
 

7.   Rezolvați ecuațiile:    ) 24,43 8,939 )7,28 132,57 ) 37,5 132,04 ) 4 27,5a x b x c x d x− = + = − = + =  

 
8.   Scrieți sub forma unei singure puteri:  

a)  ( )
2

2 3 20 1041,3 1,3 1,3 ......... 1,3 : 1,3    =  

b) 
2 3 1012,25 2,25 2,25 ....... 2,25    =  

 
9. Determinați cifrele necunoscute din fiecare egalitate: 

) , , 5,5 ) ,0 0, 2,26

) , , 36,6 ) , 1 , 16,6

a x y y x b x y xy

c x x xx x d x y x y

+ = + =

+ = + =
 

 

10. Dacă numărul 

2016

4,321321321.................321
zecimale

A = , atunci: 

a) Determinați numărul grupelor de zecimale de forma 321 
b) Care este a 27 – a zecimală? Dar a 19 – a? Dar a 47 – a zecimală? 
c) Aflați suma zecimalelor numărului A. 

  
 

 
Începutul studiului geometriei, ca orice proces de 

cunoaștere, este influențat de percepția practică concretă a 
elevului. Copiii sunt atrași și interesați de problemele practice în 
care pot aplica noțiunile geometrice studiate. De aceea, ori de 
câte ori este posibil, profesorul trebuie să facă trimitere la 
practică. Dintre cunoștințele predate în ciclul gimnazial, cele mai 
multe aplicații practice le au asemănarea, relațiile metrice și 
cunoștințele de geometrie în spațiu. 

Pentru elevi, cele mai accesibile sunt problemele de 
calcul: aflarea unei lungimi sau arii, aflarea unei laturi a unui 
triunghi dreptunghic, calculul unei suprafețe etc. Se rezolvă mai 
întâi astfel de probleme de geometrie pentru ca elevii să câștige 
priceperile necesare rezolvării lor. După aceea, profesorul 
trebuie să prezinte probleme practice a căror rezolvare revine, 
din punct de vedere geometric, la rezolvarea problemelor de 
mai sus. În urma rezolvării lor, elevii aprofundează cunoștințele, 
acestea căpătând un grad de conștiență mai mare. 

Formele sub care se prezintă lucrările practice la 
geometrie sunt multiple. Câteva exemple ar fi: 

- Mânuirea instrumentelor pentru măsurat lungimi, 

- Aprecierea distanțelor și aprecierea rezultatelor unor 
operații efectuate pe teren, 

- Măsurători pe teren, 

- Confecționarea de material didactic (figuri din carton, 
machete), 

- Realizarea unor simulări grafice prin intermediul 
aplicațiilor pe calculator. 

 Lucrările practice de început constau în deprinderea 
trasării unor linii drepte sau a unor unghiuri drepte cu ajutorul 
echerului topografic, măsurarea unor unghiuri, a unor suprafețe. 
Iată câteva exemple de aplicații practice, pe teren, care folosesc 
noțiuni de geometrie plană studiate în clasa a VII-a: 

Determinarea distanței dintre două puncte vizibile, dar 
numai unul accesibil 

 
a) Determinarea lățimii unui râu. 
 
Fără nici un instrument sau aparat, stând în poziție de 

drept, elevul situat în punctul B vizează punctul A pe malul opus 
prin marginea vizierii șepcii. Elevul face stânga împrejur și 
vizează tot pe sub marginea șepcii un punct pe teren, măsurând 
apoi distanța BA′, care reprezintă lățimea BA a râului. Este 
vorba aici despre congruența a două triunghiuri dreptunghice 
care au o catetă comună (înălțimea elevului) și câte un unghi 
ascuțit alăturat cu măsuri egale. 
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Fig. 1 

Procedeul folosit duce la rezultate aproximative. Pentru 
obținerea rezultatelor cât mai apropiate de realitate, elevii își vor 
da silința să execute lucrarea cât mai corect. Aceasta duce la 
întărirea simțului de răspundere față de o anumită sarcină. 

O variantă mai riguroasă de determinare o reprezintă cea 
în care se folosește echerul topografic. 

▪ Se așază echerul în B și se trasează direcțiile AB′BA′ și 
CBD perpendicular una pe cealaltă. 

▪ Se consideră distanțele BC și BD egale și se măsoară 
unghiul ACB=α. 

▪ În D se construiește unghiul BDA′=α. Lățimea râului este 
egală cu BA′-BB′, distanțe care pot fi măsurate. 

Explicație: Triunghiurile dreptunghice ABC și DBA, având 
câte o catetă și un unghi respectiv congruente, sunt congruente. 

Observație: Cunoscând CB și α se poate calcula cateta AB 
folosind relația AB=BC·tgα. 

 
b) Determinarea lungimii unui obstacol 
▪ Se fixează jaloane în A și B și se trasează AA′ și BB′ 

astfel încât AA′⊥BB′ și unghiul ABB′ să aibă măsura de 45o sau 
de 60o. Direcțiile trasate se intersectează în C. 

▪ Se măsoară distanța AC=AB (dacă unghiul B are măsura 
de 45o), sau distanța BC (dacă unghiul B are măsura de 60o) 

▪ Folosind cunoștințele de trigonometrie, având unghiul B 
cu măsura α,  se poate calcula AB folosind una din relațiile: 

 
AB=BC·cosα   sau  AB=AC·ctgα. 

Fig. 2 
 

În concluzie, pe teren este îndepărtată monotonia spațiului 
restrâns al clasei, iar mediul dinamic cere elevilor formarea de 
noi deprinderi, adaptarea la noul mediu și la condițiile de lucru. 
Astfel, prin realizarea unor conexiuni practice elevii înțeleg 
utilitatea studiului matematicii. 
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Data: 
CLASA: a IX-a B; 
DISCIPLINA: Matematică - Algebră; 
Profesor: Manole Mariana; 
Școala:  Liceul Tehnologic Nr. 1, Prundu  
TIPUL LECȚIEI: Recapitulare; 
TEMA: Funcția de gradul II-vârf, monotonie  
Competențe specifice:  
1. Recunoașterea corespondenței dintre seturi de date și reprezentări grafice; 
2. Reprezentarea grafică a unor date diverse, în vederea comparării variației lor; 
3. Utilizarea lecturii grafice pentru rezolvarea unor ecuații, inecuații și sisteme de ecuații 
4. Exprimarea prin reprezentări grafice a unor condiții algebrice; exprimarea prin condiții algebrice a unor reprezentări grafice; 
5. Interpretarea unei configurații din perspectiva pozițiilor relative ale unor drepte; 
6. Utilizarea lecturilor grafice în vederea optimizării   rezolvării unor probleme practice. 
Obiective operaționale: la sfârșitul orei, elevii vor fi capabili: 
A. Cognitive: 
OC1: să scrie coordonatele vârfului parabolei asociate funcției de gradul al II-lea; 

OC2: să discute în funcție de a și  forma graficului funcției și intersecțiile acestuia cu axele; 
OC3: să stabilească minimul și maximul unei funcții de gradul al II-lea. 
B: Psiho-motorii: 
 OP1: Să manifeste interes pentru lecție. 
  
 C: Afective: 
 OA1: Să participe activ la lecție. 
 OA2: Să-și dezvolte interesul pentru studiul matematicii. 
Metode și procedee didactice: conversația euristică (M1), metoda exercițiului (M2), transferarea cunoștințelor (M3) , 

problematizarea (M4).  
 
 Mijloace de învățământ: fișe de lucru (m1),  calculator sau tableta (m2), manualul (m3), Google Classroom. 
 
DESFĂȘURAREA LECȚIEI 
 

ETAPELE  
LECȚIEI 

 CONȚINUT ȘI SARCINI DE ÎNVĂȚARE STRATEGII DIDACTCE 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI RESURSE EVALUARE 

Moment  
organizatoric 
2   min 

 Conectarea elevilor și a profesorului 
pe platforma Google Classroom Meet. 
Se trimite elevilor ghidul pentru 
utilizarea Meet cu 4 pași de respectat: 
1. Asigurați-vă că sunteți pe modul 
„mut” atunci când nu vorbiți. 
2. Fiți voi înșivă și respectați-i pe 
ceilalți. 
3. Puneți întrebări folosind chat-ul. 
Configurați un spațiu intenționat unde 
se va desfășura ora. 

Se pregătesc pentru conectare la lecția 
de Matematică 

Dispozitive 
necesare 
pentru 
conectarea la 
platforma Meet       
(PC, internet) 

Observare 
sistematică a 
atenției 

Captarea  
atenției  
4   min 

 Se distribuie elevilor în chat linkul 
pentru rezolvarea unui rebus și se 
accesează și de către profesor 
partajând ecranul: 
 https://www.didactic.ro/r/5z5jab 

Elevii citesc cerințele, rezolvă și unde nu 
reușesc se ajută de indicații. 

Conversația 
Explicația 

Aprecieri 
verbale 
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Reactualiza rea 
cunoștințelor 
anterioare 
10 min 

6

5

4

3

2

1

CS

CS

CS

CS

CS

CS

 

 
“Ce ați avut de pregătit pentru astăzi?” 
 
Cum o definim? 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ce se pune condiția ca a ≠ 0 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce înseamnă minimul? maximul? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce înseamnă ca o funcție este 
monotona?  
Care sunt intervalele de monotonie? 
 
 

 
Funcția de gradul al II-lea  
 
Fiind date numerele reale, a,b,c cu a ≠ 0, 
funcția f : R→R, definită prin  formula: f(x) 
= ax² + bx + c se numește funcție de 
gradul al doilea cu coeficienții a, b, c.  
1) Deoarece domeniul și codomeniul 
funcției de gradul al doilea este R, vom 
indica această funcție astfel:  
f(x) = ax² + bx + c sau 
 y = ax² + bx + c  
2) O funcție de gradul al doilea f : R→R, 
f(x) = ax² + bx + c este perfect 
determinată când se cunosc numerele 
reale a, b, c (a ≠ 0).  
3) Trebuie să observăm că, în definiția 
funcției de gradul al doilea, condiția a ≠ 0 
este esențială, în sensul că, ipoteza a = 
0 conduce la funcția de gradul întâi, 
studiată în clasa a VIII-a.  
4) Denumirea de funcție de gradul al 
doilea provine din faptul că este definită 
prin intermediul trinomului de gradul al 
doilea aX² + bX + c. 
 
Fie funcția f : R→R,  
f(x) = ax² + bx + c, a ≠ 0.  
-Dacă a > 0, minimul funcției f pe R este 
–∆/4a = f(-b/2a) iar punctul de minim este 
–b/2a.  
-Dacă a < 0, maximul funcției f pe R este 
–∆/4a = f(-b/2a) iar punctul de maxim 
este –b/2a. 
Fie funcția f : R→R, f(x) = ax² + bx + c, a 
≠ 0.  
- Dacă a > 0, atunci funcția f atinge 
minimul în punctul –b/2a și este: strict 
descrescătoare pe  (-∞; -b/2a], strict 
crescătoare pe        [-b/2a; + ∞);  
- Dacă a < 0, atunci funcția f atinge 
maximul în punctul –b/2a și este: strict 
crescătoare pe       (-∞; -b/2a], strict 
descrescătoare pe [-b/2a; + ∞). 

 Observare 
sistematică  a 
atenției 
 
Conversația 
euristică 
 
 
 
 
Analiza răspunsuri 
lor 

4.Informarea 
elevilor  
asupra 
lecției noi 
   2  min 

 

In cadrul orei de astăzi, vom  
recapitula funcția de gradul al II-lea.  
 

Alte exerciții cu funcția de gradul al  II-lea Conversația 
Explicația 

Observare 
sistematică a 
atenției 
Analiza 
răspunsurilor 

Consolidarea 
cunoștințelor 
30 min 

 Se dă un test (forms) 
 

Se rezolva exercițiile din fișa de lucru.   

Retenția și  
transferul 
 

 Se va face o scurtă recapitulare a 
noțiunilor dobândite: 
-cum se calculează  cât mai rapid 
unele exerciții  din fișa de lucru 

Elevii răspund la întrebările puse de 
profesor. 

  

Precizarea  
și explicarea 
temei 
2 min 

 Anunț tema pentru acasă. 
Temă: exercițiul 8 din fișe de lucru  

Elevii notează tema. Conversația.  
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Fișă de  lucru 
 
 
1. Să  se determine valoarea minimă  sau  maximă a funcțiilor:          

       a) 184)(,: 2 +−=→ xxxfRRf ; 

b) xxxgRRg +−=→ 22)(,:  ; 

 

2. Se consideră funcția f:R→R, f(x)=x2−3x+1.  

3. Să se determine numerele reale m pentru care punctul M (m;−1) aparține graficului funcției. 
 
4.  Stabiliți intervalele de monotonie pentru funcțiile: 

 a) 15)(,: 2 +−=→ xxxfRRf ; 

b) xxxfRRf 53)(,: 2 +−=→ ; 

 
5. Să se  verifice   următoarea  afirmație: 

a) 43)(,: 2 −+−=→ xxxfRRf  este strict descrescătoare pe  )+,2  

 

6. Să se determine valorile reale ale lui m, astfel încât reprezentarea grafică a funcției f:R→R, f(x)=x2−(m−1)x−m să fie 
tangentă la axa Ox. 

7. Să se determine coordonatele vârfului parabolei asociate funcției f:R→R, f(x)=4x2−12x+9. 

8. Să se arate că oricare ar fi mR, parabola asociată funcției f:R→R, f(x)=x2−mx+m2+1 este situată deasupra axei Ox. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1ppAudzqOOnqvZPOkpt108HBoqdfXzTVbRtnCbyHEr6A/edit  
https://www.youtube.com/watch?v=1Q-k_d6AjOI  
http://www.sciweavers.org/free-online-latex-equation-editor + site scriere ecuații 

 
 

 

 
 

Situația în care ne aflăm la acest moment de timp ne-a 
determinat  să fim martorii  unei schimbări radicale a procesului de 
învățământ din România, schimbare care presupune mutații  
majore la nivelul unităților de învățământ, prin regândirea utilizării 
tehnologiei în procesul de învățământ. 

Aceste schimbări impuse de situația actuală au determinat 
abordarea procesul didactic dintr-o nouă perspectivă, 
prin înlocuirea în totală sau parțială măsură a interacțiunilor face-
to-face cu întâlniri realizate prin aplicațiile din mediul virtual. 
Trecerea, de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul 
clasei și bazat pe interacțiune directă, de tipul față-în-față, la 
derularea activităților didactice, total sau parțial, prin mijloace 
moderne de comunicare online, trebuie să conducă la schimbarea 
modului de abordare a procesului de predare-învățare-evaluare. 

În contextul actual, profesorii au fost nevoiți să integreze într-
un timp foarte scurt TIC și noile tehnologii de predare în activitățile 
lor la clasă. Organizarea procesului de predare-învățare-evaluare 
în mediul online presupune o pregătire specială, nu numai din 
perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării 
mijloacelor necesare procesului de instruire, a adaptării 
metodologiei de predare-evaluare, ci, mai ales, din perspectiva 
pregătirii resursei umane, profesori și elevi pregătiți pentru o astfel 
de experiență didactică. 

În contextul actual, unul dintre cele mai importante 
instrumente în predarea fizicii, experimentul de laborator, trebuie 
adaptat la utilizarea noilor tehnologii de predare online. 

Astfel a apărut necesitatea cunoașterii și utilizării platformelor 
și aplicațiilor online  care integrează simulări virtuale ale unor 
experimente de laborator. 

Studiile făcute până la acest moment au evidențiat, în mare 
măsură, faptul că utilizarea, în cadrul lecțiilor de fizică, a 
experimentelor virtuale poate contribui la înțelegerea de către elevi 
a conceptelor  fizicii la un nivel mai intuitiv.  

Experimentele virtuale nu pot substitui în totalitate 
experimentele în laborator, dar în condițiile actuale se poate 
considera că experimentele virtuale pot înlocui cu destul succes 
experimentele reale. 

 Ca și experimentul de laborator, orice experiment virtual, 
realizat pe calculator, are la bază aceleași modele fizice. De aceea, 
orice experiment virtual are, la fel ca și cel de laborator, acela de a 
furniza elevilor informații despre fenomenele fizice studiate. Orice 
model fizic și orice teorie, propuse și utilizate în fizica – știință, la 
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fel pot fi testate și confirmate (sau infirmate) prin experimentul 
virtual, respectiv realizat pe calculator. 

La fel ca și experimentul de laborator, experimentul virtual 
calitativ stabilește relația cauză-efect, iar cel cantitativ stabilește, în 
baza măsurătorilor, relații exacte între mărimile fizice din modelul 
teoretic corespunzător obiectului sau fenomenului fizic studiat.  

Un experiment virtual de calitate, bine gândit și realizat pe 
baza modelului științific al fenomenului considerat, este foarte 
aproape de experimentul de laborator. 

Una dintre platformele cele mai cunoscute, care pune la 
dispoziția profesorilor experimente virtuale de fizică, este oferită de 
Universitatea din Colorado.  

Universitatea din Colorado pune la dispoziția celor interesați, 
prin intermediul proiectului PhET Interactive 
Simulations,  simulări interactive gratuite pentru utilizare 
educațională în domeniile fizicii, chimiei, biologiei, științei 
pământului și matematicii. 

Simulările interactive PhET sunt concepute pentru a fi 
flexibile, astfel încât să poată fi utilizate ca activități de laboratoare 
sau activități pentru teme.  

Adresa site-ului care pune la dispoziție aceste simulări este: 
https://phet.colorado.edu/ro/simulations/filter?sort=alpha&view=gri
d 

Unele dintre cele mai utile simulări sunt cele din domeniul 
electricitate și magnetism. Printre acestea, una dintre cele mai 
reușite aplicații o constituie kitul de realizare a experimentelor de 
laborator pentru studiul circuitelor de curent continuu, care poate fi 
accesat la adresa:  

 https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-
dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html. 

Această aplicație permite realizarea de experimente virtuale 
online pentru studiul legii lui Ohm, legilor lui Kirchhoff, a verificării 
conductibilității electrice a diferitelor materiale. 
 

 
Circuit electric pentru verificarea Legii lui Ohm 

 

 
 

 
Circuit electric pentru verificarea legilor lui Kirchhoff 

 
Circuitele electrice prezentate mai sus por fi folosite cu 

succes în predarea lecțiilor „Legea lui Ohm pentru întregul circuit” 
și „Legile lui Kirchhhoff”. 

Am utilizat personal aceste aplicații online, în activitățile de 
predare de la clasa a VIII-a, în perioada suspendării cursurilor, în 
anul școlar 2019-2020 și am remarcat interesul elevilor pentru a 
realiza circuite electrice utilizând elementele de circuit puse la 
dispoziție de aplicație.  

Astfel, pe baza unor scheme de circuite realizate cu ajutorul 
simbolurilor, elevii au reușit să realizeze circuitele cu ajutorul 
elementelor de circuit puse la dispoziție de aplicație. 

Din interpretarea semnului din fața valorilor pentru tensiunea 
electrică și intensitatea curentului electric, elevii au conștientizat 
importanța montării corecte a unui instrument de măsură într-un 
circuit electric. 

Concluzionând aspectele observate pe parcursul desfășurării 
orelor în sistem online, consider că utilizarea acestor aplicații de 
simulare a funcționării circuitelor electrice pot suplini în mare 
măsură realizarea lecțiilor, care în mod normal se desfășoară în 
laboratorul de fizică. 
 
 

Bibliografie: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-

dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html. 
https://en.wikipedia.org/wiki/PhET_Interactive_Simulations 
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Tema – Acidul acetic 
1.1. Descrierea comportării compușilor organici studiați în funcție 

de clasa de apartenență; 
1.2. Diferențierea compușilor organici în funcție de structura acestora; 
2.1. Efectuarea de investigații pentru evidențierea unor caracteristici, proprietăți, relații; 
3.1. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situație; 
3.3. Furnizarea soluțiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiți/concepte relaționate; 
4.2. Utilizarea în mod sistematic a terminologiei specifice, într-o varietate de contexte de comunicare; 
5.2. Justificarea importanței compușilor organici. 
 

Probă de evaluare 
1. Scrieți și denumiți acizii carboxilici cu formula moleculară C4H6O2………………..... 0,8 p 
2. Scrieți izomerii posibili pentru formula moleculară C4H6O2 …………………………..0,3 p 
3. Scrieți structurile următorilor acizi: ………………………………………………….....2,1p 
a) acid heptandioic    
b) acid 3–cloroftalic 
c) acid crotonic 
d) acid trans–1,2–ciclohexandicarboxilic 
e) acid linolic (acid cis–cis octadecan–9,12–dienoic) 
f) acid vanilic (acid 4–hidroxi–3–metoxibenzoic) 
g) acid trifenilacetic 
4. Identifică tăria acidului acetic, realizând următorul experiment simplu:….…………....0,8p 
  Reactivi și ustensile: soluție de acid acetic, soluție de acid clorhidric, hârtie indicatoare de pH, eprubete, baghete, sticlă de ceas. 
  Mod de lucru: 
  Umectați două hârtii indicatoare de pH, cu ajutorul baghetei, cu soluție de acid clorhidric și, respectiv, soluție de acid acetic. 

Observați culoarea fiecărei hârtii. Citiți pe capacul cutiei valoarea pH-ului și comparați tăria acizilor. 
  Observații:  
  Concluzii: Acidul acetic este un acid mai ……. decât acidul clorhidric. 
5. Se dă șirul de reacții:………………………………………………………..…….……6 p 

                 
a. Identifică substanțele notate cu literele A, B și C. 
b. Notează ecuațiile reacțiilor chimice.  
c. Calculează volumul de etenă utilizat pentru obținerea a 22 kg substanță C. 
d. Justifică importanța substanțelor implicate în schemă. 
 
Criterii, grilă de evaluare și notare 
Subiectul 1 – 0,8 puncte acordate astfel: 
   0,4 p – structurile 0,1 p x 4 structuri 
   0,4 p – denumirea fiecărui acid 
Subiectul 2 – 0,3 puncte acordate astfel: 
   0,1 p – izomerii geometrici 
                                   0,1p – izomerii de poziție 
                                   0,1p – izomerul de catenă 
Subiectul 3 – 2,1 puncte acordate astfel: 7 structuri x 0,3 p fiecare 
Subiectul 4 – 0,8 puncte 
Subiectul 5 – 6 puncte acordate astfel: 
a. 3 subst x 0,5p = 1,5 p 
b. 3 ecuații x 1 p = 3p 
c. calcul corect  1 p 
d. justificare 0,5 p 
Matrice de specificații 
                      Competențe specifice 

Conținuturi      
1.1 1.2 

2.1 3.1 3.3 
4.2 

5.2 

Formule moleculare și structurale  
3 

(2,1p) 
 5 a 

(1,5 p) 
 

 
 

Izomerie  
2 

(0,3p) 
   

 
 

Proprietăți chimice 
5b 

(3p) 
 

4 
(0,8 p) 

  
 

 

Calcul stoechiometric   
  5 c 

(1 p) 
 

 

Denumirea acizilor   
   1 

(0,8 p) 
 

Importanța acizilor   
   

 
5 d 

(0,5 p) 

C2H4
H2O

H2SO4

A B
KMnO4

H2SO4

+A
C
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Raportarea rezultatelor elevilor la proba de evaluare  
Următoarea modalitate de raportare a rezultatelor este centrată pe 

competențe. Se poate identifica, pentru fiecare elev, procentul de răspuns 
corect pentru fiecare competență testată. Se grupează itemii care vizează 
aceeași competență și se calculează, pe baza punctajelor obținute la 
itemii respectivi, procentul de răspuns corect, pentru fiecare elev, dar și 
la nivel de clasă. În funcție de rezultatele care reies din această analiză se va putea stabili și componența grupurilor cu care se 
organizează activitatea remedială. 

Nr. 
crt 

Nu
me 
elev 

    

C
S 
1.
1 

Total 
punct
e/%de 
răspu

ns 
corect 

CS 1.2 

Total 
punc
te/%
de 

răsp
uns 
core

ct 

C
S 
2.
1 

Total 
punct
e/%de 
răspu

ns 
corect 

CS 
3.1 

Total 
punct
e/%de 
răspu

ns 
corect 

CS 
3.3 

Tota
l 

pun
cte/
%de 
răsp
uns 
core

ct 

C
S 
4.
2 

Total 
punct
e/%de 
răspu

ns 
corect 

CS 
5.2 

Total 
punct
e/%de 
răspu

ns 
corect 

Tota
l 

pun
cte/
nota 

O
bs 

I5
b 

I2 I3 I4 I5a I5c I1 I5d   
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2 
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4                          

Modalitatea de analiză și raportare a rezultatelor la teste, propusă, va oferi date cantitative care vor ghida activitatea de 
predare/învățare ulterioară (data-driven instruction). Ca urmare a acestei analize, demonstrarea nivelului de formare/dezvoltare a 
competențelor specifice ale propriilor elevi va fi posibilă pentru fiecare cadru didactic. Pentru o apreciere mai precisă a n ivelului de 
formare/dezvoltare a competențelor este necesar ca acestea să fie evaluate printr-o varietate de itemi care vizează aceeași competență, 
astfel încât să se poată surprinde eventualele situații care necesită intervenție. 
 

 
 

 
 

I. Înainte de a începe lecția ... 
• MOTIVAȚIA: De ce este valoroasă această lecție? 
• Cum se leagă ea de ceea ce am predat deja și de ceea ce voi 

preda mai departe? 
• Ce ocazii de exersare a gândirii critice oferă această lecție? 

• OBIECTIVELE: Ce cunoștințe și semnificații vor fi explorate sau transmise? Ce vor putea face elevii cu acestea? 
• CONDIȚII PREALABILE: Ce trebuie să știe și să poată face un elev deja pentru a putea învăța această lecție? 
• EVALUARE: Ce dovezi vor exista că elevul a învățat lecția? 
• RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI: Cum vor fi gestionate resursele și timpul pentru diversele activități? 

 
II. Lecția propriu-zisă ... 

• EVOCAREA: Cum vor fi conduși elevii către formularea unor întrebări și scopuri pentru învățare? Cum vor ajunge să-și 
examineze cunoștințele anterioare? 

• REALIZAREA SENSULUI: Cum va fi explorat conținutul de către elevi? Cum își vor monitoriza ei înțelegerea acestui 
conținut?  

• REFLECȚIE: Cum vor utiliza elevii sensul lecției? Cum vor fi îndrumați să caute informații suplimentare, răspunsuri la 
întrebările care mai există și rezolvări pentru neclaritățile rămase?  

• ÎNCHEIERE: La ce concluzii ar trebui să se ajungă până la sfârșitul lecției? În ce măsură este de dorit să se rezolve 
problemele ridicate? 

 
III. După lecție ...  
• EXTENSIE:  

• Ce alte lucruri pot fi învățate pornind de la această lecție?  
• Ce ar trebui să facă elevii odată ce s-a terminat lecția? 

Etapele cadrului ERR  
• E 1. Evocarea (discuția premergătoare) 
1. Care este subiectul? (identificați-l) 

2. Ce știți deja despre el? (scrieți pe tablă) 
3. Ce așteptați, vreți și/sau trebuie să aflați despre el? (scrieți pe tablă) 
4. De ce trebuie să aflați aceste lucruri? 
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R 2. Realizarea sensului 
Se face de către elev pe măsură ce caută informații care să-i confirme 

anticipările. 
• R 3. Reflecția (discuția ulterioară)  

1. Ce ați aflat? (răspunsuri cât mai extinse) 
2. Puneți întrebări pentru a extrage informații importante care nu au 

fost menționate în etapa de evocare. 
3. Ca reacție la răspunsurile lor, întrebați: „De ce credeți asta?" 

  
• Reîncepeți ciclul. Cu alte cuvinte 
• Evocarea (pentru următorul segment de conținut) 

• Ce altceva credeți că veți afla?  
• Ce n-ați aflat încă din ceea ce ați vrea să știți? 
• De ce este important acest lucru?  
• De ce credeți asta? 
• Amplificați discuția și adăugați informații la cele deja scrise pe tablă. 

 
 

 

 
 

În cadrul 
orelor de biologie, 
se folosesc atât 

metode 
tradiționale, cât și 
metode moderne. 
Lumea vie nu 
poate fi studiată 
și înțeleasă fără 

observații 
directe, învățare 
prin descoperire, 

problematizare, 
metode legate 
între ele, dar și 
metode activ-

participative: 
experimentul, 

modelarea, jocul 
de rol, proiectul. 
Metodele activ-

participative 
determină 

profesorul să 
creeze situații în 

care elevii să fie obligați să utilizeze  o gamă vastă de operații și   
procese mintale. Este vorba de operații de tipul celor de: observare, 
identificare, comparație,  opunere, clasificare, categorizare, 
organizare, calculare, analiză și sinteză, emitere de ipoteze și 
verificare, explicare a cauzelor, sesizare a esențialului, corectare, 
stabilire de relații funcționale, abstractizare și generalizare, 
evaluare, interpretare, judecată critică, anticipare, conturare de 
imagini, formare a propriei opinii, extragere de informații, transfer 
de informație în alt context (în alte sarcini de lucru), comunicare. 

Metodele fundamentale în cadrul orelor de biologie sunt 
metodele de învățare prin cercetare centrate pe procese de 
investigație. Aceste metode pun în valoare capacitatea explicativă 
a elevilor, plasează elevul în situația de „cercetător”, de participant 
nemijlocit la explorarea unei situații, la rezolvarea unei probleme 
teoretice sau practice prin descoperirea regulilor care o 
guvernează, adică să devină un părtaș direct la „aventura  
cunoașterii autentice”. 

„Școala trebuie să devină un laborator de cercetare în care 
elevul vine pentru a face descoperiri, cu deosebirea că acestea nu 
sunt pentru omenire, ci pentru om, pentru micul om în cauză. A 

învăța pe copil ... nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci să-i 
dezvoltăm propria gândire, aducând-o până la gândirea noastră, 
cu alte cuvinte nu să-i impunem lumea noastră, creată de gândirea 
noastră, ci să-l ajutăm să înțeleagă cu gândirea sa lumea sensibilă, 
nemijlocit evidentă.” (G.N. Volkov)  
 

De exemplu, se 
pun în evidență 
funcțiile frunzei: 
fotosinteza, respirația, 
transpirația. Elevii pot 
construi o ipoteză 
privind influența 
luminii asupra 
desfășurării acestor 
procese,  pot imagina 
și executa 
modalitatea 
experimentală prin 
care să se poată 
verifica această 
ipoteză, să 
înregistreze și să 
interpreteze datele 
obținute. Studiul 
germinației 
semințelor și 
dezvoltarea 
plantelor creează situații problemă: de ce atunci când sămânța 
încolțește, rădăcina se ascunde în pământ, fugind parcă de 
lumină, iar colțul (tulpina) se avântă în aer, în întâmpinarea 
luminii.  

Cu succes am folosit metoda mozaicului (jigsaw puzzle) sau 
metoda grupurilor interdependente care îmbină învățarea 
individuală cu învățarea în echipă.  

Această metodă își concentrează atenția asupra dezvoltării 
capacităților de ascultare, vorbire, reflectare, gândire creativă, 
rezolvare de probleme și cooperare. 
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Metoda jocurilor didactice sau jocurile educative 
Astăzi se încetățenește tot mai mult convingerea că o situație 

de joc se poate converti într-o situație de învățare; că elevii pot să 
fie plasați într-o situație ludică cu caracter de instruire. Jocul poate 
avea semnificația unei activități de profundă seriozitate, atât prin 
scopul urmărit, cât și prin desfășurarea lui. Interpretarea de roluri îi 
obligă pe copii  să intre  într-o rețea de relații interpersonale de 
reciprocitate, în sensul că jocul (reacția) fiecăruia depinde de 
comportamentul celorlalți. 

 Un joc ecologic interesant poate să fie imaginat în felul 
următor:  

 – împărțiți în grupe de specialiști (biologi, botaniști, zoologi, 
ecologi, microbiologi, biochimiști) la care se adaugă câțiva locuitori 
de pe malul unui lac sunt puși să relateze situația din trecut și de 
azi a lacului, elevii clasei a VIII–a au simulat cercetarea cauzelor 
care au dus la distrugerea echilibrului ecologic al acestui lac. 
Fiecare grup și-a comunicat apoi datele și concluziile propriilor 
observații și analize, iar în final au fost emise soluții de refacere a 
echilibrului ecologic al acestui ecosistem. În cazul fiecărei ipoteze, 
s-au adus argumente și contraargumente, s-au relevat soluțiile cele 
mai ingenioase și mai avantajoase și s-a adoptat formula optimă 

de rezolvare a cazului dat. 
În mod asemănător, se poate simula implementarea optimă 

într-o zonă geografică a unui proiect imaginar de construcție a unui 
centru turistic, a unui combinat chimic sau a unui complex 
zootehnic.   

 Principala condiție a jocului este aceea de a face ca 
participanții să-și dea seama că ei se află într-o situație de 
învățare, că primează aspectul cognitiv și, ca atare, este necesar 
să se desfășoare cu toată seriozitatea; altfel, prea puțin obișnuiți 
cu o asemenea modalitate de lucru, ei sunt înclinați să vadă în 
acesta un moment de divertisment, de amuzament, ceea ce 
prejudiciază atingerea sarcinilor prestabilite. 

Profesorului  i se cere să dea dovadă  de multă abilitate în 
dirijarea activității. El joacă aici numai un rol de coordonator: alege 
subiectul care devine pretextul jocului, delimitează aria de 
probleme în cadrul cărora se va desfășura jocul, problemele 
specifice de rezolvat, fixează obiectivele didactice și educative. În 
timpul derulării jocului, el va veghea ca acțiunea dramatică să nu 
se îndepărteze de tema dată; va da indicații atunci când este 
nevoie, va stimula și va ajuta la rezolvarea problemelor, atrăgând 
atenția către „punctele de concentrare” ale acțiunii, îndrumând din 
când în când conduita subiecților. 

 
Instruirea bazată pe calculator 
IAC creează un nou mediu de învățare centrat pe 

intercomunicarea cu calculatorul, există riscul de a se pierde 
obișnuința discuțiilor, a argumentării și contraargumentării, de a se 
reduce capacitatea de exprimare verbală a elevilor. Dacă IAC 
instituie noi relații, legând elevul de tastatura și monitorul 
calculatorului, nu este mai puțin adevărat că în același timp 

contribuie la izolarea acestuia de colegii și de profesorii săi. 
Această diminuare a relațiilor umane și sociale riscă să genereze 
efecte de înstrăinare, să ducă la dezumanizarea procesului de 
învățământ. 

Cu siguranță, IAC este o inovație complexă, a cărei 
generalizare cere timp, costuri și eforturi umane. Reușita unor 
asemenea programe de informatizare este strâns legată de 
pregătirea adecvată a personalului didactic, de dezvoltarea în 
rândurile  acestuia a unei autentice culturi informatice. 

Internetul prezintă câteva avantaje care îi conferă un 
excepțional potențial pedagogic.  

Folosind internetul, profesorul, elevii,  au posibilitatea de a se 
documenta, de a obține informații specifice la zi, de a-și îmbogăți 
vocabularul specific domeniului care interesează, de a-și exersa 
abilități de comunicare (în limbi străine) etc. 
 
 

Bibliografie: 
• Ioan Cerghit – Metode de învățământ, Ed. Polirom, 

Iași, 2006. 
• Enache Roxana – Managementul calității, Ed. Karta-
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Trăim astăzi în mileniul dominat de noile tehnologii 
multimedia, care facilitează într-un mod uimitor comunicarea între 
oameni. Aproape că nu mai putem desfășura activitatea 
profesională, fără ajutorul calculatorului. Fluxul bogat și variat de 
informații reflectă complexitatea lumii în care trăim. De aceea, de 
ceva vreme învățământul românesc a venit în întâmpinarea dorinței 
elevilor de a ști să utilizeze computerul. Această preocupare a dus 
la nevoia de a regândi mijloacele educației în contextul unei 
societăți bazate pe beneficiul informației și al informatizării și pe 
stimularea unor demersuri interactive, care să conducă la o mai 
mare eficiență a învățării școlare și la plasarea elevului în centrul 
actului educațional. 

Calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea 
profesorului, dar a ignora rolul și importanța lui înseamnă a te 
opune firescului. Este evidentă necesitatea accesului la informații, 
este evidentă necesitatea utilizării calculatorului în toate școlile, 
măcar pentru a asigura șansele egale în educație. Posibilitățile de 
informare, prelucrare și stocare pe care le oferă calculatorul 
constituie oportunități de ameliorare a actului didactic la toate 
disciplinele de învățământ. Pe de o parte, calculatorul incită la 
permanenta reconfigurare a imaginii pe care o avem despre 
domeniile cunoașterii – accesarea de surse de informații, ne dă un 
plus de cunoaștere în termeni cantitativi, dar și în termeni calitativi. 
Devenim astfel mai bine pregătiți și în specialitate și metodologic. 

Aplicarea tehnologiei informației și a comunicațiilor în 
domeniul educației a condus la crearea a ceea ce se numește e-
Learning. E-Learning reprezintã, de fapt, o îmbinare între 
multimedia (sunet, imagine, text) și Internet (difuzare online, 
interactivitate). 

În Wikipedia, e-learning reprezintă un „termen larg și 
cuprinzător, referindu-se la învățarea optimizată prin computer, cu 
toate că se extinde adesea pentru a include tehnologii mobile, 
precum PDA ori playere MP3” (Wikipedia, 2006). Se include în e-
learning utilizarea materialelor de predare bazate pe Web și 
hipermedia în general, grupuri de discuții, jocuri, soft pentru 
managementul învățării, sisteme de vot electronic și multe altele, 
precum și posibilitățile de combinare ale acestora”. 

În esență, e-Learning oferă accesul comod și eficient la 
informațiile și cunoștințele cele mai noi, metode noi și eficiente de 
predare, învățare și evaluare a cunoștințelor, instruire și formare 
permanentă. În acest sens, e-learning este și o alternativă la 
educația permanentă în societatea informatizată de azi sau de 
mâine. 

Particularitățile specifice tehnologiilor de e-learning aduc noi 
dimensiuni în educație și care pot fi complementare sau alternative 
față de metodele tradiționale din domeniul educației. Aceste 
particularități oferă posibilitatea organizării învățământului online 
pe subiecte sau teme, în timp ce învățământul tradițional este 
organizat pe grupe/clase de vârstă. 

Procesul de predare-învățare-examinare capătă noi 
dimensiuni și caracteristici prin utilizarea tehnologiilor e-learning. 
Sistemul de învățământ din țara noastră este în mod direct și 
determinant implicat în fundamentarea și construirea societății 
informaționale. 

O societate informațională se naște într-un mediu în care 
marea majoritate a membrilor ei are acces la tehnologii IT&C și 
utilizează frecvent tehnologiile informaționale, atât pentru instruire 
și perfecționare profesională, cât și pentru activități personale 
privind rezolvarea unor probleme economice, sociale etc. 

Prin e-learning (electronic learning), în sens larg, se înțelege 
totalitatea situațiilor educaționale în care se utilizează semnificativ 
mijloacele tehnologiei informației și comunicării. Definit astfel, aria 
semantică a conceptului e-learning interferează cu instruirea 
asistată, instruire prin multimedia, online learning (învățare online). 

În sens restrâns, e-learning-ul reprezintă un tip de educație la 
distanță ca activitate de predare-învățare organizată de o instituție 
ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvențială și logică 
pentru a fi asimilate de cursanți în maniera proprie fiecăruia. 
Medierea se realizează prin internet. Internetul constituie atât 
mediul de distribuție al materialelor, cât și canalul de comunicare 
între persoanele implicate în proces. 

E-learning fiind un sistem organizat de educație/formare, 
acesta include componentele unui demers didactic și anume: 
conținut specific, metodică, interacțiune, suport, evaluare. „Locația” 
unde se produce acest proces de învățare este așa numita „clasă 
virtuală”. Lecția online acoperă același conținut și pune aceleași 
probleme ca și o lecție care se desfășoară în sala de clasă 
tradițională. Avantajul evident este că o astfel de lecție poate fi 
accesată oricând și de oriunde. 

Clasa virtuală beneficiază de coordonarea unui instructor 
(tutor), care planifică activitatea grupului de participanți (cursanți) 
ai clasei, supune dezbaterii acestora aspecte ale lecției în forumuri 
de discuții și furnizează resurse auxiliare; de asemenea tutorele 
comentează temele, indicând fiecărui membru al clasei unde 
trebuie să mai insiste. Cursurile suport sunt stocate pe hardul unui 
computer într-o formă specifică și pot fi accesate printr-un navigator 
de Internet.  

Celui ce studiază (cursantului) îi este permis să acceseze 
informațiile într-un ritm mai alert sau mai încetinit după cum îi este 
necesar. 

Materialele de învățare sunt prezentate într-o formă 
multimedia (prin îmbinare de text, sunet, imagine și chiar filme) sau 
în modul hyperlink (în care accesul la informații se realizează prin 
legături multiple de la o singură pagină). Cursantul poate să 
acceseze bănci de date pentru completarea lecturii, să stabilească 
un contact online cu tutorele sau cu colegi de clasă virtuală cu care 
se poate angaja în dialog. Se produce astfel un schimb mutual de 
informații între cursanți precum și între tutore și fiecare cursant în 
parte. Dezbaterea liberă și pertinentă în perimetrul conținutului 
specific le dezvoltă cursanților abilitatea în căutarea soluțiilor, le 
lărgește orizontul gândirii. 

Specialiștii din domeniul psihopedagogiei au constatat că 
reținem: 10% din ce citim, 20% din ce auzim, 30% din ce vedem, 
50% din ce vedem și auzim, 70% din ce discutăm cu alții, 80% din 
ce experimentăm și 95% din ce îi învățăm pe alții. Astfel, deducem 
că e-learning-ul este un sistem de învățare extrem de eficient, 
acesta deținând o gamă variată de instrumente. Dintre aceste 
amintim: 

- print (texte cu format electronic din cărți, reviste); dacă 
cursantul învață mai bine prin citit acesta caută un curs cu e-books, 
textbooks sau alte tipărituri;  

- video (transmisii video de filme educaționale, modelare 
animată etc.); dacă cursantul învață mai bine văzând cum se fac 
lucrurile, acesta va căuta un curs cu demonstrații grafice care 
ilustrează noile idei și concepte;  

- audio (transmisii audio); dacă cursantul învață mai bine prin 
ascultat, acesta poate căuta un curs cu lecturi audio pentru a i se 
explica conceptele; 

- comunicare asincronă și sincronă (e-mail, forumuri de 
discuții, chat, videoconferințe, teleconferințe); dacă cursantul 
învață mai bine vorbind/ comunicând acesta caută un curs cu chat 
sau discuții tematice de grup pentru a-și împărtăși impresiile și 
pentru feed-back. 

Calculatorul devine astfel un prieten de nădejde și pentru 
participanții la o lecție de limba și literatura română. Astfel, la lecțiile 
de limba și literatura română cu ajutorul unui calculator: 

- se pot elabora schițe, scheme, fișe de lucru individuale sau 
de grup, pentru elevi; aceste materiale, stocate sub formă de 
fișiere, pot fi periodic actualizate, pot fi listate la imprimantă, apoi 
multiplicate pentru toți elevii clasei;  

- se pot utiliza facilități multimedia pentru a susține auditiv și 
vizual teoria (prezentări multimedia);  
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- se pot accesa informații de pe CD-uri, dischete;  
- se pot elabora schițe structurate ce conțin elementele 

esențiale din tema discutată: se asigură atât fixarea ideilor, cât și 
feed-back-ul-atunci când se revine ulterior la schița respectivă – și 
permit utilizarea metodelor moderne de evaluare - portofoliul va 
conține materialele acumulate pe parcursul anului pe care elevii le 
consideră necesare sau care le-au fost folositoare.  

- căutarea de informații pe Internet;  
- realizarea unor compoziții cu caracter publicistic;  
- optimizarea compozițiilor realizate cu ajutorul calculatorului;  
Există aplicații complexe în care calculatorul efectiv predă 

utilizând texte tehnoredactate, imagini, animație și audio; tot 
calculatorul generează teste de evaluare sau evaluează pe testele 
introduse de profesor anterior și pune și note. 

Noile tehnologii transformă radical modul de comunicare, 
simplifică și îmbunătățesc relațiile dintre oameni. Întreaga planetă 
devine o „familie” în care toți ne putem întâlni virtual. Apar 
comunități de idei, de creație, de muncă fără ca distanțele să mai 
fie un obstacol. Globalizarea solicită un om deschis spre 
comunicare, pentru că ea, comunicarea are un rol esențial și 
fundamental în progresul omenirii. Modernizarea învățământului se 
poate înfăptui în interesul elevului – viitor cetățean european – prin 
deschiderea dascălilor spre nou, fiind mereu și firesc în mijlocul 
provocărilor, fiind oameni ai timpului pe care îl trăim. 

Tehnologiile de e-learning ce sunt răspândite azi sunt 
rezultatul evoluției, atât a metodelor pedagogice și psihologice din 
educație, cât și a tehnologiilor IT&C (tehnologii Web, tehnologii 
multimedia, tehnologii de comunicație). Astfel, utilizarea sistemului 
Internet, a programelor de elaborare a produselor Web, a 
înregistrărilor audio/video, a stocării informațiilor pe CD-uri, a 
implementării rezultatelor din domeniul graficii pe calculator, au 
făcut posibilă elaborarea de cursuri online, de software educațional 
pentru diverse discipline, de biblioteci și campusurilor virtuale. 

Este evident că învățământul tradițional nu își va pierde 
niciodată prerogativa dialogului direct dintre profesor și elevi, prin 
care se creează un cadru optim pentru modelarea personalității, 
menținerea mai pregnantă a spiritului de competiție, dar și a 
suportului psihologic reciproc. 

Unul dintre obiectivele principale ale învățământului modern 
este continua îmbunătățire a proceselor de predare-învățare și 
aceasta prin utilizarea noilor tehnologii multimedia. 

Tehnologiile multimedia permit o strânsă corelare între 
efectele audiovizuale în vederea realizării de lecții, cursuri, 
prezentări complexe care să fie ușor de urmărit, sa fie sugestive, și 
mai ales să contribuie la asimilarea de noi cunoștințe. În 
unanimitate, profesorii și psihologii consideră că învățarea este un 
proces ce implică toate aspectele personalității umane. Indiferent 
de conținutul învățării, de la cele mai simple cunoștințe până la cele 
mai complexe, întregul șir de procese se realizează în scopul 

primirii, procesării, interpretării și valorificării entităților învățate. 
Utilizarea tehnologiilor hipermedia este o caracteristică 

pregnantă a tuturor sistemelor de e-learning. Amprenta intuitivă și 
plusul de atractivitate pe care le conferă site-urilor Web sunt de 
neînlocuit. În ultimul timp, se observă un mai mare accent pus pe 
selectarea tehnologiilor multimedia open-source datorită publicului 
foarte larg căruia îi sunt destinate spre folosire materialele 
educaționale. Accesibilitatea este o cerință majoră a tot ce este 
publicat pe Web, iar utilizarea oricărei tehnologii proprietare 
restrânge din start numărul beneficiarilor. Printre facilitățile oferite 
de limbajele folosite pentru crearea unor materiale atractive din 
domeniul educativ pot fi amintite: 

- Realizarea de slide-show-uri; 
- Conceperea unor cursuri de instruire asistată de calculator 

care să integreze voce, imagini, animație sau alt conținut 
multimedia;  

- Prezentarea pe un site Web de comerț electronic, alături de 
numele produselor oferite spre vânzare, a fotografiilor sau a unor 
video-clip-uri ale acestora, care să apară dinamic pe ecran 
simultan cu o prezentare vocală corespunzătoare; 

- Temporizarea prezentărilor astfel încât slide-urile să fie 
derulate în mod secvențial la intervale de timp precizate, 
schimbându-și diferite proprietăți atunci când ajung focalizate;  

- Plasarea pe ecran a unor elemente de control prin care să 
poată fi lansate sau oprite bucăți muzicale sau video; 

- Dezvoltarea Televiziunii la cerere (TV on demand) sau TV 
Web-ului; 

- Crearea de artă conceptuală sau de info-divertisment.  
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Motto „Ridurile ar trebui pur și simplu să arate numai unde au fost zâmbete.” 
Mark Twain 

 
„Nimănui nu-i pasă dacă ești trist, așa că ai putea la fel de bine să fii fericit. 

 
Orice acțiune a adultului poate fi privită ca 

o recompensă sau pedeapsă, inclusiv ignorarea.  
Recompensezi comportamentul bun pentru a obține o 

repetare a lui și în viitor și îl pedepsești pe cel rău pentru a nu se 
mai repeta”.[1] 

Recompensarea elevilor 
Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și 

extrașcolară pot primi următoarele recompense: 
(2) Performanța elevilor la concursuri, la olimpiadele pe 

discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, la olimpiadele de 
creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele sportive se 
recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite 
de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. 

(3) La sfârșitul anului școlar, elevii pot fi premiați pentru 
activitatea desfășurată, cu diplome sau medalii, iar acordarea 
premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea 
învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar, 
a profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului școlii sau 
a consiliului școlar al elevilor. 

(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda: 
a) pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe 

discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unității; 
numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; 

b) pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru alte 
tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate. ” [2] 

În cartea sa „Arta și știința predării, un cadru cuprinzător 
pentru o instruire eficientă”,  profesorul și cercetătorul în domeniul 
educației, Robert Marzano, atrage atenția asupra unui factor ce 
influențează reușita elevilor și anume atitudinea profesorului față 
de aceștia. Mai precis, e vorba despre modul în care sunt 
influențate rezultatele elevilor de încrederea pe care o are 
profesorul în șansele lor de a avea succes la învățătură, cunoscută 
și ca teoria expectanțelor. 

Pe scurt, multele studii pe această temă, trecute în revistă de 
Marzano în cartea citată, postulează faptul că profesorul își 
formează încă de la începutul anului școlar opinii și așteptări 
privind șansele elevilor la reușită școlară. Consecința este că, pe 
baza acestor așteptări, profesorul, fără intenție și poate chiar fără 
să conștientizeze, va trata diferit elevii pentru care are așteptări 
mari de cei pentru care are așteptări mici, ceea ce poate submina, 
sau cel puțin nu facilitează progresul celor din urmă. 

Tonul afectiv și calitatea interacțiunilor cu elevii sunt cele 
două elemente care se constituie în mesaje pe care elevii le percep 
și care îi influențează. Marzano propune o analiză a propriului 
comportament al profesorului față de fiecare elev, pentru a 
determina dacă și cum își tratează elevii diferit, observând dacă are 
mai puțin contact vizual cu elevii mai puțin promițători, dacă le 
zâmbește mai puțin, dacă păstrează o distanță mai mare de ei, sau 
dacă poartă un dialog mai puțin relaxat cu aceștia, adică aspectele 
care țin de tonul afectiv, sau dacă îi solicită mai puțin la oră, dacă 
le adresează întrebări mai ușoare, dacă nu încearcă să 
aprofundeze răspunsurile date de ei sau dacă îi răsplătește pentru 

răspunsurile mai puțin riguroase, acestea fiind aspecte ce țin de 
calitatea interacțiunilor.  

Odată stabilite toate acestea, următorii pași sunt cei de 
remediere, cu ajutorul cărora să își optimizeze relația cu elevii, 
astfel încât aceștia să simtă că așteptările față de ei nu diferă, 
să fie încurajați și să își dorească să reușească.” [3] 

„Unul dintre cele mai eficiente moduri de a motiva un 
copil este recompensa.” Astfel, îl încurajezi și îl ambiționezi să 
învețe și să facă lucruri noi. Tandrețea și îmbrățișările, zâmbetul, 
atenția, aprecierea, admirația și încurajarea sunt moduri de 
recompense foarte eficiente în cazul copiilor mici.  

Astfel, un instrument foarte util de folosit în educația copiilor 
mici este recompensa. Acest lucru nu înseamnă însă că nu mai 
trebuie să îi spui când a greșit, că nu mai trebuie pedepsit pentru 
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faptele rele. Regulile și limitele trebuie foarte bine și clar definite 
însă, în afară de acestea, copilul are nevoie și de satisfacții și, chiar 
dacă tendința generală este de a-i da satisfacția darurilor 
primite, trebuie să știi că pentru el recompensa afectivă este 
cea mai importantă și totodată cea care are efecte pozitive 
asupra structurării personalității sale.  

Să vorbești despre recompensă în educație atunci când este 
vorba de un copil poate părea puțin deplasat. Spunând asta te poți 
gândi că anulezi oarecum natura umană și inteligența copilului, 
însă acest lucru nu este adevărat. Analizând procesul educației și 
comportamentul uman, ne putem da seama că întotdeauna este 

vorba de o recompensă. Fiecare dintre noi face anumite lucruri 
pentru a obține avantaje și beneficii materiale și mai ales morale. 
Chiar și adaptarea în sine este o recompensă. ” [4]  

„Experiența școlară a confirmat că succesul are un efect 
mobilizator, stimulativ asupra elevului, după cum insuccesul este 
descurajant. Prin urmare, succesul corelează pozitiv cu 
performanța școlară, cu satisfacția în muncă și cu dorința de a 

învăța din ce în ce mai bine. În acest fel, din scop și rezultat al 
activității devine un mijloc de progres școlar. ” [5] 

Activitățile extracurriculare la care sunt solicitați elevii pot fi 
pentru unii o povară, fie că le place sau nu, sunt nevoiți să participe. 
Ceea ce facem deseori noi, cadrele didactice, este faptul că uităm 
să-i recompensăm, fie chiar cu o mică diplomă, la finalul acestor 
activități. Ele pot fi simbolice pentru contribuția la activitatea 
respectivă. Personal, am trecut printr-o experiență pe care nu am 
uitat-o niciodată. O activitate în școală undeva la sat, se 
sărbătoreau 135 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin 
Brîncuși. Ideea a fost să premiem cu diplome cele mai 
reprezentative desene realizate de către elevi cu sculpturile 
acestuia. Am văzut pe fața unui copil o bucurie imensă când i-am 
înmânat diploma, el nu primise niciodată în cei șapte ani de școală 
o diplomă, așa mi-a spus, mulțumindu-mi pentru că el credea că va 
fi și ultima. Era fericit că avea și el, în sfârșit, o diplomă. 

Personal, vă îndemn să nu mai cântăriți atâta la acordarea 
acestora pentru activitățile școlare, în fond, îi stimulăm pe copii, îi 
facem mai buni și iubitori de școală, iar la urma urmelor nu este 
decât o bucată de hârtie, iar dacă ar fi să o raportăm ca materie la 
întreg Universul este infinitezimal de neglijabilă! 
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Trăind într-o societate aflată în continuă schimbare, în care 
explozia informațională are loc în paralel cu cea tehnologică, este 
deosebit de important să-i învățăm pe elevi cum să învețe eficient, 

să gândească critic, 
constructiv și să 
găsească soluții la 
problemele relevante 
pentru ei. 

 Școala trebuie să 
le ofere posibilitatea 
dobândirii unei 
experiențe sociale 
bazate pe cooperare și 
colaborare în rezolvarea 
problemelor vieții, care 
să contribuie la 
asigurarea coexistenței 
pașnice în lumea 
actuală.  

Elevii trebuie să-și 
dezvolte abilitatea de a 
aplana eventualele 
neînțelegeri sau conflicte 

în mod creativ, 
acționând în comun. 
Acest obiectiv se poate 
realiza prin promovarea 
învățării prin cooperare, 
care reprezintă un 
principiu, o strategie a 
cărei eficiență este din 
ce în ce mai mult 
apreciată. 

Pornind de la 
dezideratele mai sus 
menționate și de la 
ideea că învățarea pe 
bază de proiect 
promovează 

„FILE DIN LITERATURA ROMÂNĂ” 

- proiect educațional județean, 

 la finalul ediției a V-a 
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comunicarea și aduce 
beneficii considerabile am 
propus colegilor noștri din 
județ proiectul „File din 
literatura română”, ajuns 
în acest an la cea de-a V-
a ediție.  

Inițiativa am 
dezvoltat-o alături de o 
echipă dinamică, motivată 
și profesionistă, pregătită 
să ofere copiilor din școlile 
partenere activități de 
învățare inedite.  

Astfel, am pornit la 
drum alături de colegi din 
Inspectoratul Școlar 
Județean Giurgiu, Casa 
Corpului Didactic Giurgiu, 
Școala Gimnazială Nr. 1 
Oinacu și alte douăzeci și 
unu de instituții de 

învățământ din municipiul și județul Giurgiu, respectiv: 
✓Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu 
✓Școala Gimnazială Nr. 10 Giurgiu 
✓Școala Gimnazială „Drăghici Davila” Găujani 
✓Școala Gimnazială Nr. 1 Joița 
✓Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Giurgiu 
✓Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Giurgiu 
✓Școala Gimnazială „Academician Marin Voiculescu” Giurgiu 
✓Colegiul Național „Ion Maiorescu” Giurgiu 
✓Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu 
✓Liceul Tehnologic „Ion Barbu” Giurgiu 
✓Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăilești 
✓Școala Gimnazială Nr. 1 Bolintin Vale 
✓Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Călugăreni 
✓Școala Gimnazială Nr. 1 Slobozia 
✓Școala Gimnazială Nr. 1 Frătești 
✓Liceul „Udriște Năsturel” Hotarele 
✓Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale 
✓Școala Gimnazială „Ioan Bădilă” Malu 

✓Școala Gimnazială „Apostol Arsache” Vedea 
✓Școala Gimnazială Nr. 1 Florești 
✓Școala Gimnazială Nr. 1 Ghimpați 
Activitățile s-au desfășurat în lunile aprilie-mai, conform unui 

calendar modificat față de cel propus inițial, din cauza schimbării 
structurii anului școlar ca urmare a contextului pandemic pe care îl 
traversăm. 

Fiecare școală a avut posibilitatea să creeze activități 
originale, pornind de la ideile schițate prin proiect - puzzle literar 
și concurs de afișe cu tematică pascală. 

 Sigur, nu a 
fost o sarcină ușoară, 
dar oportunitatea 
oferită elevilor de a-și 
dezvolta creativitatea, 
imaginația și 
autoexprimarea, 
precum și feed-back-
ul colectat de la cei 
implicați ne 
încurajează să 
continuăm proiectul 
devenit deja tradiție la 
nivel județean, variind 
activitățile în funcție 
de interesul copiilor, propunerile și reacțiile acestora. 

În concluzie, rezultatele obținute au fost conform așteptărilor: 
creșterea motivației elevilor; integrarea celor patru abilități – de 
lectură, de scriere, de ascultare și de vorbire; promovarea învățării 
autonome, elevii devenind mai responsabili de propria învățare; 
prezența rezultatelor măsurabile – a produsului final; dezvoltarea 
relațiilor interpersonale prin lucrul în grup; conținutul și 
instrumentele de operare pot fi stabilite de elevi și profesor, astfel 
încât demersul să fie centrat pe elev; un refugiu din rutină și șansa 
de a crea ceva diferit. 
 
Câteva imagini care ilustrează atmosfera creată în școli pe 
parcursul derulării activităților și promisiunea că ne vom reîntâlni la 
ediția a VI-a, în 2022!

  

Profesor, Mădălina OPRIȘAN-  
Școala Gimnazială Nr. 1 Oinacu 

Profesor, Gigi Oprișan,  
Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu 
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Sărbătoarea Sfintelor Paști aduce omenirii speranța în viață 

veșnică și mântuire, prin răstignirea pe cruce a lui Iisus Hristos. 
Această sărbătoare este cea mai mărită și solemnă dintre 
sărbătorile anului. 

 
 

Obiceiuri, tradiții și superstiții 
 

Postul Păștilor este numit în popor Postul Mare. Este postul 
care precedă sărbătoarea Învierii Domnului. Postul Păștilor este cel 
mai lung, durează șapte săptămâni (48 de zile) și este cel mai 
aspru din punctul de vedere alimentar. În primele secole avea 
menirea de a-i pregăti pe catehumeni să primească cu vrednicie 
botezul în noaptea de Paști. Acest post ne amintește de postul de 
patruzeci de zile ținut de Mântuitorul înainte de începerea activității 
Sale mesianice (Luca IV, 1-2). 

O semnificație foarte importantă o are Joia Mare din 
Săptămâna Patimilor. Din această zi, țăranii încetează lucrul la 
câmp și se concentrează asupra casei și curții, pentru ca totul să 
fie curat. Tot în Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca și 
să vopsească ouăle. 

   

    
Potrivit tradiției, la miezul nopții, între zilele de sâmbătă și 

duminică, oamenii se trezesc din somn în bătaia clopotelor. Se 
spală cu apă curată, își pun haine noi, iau câte o lumânare și 

pornesc către biserică unde preotul, cu Sfânta Evanghelie și crucea 
în mână, urmat de alaiul de credincioși, iese cu lumânarea aprinsă 
și înconjoară biserica de trei ori. Când preotul rostește „Hristos a 
înviat!”, toți cei prezenți la acest serviciu religios spun: „Adevărat a 
înviat!”, răspunsul fiind recunoașterea tainei Învierii. Cu lumânarea 
aprinsă, fiecare se întoarce acasă și face o cruce mică pe peretele 
dinspre răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot 
restul anului. Oamenilor le este permis să mănânce bucatele 
(pasca/pâinea, ouăle roșii, carnea de miel, sarea și vinul) abia după 
ce acestea se sfințesc și după ce fiecare persoană participă la 
Liturghie. 
 

Obiceiuri de Paște din diverse regiuni ale României 
Ca orice mare eveniment creștinesc sărbătorit în țara noastră 

avem și de această dată obiceiuri moștenite din vremuri străvechi, 
în funcție de regiune. 

În Tara Moților, în noaptea de Paști se ia toaca de la biserică, 
se duce în cimitir și este păzită de feciori. Iar dacă nu au păzit-o 
bine, și a fost furată, sunt pedepsiți că a doua zi să dea un ospăț, 
adică mâncăruri și băuturi din care se înfruptă atât „hoții”, cât și 
„păgubașii”. Dacă aceia care au încercat să fure toaca nu au reușit, 
atunci ei vor fi cei care vor plăti ospățul. 

Probabil cel mai de notorietate obicei e cel din zona 
Transilvaniei, cunoscut sub numele de „stropit”. Potrivit acestuia 
– preluat de la maghiari – băieții merg în familiile în care există o 
fată sau mai multe, pe care le stropesc cu parfum, „ca să nu se 
veștejească”. „Stropitul” este păstrat și astăzi și reprezintă un bun 
prilej pentru o reîntâlnire cu prietenii, și, în fond, de distracție. 

În Tara Bârsei, în jurul Brașovului, se face o petrecere care 
adună întreaga comunitate – obiceiul Junii Brașovului. Grupurile de 
tineri, organizate asemeni cetelor de călușari sau de colindători, cu 
vătaf și casier, strâng ouă de la tinerele fete, după care se merge 
către Pietrele lui Solomon, la picnic, unde vor avea loc întreceri. 
Cea mai cunoscută și îndrăgită dintre ele este aruncarea 
buzduganului. 

În zona Câmpulung Moldovenesc, datina se deosebește 
prin complexitatea simbolurilor, a credinței în puterea miraculoasă 
a rugăciunii de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de duminică, 
credincioșii ies în curtea bisericii, se așază în formă de cerc, 
purtând lumânările aprinse în mână, în așteptarea preotului care 
să sfințească și să binecuvânteze bucatele din coșul pascal. În fața 
fiecărui gospodar este pregătit un astfel de coș, după orânduiala 
strămoșilor. În coșul acoperit cu un șervet țesut cu model specific 
zonei sunt așezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei pentru tot 
anul: semințe de mac (ce vor fi aruncate în rău pentru a alunga 
seceta), sare (ce va fi păstrată pentru a aduce belșug), zahăr 
(folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), făină (pentru că rodul 
grâului să fie bogat), ceapă și usturoi (cu rol de protecție împotriva 
insectelor). Deasupra acestei farfurii se pun: pască, șuncă, brânză, 
ouă roșii, dar și ouă încondeiate, bani, flori, pește afumat, sfeclă 
roșie cu hrean și prăjituri. După sfințirea acestui coș pascal, ritualul 
de Paști se continuă în familie. 

Un frumos obicei se păstrează în Maramureș, zona 
Lăpușului. Dimineața, în prima zi de Paști, copiii (până la vârsta 
de 9 ani) merg la prieteni și la vecini să le anunțe Învierea 
Domnului. Gazda dăruiește fiecărui urător un ou roșu. La plecare, 
copiii mulțumesc pentru dar și urează gospodarilor „Sărbători 
fericite!”. La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai 
întâi de un băiat, pentru că în acea gospodărie să nu fie discordie 
tot restul anului. 

În regiunea Banatului, la micul dejun din prima zi de Paști, se 
practică tradiția tămâierii bucatelor. Apoi, fiecare mesean primește 
o linguriță de Paști (vin și pâine sfințite). În meniul acestei mese 
festive se include ciolanul de porc fiert, ouă albe și mâncăruri 
tradiționale, după acestea se continuă masa cu friptură de miel. 

La regiunea Craiovei, la slujba de Înviere, credincioșii aduc 
în coșul pascal, pentru binecuvântare, ouă roșii, cozonac și cocoși 

PAȘTELE LA ROMÂNI 

Bibliotecar, Mădălina Petronela TOMA COJOCARU,  
Casa Corpului Didactic, Giurgiu 
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albi. Cocoșii sunt crescuți anume pentru împlinirea acestei tradiții. 
Ei vestesc miezul nopții: datina din străbuni spune că, atunci când 
cocoșii cântă „Hristos a înviat!”, cel mai norocos este gospodarul al 
cărui cocoș cântă primul. Este un semn că, în anul respectiv, în 
casa lui va fi belșug. După slujbă, cocoșii sunt dăruiți oamenilor 
săraci. 

În regiunea Moldovei, în dimineața următoare după noaptea 
Învierii, se pun un ou roșu și unul alb într-un bol cu apă ce trebuie 
să conțină monede, copiii trebuie să își clătească fața cu apă și să 
își atingă obrajii cu acele ouă pentru a avea un an plin de bogății. 
O altă tradiție de pe malurile Prutului cere ca oul de Paști să fie 
mâncat, iar cojile să fie aruncate neapărat pe drum. 

În regiunea Bucovinei, în noaptea de Înviere fetele se duc în 
clopotniță și spală limba clopotului cu apă neîncepută. Cu această 
apă se spală pe față în zorii zilei de Paști, ca să fie frumoase tot 
anul și așa cum aleargă oamenii la Înviere când se trag clopotele 
la biserică, așa să alerge și feciorii la ele. Flăcăii trebuie să se ducă 
cu flori la casele unde locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, 
iar ele, pentru a-și arăta consimțământul la sentimentele lor, trebuie 
să le ofere un ou roșu. 

În Muntenia, duminică dimineața, creștinii se spală pe ochi 
cu apă rece (neîncepută) în care au pus un ban de argint, iarbă sau 
petale de flori și un ou roșu. Se folosește un ștergar nou pentru a 
se șterge pe față. După aceea, se ia Paște (pâine sfințită) de trei 
ori și se bea puțin vin roșu după fiecare bucată de Paște mâncată. 
Prima dată se ciocnește un ou roșu și se mănâncă cu cozonac. 
Acestea se spune că vor aduce sănătate și belșug pentru tot anul.  
 

Superstiții de Paște 
 

– La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă. 
Îmbrăcămintea nouă, la fel ca și apa, are un rol purificator. 

– În ziua de Paști nu este bine să dormi, pentru că în restul 
anului vei fi somnoros, vei avea ghinion, viermii vor mânca 
semănăturile, recolta va fi distrusă și te va prinde ploaia ori de câte 
ori vei vrea să lucrezi câmpul. 

– Lumânarea de la Înviere trebuie păstrată în casă și aprinsă 
în caz de boală, calamități naturale, supărări. 

– În dimineața Paștelui e bine să privești prima dată într-o cofa 
cu apă neîncepută. Se spune că vei avea vederea bună în restul 
anului. 

– Se spune că e bine să te speli pe față cu apă neîncepută 
dintr-o cană nouă, în care ai pus un ou roșu, unul alb, un bănuț de 
argint și un fir de iarbă verde, semne ale sănătății, prosperității și 
sporului în toate. 

– În ziua de Paști nu se mănâncă oul cu sare și nu se pune 
mâna pe sare deoarece se spune că transpiri tot anul. 

– Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate de 
leac, de aceea se păstrează bucăți din ele peste an. 

– Cocoșul sfințit de Paști se credea a fi o sursă de belșug, 
sănătate și dragoste. În vechime, oamenii aduceau cocoși la slujba 
de Înviere, pe motiv că aceluia căruia îi va cânta primul cocoșul în 
acea noapte va avea noroc tot anul. Apoi cocoșii erau dați de 
pomană săracilor sau lăsați la biserică pentru sufletele celor morți 
fără lumânare aprinsă. 

– La masa de Paști e bine să mănânci mai întâi un ou, se 
crede că acesta aduce sănătate trupului pe parcursul anului, apoi 
pește și pasăre, pentru a fi sprinten precum peștele și ușor ca 
pasărea. 

– Cu cine ciocnești ouăle vopsite în ziua de Paști, te vei întâlni 
în lumea cealaltă. 

– Dacă păstrezi un ou roșu 40 de zile după Paști și nu se 
strică, vei avea noroc tot anul. 

– De Paști se așază o bucățică de fier la prag pe iarbă verde 
proaspăt culeasă, ca o protecție pentru casă. 

– Dacă prima persoană care îți intră în casă este bărbat, vei 
avea noroc tot anul. 

– De Paști, există credința că cerurile se deschid, permițând 
sufletelor celor morți să se întoarcă acasă, pentru a-și proteja 
rudele dragi. 

– Se spune că cei ce mor în duminica de Paști sunt scutiți de 
Judecata divină, sufletele lor ajungând direct în rai. 

– Copiii născuți de Paști sunt binecuvântați, având o viață 
luminată și presărată cu noroc toată viața. 

 
Sărbători binecuvântate alături de cei dragi! 

Bibliografie: 
https://ziarulunirea.ro/obiceiuri-traditii-si-superstitii-

romanesti-de-paste-credinte-si-superstitii-de-paste-257440/; 
https://www.crestinortodox.ro/post/postul-pastilor-

97060.html. 

 
 

 
 

Revista editată de: 
 

Adresa: Str. Dr. Ion Munteanu, Nr. 3 

Giurgiu, RomâniaTel. / fax. 0246212638 

Web: www.ccdgiurgiu.ro 

E-mail: ccdgr2002@yahoo.com 
 

 
 
 
 
  

Bibliotecar, Mădălina Petronela TOMA COJOCARU,  
Casa Corpului Didactic, Giurgiu 
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În anul școlar 2018-2019, Școala Gimnazială „Academician 
Marin Voiculescu” a câștigat în cadrul Proiectului Erasmus+, 
Acțiunea Cheie 1, finanțarea necesară pentru dezvoltarea 
profesională a cadrelor didactice, prin participarea acestora la 

cursuri structurate în țări europene. Echipa de scriere și 
implementare a proiectului este formată din doamnele profesoare 
Stanef Maria, Opriș Florica, Peia Luminița și Tudorache Amelia. 

Proiectul urmărește integrarea și valorificarea unor norme de 
cetățenie europeană, responsabilizarea și implicarea activă a 
cadrelor didactice în formarea atitudinilor moral-civice, în 
identificarea unor nevoi sociale, culturale și educaționale din 
comunitate și a unor modalități de intervenție adecvate, cu efecte 
reale și pe termen lung. 

Cel de-al doilea flux de mobilitate din cadrul proiectului s-a 
desfășurat în Santarem, Portugalia, în perioada 17-21 mai 2021, 
când trei cadre didactice ale Școlii Gimnaziale ,,Academician Marin 
Voiculescu” au participat la cursul „Predarea toleranței, diversității 
și cetățeniei active în clasa secolului XXI”, organizat de Centrul de 
Alfabetizare digitală și Incluziune Socială al Institutului Politehnic 
Santarem. 

Durata cursului a fost de cinci zile, timp în care cadrele 
didactice au participat la sesiuni de formare ce au avut la bază trei 
module: Drepturile Omului, Diversitate și Cetățenie activă. 

Cursul a oferit participanților abilitățile și cunoștințele 
necesare pentru a organiza sesiuni de instruire relevante pentru 
elevii lor, astfel încât aceștia să devină mai deschiși și să accepte 
diferențele, să valorifice diversitatea ca o oportunitate prin care 
putem învăța unul de la celălalt, pentru a construi societăți mai 
puternice și mai dinamice. 

Acest curs a avut la bază un Manual pentru profesori, 
dezvoltat în urma a două proiecte de educație școlară 
intersectorială KA2, manual ce cuprinde 66 de activități distribuite 
în trei module. 

Metodele pedagogice folosite s-au bazat pe pregătirea 
experiențială și interactivitate, ateliere de lucru, simulări, schimburi 
de bune practici, discuții cu profesorii locali, vizite în școli, 
schimburi culturale. 

În cadrul activităților practice desfășurate, profesorii au luat 
locul elevilor, aplicațiile putând fi astfel utilizate cu ușurință de către 
aceștia în viitor. Unul dintre jocuri a fost “Hello! My name is …”. 
Participanții stau în cerc; se gândesc la un adjectiv pentru a descrie 
caracterul sau cum se simt. Adjectivul trebuie să înceapă cu 
aceeași literă ca și numele lor. De exemplu, „Eu sunt Maria și sunt 
mărinimoasă” sau „Eu sunt Florin și sunt fericit”. De îndată ce spun 
aceste lucruri, pot de asemenea mima o acțiune ce prezintă 

adjectivul într-un mod semnificativ. Jocul poate de asemenea fi 
folosit ca un joc de memorie (joc de concentrare) sau de 
intercunoaștere pentru a verifica dacă restul grupului și-a amintit 
perechile nume-adjective. După câteva runde, fiecare participant 
își repetă numele și adjectivul, profesorul sau un expert al jocului 
verifică dacă grupul își amintește perechile fixe „nume-adjective”, 
spunând numele unui elev. De exemplu, „Maria”; Maria iese în față 
până la mijlocul cercului și restul grupului este așteptat să spună 
adjectivul anterior legat de acest nume zicând: „Maria este 
mărinimoasă”. Dacă nu pot ghici, participantul din cerc (Maria) 
poate mima din nou adjectivul ca un indiciu.  

Cursul „Predarea toleranței, diversității și cetățeniei active în 
clasa secolului XXI” a constituit o oportunitate atât pentru cadrele 
didactice participante, cât și pentru elevii acestora, implementarea 
competențelor nou dobândite urmând să fie făcută anul școlar 
următor prin intermediul unor discipline opționale, organizarea de 
activități extrașcolare, desfășurarea unor activități de voluntariat 
aducătoare de venituri pentru susținerea unor grupuri 
dezavantajate, cu prilejul Crăciunului, Paștelui, inițierea de noi 
parteneriate educaționale ce urmăresc creșterea gradului de 
implicare a comunității locale. 

  

PROIECT ERASMUS+ “PAY IT FORWARD!” 

Steluța Dăneț 
Școala Gimnazială „Academician Marin Voiculescu” Giurgiu 
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În perioada septembrie 2020 - august 2022, la Școala 

Gimnazială Nr.10 Giurgiu, va fi implementat proiectul Erasmus+ 

« Jardin pédagogique/gaspillage alimentaire », Proiect de 

parteneriat strategic în domeniul educație şcolară - Proiect de 

schimb interşcolar KA229, nr. de referință 2020-1-FR01-KA229-

080353_3. 

Parteneriatul din care 

facem parte a debutat pe 

platforma electronică 

eTwinning 

https://www.etwinning.net 

și s-a consolidat în timp, 

prin schimburi de mesaje 

și reuniuni virtuale. 

Instituțiile de învățământ 

din cadrul parteneriatului 

sunt: Liceul Profesional și  

Tehnologic „Les rosiers”, 

din Lisieux, Franța (școala 

coordonatoare), Școala Gimnazială Nr. 1 Țicleni din Gorj, 

România, Școala Gimnazială Nr. 2 Alexandroupolis din 

Alexandroupolis, Grecia și Școala Gimnazială Nr.10 Giurgiu. Ideea 

comună, de a 

realiza o grădină 

educațională 

ecologică, utilizând 

diferite tehnici 

(permacultura, 

bio), ne-a animat și 

ne-a determinat să 

punem bazele 

acestui proiect 

Erasmus+. De fapt, 

ne-am propus să 

continuăm 

activitățile începute 

într-un proiect 

anterior „Verde însemnă viață”, pe care l-am desfășurat în 

parteneriat cu Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” și cu Institutul de 

Cercetare în Permacultură din România, prilej cu care am participat 

la o sesiune de formare, oferită de către experții institutului, unde 

am învățat cum să înființăm o grădină în curtea școlii, începând cu 

realizarea schiței, zona propice amplasării, calitatea și compoziția 

solului, plantele cultivate și mobilierul specific. 

Obiectivul 

principal al 

proiectului îl 

constituie schimbul 

de bune practici. 

Alte obiective pe 

care ne-am propus 

să le îndeplinim 

sunt:  

• combaterea 

eșecului școlar și 

prevenirea riscului 

de abandon;  

• deschidere către noi orizonturi, depășirea frontierelor prin 

realizarea de schimburi virtuale (pe Etwinning, Skype) și schimburi 

fizice prin mobilități; 

• creșterea interesului pentru studiul limbilor străine; 

• abordarea  inovativă a procesului didactic prin metode și 

tehnici moderne, actualizate; 

• prevenirea risipei alimentare; 

• asigurarea unui caracter interdisciplinar, prin implicarea 

tuturor disciplinelor de studiu. 

Lunar, vor fi organizate activități pe teme precum: ecologia și 

dezvoltarea durabilă, combaterea risipei alimentare, activității la 

care vor participa elevi din diferite medii sociale, precum și elevi în 

risc de abandon școlar.  

 

Activitățile 

stabilite s-au 

desfășurat atât 

online, cât și 

față-în-față, în 

funcție de 

contextul 

epidemiologic și 

scenariul unității 

de învățământ, 

în timpul orelor 

de curs sau în 

afara acestora, având în vedere tipul activității şi conținutul tematic 

tratat. Astfel, în perioada septembrie 2020-iulie 2021, s-au 

desfășurat cu elevii activitățile prevăzute, cum ar fi:  

• realizarea logo-ului proiectului;  

• împodobirea bradului de Crăciun cu ornamente realizate 

de către elevi din materiale reciclabile; 

• atelier de scriere creativă: realizarea sloganului proiectului 

și a compunerea unui cântec cu mesaj mobilizator, pentru 

conștientizarea comunității locale cu privire la protecția 

mediului; 

• activități dedicate evenimentului  Ziua Pământului - 

„Pământul, mărul din ochii tăi”; 

• atelier de permacultură – „VERDE ÎNSEAMNĂ VIAȚĂ”. 

Personalul nedidactic al școlii a realizat băncuțe, mese și 

suporturi pentru 

plante din 

materiale 

reciclabile (paleți, 

cauciucuri uzate) 

pe care le-a vopsit 

în diferite culori și 

le-a amplasat în 

curtea școlii. 

Această activitate 

a fost realizată cu 

sprijinul părinților 

care au contribuit 

cu materialele necesare și al colegilor din echipa de proiect, care 

s-au întrecut în idei creative și practice.  

„GRĂDINA PEDAGOGICĂ/RISIPA ALIMENTARĂ” – 

PROIECT DE MEDIU ERASMUS+ 

Prof. Leontina-Letiția Iancu,  
Coordonator proiect Erasmus+, Școala Gimnazială Nr.10, 

Prof. înv. primar, Carmen Părpălea 
Școala Gimnazială Nr.10, Giurgiu 

Continuare în pagina 44 

https://www.etwinning.net/


Pagina 44 din 46                                                    Catedra 90                          Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

-în perioada cursurilor online (lunile martie, aprilie), elevii au 

plantat în ghivece și jardiniere, semințe și răsaduri de flori, plante 

aromate, legume, și au descris toate etapele realizării acestei 

activități;  

Au îngrijit 

plantele 

răsărite și le-

au răsădit în 

grădina 

pedagogică 

amenajată în 

curtea școlii. 

La 

revenirea la 

școală, în 

luna mai, s-

au 

desfășurat 

cu elevii 

activități de întreținere a grădinii. Clasa în natură, viu colorată, a 

devenit locul de relaxare preferat de elevii școlii și spațiul ideal 

pentru desfășurarea orelor și activităților extracurriculare.  

Bine îngrijite, stropite cu voioșia și candoarea copilăriei, primele 

roade au apărut în grădina noastră: castraveți, roșii, ardei, vinete, 

fasole, cartofi, plante aromatice: busuioc, cimbru, cimbrișor, fructe: 

căpșune. 

 
La finalul proiectului, ne-am propus să creăm o carte de rețete 

din cele 3 țări, folosind legume cultivate în grădină, și să îmbogățim 

blogul proiectului cu rezultatele activităților și diferitele stadii de 

realizare a acestora. 

La nivelul unității de învățământ, au fost prevăzute și realizate 

diferite modalități de informare cu privire la derularea proiectului 

strategic Erasmus+: ședințe de lucru ale membrilor echipei de 

proiect, informarea părinților în cadrul ședințelor cu privire la 

activitățile proiectului; realizarea și administrarea blogului 

proiectului, activitate prevăzută în fişa Gantt pentru Școala 

Gimnazială Nr.10; administrarea paginii de Facebook a proiectului; 

realizarea în școală a unui panou informativ despre proiect; 

actualizarea lunară a blogului proiectului cu activitățile care se 

derulează; redactarea documentelor aferente activităților 

desfășurate; diseminarea în ședințele de proiect a rezultatelor 

videoconferințelor realizate pe Skype; publicarea produselor 

realizate pe blogul proiectului la adresa  

http://voyagesculinaires.eu/web/  

Elevii au oportunitatea să participe la activități tematice 

comune, să cunoască aspectele culturale specifice fiecărei țări 

partenere, iar profesorii să facă schimb de bune practici, pentru a 

putea aplica în predare cunoștințele acumulate. 

 
Proiectul este în strânsă legătură cu aspectele pedagogice 

esențiale care pot fi împărtășite de toate comunitățile școlare. 

Dobândirea competențelor interpersonale și interculturale de 

către elevi reprezintă marea provocare a școlii viitorului, în 

perspectiva unei participări active, reflexive și responsabile a 

acestora la viața socială. 

Instituțiile de învățământ vor beneficia de experiența 

partenerilor în ceea ce privește realizarea și organizarea unei 

grădini 

pedagogice 

ecologice și 

vor crea 

legături în 

vederea 

valorificării 

rezultatelor 

proiectului și 

dezvoltării 

acestuia și 

după 

încetarea 

finanțării. 

Comunitatea locală are un rol foarte important asupra bunului 

mers al proiectului. Familiile elevilor se implică activ în 

desfășurarea activităților programate, ceea ce contribuie la 

consolidarea relației școală-familie. 

Prin intermediul acestui proiect, se va realiza un adevărat 

schimb uman și cultural între elevi, dar și un parteneriat durabil 

între profesorii din cele patru școlile europene.  
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Dosarul personal al angajatului este un set de documente 
esențiale, pe care angajatorul are obligația să-l păstreze complet și 
în siguranță și să-l pună la dispoziția inspectorilor ITM oricând îl 
solicită, dar și a angajatului, dacă acesta solicită copii. Printre 
aceste documente se numără contractul de muncă, dar și actele 
aduse de angajat înaintea ocupării postului. 

Nerespectarea legii se consideră contravenție și poate fi 
sancționată cu amenzi, așa că angajatorii trebuie să se asigure 
întotdeauna că dosarele angajaților sunt bine alcătuite în cele mai 
mici detalii. 

Dosarul personal al angajatului trebuie sa conțină 
următoarelor documente: 

• actul de identitate – buletinul, cartea de identitate, 
pașaportul sau o altă dovadă de rezidență; 

• actele de studii – în această categorie intră diploma de 
absolvire a liceului, cea de bacalaureat, diploma de licență 
și de master, dacă este cazul și foaia matricolă; 

• certificatele de obținere a gradelor didactice; 

• fișa medicală a angajatului –  avizată de un medic 
specializat în medicina muncii; 

• Pe lângă actele prezentate mai sus, angajatorul mai poate 
adăuga la dosarul personal al angajatului și alte 
documente, cum ar fi cazierul judiciar sau CV-ul; 

• Contractul individual de muncă este actul care 
reglementează, potrivit legii, raporturile juridice dintre 
angajator și angajat, este încheiat în formă scrisă și 
conține informații detaliate despre durata perioadei 
contractuale (care poate fi determinată sau 
nedeterminată), nivelul salarial, tipul de normă pe care o 
prestează angajatul, denumirea postului pe care îl va 
ocupa noul angajat, zilele de concediu anual, condițiile de 
muncă, dar și obligațiile părților și modalitățile de 
rezolvare a eventualelor conflicte. 

• Fișa postului este un document obligatoriu care trebuie 
anexat la contractul individual de muncă; 

Actele adiționale la contractul de muncă. Aceste acte 
adiționale fac referire la orice modificare apărută între 
angajator și angajat, iar printre ele se numără: modificările 

salariale, cereri de suspendare a raportului de muncă, 
documente prin care se dispune reluarea raportului de 
muncă, actul juridic de încetare a raportului de muncă 
(exemplu: demisia); 

• Alte documente, cum ar fi: cererile de concediu semnate 
de angajat și aprobate și ștampilate de angajator, alte 
declarații pe proprie răspundere, dar și orice alte 
documente care certifică legalitatea și corectitudinea 
completării în Registrul de Evidență a Salariaților 
(REVISAL). 
Obligațiile angajatorului: 

 
Cele mai importante dintre ele sunt: 

• angajatorul trebuie să întocmească dosarul personal al 
angajatului, să îl păstreze în condiții bune la sediu și să îl 
prezinte inspectorilor ITM oricând, la solicitarea acestora; 

• să elibereze copii certificate ale documentelor existente la 
dosar angajaților și foștilor angajați care solicită asta, în 
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării; 

• la încetarea contractului sau oricând, la solicitarea unui 
angajat, angajatorul trebuie să elibereze adeverințe care 
să ateste activitățile prestate de acesta, durata, salariul, 
dar și un extras al registrului REVISAL; 

• trebuie să înregistreze în REVISAL toate contractele de 
muncă încheiate și datele de identificare ale angajatului 
cu cel puțin o zi lucrătoare anterioară datei de start a 
activității lucrătoare de la data încheierii contractului; 

• trebuie să respecte legea privind protecția datelor cu 
caracter personal atunci când prelucrează datele 
angajaților. 

Pentru departamentul de Resurse Umane al unei instituții, 
dosarul personal al angajatului este esențial, așa că niciun efort nu 
este prea mare atunci când este vorba de a avea mereu aceste 
acte la îndemână, pentru a fi pregătit în fața unui eventual control. 
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Când... 
 

Când dor îmi e de tine și gândul nu-mi dă pace, 
Când aripi frânte-n zbor par lacrimă ce tace, 
Când totul e visare și-albastru-i necuprins,  
Adorm gândind că mâine ai să te-ntorci în vis...  
 

Și rândurile triste răzbesc în miez de noapte,  
A visurilor taină-i cuprinsă doar de șoapte...  
Și poate ziua-aceea va fi vreodată-un flutur  
Ce zboară și s-așază în părul tău și-n gânduri...  

 
Dacă printr-o-ntâmplare socot că nu se poate,  
Că lumea ne desparte cu vorbele-i deșarte,  
Rămâi acolo, înger, cu părul tău bălai,  
Surâzător și tandru, albastru vis de mai!...  
 

 
 

Fantasme 
Sentimente greu de descătușat 
se zbat neputincioase pe marginea timpului... 
Gândul la tine e un poem rupt din străfunduri, 
cu țipete ascuțite de hiene flămânde, 
ce fac să tresară secunda izvorâtă din neant... 
Vise netălmăcite mă agasează încă, 
vibrația lor în univers e-o poartă a timpului,     
transpunând prin cuvinte neputința abjectă a rațiunii, 
cu pași ce alteori erau într-o continuă rotire, 
în cântări de îngeri cu aripi de brocart... 
Labirintul viselor, al cuvintelor nerostite 
punți între astăzi și ieri, himere prevestind  
bazaconiile lumii în care trăim o existență hilară, 
organisme pluricelulare înveșmântate-n haine scumpe, 
antagonism microbian sculptat în coloana vertebrală. 
 
Cugetul transpare ființa avidă,  
Nepăsare e-n fiecare dintre noi, 
Pâlpâie stele în noaptea adâncă, 
Simt răsuflarea venind din înalt 
Noaptea-și lipește fruntea de geam… 

 
 

Vis 
M-am visat fluture 
și-n zbor 
îți mângâiam obrazul  
tresărind în suflet  
câmpii întinse de maci. 
Soarele scăpăta  
printre trestiile adormite, 
iar inima mea era 
ușoară ca o adiere 
de vânt. 
Strânsese în ea  
atâta dragoste, atâta cer… 
plus amintirea serilor târzii 
de vară, 
când o chitară cânta 
aninată de-un dor… 
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