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„Un copil este ca o sămânță de floare... Cât de 
frumos va crește, cât de frumos va rodi, depinde de 
grădinarul care o va îngriji, de ce pământ și de câtă 
lumină și apă are, de cât e de ferită de frig, furtună și 
de soare prea tare. E atât de plăpândă… 

 Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, 
când e tot ce va mai rămâne în urma ta?” 

 Vârsta preșcolară poate fi numită pe drept 
cuvânt vârsta marilor achiziții, unele privind activitatea 
psiho-motorie și afectivă s-au realizat deja fără ca 
această evoluție să cunoască vreo întrerupere, mersul, 
vorbirea, folosirea raționamentului intuitiv, se află deja 
în plin proces de stabilizare și perfecționare. 

  Preșcolarul înregistrează progrese însemnate 
pe plan intelectual și afectiv cu condiția certă a 
recepționării permanente ,,din afară’’ a unor influențe 
organizate și sistematice. Aceste influențe formative 
sunt exercitate asupra fiecărui copil de către un 
complex de factori educativi a căror acțiune se 
interferează continuu. Se ajunge, de cele mai multe ori 
în urma acestei întrepătrunderi de influențe la o 
rezultanță pozitivă, reprezentând o însumare, în sensul 
completării reciproce a acțiunii formative a diferiților 
factori, alteori, are loc diminuarea sau chiar anihilarea 
activității educative pozitive a unor factori educativi prin 
influența nocivă a acestora. 

   În cadrul acestui complex formativ este 
recunoscut rolul preponderent al instituției preșcolare, 
al activității formative (instructive și educative) 
desfășurate în grădiniță. 

   Acțiunea de coordonare pe care o exercită 
grădinița în cadrul relației ei cu familia, coordonare ce 
derivă din faptul că cea dintâi este o instituție 
specializată, cu cadre pregătite pentru realizarea 
sarcinilor educației preșcolare, se concretizează în 
selecționarea, în sensul integrării în sistemul general al 
educației preșcolare, influențelor educative pe care 
preșcolarul le primește în cadrul familiei, precum și al 

contracarării influențelor negative provenite din mediul 
familial. 

    Relația dintre grădiniță și familie nu se poate 
constitui în fapt fără asigurarea unei condiții de bază; 
cunoașterea familiei, a caracteristicilor și potențialului 
ei educativ. Activitatea întreprinsă în grădiniță în 
vederea acestei cunoașteri urmărește aspecte multiple 
și variate. 

   De un real folos, în vederea asigurării eficienței 
educației întreprinse în grădiniță, sunt informațiile pe 
care cadrul didactic le deține, informații legate de unele 
aspecte concrete ale vieții de familie, cum ar fi 
încadrarea sau neîncadrarea în muncă a părinților, 
modul în care părinții își petrec timpul liber, relațiile 
afective dintre părinți, natura relațiilor afective dintre 
părinți și copii, cunoașterea statutului și rolului copilului 
în familie, probleme legate de colaborarea cu bunicii, 
cunoașterea responsabilităților copilului în familie, 
cunoașterea relațiilor familiale etc. 

    Alături de asigurarea cunoașterii familiei 
copiilor preșcolari, o condiție de bază a unei colaborări 
eficiente între grădiniță și familie o constituie și 
necesitatea continuării sarcinilor de lucru acasă, în 
familie, sarcini care vin să întărească și să întregească 
munca educativă din grădiniță, fără stabilirea unui 
sistem unitar de cerințe, colaborarea între cele două 
instituții educative va rămâne fără niciun rezultat, 
educatoarea trebuie să-i convingă pe părinți că 
cerințele preșcolarului din grădiniță trebuie să continue 
și acasă. 

  Există familii în care cei doi soți nu își propun 
realizarea unei acțiuni educative unitare, ceea ce 
formulează drept cerință educativă unul dintre părinți 
este considerat uneori de către celălalt drept dăunător 
educației copilului. În fața acestei situații copilul este 
derutat și crede că se află în fața a două tabere 
adverse, trecând, fără prea mult spirit de 
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discernământ, de partea unei părți și respingând pe 
cealaltă prin atitudini și gesturi potrivite. Un copil martor 
la asemenea discuții contradictorii în familie nu va mai 
fi dispus să recepționeze îndemnurile și sfaturile bune, 
asemenea manifestări sunt dăunătoare dezvoltării 
armonioase a copilului, determinând, deopotrivă, 
diminuarea fără temei a autorității unuia dintre părinți. 
Aceste practici greșite din unele familii i se alătură și 
cea a încredințării responsabilității privind educația 
copiilor unuia dintre părinți. Copilul are nevoie de 
afecțiunea, grija și preocuparea ambilor părinți. 
Fiecare dintre ei, datorită particularităților de sex, 
temperamentale, precum și prin preocupările 
profesionale sau cele extraprofesionale proprii, vine cu 
contribuția sa originală, făcând o mai bogată, mai 
nuanțată, prevenind astfel monotonia. 

  Exercitată de ambii părinți, în sens unic și 
continuu, educația în familie a copilului preșcolar 
scapă de pericolul devenirii unei sarcini copleșitoare, 
căreia nu i mai găsesc timpul și modalitățile optime de 
înfăptuire, deci nici satisfacțiile împlinirii, când această 
sarcină îi revine doar unuia dintre părinți. 

  Familia trebuie să înțeleagă că o bună educație 
în familie depinde de întregul stil de viață al acesteia, 
iar măsurarea efectelor influențelor educative în funcție 
de timpul acordat de părinții copiilor, este o practică 
greșită, mulți părinți o folosesc pentru a motiva lipsuri 
cărora nu vor, intenționat, să le găsească o altă 
justificare. 

   Tonalitatea în care se poartă discuțiile, 
conținutul acestora, gesturile cotidiene, chiar și cele 
mai simple (salutul, formulele de adresare între 
membrii familiei), respectarea de către adulți a unui 
program zilnic, în cadrul căruia se fixează sarcini 
precise pentru toți membrii familiei, toate acestea sunt 
elemente ale ambianței familiale. 

  Întotdeauna, ambianța, climatul în familie, prin 
elementele sale concrete, influențează, în raport cu 
natura sa, personalitatea copilului. 

 Marele pedagog John Locke, convins de 
puterea exemplului în familie, de rolul ambianței 
familiale și înclinația către o imitație a copilului, se 
adresa părinților cu îndemnul: ,,Nu trebuie să faceți în 
fata copilului nimic din ceea ce nu vreți să imite. Dacă 
vă scapă o vorbă sau săvârșiți vreo faptă pe care i-ați 
prezentat-o drept o greșeală când a comis-o, el cu 
siguranță că se va apăra invocând exemplul dat de 
dumneavoastră și se pune în așa măsură la adăpostul 
acestui exemplu, încât cu greu vă veți putea atinge de 
el pentru a-i îndrepta cum trebuie greșeala respectivă”. 

   Copilul este educat nu numai în grădiniță, cea 

mai mare parte a timpului ei și-l petrece în familie. 
Aici, în familie, copilul crește și se dezvoltă sub 

acțiunea modelatoare a mediului familial, această 
influență se împletește mai mult sau mai puțin cu cea 
provenită din partea grădiniței, cu timpul influența 
educațională a grădiniței crește în intensitate, 
devenind dominantă. În grădiniță, un copil învață un 
lucru, iar în familie altul, în grădiniță învață să așeze 
jucăriile la locul lor, iar in familie obișnuiește să le 
arunce peste tot, în grădiniță învață să fie politicos față 
de adulți și de alți copii, iar în familie i se tolerează lipsa 
bunelor maniere. În această situație este foarte greu 
să se formeze la copil spiritul de ordine, deprinderi de 
organizare și de disciplină în activitate, atitudini de 
prietenie. 

   De la venirea în grădiniță, educatoarea 
întreprinde activități de cunoaștere a copiilor și 
familiilor acestora, studiază dosarele personale, 
chestionarele aplicate la început de an, organizează 
colectivul de părinți, ține permanent legătura cu părinții 
telefonic sau prin alte mijloace, serbările reprezintă o 
modalitate de colaborare cu familia. 

   După cum bine se știe, familia reprezintă 
factorul primordial în educarea unui copil și educația 
începe în familie, de aceea legătura dintre grădiniță și 
mediul familial va trebui să se întrepătrundă. 

  A fi părinte în secolul XXI, într-o perioadă de 
profunde și rapide transformări sociale, este o misiune 
din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin și 
susținere pentru a rezolva problemele ridicate de 
creșterea generațiilor de astăzi. Aceasta nu are 
întotdeauna cunoștințe psihopedagogice necesare 
educării copiilor. Educatorii profesioniști suntem noi. 
De aceea avem datoria ca, prin activitățile ce le 
desfășuram, să pregătim familia pentru a-și cunoaște 
copilul, să o antrenăm în procesul educațional. 

Beneficiar în parteneriatul grădiniță-familie este 
copilul care treptat, prin modul de comportare, va 
scoate în evidență rezultatele acestui parteneriat și își 
va descoperi părinții ca parte importantă a educației 
sale. Familia educă prioritar copilul, grădinița continuă 
pe coordonate noi tot ce s-a făcut și s-a realizat în 
familie. Lor li se adaugă natura, societatea, viața sub 
toate aspectele, considerate pe buna dreptate, cel mai 
bun dascăl. 
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Prietenia necesită empatie, compasiune și grijă 
pentru ceilalți oameni. Prin valorizarea și celebrarea 
prieteniei, promovăm aceste caracteristici și adoptăm 
o perspectivă mai generoasă și mai recunoscătoare 
asupra vieții. În întreaga comunitate, Ziua 
Internațională a Prieteniei,  ce se sărbătorește pe 30 
iulie, poate ajuta la construirea și consolidarea relațiilor 
interpersonale.  

Deoarece copiii învață prin puterea exemplului și 
sunt atrași de lumea magiei, o lume în care orice este 
posibil, propun punerea în scenă a unei dramatizări  ce 
îmbină  armonios bunătatea și iubirea.   

 
Povestitorul: A fost o dată o fetiță frumoasă, ca 

toate fetițele.  
Într-una din zile, fetița era îmbrăcată într-o rochiță 

albă foarte frumoasă și pleacă la plimbare printr-o 
poeniță cu flori. A întâlnit o mulțime de flori cu petale 
frumos colorate, se oprește, privește florile și spune: 

Fetița: - Ce culoare frumoasă au petalele voastre! 
Sunteți foarte frumoase, cerul se oglindește pe 
petalele voastre albastre! Sunteți foarte frumoase, 
floricele albastre! 

O floricică albastră: -Ne bucurăm că ne placi 
!Poftim, ia aceste petale de la noi , să nu ne uiți și să 
ne mai vizitezi!  

Povestitorul: Fetița luă petalele albastre și le 
prinse pe rochiță pentru a o înfrumuseța și își continuă 
plimbarea.  

Fetița:  -Vai, ce flori frumoase! Ce culori minunate 
au petalele voastre! Floare galbenă, ești așa de 
frumoasă, parcă ești o rază de soare! Floare roșie, ești 
așa de frumoasă și catifelată!  Floare roz, ești foarte 
frumoasă, petalele tale par a fi pictate!  

Floarea galbenă: - Și tu ești o fetiță frumoasă. Mă 
bucur că mă apreciezi! Poftim  o petală de la mine, să 
nu mă uiți!  

Floarea roșie:- Îmi pare bine că mă placi, să știi că 
și tu ești o fetiță frumoasă. Uite, îți dau o petală care 
să-ți amintească de mine! 

Floarea roz:- Poftim o petală, să îți amintească de 
mine, fetiță frumoasă!  

Povestitorul: Fetița era foarte fericită și se plimba 
prin poenița plină cu flori. În liniștea poieniței, se aude 
un suspin și, uitându-se în jos, fetița zărește o floricică 
tare supărată.  

Fetița: -Hei, micuță floricică, ce s-a întâmplat? De 
ce ești tristă și plângi? 

Floricica incoloră (îi răspunde printre lacrimi): -
Sunt tristă, tare tristă... Toate florile sunt colorate 
încântător, oamenii le văd și le îndrăgesc..., dar eu... 
stau mereu singură și nu mă vede nimeni și nimeni nu 
mă place. Petalele mele sunt incolore, se vede prin ele 
ca printr-un geam și nimeni nu mă place.  

Fetița:- Hei, am eu o idee! Vecinele tale din 
poieniță, florile colorate, mi-au oferit câte o petală, iar 

eu ți le voi da pe toate ție, să iei culorile lor și să te 
înveselești.  

Floricica incoloră: Mulțumesc, fetiță frumoasă, ești 
tare bună și generoasă cu mine! Accept darurile tale.  
(Fetița îi dăruiește petalele și o ajută pe floricică să le 
pună lângă cele incolore.) 

Povestitorul: Floricica incoloră se transformă într-
o frumoasă floare multicoloră.  

Fetița:- Dar ce s-a întâmplat? De ce nu ești fericită 
acum?  

Floarea multicoloră: -Știu și eu..., nu mai este altă 
floare ca mine..., acum am petale de toate culorile, sunt 
neobișnuită. Îmi e teamă că oamenii nu mă vor plăcea 
și mă vor considera ciudată.  

Fetița: -Hei ! Mie îmi ești tare dragă! Uite, dacă vii 
cu mine, te voi dărui cuiva ce sigur te va îndrăgi.  

Floarea : -Da, da, vreau să vin cu tine, îmi doresc 
să fiu și eu apreciată și iubită! 

Fetița: - Bună, Maya! Astăzi am fost în poieniță și 
am întâlnit foarte multe flori frumoase și colorate. Am 
adus pentru tine această floare. Ea s-a născut din 
bunătatea tuturor florilor și este „Floarea prieteniei”. M-
am gândit că este un cadou potrivit pentru ziua ta, 
draga mea prietenă.  

Maya:- Este minunată, este atât de colorată și 
unică asemeni prieteniei noastre! Voi avea grijă de ea! 
Îmi place tare mult!  Îți mulțumesc, ești o prietenă foarte 
bună! (Ținând floarea de mână cele două prietene se 
îmbrățișează.) 

Povestitor: Doar bunătatea și inocența unei inimi 
de copil puteau vedea, simți și  îndepărta tristețea și 
durerea unei floricele incolore.  Și-am încălecat pe o 
frunzuliță Și-am plecat din poieniță.... 

Personaje : povestitorul, fetița, floricelele colorate, 
floricica incoloră, prietena Maya.  

Fetița este îmbrăcată în rochiță albă. În poieniță 
sunt floricele albastre, galbene, roșii și roz și floricica 
cu petale incolore. Povestitorul este îmbrăcat în 
costum elegant. 

Fetițele care interpretează florile colorate poartă 
rochițe colorate și pe cap o coroniță specială cu petale 
colorate . Fetița ce interpretează floarea cu petale 
incolore este îmbrăcată în costumași verde și pe cap 
are o cordeluță simplă fără petale, după ce primește 
petalele de la fetiță, floricica își pune pe cap cordeluța 
cu petale multicolore. 

 
Sursa de inspirație în conceperea acestei 

dramatizări o constituie basmul popular „Floarea 
prieteniei”. 

 https://www.twinkl.ro/event/ziua-internationala-a-
prieteniei-2022 
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Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea 

și completarea procesului de învățare, la dezvoltarea 
înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea 
rațională și plăcută a timpului lor liber. Având un 
caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă 
relaxantă, cu însuflețire și dăruire, la astfel de activități. 
Potențialul larg al activităților extracurriculare este 
generator de căutări și soluții variate. Succesul este 
garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în 
dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te 
conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. Scopul 
activităților extrașcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât 
mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului 
pentru activități socio-culturale, facilitarea integrării în 
mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară 
în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale și 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru 
nonformal, ce permite elevilor cu dificultăți de afirmare 
în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și 
maximizeze potențialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educația curriculară 
realizată prin procesul de învățământ, ea nu epuizează 
sfera influențelor formative exercitate asupra copilului. 
Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care 
viața capătă alte aspecte decât cele din procesul de 
învățare școlară. 

Au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor 
într-un mod plăcut și util și de a-l transforma într-o 
sursă educațională. Activitățile extrașcolare au un rol 
important în cultivarea gustului pentru lectură, pentru 
carte. Elevii pot fi stimulați să citească prin vizionarea 
de piese de teatru, filme istorice, comedii, participând 
la lansări de cărți, prin dramatizarea unor opere literare 
cu diferite ocazii, prin implicarea în desfășurarea 
sezătorilor literare, a cercurilor de lectură și a 
atelierelor de scriere creativă. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – 
educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat și momentele recreative, de relaxare, atunci 
rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În legătură cu dezvoltarea creativității copiilor, 
pot fi date dascălilor următoarele îndrumări: gândirea 
creativă și învățarea din proprie inițiativă trebuie 
încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat 
de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor 
și a ideilor. Elevii trebuie să fie îndrumați să 
dobândească: o gândire independentă, nedeterminată 
de grup, toleranță față de ideile noi, capacitatea de a 
descoperi probleme noi și de a găsi modul de rezolvare 
a lor și posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de 
toate, este însă important ca profesorul însuși să fie 
creativ, pentru că numai așa poate să aducă în atenția 
elevilor săi tipuri de activități extrașcolare care să le 
stârnească interesul, curiozitatea, imaginația și dorința 
de a participa necondiționat la desfășurarea acestora.  

Experiența școlară arată că toți copiii dezvoltați 
normal, care nu prezintă afecțiuni cerebrale, pot 
îndeplini în mod satisfăcător cerințele școlare, cu 
condiția organizării judicioase a procesului de 
învățământ. Rezultatele nesatisfăcătoare care apar în 
activitatea școlară a unor elevi sunt cauzate de 
neajunsuri, de puncte slabe în programul școlar sau în 
comportamentul elevilor. 

Acțiunea complexă de formare a omului, chiar și 
în perioada de vârstă consacrată școlarității, nu se 
desfășoară în exclusivitate în cadrul activității școlare 
propriu-zise. Necesitatea realizării unei acțiuni 
continue și cuprinzătoare în vederea instruirii elevilor și 
în special pentru formarea unor abilități, impune 
extinderea acțiunii de instruire dincolo de programul 
școlar și astfel multiplicarea formelor de activitate 
instructiv- educativă extrașcolară. 

Pe lângă tehnicile de ameliorare a activității 
didactice correlate cu acțiunile de activitate diferențiată 
a elevilor, în practica școlară se folosesc și unele 
modalități de sprijin suplimentar acordate elevilor care 
întâmpină dificultăți în obținerea performanțelor 
școlare așteptate. Există diverse forme ale acestor 
activități suplimentare care se desfășoară în programul 
școlar. 

Educația este un process continuu și presupune 
în mod necesar metode și surse de dobândire a 
cunoștințelor foarte diverse.  

Activitățile extrașcolare constituie un mijloc 
eficace și totodată suficient de nuanțat de completare 
a acțiunii instructive pe care o realizează în școală.  

Activitățile extrașcolare exercită o influență 
favorizantă asupra motivațiilor școlare, ținând cont de 
caracterul facultativ, dar și de conținutul adaptat 
intereselor elevilor. Conținutul acestor activități 
reprezintă un autentic mijloc de cultivare a intereselor 
și aptitudinilor elevilor, îndreptându-i în direcția 
corespunzătoare aptitudinilor lor.  

Fată de celelate moduri de diferențiere, 
activitățile extrașcolare oferă mai multe posibilitați de 
cultivare a aptitudinilor elevilor pentru o gamă variată 
de domenii; multiplele forme de activitate și cu 
deosebire cercurile științifice, tehnice etc.  

Datorită particularitătilor organizatorice și 
metodologice pe care le reprezintă, activitățile 
extrașcolare prefigurează capacitățile cerute omului 
nevoit să se instruiască continuu prin activitate 
individuală și apt să folosească în modul cel mai plăcut 
și util, pentru el și pentru societate, timpul său liber.  

Activitățile extrașcolare antrenează un număr 
mare de elevi, ajutând la realizarea instruirii 
diferențiate. Există o multitudine de forme de 
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organizare și desfășurare a activităților extrașcolare, 
fiind definite după conținutul activităților și după forma 
de organizare. Pot avea conținut științific, tehnico-
practic, artistic, sportiv. După modul de organizare se 
prezintă în forma unor activități de masa, în cadrul unor 
colective mai mici de elevi sau individuale. 

Activitățile extrașcolare au un conținut stabilit de 
către persoanele care le conduc, cu consultarea 
elevilor înșiși. Au un caracter mai mobil și mai variat 
decât conținutul învățământului. 

Conținutul activităților extrașcolare nu este 
ordonat pe structura disciplinelor de învățământ, ci 
cuprinde cunoștințe din variate domenii, având un 
caracter pluridisciplinar și tocmai acestea trezesc 
interesul elevilor. 

În desfășurarea activității cercurilor, munca 
individuală a elevilor are un rol mai important decât în 
învățământul obișnuit. Elevii își stabilesc de multe ori 
programul de lucru, adună materialele necesare, culeg 
observații, lucrează efectiv. 

 Activitățile suplimentare, care se desfășoară în 
programul școlar, îmbracă diverse forme, ca de 
exemplu: 

• organizarea activității facultative în 
completarea programului școlar, pentru 
toți elevii; aceste activități îi vizează pe 
cei rămași în urmă la învățătură; constau 
în activități didactice la clasă, obiectivele 
lor privesc dezvoltarea intereselor și 
înclinațiile elevilor; 

• introducerea regimului școlar cu program 
prelungit, care constă în menținerea 
obligatorie a elevilor în școală, 
organizându-le timpul liber; acest 
program acordă sprijin individual celor 
care au dificultăți la învățătură; 

• organizarea unor activități de sprijin 
suplimentar numai pentru acei elevi și la 
acele discipline la care rezultatele 
obținute nu sunt satisfăcătoare. 

Față de elevii care dovedesc o capacitate de 
muncă mai scăzută, activitățile suplimentare constituie 
o soluție eficace în acțiunile de recuperare a rămânerii 
în urmă la învățătură în condițiile dozării raționale a 
eforturilor lor. Pentru elevii care întâmpină dificultăți 
este încurajarea colegială, care constă în acordarea 
unui sprijin din partea colegilor cu rezultate bune la 
învățătură. 
O modalitate cu efecte pozitive o reprezintă 
organizarea de lecții suplimentare în cadrul cărora 
elevilor slabi din clasele mari li se încredințează 
pentru ajutor elevii slabi din clasele mai mici. Învățând 
pe alții, învață ei înșiși, această manieră ajută în 
modificarea atitudinii elevilor mari față de învățătură, 
devin încrezători în forțele proprii.

 
 

 
 

Familia are nevoie de sprijin și susținere pentru 
a rezolva problemele ridicate de creșterea generațiilor 
de astăzi. Prin activitatea de parteneriat cu părinții ne 
asigurăm un sprijin în propria activitate. Învățându-i pe 
părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim 
interacțiunile și relațiile dintre părinți și copii. Prin 
cooperarea reală și comunicarea cu părinții, grădinița 
pune bazele unei unități de decizie și de acțiune între 
cei doi factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc 
la rezolvarea situațiilor- problemă, a conflictelor 
posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea copilului. 

De la venirea în grădiniță 
educatoarea întreprinde activități de cunoaștere a 
copiilor și a familiilor acestora: începe cu studierea 
dosarelor personale, chestionarelor aplicate la început 
de an. Organizează colectivul de părinți: alege 
comitetul de părinți, repartizează atribuțiile acestora, 
selectează părinții disponibili de a participa la viața 
clasei. Stabilește un program de activități cu familia: 
proiectează întâlniri individuale și colective, consultații, 

adunări ale părinților, activități extracurriculare. 
Pregătește și conduce ședințele cu părinții, 
invită diferiți specialiști, învață părinții cum să creeze și 
să completeze un portofoliul pe o temă dată. Menține 
permanent relații cu toți părinții prin intermediul 
telefonului, invitațiilor, întocmește orarul ședințelor cu 
părinții. Realizează activități de consiliere a părinților 
pe o tematică diversă.  

O condiție importantă în derularea eficientă a 
procesului instructiv-educativ din grădiniță va fi 
întotdeauna asigurarea unui raport direct proporțional 
între cei doi factori implicați în dezvoltarea la această 
vârstă: familia și grădinița. De asemenea, asigurarea 
unei comunicări de tip conexiune inversă va crea un 
durabil dialog între acești factori, cu rol de autoreglare 

IMPORTANȚA PARTENERIATULUI  

DINTRE GRĂDINIȚĂ ȘI FAMILIE PREȘCOLAR 

DIFERENȚIEREA PRIN  

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE PREȘCOLAR 

Profesor pentru învățământul preșcolar Chivu Antonia, 
 Grădinița cu P.P „Căsuța Fermecată“ 

 

Urmare din pagina4 

Profesor Sandu Guriță Mădălina Ionela 
 Grădinița cu PP „Căsuța Fermecată” Giurgiu 

 

Continuare în pagina 6 



Pagina 6 din 51                                                    Catedra 91                          Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

a procesului instructiv-educativ, în vederea unei cât 
mai bune cunoașteri și dezvoltări a personalității 
copilului preșcolar. 

 De-a lungul timpului, s-a observat că nu toate 
cadrele didactice dau importanța cuvenită comunicării 
cu părinții sau se tinde spre o comunicare unilaterală 
ori o colaborare insuficientă cu părinții copiilor din 
grupă, colaborare atât de necesară realizării unei 
continuități a educației. De aceea, ca educatoare, am 
căutat să găsesc noi modalități de realizare a 
parteneriatului cu familia. Participarea părinților la lecții 
deschise ce permit acestora să fie propriii evaluatori ai 
copilului lor și posibilitatea de a-l aprecia ținând seama 
atât de cerințele educatoarei cât și de cerințele 
colectivului din care face parte, este o altă modalitate 
de relaționare în parteneriatul cu familia. Și serbările 
ce au devenit o tradiție în grădinițe sunt o modalitate 
de colaborare cu familia.  

Participarea părinților la activități gen șezători, 
vizite, excursii, expoziții ale copiilor, concursuri pe 
diverse teme și chiar implicarea acestora în 
organizarea și desfășurarea lor, le vor permite o mai 
bună cunoaștere a particularităților propriilor copii, a 
dificultăților pe care aceștia le întâmpină în activități.  

Parteneriatul grădiniță - familie, acțiunile comune 
desfășurate, continuarea muncii educatoarei de către 
părinți, implicarea acestora în acțiunile organizate în 
grădiniță, transformarea unor deprinderi în obișnuințe, 
de această colaborare, beneficiar este copilul care 
treptat, prin modul de comportare, va scoate în 
evidență rezultatele acestui parteneriat. Parteneriatul 

grădiniță-familie se referă la construirea unor relații 
pozitive între familie și grădiniță, la o unificare a 
sistemului de valori care poate avea un efect benefic 
asupra copiilor, atunci când aceștia văd educatoarea 
sfătuindu-se cu părinții. Activitatea cu părinții ca 
parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în 
programul educativ din grădiniță, poate deveni un start 
bun pentru a crea părinților respect de sine, încredere 
în competențele lor, făcându-i mai buni, mai implicați și 
mai interesați.  

Copiii caută modele în părinții lor, iar aceștia, la 
rândul lor, vor să crească mici genii. Pentru fiecare 
părinte copilul său este întruchiparea superlativului, 
este un bulgăre de aur. El îl vede frumos, bun, deștept, 
pentru că l-a urmărit cum a crescut, cunoaște detalii 
referitoare la perioadele copilăriei mici și știe câte 
momente dificile a trecut împreună cu acesta.  

 Pentru colaborarea fructuoasă dintre cele două 
medii de educație este necesară inițierea părinților în 
probleme specifice educației și instrucției.  
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Mă numesc Crăcan Gabriela și sunt învățătoare 
titulară la Școala Primară Nr. 2, Sadina, Roata de Jos, 
Giurgiu, de 21 de ani. Experiența acumulată la catedră 
nu este niciodată suficientă, atunci când educația 
evoluează, iar noile tehnici didactice impun o 
autoinstruire sau o formare continuă a noastră, a 
cadrelor didactice. 

 Anul școlar 2019-2020 a adus atât pentru mine, cât 
și pentru alți dascăli, provocarea metodică prin care am 
învățat să transmitem și altfel elevilor cunoștințele, să 
formăm deprinderile și să perfecționăm aptitudinile. 

 Apariția pandemiei de COVID-19 a determinat 
adaptarea sistemului educațional la noua realitate, 
accentuând necesitatea investițiilor în tehnologie, 
resurse, formare, astfel încât fiecare copil să aibă 
acces la educație. În timp ce, în spitale, doctorii și 
asistentele medicale luptau în prima linie împotriva 
pandemiei de COVID-19, noi, cadrele didactice, trăiam 
o altă urgență importantă, cu consecințe, probabil, mai 

puțin vizibile imediat: cum să asigurăm continuarea 
accesului la educație pentru toți copiii.  

 În mediul rural, copiii trăiesc în condiții foarte 
diferite, de la distanțare naturală, și deci lipsă de 
conexiune în absența rutinelor de tipul mersului la 
școală, până la locuințe supraaglomerate, unde devine 
dificil să se concentreze la lecții. Iată de ce am 
considerat esențială încă de la început alternarea unei 
predări sincrone cu cea asincronă. Respectând un alt 
fel de orar, am inițiat lecțiile în mediul virtual, utilizând 
aplicatia Zoom, dar am partajat și materiale, scheme 
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ale conținuturilor ce trebuiau transmise pe platforma 
Google 
Classroom. 
Tot aici se 
realiza și un 
feed-back 
concret, elevii 
încărcându-și 
temele și 
așteptând 
rezultatele 
obținute. După 
aproape un 
semestru 
realizat în mediul on-line, pot spune că învățarea 
asincronă și sincronă se completează reciproc. 

Suspiciunile create la început au fost repede 
spulberate, când am realizat 
că cei mici sunt de fapt ”nativii 
digitali”, au experiență în 
utilizarea dispozitivelor 
digitale, au cunoștințe despre 
noutățile din domeniu și se 
descurcă mai bine în spațiul 
on-line decât majoritatea 
profesorilor. 

Din scurta experiență 
personală pe care am 
acumulat-o în cele câteva luni 
de predare în mediul on-line, 
pot concepe unele sfaturi 
pentru colegii mei, cadrele didactice care continuă 
educația la nivelul optim într-o alt fel de realitate. 

  
Recomandări pentru educația asistată digital 
1. Considerați educația digitală ca o 

oportunitate modernă și nouă, al cărei rol 
nu este doar de a înlocui contactul față în 
față, ci de a fructifica posibilități alternative 
de educație. 

2. Când sarcinile de la toate disciplinele 
vin pe o singură platformă și comunicarea 
are loc în același loc, este mai ușor să 
organizezi, să urmărești și să coordonezi 
activitățile. 

3. Dacă orarul este prestabilit și 
sarcinile/proiectele/exercițiile au un termen 
stabilit, atunci se poate planifica munca, 
învățarea, viața privată și de familie. 

4. Dacă există limitare de timp pentru 
activitățile de învățare online, copilul nu va sta toată 
ziua în fața ecranului. Limita de timp petrecut online 
trebuie să fie în concordanță cu vârsta copilului: mai 
redus pentru cei mici, mai mult timp pentru cei mai 
mari. 

5. În această situație nouă pot funcționa noi 
modalități de predare-învățare-evaluare. Acestea pot fi 
stabilite de cadre didactice din diferitele instituții. 

6. Dacă există o comunicare și o cooperare bună 
între cadrele didactice ale unei instituții se poate evita 
suprasolicitarea profesorilor și a elevilor. 

7. Cadrele didactice ar trebui să discute, de 
asemenea, cu elevii și cu părinții despre dificultățile pe 
care le presupun noile sarcini. Feedback-ul este o 
condiție necesară pentru o planificare eficientă și 
pentru a evita suprasolicitarea elevilor. 

8. Încurajați elevii și dați-le posibilitatea de a lucra 
împreună, chiar și atunci când 
distribuiți sarcini individualizate. 
Cereți ocazional un raport 
despre modul în care au rezolvat 
sarcina. 

9. În lecțiile susținute online, 
legătura dintre profesor și elev 
este mai bine întreținută. 

10.Instrucțiunile legate de 
sarcinile de lucru trebuie 
formulate cât mai simplu și clar, 
astfel încât elevul să le poată 
interpreta și singur, după 
activitățile sincron online. Să 

evităm situațiile care lasă loc unor interpretări greșite.  
11. Profesorii să colaboreze și să împărtășească 

experiențele între ei și cu elevii, care la rândul lor pot 
oferi și sfaturi utile generației mai în vârstă. 

12.În cadrul 
întâlnirilor online, 
în calitate de 
cadru didactic, 
să punem accent 
pe conversație și 
să întrebăm și 
despre starea și 

problemele 
elevilor. Să 
acordăm timp 

pentru 
conversații mai 
informale, pentru 
că în aceste 

situații speciale trebuie să ne sprijinim unul pe celălalt 
și în sens social. În cazul de față, distanța socială se 
referă doar la distanța fizică și nimic altceva. 
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 Trăim într-o eră a digitalizării, tehnologiile ocupă 

un loc tot mai important în viața cotidiană, iar 
tehnologizarea procesului educațional este 
inevitabilă. Educația s-a schimbat fundamental, mai 
ales datorită noilor tehnologii, care duc la evoluția 
directă a profesorilor, dar și a elevilor. Profesorul a 
ajuns să integreze tehnologiile și metodele de ultimă 
generație în procesul de predare - învățare - 
evaluare. Necesitatea unei digitalizări a educației s-
a resimțit în actualizarea informațiilor, susținând 
sistemul de învățământ actual. Școala online 
reprezintă în ziua de astăzi o provocare, mai ales 
acum, când suntem nevoiți să folosim resursele 
digitale.  

 În condițiile actuale de pandemie, educația 
online este o necesitate și este o oportunitate pentru 
elevii care au acces la toate informațiile pe care 
profesorul le transmite la clasă, la care se adaugă 
multitudinea de informații digitale de pe internet. 

 Învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai 
mult metodele educaționale tradiționale, ceea ce 
determină abordarea altor tehnici de predare - 
învățare, bazate pe instrumente și tehnologii 
digitale. 

 Atât elevul, dar mai ales profesorul, trebuie să fie 
pregătiți pentru schimbări, să le întâmpine cu 
entuziasm, nu cu frică și rezistență. Dacă elevii sunt 
orientați cu încredere spre schimbare, ei vor simți 
nevoia de a fi instruiți cât mai bine pentru a face față 
noilor tipuri de profesii. Eșecul în dezvoltarea 
capacității de a reacționa la schimbare poate atrage 
după sine pasivitatea, dezinteresul.  

 Profesorul trăiește el însuși într-o societate în 
schimbare, și din fericire, în prima linie a schimbării, 
astfel încât va trebui să se adapteze, să se 
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acomodeze, să învețe, să se perfecționeze 
continuu. Să fii profesor în era digitală este o 
provocare, lecțiile trebuie pregătite cu mare atenție, 
resursele educaționale trebuie alese cu grijă pentru 
a putea să îi ținem conectați pe elevi, să fie 
paticipativi, activi la ore.  

 Computerul este foarte util atât elevului cât și 
profesorului, însă folosirea acestuia trebuie realizată 
astfel încât să îmbunătățească procesul instructiv-
educativ, nu să îl îngreuneze. Calculatorul trebuie 
folosit astfel încât să urmărească achiziționarea 
unor cunoștințe și formarea unor deprinderi care să 
permită elevului să se adapteze cerințelor unei 
societăți aflată într-o permanentă evoluție. 

 Pentru a crea un mediu de învățare cât mai 
aproape de o clasă reală, avem nevoie de trei 
tipuri de resurse: 

- O platformă de interacțiune în timp real, cu 
video și text, cu elevii. Cele mai eficiente 
platforme pe care le folosesc deja profesorii – 
Zoom și Google Meet (cu sugestii de alternative, 
unde procesul de a crea o întâlnire online e similar 
și accesul e gratuit); 

- Aplicații sau platforme de colaborare online, 
care facilitează schimbul de documente, teste sau 
teme pentru acasă, între profesori și elevi și 
înregistrează o evidență a acestora, care permite 
și feedback din partea profesorului. Aici am folosit 
Google Classroom, care este un instrument 
complex pentru gestionarea unei clase virtuale. 
Sarcinile de la toate disciplinele vin pe o singură 
platformă și comunicarea se realizează în același 
loc, deci este mai ușor să urmărim și să 
coordonăm întreaga activitate; 

- Resurse și aplicații de învățare pe care le 
poate crea profesorul sau resurse deja existente 
sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și 
clipuri pe care le putem folosi atât în timpul 
lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă.  

Instrumentele și tehnologia digitală oferă 
profesorilor șansa de a împărtăși rapid informații, 
oferă bucurie copiilor, precum și numeroase 
beneficii în ceea ce privește dezvoltarea cognitivă 
a copilului. 

O platformă educațională poate fi folosită în 
paralel cu un sistem de predare clasică sau poate 
să funcționeze de sine stătător. Copiii, datorită 
interesului lor ridicat pentru ecrane, pot de 
asemenea să învețe enorm de multe lucruri prin 
platformele educaționale. 

 În concluzie, platformele virtuale de învățare pot 
oferi atât oportunitatea organizării de activități 
curente, curriculare, cât și de dezvoltarea și 
implementarea de proiecte educaționale, formale 
sau nonformale, asigurând astfel atingerea 
obiectivelor legate de integrarea educației digitale 
în activitatea de învățare. 
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 Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, 
consider de o reală importanță preocuparea cât mai 
largă a școlii pentru descoperirea și cultivarea 
potențialului creativ al elevului, în vederea formării de 
personalități creatoare, ușor adaptabile, capabile de 
a face față unor situații noi, neprevăzute. 
Creativitatea reprezintă factorul esențial al 
progresului și 
cheia rezolvării 
problemelor tot 
mai complexe 
cu care se 
confruntă 
omenirea, ea 
fiind în același 
timp o 
necesitate de 
ordin personal 
al individului, în 
vederea autorealizării și promovării eului, dar și o 
nevoie socială, care asigură supraviețuirea unui 
popor, a speciei umane în ansamblul ei. Factorul 
esențial în stimularea spiritului creator al elevului este 
cadrul didactic prin caracteristicile personalității sale, 
prin conduita sa profesională, prin atitudinile 
manifestate în clasă sau în afara ei față de 
personalitatea și comportamentul elevilor. Dascălul 
creativ asigură climatul favorabil pentru exprimarea 
ideilor proprii, încurajează gândirea divergentă. El îi 
stimulează pe copii să caute noi conexiuni între 
fenomene, să imagineze noi soluții pentru probleme 
care se pot rezolva în maniera rutinieră, să asocieze 
imagini și idei, să formuleze ipoteze îndrăznețe, 
neuzuale și să dezvolte ideile altora. 

 Un învățător creativ stăpânește arta de a pune 
întrebări, are o inteligență lingvistică specială, 
competențe de comunicare, este empatic, prietenos, 
neobosit, disponibil să-i ajute și să-i asculte pe copii. 
Fiecare act creativ începe cu o întrebare. Aceste 
întrebări trebuie să fie deschise, să aibă sens, să nu 
aibă răspunsuri predeterminate. (Ce s-ar întâmpla 
dacă…? Ce credeți despre…? Dar dacă totuși…? 
Cum s-ar mai putea…?). Este în general acceptată 
supoziția că numai cadrele didactice creative 
determină dezvoltarea creativității elevilor. Un 
pedagog creativ iese din rutinele didactice, 
diversifică solicitările, valorifică potențialul creativ al 
elevilor, creează competențe specifice. Tehnicile de 
învățare creative ar trebui să constituie o 
componentă de bază, iar atitudinile creative, o 
componentă a personalității lor care trebuie depistată 
și susținută permanent. Observăm că putem educa 
potențialul creativ al elevilor în momente foarte 
importante ale dezvoltării lor în acest sens. Elevii mici 
au multe din calitățile atribuite unei personalități 
creative: sunt curioși, atenți la tot ce se mișcă în jurul 

lor, au simț de observație, simț al umorului, sunt 
mereu în căutarea noului. Încercând să fiu cât mai 
aproape de ei am învățat să văd lumea cu ochii lor, 
am învățat multe lucruri noi și am cunoscut mai bine 
lumea fascinantă și fermecătoare a copilăriei. 

 Pentru a avea elevi creativi trebuie să ne 
străduim noi înșine să evităm rutina, să fim creativi, 
să producem ,,noul’’ în toate domeniile vieții noastre, 
fiind cunoscut rolul de formator pe care îl are cadrul 
didactic în mediul său social. Întotdeauna oamenii, în 
general, și copiii, în special, au fost atenți, sensibili la 
exemple. În acest sens putem vorbi de 
,,antrenamentul’’ la creativitate, care se poate realiza 
în toate formele de activitate cu elevii mici. 

 Munca nu exclude umorul, jocul. Cu atât mai mult 
munca creativă și în special munca școlarilor mici 
care se joacă ,,în mod foarte serios’’. Munca relaxată 
încurajează și stimulează creativitatea. S-a creat o 
adevărată știință a conducerii bazată pe zâmbet, 
empatie, încredere, relaxare, respect. Încrederea în 
sine și în parteneri, convingerea că toți suntem unici, 
speciali și importanți în echipa din care facem parte, 
eliberează aceste inhibiții și permit copiilor să 
strălucească în grupul din care fac parte. Numai 
oamenii liberi pot fi creativi. Cu cât vom cunoaște mai 
bine copiii, cu cât ei se vor cunoaște și aprecia mai 
mult, cu atât vom obține rezultate mai semnificative 
pe linia creativității și nu numai. Prin joc se pot 
debloca în modul cel mai eficient energiile creatoare. 

 Dacă acceptăm ca dascăli că avem datoria să ne 
străduim mai mult, în mod consecvent să fim creativi. 
În procesul de învățământ nu interesează ,,produsul” 
elevilor ca valoare socială - în plan psihologic - 
interesează suplețea soluției găsite pentru 
rezolvarea problemelor școlare solicitate de către 
învățător sau profesor; interesează măsura în care 
soluțiile găsite în rezolvarea problemelor - prin 
caracterul lor revelator - produc elevilor o stare de 
surpriză și în același timp o trăire intensă în plan 
afectiv”. 

 Putem și trebuie să facem mai mult în acest 
domeniu, fiind conștienți că școala trebuie să 
trezească noul din fiecare individ. Printr-un demers 
orientat cu mult tact de către învățător, se pot oferi 
nenumărate ocazii de a valorifica potențialul creativ 
al elevilor în scopul creativității gândirii, considerată 
ca fiind preocuparea de prim ordin a școlii de pe toate 
meridianele Pământului. 
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În arhicunoscuta operă epică Odiseea, 

regele țării numită Ithaca pleacă într-o călătorie 
foarte lungă și își lasă fiul, pe Telemachus, în grija 
unui slujitor pe nume Mentor. Pentru că timpul 
trecea, iar regele nu se întorcea, Mentor, slujitorul 
credincios, i-a devenit lui Telemachus tată, profesor, 
model, ghid și prieten. 

Pornind de la numele acestui slujitor și de la 
rolul îndeplinit de el pentru Telemachus, s-a 
dezvoltat termenul de mentorat, termen care 
descrie relațiile dintre un individ cu ceva mai puțină 
experiență și unul mai experimentat, dispus să 
împărtășească din dibăcia sa și celuilalt. În context 
educațional, mentoratul este o relație de colaborare 
temporară între doi profesori, bazată pe relația dintre 
un profesor mai experimentat și un novice sau un 
profesor debutant. 

În țara noastră se practică destul de puțin 
această formă de relaționare, dar ea se dezvoltă de 
la an la an, pe măsură ce se conștientizează 
importanța și beneficiile aduse de aceasta. 

 Activitatea de mentorat vine în continuarea 
stagiilor de practică pedagogică efectuate în timpul 
liceului și a studiilor universitare de licență, 
îmbogățind această experiență cu exemplul 
personal de predare și de abordare a fenomenului 
educațional. Așadar, obiectivul principal al activității 
de mentorat este acela de a promova și spori 
calitatea pregătirii cadrelor didactice debutante.  

Veniți într-un mediu școlar nou, debutanții 
trebuie să se integreze social în viața și activitatea 
școlii respective și, în egală măsură, trebuie să facă 
dovada practică a abilităților și calităților lor teoretice 
de cadre didactice. 

Un debutant în profesia didactică poate fi 
sfătuit și îndrumat în activitatea sa de către un 
mentor în baza unei relații de încredere și 
răspundere reciprocă. Mentorul oferă un suport 
profesional și personal, fiind un modelator și un 
sfătuitor pentru dezvoltarea competențelor didactice 
ale celui mentorat. De aceea, rolul său este de a 
găsi oportunități de învățare, de experimentare și 
punere în practică a noțiunilor teoretice având drept 
consecință creșterea încrederii în sine, dezvoltarea 
independenței și autonomiei, manifestarea unei 
anumite doze de maturitate educațională. Relația de 
mentorat îl ajută treptat pe debutant să fie 
independent în acțiunile sale, să fie pe zi ce trece 
mai încrezător în a-și pune în practică ideile. 
Mentorul nu îi este așadar o „cârjă” debutantului, ci 
o persoană care îi dă acestuia libertate de mișcare, 
de exprimare, fără teama de a fi admonestat. 
Treptat, tânărul devine conștient și responsabil în 
dobândirea de calități, priceperi și deprinderi 
educaționale reușind chiar să își depășească 
mentorul. 

Mentoratul presupune transmiterea a mai 
multe lucruri: a înțelepciunii, a încurajării, a timpului 
și a ascultării. A fi un mentor bun presupune cu 
necesitate a fi un bun profesor, dar a fi un profesor 
bun nu înseamnă neapărat și a fi un bun mentor. 

Activitatea de mentorat presupune 
conștientizarea punctelor tari și a punctelor slabe, 
identificarea oportunităților de dezvoltare fără a răni 
sentimentele niciuneia dintre părțile implicate. 
Mentorul nu trebuie să îl privească de sus pe 
discipol, cu superioritate, să nu îi rănească 
personalitatea, iar cel mentorat trebuie să își asume 
rolul de mentorat, să acorde timp și înțelegere, să fie 
deschis la propunerile și sfaturile primite, trecându-
le prin filtrul propriei gândiri și a propriilor decizii. 

Principalele obiective ale celui mentorat 
sunt: 
- identificarea diferitelor tipuri de lecții și a 

momentelor lecțiilor în dinamica lor; 
- cunoașterea resurselor materiale și umane ale 

școlii, a organizării și funcționării unității școlare; 
- formarea capacității de cunoaștere a trăsăturilor 

de personalitate și individuale ale elevilor; 
- formarea abilităților de comunicare și colaborare 

cu părinții elevilor; 
- formarea capacității de planificare și coordonare 

a activității didactice; 
- formarea capacității de analiză a planului cadru, 

a programei școlare, de completare a 
documentelor școlare (condica, catalogul școlar, 
fișa psihopedagogică etc), de planificare și 
proiectare a activității didactice; 

- formarea capacității de observare și evaluare a 
comportamentului școlar și social al elevilor; 

- formarea capacității de cunoaștere și identificare 
a stilurilor de învățare ale elevilor; 

- formarea abilităților de identificare și aplicare a 
metodelor și strategiilor didactice adecvate; 

- formarea capacității de identificare a unor situații 
de criză și adoptarea celor mai bune strategii de 
negociere; 
Pentru a-l putea ajuta pe discipol să își atingă 

aceste obiective, mentorul trebuie să îi asigure 
asistență pedagogică pentru proiectarea planurilor 
de lecții, a planificărilor anuale și semestriale, a 
planificărilor activităților extracurriculare sau a 
activităților de consiliere a părinților etc. Totodată 
acesta oferă modele practice și eficiente atât pentru 
activitatea didactică cât și pentru cea extradidactică, 
folosite de discipol ca surse de inspirație, nicidecum 
de copiere. Urmărind activitatea didactică și 
extradidactică a celui mentorat prin activități de 

MENTORATUL 
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interasistență și oferind permanent un feed-back 
constructiv pentru toate aspectele vieții 
profesionale, mentorul contribuie la formarea și 
dezvoltarea unui cadru didactic desăvârșit. 
 Fiind un model din punctul de vedere al 
comportamentului profesional, dar și din punct de 
vedere socio-uman, mentorul se diferențiază de 
profesorul obișnuit printr-o serie de calități. 
Profesorul mentor este o persoană complexă, care 
demonstrează stăpânirea unor cunoștințe, abilități, 
valori și aptitudini, dar mai cu seamă motivație 
pentru activitatea prestată. Motivația sa este una 
intrinsecă, dar care vizează procesul de formare al 
viitorilor profesori, având drept scop final 
îmbunătățirea calității procesului educativ. 

 Cu timpul, pe măsură ce relația de mentorat 
evoluează și profesorul debutant devine tot mai 
încrezător în forțele proprii, mai independent, 
mentorul trebuie să își schimbe abordarea și să 
pună accent pe stimularea acestuia, oferindu-i un 
spațiu tot mai larg pentru acțiune și reflecție.  
 Prin urmare, remarcând efortul sistemelor de 
învățământ din alte țări europene de dezvoltare a 
mentoratului educațional și în România se 
intensifică facilitarea tranziției viitorilor profesori 
către o activitate profesională deplină. 
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Chestionar pentru activitatea profesorului de Educație Tehnologică 
în anul școlar 2020 – 2021 

 
1. Cât de importantă, pentru viață, vi se pare disciplina Educație Tehnologică? 

a. Foarte importantă 
b. Mai puțin importantă 
c. ............................................................................................... 

2. Considerați că ați fi putut învăța cunoștințele primite la această disciplină din lecțiile de la alte 
discipline studiate? 

a. Da 
b. Nu  
c. ............................................................................................... 

3. Apreciați faptul că am realizat lecții în PPT pentru o predare-învățare ușoară? 
a. Da 
b. Nu  
c. ............................................................................................... 

4. Explicațiile mele au fost destul de clare, pentru ca voi să înțelegeți ? 
a. Da  
b. Nu  
c. .............................................................................................. 

5. Credeți că am încercat să vă educ, în sensul de a vă pregăti pentru viață, nu doar să predau 
materia conținută în programă? 

a. Da  
b. Nu 
c. ................................................................................................... 

6. Considerați că am utilizat metode care să asigure caracterul aplicativ al învățării, adică să vă 
folosească în viață cele studiate? 

a. Da  
b. Nu 
c. ................................................................................................... 

7. Considerați criteriile care stau la baza notării și evaluării ca fiind obiective? 
a. Da  
b. Nu 
c. ................................................................................................... 

8. Metodele de evaluare vi s-au părut dificile? 
a. Da  
b. Nu 
c. ................................................................................................... 

9. Apreciați faptul că mai mult de 50% din evaluare presupune abilitățile practice dobândite? 
a. Da  
b. Nu 
c. ................................................................................................... 

10. Cum ați dori să decurgă evaluarea în continuare? 
a. Prin abilități practice și referate 
b. Prin teste 
c. Prin teste însoțite de abilități practice 
d. d. ................................................................................................... 

11. Cum apreciați că am încurajat elevii să-și exprime și să-și susțină propriile idei și opinii în 
timpul lecțiilor? 

a. Ați încurajat  
b. Nu ați încurajat 
c. .................................................................................................... 

EVALUAREA PROFESORILOR DE CĂTRE ELEVI. 

CONTROVERSE - UN ADEVĂRAT SAC FĂRĂ FUND GIMNAZIAL 

Prof. ing. Mihaela ANDREI  
Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu” Giurgiu 
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12. Considerați că eu, ca profesor, sunt un model 
de urmat prin comportamentul, ideile și 
mentalitatea pe care le-am promovat? 

a. Da 
b. Nu 
c. .................................................................................................... 

13. Considerați că v-am motivat, inspirat sau ajutat atunci când ați avut nevoie sau ați solicitat 
acest lucru? 

a. Da  
b. Nu 
c. .................................................................................................... 

14. Ce fel de relație există între elevi și profesor? (strictă/deschisă/formală etc.)  
a. Este bazată pe respect reciproc, colaborare  
b. Este bazată pe frică, subordonare 
c. .................................................................................................... 

15. Cum apreciați că am respectat drepturile elevilor? 
a. Da  
b. Nu 
c. .................................................................................................... 

16. Considerați că am încurajat participarea tuturor elevilor din clasă la lecții? 
a. Da  
b. Nu 
c. .................................................................................................... 

17. Cum m-ați descrie ca profesor? 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

18. Cum m-ați descrie ca om? 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

19. Ar trebui să schimb ceva în relația cu elevii?  
a. Da 
b. Nu  
c. .................................................................................................... 

20. Sunteți mulțumit de rezultatul final / media semestrială la această disciplină? 
a. Da 
b. Nu  
c. .................................................................................................... 

 
Vă mulțumesc pentru încrederea și aprecierile acordate ! 

VACANȚĂ PLĂCUTĂ ! Să creșteți mari și frumoși ! 
 

Cu un astfel de chestionar am încheiat acest 
an școlar, dar nu numai acum, ci mai tot timpul 
carierei mele, întrucât am dorit să aflu direct de la 
beneficiarii muncii mele, satisfacția lor legată de tot 
ceea ce m-am străduit pe parcursul procesului de 
predare-învățare-evaluare. Este momentul 
adevărului, moment în care micuții mei nu sunt 
influențați de absolut nimeni, nici de colegi și nici de 
părinți și spun exact ceea ce simt. 

Fiindcă predau o materie care nu este 
inserată la examenele naționale, educația 
tehnologică este totuși cea mai prezentă în viața 
noastră ca specie superioară pe Terra. 

Materia considerată de elevi ca fiind foarte 
utilă, mă determină an de an să-i ajut și să le dezvolt 
imaginația tehnică, să le facilitez învățarea, 
folosindu-mă de o multitudine de surse 
informaționale, nu numai de manual, creând pentru 
ei lecțiile în PPT, iar cine cunoaște, previzionează 
cât de „simplu” este să realizezi un astfel de soft 
educațional. 

Este materia care-i ajută să se descurce în 
viață încă de mici. 

Sper să vă ajute chestionarul aplicat de 
mine. Vă doresc spor în toate !

EVALUAREA PROFESORILOR DE CĂTRE ELEVI. 

CONTROVERSE - UN ADEVĂRAT SAC FĂRĂ FUND GIMNAZIAL 
 

Prof. ing. Mihaela ANDREI  
Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu” Giurgiu 

 

Urmare din pagina 13 



Pagina 15 din 51                                                    Catedra 91                          Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

 
 

Sistemul educațional preuniversitar românesc este 
format dintr-un ansamblu, este un sistem de sisteme1. 
Are la baza cele 42 de rețele școlare județene care la 
rândul lor sunt alcătuite din rețele realizate la nivelul 
fiecărei Autorități Administrative Publice Locale cu 
avizul conform al Inspectoratelor Școlare Județene.  

Rețeaua școlară poate fi privită din două 
perspective: cea a rețelelor școlare constituite pe 
verticală și cea a rețelelor școlare constituite pe 
orizontală2. 

a. Rețelele școlare pe verticală sau formale se 
constituie la nivelul unui județ pe baza actelor 
normative, pe criterii legale clare, în mod special pe 
Legea Educației Nr. 1/2011. Ministerului Educației și 
Cercetării i se conectează cele 42 de rețele școlare 
aferente fiecărui județ. Fiecare Consiliu Local 
gestionează propria rețea școlară cu avizul conform al 
Inspectoratului școlar care este un serviciu 
deconcentrat 3 al MEC în teritoriu. 

În prezent, la nivel național cele 42 de rețele școlare 
funcționează cu aproximativ 200.000 de cadre 
didactice și două milioane de elevi. 

În anul școlar 2018 -2019 rețeaua școlară a 
județului Giurgiu cuprindea 63 de grădinițe, 126 de 
școli primare și gimnaziale, 9 licee, 2 școli postliceale 
sanitare, 1 Club sportiv școlar și 1 Palat al copiilor4. 

b.Rețelele școlare pe orizontală sau informale se 
constituie pe criterii comune, între școli care au același 
nivel de învățământ și care urmăresc să rezolve 
probleme specifice nivelului de școlarizare sau 
profilului în sfera cărora se oferă serviciile 
educaționale.  

Așadar, putem vorbi de rețelele școlare ale 
grădinițelor, școlilor gimnaziale sau ale liceelor cu 
mențiunea că cele mai multe se constituie în jurul celor 
din urmă. Prin rețelele școlare constituite în jurul 
liceelor de profil s-ar putea dezvolta sistemul 
educațional și s-ar răspunde cerințelor de pe piața 
muncii.  

Spre exemplu, în județul Giurgiu ar putea fi stabilite 
rețele școlare pe orizontală între cele două școli 
postliceale sanitare din Giurgiu, cerința de asistenți 
medicali fiind în creștere,atât în țară cât și în 
străinătate. S-ar putea realiza astfel de rețele și între 
Liceul Tehnologic Prundu și Liceul Tehnologic 
Călugăreni, ambele având același profil. Fiind situate 
în mediul rural, în zone agricole ar putea accesa 
fonduri prin proiecte comune și ar încadra pe piața 
muncii tineri calificați în domeniul agriculturii. 

Parteneriatele educaționale pot fi încheiate la 
nivelul organizației școlare, între organizații școlare pe 
orizontală sau pe verticală ( între școli gimnaziale sau 

 
1 Remus Chină, Reţele şi parteneriate în educaţie, Note de 

curs, pg.23 
2 Remus Chină, Reţele şi parteneriate în educaţie, Note de 

curs, pg.16-17 
3 Remus Chină, Reţele şi parteneriate în educaţie, Note de 

curs, pg.18 

între școli gimnaziale și licee), dar și între școli și 
diferite instituții, firme cu rolul de a împărți rezultatele 
pozitive, cât și eventualele aspecte care ar putea fi 
îmbunătățite pe viitor - pierderile. 

 În sistemul educațional românesc există mai 
multe tipuri de parteneriate (contractul educațional, 
parteneriatele dintre școli). Consider că perioada pe 
care tocmai am traversat-o în ultimul an demonstrează 
veridicitatea studiului făcut de IȘE în 2014 cu privire la 
necesitatea unui Parteneriat de tipul Școală-Familie-
Comunitate. Ultimul an a dovedit cât de importantă 
este comunicarea dintre cei trei factori dar și implicarea 
lor constantă în vederea obținerii rezultatelor în 
educație chiar și în condiții de criză.  

Cel mai relevant parteneriat din sistemul de 
învățământ preuniversitar este programul A doua 
șansă care se adresează adulților. Un astfel de 
program a fost gândit și aplicat cu scopul de a reduce 
cifra abandonului școlar, de a permite accesul egal la 
educație de calitate și de a facilita metode de învățare 
care să reintegreze educațional persoanele înscrise. 
Programul le oferă acestora posibilitatea de a-și 
continua studiile atât la nivelul primar, cât și la cel 
gimnazial. Partenerii din acest tip de program sunt o 
școală gimnazială acreditată și un liceu tehnologic 
acreditat pe anumite calificări. Avantajele absolvirii 
unui astfel de program sunt: ritmul alert în care se 
parcurge materia aferentă programei de studiu, 
posibilitatea absolvenților de a obține o diplomă de 
calificare eliberată în urma examenului de certificare 
organizat de către liceul partener. 

De exemplu, județul Giurgiu are o rată crescută a 
abandonului școlar din cauză mediilor sociale 
defavorizate din care fac parte elevii și de aceea din 

4 

https://isjgiurgiu.ro/jcms/attachments/article/1902/20181001%

20-%20Retea%20scolara%202018-2019.pdf  

accesat la 07.02.2021 
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2014 se implementează astfel de parteneriate în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014 – 20205: 

- „ADS 2.0 - următorul nivel în educație” ID 136158 
în cadrul căruia Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu 
este beneficiar, având ca partener Școala Gimnazială 
Nr. 10, Giurgiu – 600 de beneficiari; 

- „Educația, șansa mea pentru o viața mai bună! - 
Program de măsuri integrate de tip „A doua sansă” 
pentru tinerii NEETs” ID 135855 – 402 beneficiari din 
rândul tinerilor șomeri cu vârste între 16 și 24 de ani; 

- „Mă întorc la școală” - Program intregat de măsuri 
pentru reîntoarcerea în sistemul de învățământ a 600 
de persoane din județul Giurgiu; 

- E.C.I.S. - Educație de calitate și incluziune socială 
ID 105 099 – beneficiari 356 de copii, 40 de adulți, 112 
romi si 90 cadre didactice/personal de sprijin din școlile 
defavorizate Letca Noua, Clejani, Iepurești și 
Bulbucata; 

- Acces egal și calitativ la educație în județele 
Giurgiu și Teleorman – EDUGREAT ID 105 966. 
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea 
gradului de participare la învățământul antepreșcolar, 
preșcolar și școlar din județele Giurgiu și Teleorman 
prin aducerea și menținerea în procesul educațional 
eficient și incluziv a unui număr de 800 copii cu risc de 
abandon.  

Actele normative care reglementează acest tip de 
program sunt următoarele: OMEN nr. 4093 din 19 iunie 
2017 pentru modificarea și completarea OMECTS 
nr.5248/2011, ORDIN 5248_2011_aprobare 
metodologii A doua sansa , 
Metodologie_ADS_primar_anexa 2, Metodologia 
ADS_secundar inferior_anexa 3, Plan 
cadru_ADS_primar_FINAL_anexa 2, Plan cadru 
ADS_secundar inferior, Plan cadru ADS_secundar 
inferior_anexa 46.  

Un alt spect pe care școala românească trebuie să 
îl urmărească este procesul de benchmarking. 

 Benchmark-ul este procesul de analiză 
comparativă, este reperul de care școlile de același 
nivel trebuie să țină cont atunci când doresc să 
stabilească standarde realiste. Benchmarking-ul este 
procesul de măsurare, de analiză, de comparare a 
rezultatelor obținute de școlile incluse în rețelele de 
benchmark. 

 Din păcate la noi nu există astfel de rețele de 
benchmarking și nici un cadru legislativ în acest sens 
cu toate că ritmul accelerat în care lumea se 
transformă de la o zi la alta dar și nevoia de aliniere a 
școlilor la standardele cerute de societatea actuală ar 
impune astfel de analize comparative între școli. 

Avantajele ar fi uriașe iar în urma derulării unui 
astfel de proces în care cei mai slabi învață de la cei 
mai buni s-ar putea remedia aspectele negative ale 

 
5 

https://isjgiurgiu.ro/jcms/attachments/article/2375/20210204%

20-

%20Comunicat%20de%20presa_ISJ_%2003%20febr%20202

1_proiecte%20POCU.pdf accesat la 08.02.2021 

școlii mai slabe prin urmarea exemplelor din școala 
luată ca reper. 

O rețea de banchmarking ar putea fi implementată 
între Școala Gimnazială Nr.1 Vânătorii Mici și Școala 
Gimnazială Găiseni: ambele sunt școli gimnaziale din 
mediul rural, dar cu grade diferite de dezvoltare 
instituțională și cu rezultate diferite în rândul elevilor.  

Apariția unei astfel de rețele ar fi benefică și cred că 
s-ar putea învăța din exemplele de bună practică astfel 
încât punctele slabe și amenințările să fie reduse la 
minim. 

De exemplu, ar putea urma modelele de bune 
practici ale școlii Găiseni din sfera managementului, al 
rezultatelor elevilor la Evaluarea Națională, al formării 
continue a profesorilor sau ar putea identifica și modele 
comune de bune practici. 

Pentru implementarea unei astfel de rețele este 
nevoie de un program clar în care să se precizeze 
bencmark-urile urmărite, două sau trei cadre didactice 
bine pregătite pe acest domeniu și un negociator care 
să răspundă de fluxul informațional dintre cele două 
școli. 

Cred că la momentul actual cele mai potrivite două 
benchmark-uri care ar putea fi urmărite ar fi legate de 
promovabilitatea la Evaluarea Națională din cele două 
școli, în special la Matematică și de managementul 
organizației școlare. Ar trebui văzute calificările 
didactice din cele două școli: câți neclaficați, debutanți, 
titulari, cu grade didactice, câți sunt încurajați și 
susținuți financiar de către școală să participe la cursuri 
de formare continuă acreditate, ce experiență didactică 
au, ce abilități manageriale are directorul respectiv sau 
ce pregătire în domeniul managementului educațional 
are etc. 

Toate aceste repere s-ar reflecta în Raportul Anual 
de Evaluare Internă al fiecăreia dintre cele două școli. 

Bibliografie: 
1. Remus Chină – Rețele și Parteneriate în Educație – 

Note de curs 
2. Remus Chină – Managementul Calității în 

Învățământul Preuniversitar 
3. https://isjgiurgiu.ro/jcms/attachments/article/190

2/20181001%20-%20Retea%20scolara%202018-
2019.pdf 

4. https://isjgiurgiu.ro/jcms/attachments/article/237
5/20210204%20-
%20Comunicat%20de%20presa_ISJ_%2003%20fe
br%202021_proiecte%20POCU.pdf 

5. https://www.edu.ro/a%20doua%20sansa 

6 https://www.edu.ro/a%20doua%20sansa accesat la 
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În fiecare an, în ultima zi de sâmbătă din luna 
martie, în peste 7000 de orașe din peste 180 de țări se 
sărbătorește „Ora Pământului”. Această sărbătoare 
reprezintă o acțiune prin care, timp de o oră, se stinge 
lumina, acțiune ce are scopul de a trage un semnal de 
alarmă în ceea ce privește rezolvarea problemelor de 
mediu ale Planetei noastre. Din 2007 și până în 
prezent, Campania „Earth Hour” a devenit cea mai 
mare acțiune voluntară de mediu din toate timpurile. 

 Problemele mediului înconjurător ar trebui să fie 
preocuparea fiecărui individ, planeta Pământ este casa 
noastră, iar noi oamenii trebuie să învățăm să o 
protejăm. Elevii noștri trebuie să conștientizeze că 
problemele mediului sunt ale fiecăruia dintre noi, iar 

fiecare acțiune negativă a noastră poate să afecteze în 
mod distructiv natura. De aceea, este necesar ca în 
fiecare școală să se organizeze cât mai multe activități 
de protejare a mediului, pentru fiecare categorie de 
vârstă a elevilor, fie că vorbim de acțiuni de plantare, 
de colectare selectivă a deșeurilor, de reciclare, de 
amenajare a unor spații verzi în aer liber, de crearea 
unui „colț verde” chiar în spațiul sălii de clasă sau de 
simple activități de documentare și informare. 

 Școala Gimnazială Nr. 1 din Găiseni este una 
dintre instituțiile de învățământ care participă anual la 
celebrarea „Orei Pământului” . În fiecare an, cu o 
săptămână înainte de „Ora Pământului”, la nivelul 
fiecărei clase din cele trei școli ale comunei Găiseni, 
se desfășoară activități didactice de protejare a 

mediului, prin care elevii conștientizează impactul pe 
care îl au acțiunile distructive ale oamenilor asupra 
mediului înconjurător și implicit înțeleg cât de important 
este să se tragă un semnal de alarmă prin care și 
ceilalți oameni să afle despre pericolul distrugerii 
planetei noastre. 

 Astfel, în școlile din comună au fost prezentate 
documentare cu tema protejării mediului înconjurător, 
au fost realizare desene și afișe care îndeamnă la 
protejarea naturii și la diminuarea poluării. Cadrele 
didactice împreună cu elevii au creat diverse obiecte 
folosind materiale reciclate, au inițiat dezbaterii legate 
de măsurile de reducere a poluării, despre amprenta 
ecologică.  

 La finalul acestei săptămâni, elevii școlii, 
împreună cu toate cadrele didactice și cu membri ai 
comunității locale, și-au dat întâlnire în curtea școlii 
într-o sâmbătă seară pentru a stinge lumina, pentru a 
fi voluntari ai acțiunii „Earth Hour”. 

 În timp ce luminile au fost stinse, imaginația 
voluntarilor s-a aprins, astfel corul cadrelor didactice al 

Școlii Găiseni a fost cel care a spart gheața. Spre 
încântarea tuturor celor prezenți, cadrele didactice ale 
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școlii au interpretat mai multe piese cunoscute. Elevii 
școlii nu s-au lăsat mai prejos, astfel că și aceștia au 
început să cânte alături de dascălii lor ritmurile 
dansante, creând întocmai atmosfera de sărbătoare. 

 Pe lângă momentele muzicale, a avut loc și o 
expoziție la lumina lumânărilor, toate lucrările realizate 
de elevi în timpul săptămânii fiind expuse pentru a fi 
văzute de către ceilalți voluntari. 

 Implicarea școlii noastre în Campania Earth Hour 
reprezintă un simbol al angajamentului prin care 
dedicăm planetei noastre mai mult decât o singură oră 
pe an, prin acțiuni de mediu gândite pe termen mult 
mai lung și aplicate de fiecare cadru didactic la clasă. 

Scopul proiectului 

• Înțelegerea impactului pe care îl au 
activitățile distructive ale omului asupra 
mediului; 

• Implicarea elevilor în activități de 
conștientizare a pericolului poluării asupra 
mediului înconjurător. 

Obiectivele proiectului 

• Conștientizarea efectelor negative ale 
poluării asupra mediului și a interdependenței 
dintre om și mediu; 

• Implicarea elevilor în activități de 
protejare a mediului; 

Grup țintă 

• Elevii din învățământul primar și 
gimnazial; 

• Cadrele didactice; 

• Comunitatea locală. 
Locul desfășurării 

• Sălile de clasă 

• Curtea școlii 
Coordonator proiect: Director Mateescu Georgeta 
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(n. 14 ianuarie 1819 – d. 20 august 1872) 

Motto: 
„Și astfel Bolintineanu începu cântecul său...” 

(Mihai Eminescu, „Epigonii”) 
 

Poetul Dimitrie Bolintineanu este una dintre 
personalitățile județului Giurgiu, un scriitor care a murit 
în mizerie, singur și uitat de oamenii pentru care a 
luptat toată viața sa. 

 Alecsandri îl numește „poetul cel mai poet al 
Munteniei, omul care a vărsat pe altarul patriei toate 
comorile sufletului, inteligenței și geniului său” 
(Manuscrisele Academiei Române). 

 Ca și la alți poeți, data de naștere a lui Bolintineanu 
nu este prea sigură. În prefața volumului de poezii 
Brises d’Orient, George Marianu afirmă că acesta s-a 
născut în anul 1924, iar George Popescu în broșura sa 
Viața și opera lui Bolintineanu, zice că s-a născut în 
anul 1826. Însă în poezia intitulată „La ziua aniversală”, 
publicată în anul 1855, se află niște versuri scrise în 
anul 1845, în care spune așa: „Douăzeci și șase astăzi 
au bătut /Ani ai vieții mele ce’n dar au trecut…”.Luând 
acest amănunt, dat chiar de Bolintineanu, ca exact și 
scăzând cei „douăzeci și șase”, din anul 1845, anul 
nașterii poetului ar fi 1819. 

 Locul nașterii lui Bolintineanu este Bolintin Vale, de 
unde și-a luat și numele, numele său adevărat fiind 
Dimitrie Cosmad.Tatăl său, Enache Cosmad, era 
aromân macedonean, originar din Ohrida, iar mama 
era bolintineancă. Familia a avut trei copii, iar Dimitrie 
era cel de-al doilea. Scriitorul nu a avut o copilărie 
fericită, chiar dacă tatăl său era subprefect. Rămâne 
orfan de mic de ambii părinți și este crescut de rude 
mai avute. Își face studiile elementare în satul natal, 
apoi la școala de la Colțea și la Colegiul Sf. Sava. 
Pentru a se întreține financiar a ocupat mai multe 
posturi funcționărești. 

 Bolintineanu debuteză în revista Curier de ambe 
sexe, revistă coordonată de Ion Heliade Rădulescu, cu 
poezia O fată tânără pe patul morții, care produce o 
impresie extraordinară. Debutul său literar stă sub 
semnul romantismului. Poezia este tradusă în limba 
franceză, în limba italiană și în cea engleză. 

 Iată începutul foarte cunoscut al acestei poezii: 
 
,,Ca robul ce cântă amar în robie, 
 Cu lanțul de brațe un aer duios, 
 Ca râul ce geme de grea vijelie, 
 Pe patul de moarte eu cânt dureros. 
 

 Un crin se usucă și-n lături s-abate 
 Când ziua e rece și cerul în nori 
 Când soarele-l arde, când vântul îl bate 
 Când grindina bate torente pe flori. 

 
 
 

 
 Așa făr de veste pe zilele mele 
 O soartă amară amar a bătut, 
 Și astfel, ca crinul, de viscole rele 
 Pe patul de moarte de-odat-am căzut....” 
  
Pleacă la Paris pentru a-și continua studiile din 

postura de bursier și mai apoi publică primul său volum 
de poezii intitulat Colecție din poeziile domnului D. 
Bolintineanu. În anul 1848 va sprijini mișcarea 
pașoptistă, iar după înfrângerea revoluției este silit să 
plece în exil. Se va îndrepta spre Paris, unde își va 
continua studiile întrerupte. Petrece mai mulți ani în 
afara țării, nefiindu-i permis să se întoarcă nici la 
invitația domnitorului Grigore Ghica, pentru a prelua 
una dintre catedrele de literatură la Universitatea din 
Iași. După unsprezece ani de peregrinări prin mai 
multe locuri, se va întoarce în țară. Întors în țară, va 
continua să publice poezii, proză, impresii de călătorie. 
În paralel cu activitatea literară, îndeplinește și o 
funcție politică de seamă, este șef la Ministerul de 
Externe, Culte și Instrucțiune Publică.  

 Ca ministru al Cultelor, Bolintineanu a militat pentru 
ceea ce îi era apropiat sufletului său de poet: literatura. 
„Concepția Academiei Române se datorează lui. 
Facultățile de litere și științe sunt înființate asemenea 
tot de el și tot lui se datorează răspândirea școlilor de 
la sate și trecerea a 1000 de școli în bugetul statului, 
precum și crearea celor dintâi școli românești din 
Macedonia”, scrie N. Petrașcu. Tot sub ministeriatul lui 
Bolintineanu, în țară se publică scrierile lui Nicolae 
Bălcescu.  

 După lovitura de stat din 2 mai 1864, Bolintineanu, 
care făcuse opinie separată, este nevoit să 
demisioneze din minister. A fost pentru o vreme 
secretar în Consiliul de stat, iar după desființarea 
funcției ajunge fără niciun venit. „Strâmtorat și neștiind 
ce să facă, el se puse să scrie literatură în chip febril și 
prodigios: Scriu amarnic, zice el într-o scrisoare, pentru 
a-mi plăti datoriile. Scrisorile lui private de atunci îi 
rezumă viața într-un singur cuvânt: mizerie”, mai 
notează N. Petrașcu.  

 În anul 1866 se retrage din viața publică și până în 
anul 1872, când moare, faima sa dispare total, este 
uitat de semeni. Bolnav, trăind în sărăcie și 
singurătate, poetul este silit să-și vândă biblioteca la 
licitație. Prietenii săi, Vasile Alecsandri și Costache 
Negri, o cumpără și i-o dăruiesc. 

 În anul 1871, în luna aprilie, Bolintineanu este 
internat la Spitalul Pantelimon, unde va fi relativ bine 
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îngrijit, dar se pare că ajutorul medical a venit mult prea 
târziu. În registrul de intrare al bolnavilor găsim scris 
„Dimitrie Bolintineanu, fost ministru de Culte, intrat fără 
haine”. În ziua de 20 august moare la spital, iar pe 21 
august rămășițele sale pământești sunt depuse la 
Biserica Sf. Gheorghe-Nou din București, apoi este 
dus și înmormântat în satul natal. La ceremonia de 
înmormântare participă puțină lume. 

 Mai târziu, osemintele sale au fost scoase pentru a 
fi depuse sub soclul bustului său aflat mai la o parte în 
curtea bisericii, dar au stat câțiva ani în podul bisericii 
printre unelte și expuse rozătoarelor, în așteptarea 
inaugurării bustului. Pe marmura de pe soclul bustului 
stă scris: 

În memoria 
Poetului 
Dimitrie Bolintineanu 
Mort la anul 1872, August 20 

 

 

 
Mormântul poetului din 

curtea bisericii din orașul Bolintin Vale 
 
 

 
Monumentul a fost realizat de doi artiști, tată și fiu, 

clasici ai sculpturii românești. Karl Storck realizează 
placa portret a poetului, iar după un deceniu Carol 
Storck înalță construcția funerară, dezvelirea bustului 
având loc în anul 1888.Monumentul este amplasat în 
curtea bisericii din Bolintin Vale. 

 Un alt bust al lui Dimitrie Bolintineanu este opera 
sculptorului Mac Constantinescu (1900-1979) și a fost 
dezvelit în anul 1970.  Este realizat din bronz și este 
așezat pe un soclu de beton placat cu travertin. 
Monumentul este amplasat în curtea Liceului Teoretic 
„Dimitrie Bolintineanu”, situat în Calea Rahovei, nr. 
311, sector 5, București. 

 În semn de respect pentru personalitarea poetului, 
liceul din orașul Bolintin Vale poartă numele acestuia. 

 Dimitrie Bolintineanu a avut o activitate literară 
bogată, fiind poet, prozator și publicist, opera sa fiind 
variată. În aproape 30 de ani de activitate, a publicat 
peste 50 de volume din scrierile sale. Opera sa poetică 
cuprinde ciclurile: Legende istorice, Florile Bosforului, 
Basmele, Macedonele, Reveriile, dar cele mai 
cunoscute dintre operele sale rămân baladele și 
legendele istorice. 

 Bolintineanu are meritul de a se afla printre primii 
scriitori români care au abordat romanul, contribuind în 
mare măsură la impunerea acestei specii în literatura 
română, fiind un adevărat deschizător de drumuri. 

 Romanul „Manoil” este primul roman național cum 
se și subintitulează și prezintă, în linii mari, drumul lui 
Manoil de la onestitate, demnitate și idei umanitare, la 
decăderea morală și materială, la dispariția 
sentimentelor și ideilor ce-l însuflețeau mai înainte. 

 Manoil, tânăr boier cu înclinații literare, rămas 
orfan, își petrece viața la țară, în mijlocul familiei 
boierului N. Colescu. Spre deosebire de mulți tineri de 
categoria sa, are o purtare demnă, neconsimțind la 
multe din practicile protipendadei boierești. Își propune 
să o ajute pe Tudora, o tânără țărancă silită de un alt 
boier să-și vândă onoarea de fată pentru a-și salva 
tatăl întemnițat, vorbește cu entuziasm despre 
literatura națională, dorește o legătură de iubire bazată 
pe cinste și sinceritate. Dezamăgit de nerealizarea 
acestei din urmă dorințe, pleacă la Paris. Când se 
reîntoarce însă, după doi ani, este complet schimbat, 
corupt, dezechilibrat. Își petrece viața în desfrâu și 
jocuri de cărți, iar în cele din urmă ajunge pe drumuri. 
Este arestat sub acuzația de crimă, dar este salvat de 
Zoe, o tânără care îl iubea de pe timpul când era un 
om cinstit și demn. Aceasta reușește să-l aducă la 
viața de dinainte, prin căsătorie. 
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 Manoil este romanul întemeierii unei familii. Eroul 
parcurge un drum inițiatic până la adevărata 
maturizare. Căderea și înălțarea vine prin femeie. 

 Romanul „Manoil”, de Dimitrie Bolintineanu, 
rămâne prima încercare notabilă de roman românesc, 
atrăgând și astăzi interesul cititorului prin problematica 
sa și prin contribuția la dezvoltarea literaturii române 
din veacul al XIX-lea. 

 D. Bolintineanu a fost un mare poet, o personalitate 
culturală importantă, care a lăsat moștenire o operă 
extrem de vastă, ce se remarcă mai ales prin 
transmiterea obiceiurilor, a tradițiilor și a basmelor și 
povestirilor românești vechi, dar și un mare patriot. Iată 
ce spunea poetul despre țara lui: 
 
 

 
„Viitor de aur țara noastră are 
Și prevăz prin secoli a ei înălțare. 
Însă mai-nainte trebuie să știm 
Pentru ea cu toții martiri să murim”. 

 
BIBLIOGRAFIE 
1. N. PĂTRAȘCU, Dimitrie Bolintineanu, Tipografia 
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la-malu-spart/; 
3.https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Bolintineanu
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Ne aflăm într-un mare magazin și avem mai multe 
oferte. Multe produse se vând la set sau ambalate în cantități 
diferite. Deoarece vrem să cumpărăm cele mai ieftine 
produse avem nevoie de mici calcule. 
Exemplu: 

Creioane: oferta 1: set de 4 buc. cu 3 lei; oferta 2: set de 10 bucăți cu 9 lei. 
Analizăm oferta 1: 3 lei: 4=0,75 lei pentru 1 buc. 
Analizăm oferta 2: 9 lei: 10=0,90 lei pentru 1 buc. 

Răspuns: aleg oferta 1, pentru că 0,750,90. 
 
Procedați asemănător pentru cazurile de mai jos! 

  

 

  

Activitate practică – FIȘĂ DE LUCRU 

„LA CUMPĂRĂTURI” (Anexa 1) 

Clasa a V-a GIMNAZIAL 

ULEI 
Oferta 1: 4 litri la 26 lei 
Oferta 2: 5 litri la 27 lei 

Alegem oferta ......... 

IAURT 
Oferta 1: 8 cutii la 11lei 
Oferta 2: 6 cutii la 8 lei 

Alegem oferta ......... 
 

NAPOLITANE 
Oferta 1: 5 pachete la 9 lei 
Oferta 2: 6 pachete la 11 lei 

Alegem oferta ......... 

ZAHĂR 
Oferta 1: 4 kg la 7 lei 
Oferta 2: 5 kg la 9 lei 

Alegem oferta ......... 

SĂPUN 
Oferta 1: 4 buc. la 10 lei 
Oferta 2: 5 buc. la 12 lei 

Alegem oferta ......... 
 

CAIETE 
Oferta 1: 8 buc. la 35 lei 
Oferta 2: 5 buc. la 32 lei 

Alegem oferta ......... 
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Operații cu fracții zecimale – fișă de lucru (Anexa 2) 
 
Clasa a V-a 
 

1. O sesiune de calificări pentru un circuit de Formula 1 
măsoară 85 km și se desfășoară în 4 tururi. Câți km are un tur?  

2. Din 8 metri de material se pot confecționa 5 fuste. Sunt suficienți 12 metri de material pentru 
confecționarea a 8 fuste? 

3. 9 kg de portocale sunt repartizate în mod egal în 5 pungi.  
a) Cât cântărește o pungă? 
b) Dacă o pungă costă 5,4 lei, care este prețul unui kilogram de portocale? 

4. Efectuați: 
a) 18:4 b) 324:5 c) 23:2 d) 45:4 e) 54:12 f) 67:5 g) 45:18 h) 123:8 

 
i) 20,6 + 1,9 - 8:5 j) 8,85 – 2,91 + 0,32 k) 324 : 5  
l)  18,25 : 10  
m) 2,3² ∙ 0,12:100  

  
5. Transformați în fracții ordinare: 2,3; 9,45; 0,07. 

 

6. Transformați în fracții zecimale: 
2

5
, 
13

2
, 
32

25
. 

** 
7. Calculați: 

a) 7,8 ∙ 2 + 9,6 ∙ 3,2  

b) 123,23 – 3,4² : 3,4 – 12,57  

c) [12,4 + 0,5 ∙ (147,8 – 1,25 ∙ 100)] ∙ 10 – 13,41  

d) 11 ∙ (48 – 12 ∙ 3,4) +5 ∙ [ 19 + 4 ∙ (8,3 - 5,4)] -20,3  

e)  (189,27 – 31,4) ∙ (205,179 – 195,179) + (81,4 –72,2)²  
*** 
8. Efectuați : 

a) 2,5² + 3,8 ∙ 8  
b)  29: 4 + 12 ∙ 3,6 – 0,5²  
c)364 : 1000 + 25 : 100 + 15 : 4  
e) (1,1² + 1,2² - 1,3²) ∙ 4 + 25:8 

 
9. Mihai cumpără din piață 2,5 kg cartofi și 1,5 kg de ceapă. Știind că 1 kg de cartofi costă 1,4 lei, iar 1 kg 

de ceapă costă 1,2 lei, calculați ce rest i-a rămas lui Mihai, știind că a avut la el o bancnotă de 5 lei și 
două bancnote de 1 leu. 

10. Un elev cumpără 4 caiete și 3 pixuri. Un caiet costă 2,4 lei, iar un pix 1,8 lei. Cu aceeași sumă elevul 
poate cumpăra 4 creioane colorate. Care este prețul unui creion colorat? 

11. Elena merge la cofetărie și cere 0,25 kg de fursecuri a 12 lei kilogramul, 0,5 kg de bomboane a 14 lei 
kilogramul și un tort care cântărește 1,6 kg a 20 lei kilogramul. Ce rest primește la o bancnotă de 50 lei? 
Mai poate cumpăra 0,25 kg de paleuri a 30 lei kilogramul? 

12. 9 kg de portocale sunt repartizate în mod egal în 5 pungi.  
a) Cât cântărește o pungă? 
b) Dacă o pungă costă 5,4 lei, care este prețul unui kilogram de portocale? 

13. Un aranjament floral conține 15 garoafe, 7 trandafiri, 9 lalele, 10 crizanteme. Prețul unei garoafe este de 
0,8 lei, un trandafir costă 2,5 lei, firul de lalea costă 1,5 lei, iar o crizantemă are prețul 1,2 lei. Câte astfel 
de aranjamente florale se pot face cu 220 lei? 

14. Pe o suprafață de teren sunt cultivate 15 fire de roșii. Dacă o plantă produce 1,2 kg de roșii, iar un 
kilogram de roșii costă 4,5 lei, cât ar încasa cultivatorul dacă ar vinde roșiile? 
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Apartenența școlii la un mediu defavorizat 
aduce ca prim efect creșterea ratei abandonului școlar. 
De aceea, un rol hotărâtor în reușita demersului 
didactic îl are creșterea atractivității pe care școala o 
are asupra elevilor. Pentru a-i atrage pe elevi să învețe, 
să studieze cu drag matematica și să conștientizeze 
importanța frecventării cursurilor, un profesor are la 
dispoziție o multitudine de metode, printre care și cele 
digitale interactive.  

În cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1, Roata de Jos, 
am experimentat de-a lungul timpului impactul pe care 
îl are asupra parcursului școlar implicarea elevilor în 
realizarea de proiecte digitale și participarea la 
concursuri online. În anul școlar 2019-2020, elevii 
școlii au realizat site-ul elevilor, constituit ca o colecție 
de aplicații interactive la diverse materii create de elevi 
ai școlii noastre pe platformele learningapps.com și 
worldwall.net. Aplicațiile propuse de elevi au fost 
verificate de cadrele didactice înainte de a fi încărcate 
pe site. Atât implementarea acestui site cât și 
administrarea lui au reprezentat o provocare pentru 
elevii noștri care au devenit mai implicați și mai 
responsabili. Munca lor a fost pe deplin recompensată, 
când proiectul a câștigat locul I la Concursul Național 
Digitaliada. Site-ul a continuat să existe și astăzi, 
generațiile de elevi care termină ciclul gimnazial 
lăsându-l moștenire colegilor mai mici.  
https://mateidragos516.wixsite.com/elevroatadejos 

 
Provocarea de a realiza materiale digitale ce 

pot fi folosite în cadrul orelor de matematică a continuat 
și în anul școlar 2020-2021. O echipă formată din 2 
elevi ai claselor a VIII-a, Tudorache Alexandru și 
Crăcan Maria Sabina, a participat la Competiția 
Națională „Învață să programezi cu Alice”, realizând o 
aplicație în limbajul de programare Alice care poate fi 
folosită ca metodă de evaluare în cadrul unității de 
învățare „Relații metrice în triunghiul dreptunghic”. 
Personajul pricipal, Bruth, străbate un templu în junglă 
pentru a găsi o comoară păzită de un dragon mitic. 
Până la destinație trece printr-o serie de provocări, 
întrebări din capitolul respective, puse de personaje 

întruchipate de animalele din junglă. Întrebările au 
nivele diferite de dificultate, sunt itemi cu alegere duală 
(adevărat sau fals), itemi cu răspuns scurt, în care 
elevul trebuie să introducă răspunsul corect într-o 
casetă de text și itemi în care trebuie aleasă varianta 
corectă de răspuns din mai multe variante posibile. 
Fiecare personaj are animații, mesaje care apar pe 
ecran, dar și o voce care să redea mesajele. Întrebările 
sunt însoțite de răspunsuri (corect sau greșit), iar la 
sfârșitul aplicației, „comoara dragonului” reprezintă 
soluțiile problemelor date. 

 În cadrul concursului, echipa noastră a 
câștigat locul al II-lea, la secțiunea gimnaziu, elevii 
noștri fiind foarte mândri de performanța atinsă. 
https://blog.adfaber.org/iata-cine-sunt-castigatorii-
competitiei-nationale-invata-sa-programezi-cu-alice-
2021/ 

 
În ultimii ani școlari presiunea impusă de școala 

online a determinat o creștere a interesului profesorilor 
și elevilor față de folosirea și realizarea de materiale 
digitale. Un alt concurs de profil, la care școala noastră 
a participat, a fost Concursul Național Microsoft Office 
pentru Educație, anul acesta clasându-ne pe 
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locul al II-lea la secțiunea Gimnaziu, cu proiectul 
„Teorema lui Pitagora”. 
https://concursoffice.eduapps.ro/ 
https://drive.google.com/file/d/1pK4GjiFFnA69CxCt61
Ci34Rb2O9eX-t7/view 
 

 
 

În concluzie, atât utilizarea materialelor digitale 
interactive în cadrul orelor de curs, cât și realizarea 
acestora, constituie metode de succes în atragerea și 
implicarea elevilor în studiul matematicii. În această 

perioadă de pandemie și școală online experimentăm 
metode noi de predare și descoperim deseori, cu 
plăcută surprindere, că „punem o cărămidă” la bazele 

școlii moderne, adaptându-ne tot mai mult generației 
actuale de copii nativi digitali. 

 
 

 
 

 

 
 

LIVRESQ este o platformă integrată pentru 
realizarea, publicarea, editarea, consultarea și 
gestiunea online a lecțiilor interactive, a manualelor 
digitale și a cursurilor eLearning. Platforma poate fi 
utilizată pentru realizarea lecțiilor digitale interactive 
care pot fi apoi vizualizate folosind orice browser, fără 
a fi necesar un cont LIVRESQ. Caracterul interactiv al 
lecțiilor este dat de inserarea imaginilor, clipurilor video 
și audio, chestionarelor, animațiilor, testelor etc. 
Momentan Biblioteca LIVRESQ găzduiește peste 3800 
de materiale gratuite create de profesori din țara 
noastră, dar și din Republica Moldova, dintre care 178 
sunt lecții de geografie. 

 

Așadar, putem fie utiliza lecții interactive create 
de alți profesori, fie putem crea chiar noi propriile lecții. 
Pentru a utiliza lecții deja create este suficient să 
deschidem Biblioteca platformei și să accesăm lecția 
dorită. 
https://library.livresq.com/browse/public&tags=32 

Pentru a crea propriile lecții avem nevoie de 
autentificare pe platformă prin crearea unui cont nou 
sau prin autentificare cu Google. După autentificare 
deschidem secțiunea de Editor a platformei: 
https://author.livresq.com/ Aici putem începe 
realizarea proiectului.  

Pentru acest lucru putem inițializa un proiect nou 
sau putem folosi un template dintre cele puse la 
dipoziție de platformă. 

Pe tot parcursul realizării lecției platforma oferă 
indicații pentru a facilita procesul de construcție a 
lecției.  
  

UTILIZAREA PLATFORMEI LIVRESQ  

ÎN REALIZAREA LECȚIILOR INTERACTIVE DE GEOGRAFIE 

GIMNAZIAL 
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Partea spectaculoasă a lecției o reprezintă 
posibilitatea inserării de elemente interactive: 

• Liste  

 
• Aplicații practice 

 
• Clipuri video YouTube 

 
• Chestionare 

 

Realizarea lecțiilor interactive pe platforma 
LIVRESQ necesită o bună documentare în prealabil. În 
cazul în care cadrul didactic întâmpină probleme în 
construirea lecției, acesta poate participa la cursurile 
de formare sau la webinariile organizate periodic de 
administratorii platformei. De asemenea există 
numeroase tutoriale pe YouTube care pot explica 
aspecte ale lucrului pe platformă. Rezultatele sunt însă 
pe măsura strădaniei, elevii fiind foarte încântați și 
receptivi la interacțiunea cu o lecție de geografie 
realizată astfel. LIVRESQ reprezintă o alternativă 
pentru profesorii care doresc să le prezinte elevilor 
informații suplimentare într-un format prietenos, 
interactiv. Lecțiile rezultate din LIVRESQ pot fi 
descărcate pentru a fi folosite offline sau pot fi 
partajate pe internet foarte ușor, prin Biblioteca 
LIVRESQ, copiii putând avea acces la ele de pe 
orice tip de dispozitiv smart (telefon, tabletă, PC). 

 
Bibliografie: 
1. https://www.elearning.ro/livresq-este-

prima-solutie-romaneasca-de-elearning-
conectata-la-clasaviitorului-ro-platforma-
recomandata-de-ministerul-educatiei-si-
cercetarii 

2. https://livresq.com/ro/ 
3. https://start-up.ro/editorul-de-lectii-livresq-

peste-300-000-de-accesari-lunare/ 

 
 

 
 

 
  

CATEDRA 
Revistă editată de Casa Corpului Didactic Giurgiu 

Adresa redacţiei : Giurgiu,  
Str. Dr. Ion Munteanu, nr. 3;  

Tel./Fax. 0246/212638 
 

Colegiul de redacţie: 
prof. Adelina-Veronica SÎRBU - Inspector Şcolar General; prof. Leontina-Letiția IANCU - director;  
prof. Nina-Cristiana GUȘĂ, prof. Carmen PĂRPĂLEA, bibliotecar Mădălina Petronela TOMA COJOCARU 
Mihai-Marius DĂNCESCU - informatician 

 
     Întrunirea Colegiului de redacţie se desfăşoară în ultima zi de vineri a 

fiecărei luni, la orele 10.00. 

     Condiţiile de publicare a articolelor sunt publicate pe site la adresa: 

www.ccgiurgiu.ro/documente 

 
Editura: CATEDRA 

ISSN: 1582-3091 

Ionică STEMATE 
Școala Gimnazială Nr. 1 Roata de Jos 

 

Urmare din pagina 24 

UTILIZAREA PLATFORMEI LIVRESQ  

ÎN REALIZAREA LECȚIILOR INTERACTIVE DE GEOGRAFIE 

GIMNAZIAL 

https://www.elearning.ro/livresq-este-prima-solutie-romaneasca-de-elearning-conectata-la-clasaviitorului-ro-platforma-recomandata-de-ministerul-educatiei-si-cercetarii
https://www.elearning.ro/livresq-este-prima-solutie-romaneasca-de-elearning-conectata-la-clasaviitorului-ro-platforma-recomandata-de-ministerul-educatiei-si-cercetarii
https://www.elearning.ro/livresq-este-prima-solutie-romaneasca-de-elearning-conectata-la-clasaviitorului-ro-platforma-recomandata-de-ministerul-educatiei-si-cercetarii
https://www.elearning.ro/livresq-este-prima-solutie-romaneasca-de-elearning-conectata-la-clasaviitorului-ro-platforma-recomandata-de-ministerul-educatiei-si-cercetarii
https://www.elearning.ro/livresq-este-prima-solutie-romaneasca-de-elearning-conectata-la-clasaviitorului-ro-platforma-recomandata-de-ministerul-educatiei-si-cercetarii
https://livresq.com/ro/
https://start-up.ro/editorul-de-lectii-livresq-peste-300-000-de-accesari-lunare/
https://start-up.ro/editorul-de-lectii-livresq-peste-300-000-de-accesari-lunare/


Pagina 26 din 51                                                    Catedra 91                          Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

 
Motto: „O școală în care profesorul nu învăță și el e o absurditate” 

Constantin Noica „Jurnal filozofic 
 

Lucrarea de față își propune să ofere modalități 
concrete de învățare a Istoriei pe baza noii programe 
școlare pentru clasa a V-a. În acest sens, am proiectat 
un demers didactic în care să utilizăm metode pe baza 
unor surse istorice.  

 Ca element de noutate, noua programă de Istorie 
propune ideea călătoriei, iar pentru clasa a V-a 
„Călătoria prin lumea contemporană”. Această 
abordare ne permite să descoperim civilizația umană 
sub toate aspectele ei. Deși realizăm doar o călătorie 
imaginară în timp și spațiu, impactul acesteia este 
inedit. Reușim să pătrundem „într-un laborator științific” 
al Istoriei, să ne conectăm în timp și spațiu prin 
intermediul surselor istorice, să reconstituim trecutul, 
să învățăm prin descoperire, să stimulăm interesul 
elevului de astăzi, al cetățeanului de mâine, să formăm 
deprinderi de muncă intelectuală, atitudini, valori și să 
dezvoltăm motivația intrinsecă pentru învățare.  

 Domeniul de conținut pentru care am optat este: 
„Orientul Antic”. Am propus pentru conținutul „Mediul 
natural și viața cotidiană: locuința, hrana, familia, 
așezările, economia, practici sociale, credința”. Atenția 
s-a îndreptat asupra agriculturii și alimentației. Am 
utilizat metode variate precum: Jocul de rol, Diagrama 
Venn, SINEG, lucrul cu textul istoric.  

Am utilizat activitatea atât frontal, cât și pe grupe de 
lucru.  

 
Mediul natural și viața cotidiană  
Practicarea Agriculturii 
 „(…) Ținutul asirienilor are parte de ploaie puțină. 
Această cantitate mică de apă ajută doar ca grâul să 
prindă rădăcini. Odată răsărit, grâul crește datorită 
apei din fluviu, care, udându-l, face holda să crească.  
 Lucrurile nu se petrec la fel ca în Egipt, unde fluviul 
se revarsă el însuși pe câmpuri. Irigația însă o aduce, 
cu ajutorul unor cumpene, căci întregul ținut al 
Babiloniei, ca și Egiptul, este străbătut de canale. Pe 
cel mai mare dintre aceste canale, îndreptat spre 
miazăzi, pot naviga corăbii, pornind de la Eufrat, el 
ajunge la un alt fluviu, Tigrul, pe ale cărui maluri a fost 
construită cetatea Ninivei.  
 Dintre toate țările pe care le cunoaștem, acest ținut 
este cu mult mai roditor în ceea ce privește plantele 
zeiței Demeter, căci aici oamenii măcar nu încearcă să 
cultive arbori ca smochinul, vița de vie, măslinul. Dar 
cerealele cresc minunat aici și într-o atât de mare 
măsură, încât la un bob rodesc până la două sute și 
când este o recoltă îmbelșugată, se ajunge până la trei 
sute.  
 Aici, frunzele grâului și ale orzului ușor ajung să aibă 
o lățime de patru degete. Cu toate că aș putea s-o fac, 
nu voi aminti de mărimea meiului și a susanului, înalți 

ca niște arbuști, căci îmi dau bine seama că oamenii 
care nu au călătorit în Babilonia au să primească cu 
neîncredere cele spuse aici despre grâne. 
 Babilonienii, care nu se folosesc de uleiul de 
măsline, ci scot ulei din susan, în toată câmpia lor, 
plantează curmale, care rodesc în cea mai mare parte. 
Din fructul curmalului pregătesc pâine, vin și miere.” 
(Herodot, Istorii, apud Doru Dumitrescu, Mihai Manea, 
Mirela Popescu, „Culegere de surse istorice. 
Antichitatea. Lumea medievală”, Editura Nomina, 
București, 2011, p.21) 
 
 Sarcina de lucru. Pe baza lecturii textului 
completează Diagrama Venn 

 
 

 Am utilizat așadar, atât sursa istorică cât și 
metoda diagramei Venn. Pe baza lecturii, elevii au 
putut să afle modul în care se practica agricultura în 
Egipt și în Mesopotamia. Elevii au putut participa în 
mod direct la aflarea informației științifice care e 
prezentată de sursa istorică scrisă. 
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PE BAZA SURSELOR ISTORICE GIMNAZIAL 

Prof. Aurelia ȚINTEA  
Școala Gimnazială Nr.1, Adunații Copăceni 

 

Continuare în pagina 27 



Pagina 27 din 51                                                    Catedra 91                          Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

 Am utilizat activități de învățare pe baza surselor 
istorice, fapt care a permis elevului să pătrundă în 
„laboratorul științific al istoriei”, să participe la 
construirea adevărului istoric, să facă o călătorie în 
timp și spațiu pe baza surselor istorice. Elevii au aflat 
informațiile pe baza unui efort propriu, în urma lecturii 
critice a surselor istorice.  

 
Am optat să utilizez jocurile didactice integrate în 

activitatea de predare - învățare - evaluare în vederea 
prevenirii monotoniei și plictiselii, dar mai ales din 
dorința de a aduce varietate și veselie. 

Este o certitudine că prin latura lor distractivă, 
jocurile contribuie la dezvoltarea spiritului inventiv și 
creativ, al gândirii și imaginației, a interesului pentru 
lărgirea culturii istorice, la cercetarea istorică. 

Jocul didactic este o metodă de predare - învățare - 
evaluare bazată pe acțiune și simulare. Jocul este o 
activitate umană urmărită prin ea însăși, fără un scop 
material sau util vizibil, desfășurată după reguli 
benevol acceptate, activitate care generează emoții 
pozitive și satisface nevoia de plăcere și destindere a 
individului. 

Am utilizat și metoda SINELG. Elevii au primit o fișă 
de lucru pe baza unei surse istorice și a metodei 
precizate anterior. În urma lecturii critice a textului, 
elevii pot identifica alimentația oamenilor din Orientul 
Antic. 

 

 
 Prin utilizarea acestor metode am dezvoltat la elevi 
imaginația, rapiditatea, memoria și profunzimea 
gândirii, spiritul de observație și mai multe trăsături 
intelectuale care vor contribui la însușirea corectă a 
noțiunilor de istorie. 

 Modalitățile active pe care le-am utilizat 
contribuie la îmbogățirea, fixarea, sistematizarea, 
aprofundarea și evaluarea cunoștințelor și 
deprinderilor elevilor.  

 Prin acest demers didactic e antrenată toată 
clasa la asimilarea cunoștințelor prin forțe proprii, elevii 
participând activ și efectiv la procesul de învățare ca 
protagoniști și nu ca spectatori. 

 Prin această abordare a istoriei, elevii învață cu 
plăcere, cei timizi devin volubili, activi, mai curajoși, 
capătă încredere în capacitățile lor, învață să-și 
subordoneze interesele personale în fața intereselor 
grupului. 
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În ce fel influențează studiul unui instrument 
muzical atitudinea față de școală a elevilor, în ce 
măsură muzica are un impact asupra organismului 
uman? Obiectivul principal al lucrării de față este 
aprofundarea faptului că studiul unui instrument 
muzical influențează semnificativ atitudinea față de 
școală a elevilor, atitudinea față de profesori și colegi, 
față de ținte și obiective, comparativ cu cei care nu 
studiază un instrument, pornind de la premisele 
cunoscute că muzica are un impact puternic asupra 
organismului uman, asupra personalității, a 
intelectului, în relațiile interpersonale și în învățare. 

Există o diferență semnificativă în atitudinea 
față de școală a elevilor care studiază un instrument 
muzical, față de cei care nu studiază? 

Muzica influențează activitatea creierului, 
modelează și rafinează procese psihice cognitive, 
afective și volitive, dezvoltă suplețea gândirii, 
creativitatea artistică, stimulează imaginația și 
afectivitatea. Ea are un impact semnificativ asupra 
dezvoltării intelectuale și asupra personalității. 

Copiii care cresc într-un mediu propice 
dezvoltării muzicale, manifestă autocontrol, stimă de 
sine înaltă, deschidere spre cunoaștere, echilibru 
emoțional, spiritual, fizic și intelectual mai pregnanat. 

Manifestare a frumosului artistic, muzica a fost 
considerată dintotdeauna un mijloc esențial de 
cultivare spirituală a omului, de desăvârșire a unei 
personalități echilibrate, armonioase, însoțind omul în 
viața sa intimă, religioasă, morală, civică sau socială, 
influențând stima de sine și aspirațiile lui, putând 
îmbunătăți comportamentul și folosirea înțeleaptă a 
timpului, limbajul și abilitățile cognitive și sociale. 

Muzica este artă, știință și limbaj. Ea creează și 
transmite stări afective, exprimă atitudini, gânduri și 
sentimente cu ajutorul sunetelor combinate într-un 
mod specific, este „o plăsmuire a fanteziei creatoare a 
compozitorului, dublată de cea a interpretului și chiar a 
ascultătorului”, cum afirmă Verdeau-Pailles, este acea 
„arhitectură sonoră” complexă care trece dincolo de 
melodie, ritm, armonie, intensitate, tempo sau culoare 
timbrală, o desfășurare, o curgere de sunete a căror 
îmbinare constituie melodia, fenomenul sincretic ce la 
vechii greci cuprindea dansul, teatrul și poezia, „este 
magie pură, este un minunat dar oferit umanității”, cum 
afirma Annie Lennox.  

Impactul muzicii asupra creierului. 
Neurologii au făcut mari progrese în înțelegerea felului 
cum lucrează creierul uman, monitorizându-l în timp 
real, demonstrând că muzica nu are un singur centru 
în creier, ci implică numeroase rețele distribuite în toate 
subsistemele neuronale, cum declară Daniel Levitin, 
Olivier Sacks, Ioan-Bradu Iamandescu sau Collins. 
Muzica creează dispoziții precum: bucurie, tandrețe, 
seninătate, neliniște sau tristețe, fericire, frustrare, 

entuziasm, nostalgie, melancolie, mânie sau 
încântare. 

Impactul muzicii asupra fetușilor și a nou-
născuților. Studii de specialitate au demonstrat că 
sunetul are rădăcini în cele mai intime și mai timpurii 
experiențe ale omului. Clements a demonstrat că 
fetușii manifestă preferință pentru muzica lui Mozart, 
Vivaldi, Telemann și Händel, iar J. Feijoo și Busnel, 
postulează necesitatea ca fetușii să fie supuși 
sistematic unor audiții muzicale cu același tip de 
partituri preclasice, pentru stimularea dezvoltării 
creierului și, implicit, pentru creșterea coeficientului de 
inteligență, pentru performanțe de comunicare și 
sociale, de edificare mai rapidă a gândirii logice, ca și 
de stimulare a întregii dezvoltări psihomotorii. Un făt 
înconjurat de lichidul amniotic reacționează la auzul 
muzicii clasice începând cu vârsta de 5 luni. După 
naștere, copiii care au ascultat muzică se dezvoltă mai 
repede, învață să vorbească mai devreme, sunt mai 
calmi, mai veseli, mediul auditivintrauterin jucând un 
rol cheie în modelarea ulterioară.  

Impactul muzicii asupra copiilor cu nevoi 
speciale. S-a demonstrat faptul că muzica poate avea 
efecte pozitive asupra competențelor de comunicare 
ale copiilor cu tulburări de întârziere în dezvoltare, 
aceștia dobândind o memorie care le mărește atât 
abilitățile cognitive cât și competențele de comunicare, 
limbajul, reactivitatea emoțională și concentrarea 
atenției copiilor cu tulburare de spectru autist, a elevilor 
cu tulburări emoționale sau a celor cu psihopatologii. 

Impactul muzicii asupra organismului 
uman. Muzica are efecte benefice asupra 
organismului uman, contribuind la reglarea circulației 
sanguine, a tensiunii arteriale, a metabolismului, la o 
bună respirație și digestie, la aerisirea creierului, 
funcția ei psihologică fiind strâns legată de cea 
fiziologică și anatomică, extinzându-se asupra unor 
procese psihice complexe și servind ca element 
terapeutic. Muzica deține o energie proprie. Ea se 
situează într-un registru al gândirii complet autonom, 
chiar dacă menține o vie legătură cu toate procesele 
psihice, fiind un element de comunicare interumană, 
care deschide și cimentează comunicarea. Ea 
reprezintă o cale de comunicare directă, infraverbală 
(vorbind fără cuvinte). Poate promova sănătatea 
mintală și funcționarea acesteia, în ceea ce privește 
atât dezvoltarea cognitivă a copiilor prematuri, 
stabilirea identității și bunăstării emoționale la 
adolescenți, cât și dezvoltarea funcțiilor creierului la 
adulți și declinul cognitiv la pacienții cu demență. Într-
un studiu la care au participat 200 de studenți 
malayezieni reprezentând trei etnii majore, în urma 

IMPACTUL MUZICII ȘI AL STUDIULUI LA UN INSTRUMENT  

MUZICAL, ASUPRA COPIILOR GIMNAZIAL 

Prof. Cristina Cătălina TUDORIE  
Școala Gimnazială de Artă „Victor Karpis”, Giurgiu 
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răspunsurilor date la chestionare, dar și a 
experimentului, s-a constatat că ascultarea muzicii 
clasice în timpul învățării are beneficii majore. Astfel, 
47% dintre participanții la cercetare, consideră că 
muzica îi ajută să se concentreze în timp ce studiază, 
29% susțin că muzica le menține mintea calmă, iar 
17% au declarat că muzica ar împiedica somnolența. 

Influența muzicii în dezvoltarea 
personalității. Funcția comunicativă a muzicii se 
întregește cu cea expresivă, cognitivă, estetică și 
educativă, oferind căi multiple de modelare a ființei 
umane, cu influențe benefice asupra psihicului dar și a 
întregului organism uman. A fost îmbunătățit 
autocontrolul, iar nivelul de comportament agresiv a 
fost mult mai mic. 

Impactul studierii unui instrument muzical 
asupra copiilor. Interpretarea la un instrument 
muzical este acea participare fizică, psihică și 
emoțională care implică tot creierul, în special cortexul 
vizual, auditiv și motor, este un act finalizat prin 
participarea reală a gândirii și afectului. Exersarea 
muzicii la instrument întărește și modifică circuitele 
neuronale, în special densitatea conexiunilor 
dendritice din cortexul auditiv primar, iar acest lucru îi 
ajută pe copii și în alte activități care implică acele 
circuite. Birbaumer consideră că interpretarea muzicii 
bune antrenează procese complexe ale gândirii, iar o 
practică îndelungată a cântatului după note, aduce 
beneficii majore pentru intelectul interpretului. 
Exersarea la instrument (coordonarea mâinii 
executantului cu exigențele partiturii, cantitatea 
notelor, tempo-ul, toate acestea în unitățile temporale 
implicate de măsură) dezvoltă procese cerebrale mai 
mult decât alte activități artistice, datorită participării 
mai multor arii corticale senzitive și motorii la acest 
proces complex. Copiii care cresc ascultând, 
fredonând sau cântând la un instrument sunt mult mai 
receptivi și acumulează mai repede cunoștințele, 
pentru că muzica folosește structuri cerebrale și 
circuite neurale pe care alte activități nu le implică. 
Procesul prin care cineva devine muzician – fie 
compozitor, fie interpret – necesită calități morale 
specifice, în special sârguință, răbdare, motivare și 
perseverență. 

Influența mediului familial în dezvoltarea 
muzicală a copiilor. Există o relație esențială între 
implicarea părinților și performanța elevilor, a realizării 
lor academice și a atitudinii față de școală. Susținerea 
părinților are efecte favorabile în dezvoltare și 
stimularea timpurie a copiilor, cu rezultate vizibile 
ulterioare. Factorii externi, mediul familial, 
colectivitățile de copii, ereditatea, dar mai ales 
educația, determină în mare parte evoluția copilului. 
Cu toate acestea, pentru muzică un rol determinant îl 
are în primul rând mediul familial, cercetătorii 
susținând că există o legătură puternică între 

stimularea timpurie și succesul ulterior, implicarea 
părinților în orele de instrument ale copilului fiind 
definitorii, prezența lor motivând mai mult pe copii să 
studieze la instrument.  

Atitudinea față de școală a elevilor. Unul din 
factorii importanți care asigură succesul în orice 
domeniu de activitate este atitudinea. Interesul față de 
orele de curs, față de profesori, față de sarcinile 
primite, precum și gradul de plăcere asociat acestora, 
motivația, mediul familial, atitudinea părinților, 
atitudinea aprofesorilor, metodele de predare, 
trăsăturile individuale de personalitate, colegii de 
clasă, sunt factori cheie în influențarea achizițiilor 
școlare și formarea de competențe.  

Atitudinea față de școală a elevilor care 
studiază un instrument muzical. Muzica are beneficii 
pe termen lung în rândul adolescenților, prin 
promovarea unor valori precum disciplină, 
perseverență, printr-o atitudine pozitivă față de muncă, 
dinamica relațiilor interpersonale părinte – elev – 
profesor având o influență puternică asupra 
rezultatelor școlare. 

Se poate concluziona că există o diferență 
semnificativă a atitudinii față de școală din punct de 
vedere statistic între cele două grupuri, studiul unui 
instrument muzical fiind predictor pozitiv semnificativ 
pentru atitudinea față de școală a elevilor, dacă 
experiența muzicală este făcută din plăcere. Elevii 
muzicieni manifestă mai mult autocontrol, disciplină, 
cooperare, o stimă de sine mai înaltă, deschidere spre 
cunoaștere, dovedind un echilibru emoțional, spiritual, 
fizic și intelectual mai pregnant prin stimularea voinței 
și a inițiativei, facilitând plasticitatea cerebrală prin 
repararea sau regenerarea nervilor cerebrali sau a 
hormonilor steroidieni, fiind un factor important 
generator de eustres (stres pozitiv). Efectele principale 
ale instruirii muzicale sunt de natură personală, 
intelectuală și socială, cu impact puternic asupra 
calității de învățare, al coeficientului de inteligență, al 
abilităților matematice și lingvistice, asupra coordonării 
motrice fine, audierea muzicii ajutându-i pe elevi să se 
relaxeze, astfel rezultând note mai mari la școală, ea 
trezindu-le emoții și sentimente care îi determină să 
acționeze pozitiv, învățându-i să aleagă și să 
prețuiască binele, dezvoltându-le capacitatea de a 
aprecia valorile morale și religioase, contribuind la 
formarea receptivității față de frumos, dezvoltând 
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suplețea gândirii, stimulând imaginația, creativitatea 
intelectuală și artistică, precum și rafinarea 
sensibilității, transmițând o bogată încărcătură 
afectivă. 

Personalitățile complexe și diferite ale copiilor, 
relațiile cu colegii și profesorii, motivația și interesul 
elevilor față de orele de curs sau față de sarcinile 
primite, metodele de predare ale profesorilor, vârsta, 
sexul, mediul familial precum și alți factori pot 
determina atitudinea față de școală a elevilor. Conform 
ipotezei s-a ajuns la un plus de înțelegere și 
cunoaștere a subiectului, astfel confirmându-se faptul 
că studiul unui instrument muzical determină o 
atitudine pozitivă față de școală, o dorință e dezvoltare 
personală, de atingere a țintelor și obiectivelor pe care 
fiecare elev și le propune.  

Se poate concluziona că există o diferență 
semnificativă a atitudinii față de școală din punctul de 
vedere statistic între cele două grupuri, studiul unui 
instrument muzical fiind predictor semnificativ pentru 
atitudinea față de școală a elevilor. 

Expunerea copilului la o varietate bogată de 
trăiri și sentimente prin intermediul muzicii poate facilita 
formarea de rețele neuronale și conexiuni diverse, 
esențiale în procesul de dezvoltare, muzica influențând 
și alte aspecte ale vieții care necesită ambiție, 
disciplină, dedicare, timp, studiu intens, 
conștiinciozitate, creativitate, responsabilitate, 
perseverență, respect, exigență, putând fi modificate 
chiar și comportamentul sau atitudinea, antrenând 
permanent gândirea și fantezia creatoare, 
concentrarea și coordonarea.  

În final voi sublinia câteva avantaje ale 
cântatului la un instrument:  

• dezvoltarea încrederii de sine a copilului,  

• exprimarea emoțională, exprimarea de sine, 
artistică,  

• echilibrarea emoțiilor prin „descărcarea” 
sentimentelor personale: fericire, melancolie, 
plăcere, nostalgie, mânie, frustrare, entuziasm, 
tristețe, bucurie;  

• dezvoltarea concentrării și a atenției 
distributive; 

• educarea motricității fine a degetelor și a 
coordonării ochi – mână; 

• înțelegerea legăturilor dintre elementele vieții și 
a existenței regulilor; 

• concentrarea pe un obiectiv clar, o țintă, un 
ideal tangibil;  

• întărirea relației părinte-copil, prin susținerea 
copilului din punctele de vedere afectiv, moral 
și financiar; 

• integrarea copilului într-un grup suport;  

• dezvoltarea abilităților de comunicare; 

• stimularea creativității; 

• îmbunătățirea performanțelor școlare; 

• întărirea relațiilor de prietenie, comunicarea pe 
aceleași teme și subiecte cu partenerii de grup;  

• participarea la concursuri, spectacole, 
festivaluri școlare și extrașcolare;  

• accesul elevilor la evenimente culturale și 
sociale: expoziții, simpozioane, conferințe pe 
teme muzicale, recitaluri și concerte.  
Muzica are efecte benefice în procesul de 

creștere, educare și dezvoltare holistică a copiilor, 
pornind chiar din stadiul de făt și nou-născut, cu 
numeroase avantaje intelectuale, psihice, fizice, 
morale și artistice. Studiul unui instrument muzical 
antrenează procese complexe ale gândirii, coroborate 
cu abilități verbale, vizuale și motrice, care conduc la 
creșterea respectului de sine, a disciplinei, a 
autocontrolului, a ambiției, a perseverenței, a 
conștiinciozității și a creativității. Putem afirma cu 
convingere că studierea muzicii, în special studierea 
unui instrument muzical are un impact pozitiv 
semnificativ asupra organismului uman, asupra 
copiilor de orice vârstă, fiind definitoriu pentru 
dezvoltarea lor complexă și completă: emoțională, 
afectivă, fizică, psihică și socială. 
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Proza lui Marin Preda rămâne uimitoare în 
societatea actuală prin actualitatea unor teme, prin 
interesul pe care îl provoacă în privința universului 
înfățișat, fascinând categorii diverse de populație care 
citesc și recitesc operele sale mereu surprinzătoare. 
 Iubit de public, controversat uneori în timpul vieții, 
criticat de către autorități, Marin Preda rămâne un 
scriitor care stârnește interesul prin viziune, prin 
originalitate, prin sinceritate, prin profunzime, 
adresându-se categoriilor largi de cititori, rămânând 
constant în idei și atitudini până la final. 
 Fin contemplator al vieții sub toate aspectele ei, 
Marin Preda a pus sub propria lupă societatea (rural și 
urban) și a transpus-o memorabil în operele sale. Cel 
care visa să devină învățător i-a învățat pe mulți ce 

înseamnă tenacitatea, demnitatea, libertatea 
interioară; în ciuda lipsurilor, în ciuda neîncrederii 
unora, Marin Preda și-a urmat destinul și a dat frâu 
liber unei voci interioare puternice care l-a îndemnat să 
scrie. 
 Astfel, cel peste mâna căruia a trecut o șopârlă de trei 
ori într-o după-amiază, copil fiind (semn că va deveni 
un mare scriitor), după propria-i mărturisire, a reușit să 
intre în istoria literaturii române și să se înscrie în 
categoria superioară a scriitorilor memorabili precum 
Sadoveanu și Rebreanu.  
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Considerăm că receptarea romanului postbelic 
cu toate aspectele sale reprezintă o provocare, 
solicitând considerabil gândirea atât a elevilor din ciclul 
superior de liceu, mai ales în vederea promovării 
examenului de bacalaureat, cât și a cadrului didactic. 
Dificultatea profesorului constă în identificarea unui 
demers pedagogic accesibil, coerent, care să ajute 
elevul în însușirea tuturor aspectelor. Acesta trebuie să 
țină cont de particularitățile și profilul claselor, de 
găsirea unor strategii potrivite aplicabile elevilor. 

Elevii sunt atrași de romanul postbelic, de 
scriitorul Marin Preda și dovedesc receptivitate la 
operele literare ale acestuia, scriitorul aflându-se 
printre preferințele elevilor de liceu. 

Profesorul de limba și literatura română 
urmărește dezvoltarea capacității de exprimare 
corectă și coerentă, dezvoltarea spiritului critic și a 
libertății de interpretare a elevilor.  

Dificultatea receptării textelor aparținând 
perioadei postbelice constă în imaginarea stării reale a 
țărănimii sau intelectualității vremii respective, a 
modului lor de a gândi sub presiunea multiplelor și 
complexelor evenimente, analiza lor fiind una neapărat 
minuțioasă, implicând pe alocuri și cunoașterea 
evenimentelor istorice care au avut loc în perioada 
respectivă, având în vedere faptul că romanul vizează 
ororile comunismului în perioada 1945-1964. 

În cadrul celor două clase terminale din 
unitatea școlară unde funcționez ca profesor de limba 
și literatura română, am urmărit, pe parcursul anului 
școlar 2020-2021, aplicarea diferențiată a metodelor 
tradiționale și moderne; am utilizat exclusiv metode 
pedagogice moderne în cadrul unei clase, iar la 
cealaltă clasă am îmbinat cele două tipuri de metode 
pentru a observa care dintre cele două clase 
evoluează în sens pozitiv.  

Astfel, am avut ocazia de a îmbina metode 
tradiționale precum conversația și explicația cu metode 
moderne precum cubul, metoda cadranelor, 
brainstorming, „Alege un citat” etc. Am urmărit așadar 
eficiența combinării metodelor tradiționale cu cele 
moderne versus eficiența folosirii exclusiv a unor 
metode moderne în consolidarea romanelor postbelice 
„Cel mai iubit dintre pământeni” și „Moromeții” de Marin 
Preda. 
 Am avut în vedere cunoașterea acțiunii romanului, 
conștientizarea aspectelor privind semnificația titlului și 
a numelui personajului principal, dar și înțelegerea 
conceptelor de roman psihologic, politic, erotic, 
intelectual și social, obiective atinse cu ajutorul 
metodelor tradiționale și moderne precum: expunerea, 
explicația, conversația euristică, exercițiul, analiza pe 
text, cubul, metoda cadranelor și dezbaterea. 
 Analiza acțiunilor romanului s-a realizat prin 
întrebări numeroase și minuțioase din partea 
profesorului prin intermediul conversației euristice, 

metodă care s-a dovedit eficientă deoarece elevii au 
dovedit însușirea aspectelor acțiunii, notate ulterior pe 
caiete. 
 Metoda cadranelor utilizată în cadrul dirijării învățării 
a avut impact asupra elevilor care au analizat într-un 
mod eficient aspecte precum: numele personajului 
principal, titlul, finalul, trăsăturile romanului postbelic. 
De asemenea, conversația euristică i-a stimulat în 
procesul de sintetizare a ideilor. Elevii au colaborat cu 
mare plăcere și interes, dovedindu-se extrem de 
receptivi la această metodă. 
 În cadrul celeilalte clase terminale am utilizat 
exclusiv metode moderne: cubul, metoda cadranelor, 
metoda 6/3/5, „Votează un citat!”, analiza pe text. 
 Metoda 6/3/5 le-a suscitat interesul elevilor care au 
rezolvat cerințele aferente captării atenției, lucrând pe 
grupe. Au remarcat rapid trăsăturile romanului 
psihologic, politic, erotic, intelectual și social. 
Sintetizând la tablă trăsăturile pentru fiecare tip de 
roman în parte, am observat însă că este mai eficientă 
o dezbatere a trăsăturilor la nivelul întregii clase astfel 
încât toți elevii să treacă individual prin filtrul gândirii 
aceste aspecte. Lucrând pe grupe, elevii au preluat 
informații fără a le analiza sau deduce profund, 
îndeaproape. 
 Metoda cubului a fost aplicată cu succes și la 
această clasă, dar la o altă etapă, etapa de 
reactualizare a cunoștințelor, când elevii, împărțiți pe 
grupe au avut ca cerințe, de exemplu, să descrie etapa 
adolescentină a lui Victor Petrini (aspecte legate de 
școală, de familie sau grupul de cunoscuți), să 
detalieze relația Petrini-Căprioara, să descrie căsătoria 
cu Matilda, să comenteze prima condamnare a 
personajului, să înfățișeze relația cu Nineta, să 
analizeze ultimul eșec în dragoste pentru Suzy - 
acestea fiind principalele coordonate ale romanului. 
Deși metoda folosită a fost una bine aleasă, vizând 
acțiunea romanului, cu care clasa a rezonat, am 
remarcat faptul că elevilor le-ar fi fost mai utilă, pentru 
o consolidare temeinică care le-ar fi permis să 
gândească și să dezvolte aceste subiecte mai mult, 
ghidarea prin întrebări a cadrului didactic și intervențiile 
tuturor colegilor care ar fi fost mai stimulatoare pentru 
fixarea acțiunilor ce compun acest complex roman 
postbelic. 
 Am constatat că îmbinarea celor două tipuri de 
metode dă într-adevăr un randament mai mare decât 
utilizarea exclusivă a metodelor moderne, acest aspect 
rezultând din discuțiile cu elevii ambelor clase. 

În concluzie, combinarea metodelor a fost mai 
antrenantă, mai stimulatoare pentru elevi, care au 
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nevoie atât de o abordare modernă cât și de o bază 
tradițională pentru o învățare mai eficientă, nefiind 
deloc de neglijat existența întrebărilor stimulatoare 
care, alături de conversație și explicațiile profesorului, 
lămuresc și ghidează elevii în procesul educativ. 

În tot acest demers didactic, merită evidențiată 
colaborarea dintre profesor și bibliotecar, care, în mare 
măsură, contribuie la atingerea obiectivelor de învățare 
țintite. Principală sursă de informare și documentare, 
biblioteca este și trebuie să rămână un partener al 
profesorului, cu rolul de a susține procesul instructiv-
educativ. Astfel, pe lângă fișele de lectură concepute, 
elevii din clasele mai sus menționate au vizionat la 
bibliotecă secvențe din ecranizările celor două romane 
ale romancierului Marian Preda, fapt care s-a dovedit 
a fi un plus în procesul didactic, contribuind în acest 
mod la înțelegerea și interpretarea creațiilor literare. 
 Considerăm că aceste opere literare studiate pe 
parcursul ciclului liceal oferă elevilor un mod aparte de 
a analiza societatea, de a percepe lumea, 
dezvoltându-le acestora gândirea critică, analitică și 
creativă prin natura aspectelor (sociale, morale, 
intelectuale) pe care le expune Marin Preda. 
Profesorul trebuie să-l învețe pe elev cum să facă față 
provocărilor intelectuale, cum să gândească critic, cum 

să-și pună amprenta personală la rândul lui asupra 
unor aspecte ce țin de opinia personală, mai ales că 
societatea este într-o evoluție și o schimbare 
permanentă ce determină profesorul să apeleze la 
flexibilitate în privința planificării demersului didactic, 
motivând elevii să aibă o viziune creativă, încurajând 
elevii să gândească, să se exprime și să integreze 
informațiile într-un sistem propriu de valori.  
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Liceul Tehnologic ,,Ion 
Barbu” este o instituție de 
învățământ din sistemul 
preuniversitar, situată în 
orașul Giurgiu, județul 
Giurgiu, singura unitate din 
județ cu o bază materială 
corespunzătoare instruirii 
în profilul servicii atât ca 
număr de cabinete, 
laboratoare, dotare cu 
mijloace de învățământ, 
cât și ca resurse umane. 

Această unicitate contribuie esențial la creșterea 
responsabilității actului educațional și la implicarea 
activă a întregului personal al școlii. 

Urmând deviza școlii „Instruim pentru viitor”, 
proiectul de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării 
profesionale VET „Competențe pentru viitor prin 
Erasmus +”, nr. 2019-1-RO01-KA102-061878, 
implementat în perioada 1 noiembrie 2019- 31 martie 
2022, a oferit unui grup de 70 de elevi cu oportunități 
reduse, din învățământul liceal și profesional, șansa de 
a efectua 3 săptămâni de instruire practică în domeniul 

lor de formare profesională, în cadrul unor unități de 
alimentație publică, turism și comerciale din Lisabona, 
Portugalia și Worclaw, Polonia, dar și mobilitatea a 
patru cadre didactice, din aria curriculară Tehnologii.  

Partenerii noștri au fost agenți economici și 
organizații cunoscute în Portugalia și Polonia: 

▪ restaurantul Sabor Mineiro - certificat cu 
titlul de excelență din partea Trip Advisor; 

▪  Agenția de turism Fly&Love; 
▪  Pingo Doce – lanț comercial ce 

aparține grupului portughez Jerónimo Martins, 
grup care se află pe locul 16 pe lista „100 cele 
mai inovatoare companii din lume", conform 
revistei americane „Forbes"; 

▪  Agrupamento de Escolas de Alcochete 
- un consorțiu școlar cu care am semnat un 
Memorandum of Understanding ECVET; 

▪  Casa da Educacao; 

INSTRUIM PENTRU VIITOR PRIN ERASMUS+ LICEAL 

Prof. Irina IVAN,  Bibliotecar Mariana MOLA 
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu 
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▪ Restaurantele hotelurilor de 4 stele, 
Marriott și InVite din Worclaw; 

▪ Organizația intermediară Futurum; 
Participanții au lucrat în companiile partenere câte 

6 ore pe zi, 5 zile pe săptămână sub îndrumarea 
tutorilor de stagiu, iar activitățile de formare au fost 
corelate cu domeniul de pregătire profesională al 
acestora, ei dobândind cunoștințe noi și abilități 
practice specifice domeniului de pregătire.  

 
Pentru a obține abilități sociale, interculturale și 

lingvistice în timpul liber și la sfârșit de săptămână, ei 
au participat la vizite culturale în Sintra, Cascais, 
Estoril, Coimbra, Fatima, Ksiasz, Universitatea din 
Worclaw și la pregătire lingvistică, adică curs de lb. 
portugheză și lb. poloneză în țara gazdă.  

 
Impactul rezultatelor proiectului asupra 

participanților este major și se reflectă în dezvoltarea 
competențelor profesionale ale acestora, prin 
dobândirea de noi abilități și competențe tehnice, 
specifice domeniului lor de formare, dar și a 

competențelor lingvistice și a abilităților de comunicare 
în limbi străine și sociale ale acestora. Elevii și-au 
îmbunătățit substanțial șansele de acces pe piața 
muncii, prin noile cunoștințe și abilități dobândite și prin 
valoarea adăugată dezvoltării profesionale și 
personale, capacitatea de a lucra în echipă.  

Rezultatele proiectului sunt vizibile și la nivelul 
școlii, care și-a crescut prestigiul și atractivitatea ofertei 
de formare prin participarea la proiecte Erasmus, și-a 
îmbogățit harta parteneriatelor economice 
internaționale prin adăugarea de noi agenți economici 
din străinătate, s-a îmbunătățit nivelul de inserție pe 
piața muncii, folosirea de instrumente de certificare 
europene, dar și cadre didactice cu competențe 
crescute în managementul proiectelor europene. 

 
Proiectele cu finanțare europeană se vor derula și 

în următorii ani, deoarece Liceului Tehnologic „Ion 
Barbu” i-a fost acordată, în anul școlar curent, 
Acreditarea Erasmus pentru a derula proiecte de 
mobilitate Erasmus+ în domeniul „Formare 
Profesională VET”, iar perioada de valabilitate a 
prezentei Acreditări este 01.02.2022 – 31.12.2027. 
Școala își propune să realizeze mobilități europene 
pentru 210 elevi, 10 cadre didactice din aria curriculară 
Tehnologii și 15 absolvenți de la domeniul Turism și 
alimentație (Erasmus Pro). 
 

 
 

Revista editată de: 

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

Giurgiu, RomâniaTel. / fax. 0246212638 

Web: www.ccdgiurgiu.ro 

E-mail: ccdgr2002@yahoo.com 
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Una dintre personalitățile umane, poate cea mai 
semnificativă și cea mai esențială, este capacitatea 

creatoare. Omul se 
revelează în actul 
creator, act care 
constituie cheia 
libertății de 
exprimare a sa, 
ajutându-l să 
rămână el însuși. 
Profesorul de 
Religie este cel care 
dăruiește fiecărui 
om, la pornirea lui 
pe drumul spre 
lumină, primele 

elemente, 
călăuzindu-i pașii 

spre marele titlu de „om". El este acela care modelează 
materialul cel mai de preț - copilul - tinzând să realizeze 
o ființă cu cele mai frumoase trăsături, un om care să 
înmănuncheze calitățile morale cele mai înalte. El este 
acela care îl face pe copil să descopere tainele 
dumnezeirii. 

 Profesorul care îi înmiresmează pe elevi cu 
rugăciunea, el însuși se înfrumusețează duhovnicește, 
devenind călăuzitor al urcușului spiritual pentru elevii 
săi. Această înduhovnicire pe care o urmărește fiecare 
oră de religie este, fără îndoială, o noutate mai mult 
decât binevenită. De mult se resimțea nevoia unui 
învățământ religios mai înduhovnicit și iată că acum 
această posibilitate îmbracă veșmântul unui autentic 
demers didactic.  

Trăim într-o lume secularizată, în care valorile 
Bisericii sunt de cele mai multe ori contestate, respinse 
sau puse sub semnul întrebării. Profesorului de religie 

îi revine rolul principal de a-i învăța pe copii binele, să 
fie toleranți și să aibă discernământ, oferindu-le repere 
fără de care aceștia riscă să se sufoce în fața acestor 
asalturi ale răului.  

Cu toții suntem îngrijorați în legătură cu viitorul 
copiilor și ne întrebăm ce putem face să-i ajutăm atunci 
când vor veni peste ei ispitele grele ale adolescenței. 
Să ne păzim copiii în lupta cu presiunea lumii, a 
veacului, luptând împotriva a tot ce le poate face rău. Îi 
va fi mai ușor lui Dumnezeu să-i ajute dacă ne vom 
strădui să îi umplem de frumos, de idei și gânduri bune, 
toate acestea de 
la catedră, la Ora 
de Religie.  

Viitorii adulți 
creștini merită 
toată strădania 
noastră și 
preocuparea 
noastră constantă 
pentru aplicarea 
unei palete 
diverse de 
metode, prin care 
să-i apropiem de 
preceptele 
creștinești. Cu 
gândul și 
nădejdea în 
ajutorul lui Dumnezeu, care pe toate le împlinește prin 
Duhul Sfânt, trebuie să ne continuăm lucrarea 
misionară, să dăm mai multă importanță educării 
semenilor noștri, după cum ne învață Sfânta Scriptură.

 
 

 
  

MISIUNEA PROFESORULUI DE RELIGIE DE A MODELA COPILUL,  

SPRE MARELE TITLU DE „OM” LICEAL 
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METODA „FIRMA DE EXERCIȚIU”- metodă 
activă de formare a competențelor 
„Firma de exercițiu/întreprinderea simulată este o 
metodă didactică modernă, care are ca scop 
dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor 
și studenților prin simularea proceselor interne 
desfășurate într-o firmă reală și a relațiilor sale cu alte 
firme și instituții”. 

Metoda Firma de exercițiu stimulează la elevi 
inițiativa, creativitatea, relațiile de cooperare între 
profesor și elevi, profesorul devenind un îndrumător, 
un colaborator al elevilor. 

Principalele avantaje ale desfășurării 
activităților didactice sub forma unei firme de exercițiu 
sunt următoarele:  

-Activitatea se desfășoară în echipă.  
-Procesul de lucru este mai important decât 
rezultatul final (adică, cazurile rezolvate greșit 
sau situațiile scăpate de sub control pot aduce 
consecințe mai bune pentru elevi). 
 -În firma de practică, în principiu nu există o 
sarcină cu o singură soluție sau soluția 
„corectă”.  
Din punct de vedere didactic, firmele de 
exercițiu cu pierderi pot oferi rezultate mai 
bune. 
-Procesul de educație este mai organizat;  
-Elevii trebuie să își asume o responsabilitate 
mai mare;  
-Participarea fiecărui elev trebuie să fie egală, 
adică volumul de muncă trebuie să fie același. 
de exercițiu sunt consultanți și organizatori ai 
procesului de pregătire și trebuie să 
stăpânească principiul pregătirii orientate spre 
partea practică. 
Firma de exercițiu dă posibilitatea elevilor ca, la 

finalul secvențelor de pregătire realizate cu profesorul 
de specialitate, să poată desfășura următoarele 
activități: 

 Întocmirea documentelor specifice necesare 
înființării, preluării sau continuării firmei de 
exercițiu și înregistrarea acestora la ROCT. 

Aceste activități de natură juridică permit aplicarea 
în practică a cunoștințelor dobândite la alte discipline 
economice ca:  

 Administrarea firmei, Contabilitate etc. 
 Recrutarea și selecția personalului; 
 Elaborarea ofertelor de produse și servicii a 

firmei de exercițiu; 
 Realizarea tranzacțiilor economice; 
 Evidența contabilă a firmei. 

Elevii prelucrează documentele contabile 
justificative întocmite privind tranzacțiile 
economice, statele de salarii, le înregistrează în 
contabilitate, întocmesc balanța de verificare 
lunară. Prin rotația pe posturi în cadrul firmei de 
exercițiu toți elevii din firmă ocupă posturi din toate 
departamentele, realizându-se astfel valorificarea 
abilităților personale, iar elevii putând să-și dea 
seama singuri de compartimentul în care le-ar 
plăcea să lucreze când vor absolvi ciclul 
preuniversitar. 

 Participarea la târguri și expoziții în scopul 
dobândirii experienței practice privind 
promovarea ofertelor și serviciilor proprii, 
amenajarea unui stand promoțional, 
contactarea și atragerea unor potențiali clienți, 
efectuarea de tranzacții economice, susținerea 
unui discurs, discuții cu vizitatorii și reporteri 
etc. 

 Aceste activități au multiple valențe formative 
asupra personalității și deprinderilor elevilor, de 
îmbunătățire a comunicării umane în general și 
comerciale în particular, de socializare etc. 

FE Bistro Park SRL este o firmă activă din 
cadrul Liceului Tehnologic „Ion Barbu”, firma 
coordonată de mine și elevii clasei a XI a C și 
continuată în clasa a XII a C, fiind înființată în anul 
școlar 2020/2021(CAEN 5610 - Restaurante”). 
 

 
  

FIRMA DE EXERCIȚIU-DE LA TEORIE LA PRACTICĂ LICEAL 

Prof. Mihalache Corina, 
Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu”, Giurgiu 
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   Naționalismul a avut cea mai importantă 
influență asupra formării de drept a României, având 
în vedere că acesta a precedat unificarea din 1859. Pe 
o bază a culturii și limbii comune, naționalismul a 
alimentat atât sprijinul intern, cât și cel extern pentru 
spiritul unionist. Criticii acestei poziții indică faptul că 
naționalismul trebuie să depășească o simplă credință 
pentru a include acțiunile și procesele care decurg din 
această credință. Una dintre cele mai populare definiții 
din literatura de specialitate este cea oferită de Gellner, 
care descrie naționalismul ca pe o „mișcare politică 
menită să facă sau să întărească un stat ale cărui 
granițe sunt proporționale cu o națiune” 7. 

  Cel mai important aspect în formarea de facto a 
statului în România a fost, fără îndoială, centralizarea, 
care duce în cele din urmă la unificarea de jure din 
1859, care poate fi considerată completă într-un 
anumit moment, centralizarea a fost un proces, ulterior 
unificării și a fost urmărit pe o perioadă mai lungă de 
timp, inclusiv pe plan intern prin reforme. Aceste 
măsuri au fost adesea luate în absența unei aprobări 
externe, semnalând începutul unui stat independent 
funcțional și continuarea unei politici interne și externe 
îndeplinite. 

 În primul rând, procesul de centralizare a fost 
facilitat de „dubla alegere” în Moldova și Țara 
Românească în 1859 prin care politicienii naționaliști 
au dominat adunările electorale din cele două 
Principatele și au militat cu fervoare pentru alegerea 
aceluiași domnitor. Într-adevăr, la 5 și 24 ianuarie 
1859, colonelul Alexandru Ioan Cuza a devenit 
principe ales atât al Moldovei cât și al Țării Românești. 
Această întorsătură neașteptată a evenimentelor a 
concentrat puterea executivă în mâinile unui singur 
prinț („gospodar”, în română), cu restrânse puteri 
bazate pe textul Convenției de la Paris din 1858, 
inclusiv capacitatea de a emite și să consolideze legile, 
să facă bugetul și să îl prezinte Parlamentului, să 
dizolve Parlamentul etc. 

 Prin urmare, aceasta a încheiat primul pas al 
procesului de centralizare administrativă. Este 
interesant de observat că dubla alegere nu a fost 
rezultatul unor planuri atent realizate. După mai multe 
relatări istorice, alegerile lui Cuza au fost imprevizibile 
și ad-hoc, în conformitate cu poziția politicii românești 
, și anume de fapt împlinit față de marile puteri 
externe ale timpului8. Unionist dedicat, prințul Cuza a 
promovat în următorii câțiva ani reforme radicale care 
au fost menite „să unifice cele două țări, să servească 
drept bază a organizației centralizate a noului stat ”.9 
Pe lângă aceste argumente naționaliste și necesitatea 
să ofere o bază asupra formării unui viitor în ambele 

 
7 Gellner Ernest “ Nationalism”, Editura.New York University Press, 

New York,1997,pag 3 
8 Oncescu, Iulian,. “The French Consular Reports: a Consistent Source 

of Information on the Romanian Principalities from 1856 to 1859,” in 

principate, Cuza avea alte strategii pentru dezvoltarea 
centralizării administrative. Factorii suplimentari care 
facilitau centralizarea au fost economiile care 
reveneau principatelor în urma secularizării averilor 
mănăstirești, presiunea țăranilor pentru o soluție 
favorabilă la problema agrară și nemulțumirea 
secesioniștilor față de nou stat. 

 În acest context, singurul mod prin care noul stat 
putea supraviețui acestor provocări a fost prin 
implementarea reformelor atât de necesare într-un ritm 
rapid și realizarea spontană a creșterii economiei. De 
la început, Cuza s-a confruntat cu un aparat legislativ 
extrem de complicat, ținând cont de nevoia pentru a 
trece propunerile sale prin toate verificările necesare. 
Orice propunere de lege avea nevoie de aprobarea 
ambelor foruri legislative din Moldova și Țara 
Românească, și ale Comisiei Centrale, o instituție cu o 
puternică majoritate secesionistă care s-a opus multor 
reforme. Orice lege care promovează procesul de 
unificare, trebuia inițiat trimisă către Comisia Centrală 
și obținută aprobarea fiecărei Adunări Parlamentare.  

 De multe ori, Cuza a folosit puterile extinse 
acordate de Convenție și promulgă mai multe reforme 
administrative prin decret. În 1860, Cuza a continuat 
procesul de centralizare administrativă a mai multor 
ministere precum departamentele de sănătate și 
educație. Bucureștiul a devenit noua capitală a statului 
și 24 ianuarie a fost sărbătorită la nivel național ca fiind 
Ziua Națională. În 1862, Cuza completează unificarea 
celor două organe legislative sub un singur Parlament. 
În ciuda simplificării procedurilor pentru promulgarea 
legilor, forțele conservatoare din noul Parlament au 
adoptat doar șapte propuneri din cele 68 de proiecte 
de reforme depuse în anii 1862-1863. Prin urmare, 
Cuza a decis dizolvarea Parlamentului și asumarea 
puterii complete, accelerând promulgarea reformelor și 
în acest fel a stimulat procesul complex de centralizare 
administrativă și politică. 

 Constituția din 1864, denumită oficial Statutul 
dezvoltător al Convenției de la Paris,propusă de Cuza 
și votată în cadrul unui referendum popular, a încheiat 
procesul de formare a noului stat. A impus un sistem 
foarte centralizat care a reușit să realizeze creșterea 
economică, să rezolve problema agrară prin acordarea 
drepturile de proprietate asupra populației țărănești 
destul de numeroase, extinderea drepturilor de vot și 
rezistența la secesiune și la presiuni din interior. Este 
important de reținut că astfel de modificări nu au fost 

Stanciu I. and Miloiu S. (eds.), Europe as Viewed from the Margins. 

Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun, 2007,pag 23 
9 Berindei, Dan , „Unirea Principatelor si puterile europene”, Editura 

Academiei, București,1984,pag 156 
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aprobate în mod oficial de către puterile străine care 
semnaseră Convenția de la Paris din 1858. 

 De nenumărate ori, Cuza și elitele politice 
românești ale vremii au mers înainte pe principiul fapt 
împlinit. Centralizarea a fost, prin urmare, al doilea 
factor critic în formarea statului român. A început cu 
dubla alegere a prințului Cuza atât în Moldova, cât și 
în Țara Românească și a continuat cu o serie de 
reforme administrative și politice radicale. Mai întâi în 
limitele stricte stabilite de Convenția de la Paris din 
1858, în practică aceste reforme au depășit cu mult 
ceea ce și-au imaginat semnatarii convenției. În 
februarie 1866, Cuza era forțat să abdice de la tron și 
să părăsească țara, de către forțe politice favorabile 
ideii aducerii unui nou prinț străin care ar putea garanta 
consolidarea noului stat. Chiar și așa, după stăpânirea 
sa de șapte ani, noul stat român a prezentat un nou 
model centralizat de administrare politică, care s-a 
dovedit a fi o bază suficient de solidă pentru 
supraviețuirea statului nou format10. 
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Pe data de 4 octombrie bavarezii așteaptă 
oaspeți din întreaga lume veniți să ia parte la cea mai 
mare sărbătoare a berii: Oktoberfest, fiind cel mai mare 
festival ce marchează puternic imaginea Germaniei în 
lume. Totuși, lumea a încetat demult doar să privească 
la această mare serbare, ci și-a însușit-o. 

În timpul Primului Război Mondial, evenimentul 
nu s-a mai organizat. Apoi, cu toate că inflația 
crescuse, bavarezii nu au renunțat la tradiția petrecerii 
câmpenești cu muzică și bere. Cea de-a doua 
conflagrație mondială a pus capăt iarăși manifestării. 

 
10 Giurescu, Constantin „Viața și opera lui Cuza Vodă”, Editura Curtea 

Veche, București, 2000, pag. 308 

După război, au existat două sărbători autumnale, dar 
de amploare mică. Abia în 1949 a fost pus pe picioare 
un nou Oktoberfest de mărimea celui de dinainte. 

Tradiția conform căreia primarul orașului 
München dă cep butoiului cu bere rostind cuvintele 
"O`zapft is" s-a născut în anul 1950 și se păstrează și 
acum. 

Oktoberfest a primit o lovitură grea în 1980 
când un adept al mișcării radicale de dreapta a detonat 
o bombă într-un cort. 13 oameni și-au pierdut viața și 
alți 200 au fost răniți. De atunci încoace nu s-au mai 
înregistrat incidente majore, iar "Wiesn" a rămas ce a 
fost dintotdeauna: cea mai frumoasă perioadă a anului. 

La primul Oktoberfest (octombrie 1810) au luat 
parte 50.000 de oameni. Sărbătoreau nunta 
moștenitorului coroanei, Ludwig, cu prințesa de 
Sachsen-Hildburghausen. Petrecerea de pe 
"Theresienwiese" - cum a fost numită pajiștea de la 
periferia orașului München - a avut un succes 
răsunător, așa încât bavarezii au decis să o organizeze 
și anul următor. 
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La cea de-a doua ediție, țăranii au profitat de 
ocazie pentru a-și prezenta produsele. Câțiva ani mai 
târziu, la Oktoberfest au început să se organizeze 
concursuri de tir. Primele standuri cu bere, vin, 
lichioruri și dulciuri au apărut în 1918. Curând bavarezii 
pronunțau plini de mândrie numele sărbătorii lor: 
"Wiesn" - adică Oktoberfest, iar pentru mulți "Wiesn" 
reprezenta cea mai frumoasă perioadă din an. 

Originile sărbătorii Oktoberfest se află în 
Germania. De mai mulți ani însă, nu mai trebuie 
neapărat să călătorești până la München pentru a 
participa la această sărbătoare. Renumitul festival 
bavarez este organizat acum anual și la Londra, Ohio, 
Sydney, în Brazilia sau chiar Palestina. 

Oktoberfest în New York 
Bărbați în pantaloni scurți de piele și chelnerițe 

în costume tradiționale Dirndl nu se văd prea des în 
SUA. La un referendum însă în 2010, în jur de 50 de 
milioane de americani s-au declarat de origine 
germană. 

Nu mai este așadar o surpriză că al doilea 
Oktoberfest ca mărime din lume, după cel de la 
München, cu aproximativ 500.000 de vizitatori, are loc 
în orașul american cu cei mai mulți etnici germani: 
Cincinnati, Ohio. Acolo este organizat pe Fifth Street 
"Oktoberfest Zinzinnati," un festival cu serioase 
trimiteri germane, dar marcat mai degrabă de cultura 
vestului central. 

Oktoberfest în Londra 
Nici pe Bătrânul Continent, în afara Bavariei, nu 

este de așteptat să întâlnești muzica tipică de pe 
Wiesn-ul münchenez. Totuși, exact acest gen muzical 
răsună din „Bavarian Beerhouse“ la Londra. 

Această uriașă berărie situată într-un subsol 
din centrul Londrei este deschisă tot anul. Doar în 
timpul festivalului Oktoberfest au însă loc acolo 
festivități speciale. În timp ce adevăratul Oktoberfest 
de la München este sărbătorit doar pentru două 
săptămâni, din 2004, la Londra se celebrează nu mai 
puțin de opt săptămâni. 

Oktoberfest în Australia 
În ambele cele mai mare orașe australiene, 

Sydney și Melbourne, Oktoberfest este celebrat în stil 
mare. Festivitățile au loc în grădini de vară, berării și 
restaurante germane, dar și la universități. De fapt, 

peste tot unde oamenii caută un motiv să bea cât mai 
multă bere. 

Oktoberfest în America de Sud 
America de Sud este la fel de îndepărtată de 

Germania precum Australia. Dar în orașul brazilian 
Blumenau, înființat de imigranți germani, are loc cel 
mai mare Oktoberfest de pe pământ sud-american. 
Peste 500.000 de persoane participă la eveniment în 
fiecare an. 

Oktoberfest în România 
Este cel mai mare festival popular din România 

pentru toate vârstele, la care vin formații din Germania 
și din România. La Brașov, în 2021, s-a desfășurat 
ediția cu numărul 12, cu un număr mai mic de 
participanți.  

Așa cum a fost de fiecare dată în ultimii ani, 
exista zona de caruseluri și parc de distracții pentru 
copii, iar anul trecut a fost un singur cort, din cauza 
condițiilor sanitare impuse de pandemie. În 2020 nu s-
a ținut, dar în 2019 au fost 400.000 de vizitatori ai 
festivalului, în 11 zile. S-au băut 1.000 de hectolitri de 
bere (adică 100.000 de litri – 200.000 de beri). 

Oktoberfest este un eveniment foarte important 
pentru comunitate și pentru networking-ul de business, 
la care parteneri sunt camerele de comerț din 
România, Germania și Austria. Specialitățile culinare 
sunt foarte căutate. Pe lângă mici, coaste sau alte 
specialități locale, oaspeții vin la festival și pentru 
celebrii weisswurst-I sau alți cârnați tradiționali din 
Germania.  

În concluzie, festivalul Oktoberfest se 
sărbătorește în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii – 
peste tot unde au ajuns în ultimele secole imigranți 
germani. Larga răspândire a acestui eveniment mai 
arată însă și renumele excelent de care se bucură în 
lumea întreagă berea germană. 
 
Bibliografie: 
• https://www.dw.com/ro/bere-%C5%9Fi-voie-

bun%C4%83-la-oktoberfest/a-6016023 

• https://www.dw.com/ro/oktoberfest-din-germania-
%C3%AEn-lumea-%C3%AEntreag%C4%83/a-
16255114 

• https://adevarul.ro/locale/brasov/oktoberfest-mai-mare-
festival-berii-romania-cep-butoiului-brasov-auzi-nou-
tzike-tzake-1_612c8fdb5163ec4271aa4442/index.html 

Fotografii: 
• https://www.dw.com/ro/oktoberfest-din-germania-

%C3%AEn-lumea-%C3%AEntreag%C4%83/a-
16255114 

• https://www.tourispo.com/attraction/oktoberfest-
munich.html
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Excursia 
reprezintă un mijloc 
didactic foarte 
important care îi 
oferă elevului 
nostru oportunitatea 
de a vedea, admira, 
observa, de a 
cerceta, de a 

cunoaște în mod direct/indirect o mare varietate de 
peisaje geografice din mediul natural. Aceasta 
facilitează educarea și dezvoltarea simțului estetic, 
stimulează dragostea pentru natură și respectul pentru 
frumusețile ei, naturale sau antropice, amplifică 
curiozitatea și spiritul de echipă al elevilor. 

Excursia virtuală stimulează imaginația elevilor și 
creativitatea, le permite să călătorească în „timp și 
spațiu” și să se bucure de experiențe inimaginabile. 
Elevii se vor implica mai mult în actul educațional și vor 
aprofunda noțiunile teoretice predate.  

În vederea stimulării permanente a micilor 
geografi, cadrul didactic trebuie să găsească noi 
metode de a le oferi acestora ceea ce au nevoie pentru 
propria lor dezvoltare personală și profesională, iar 
excursia virtuală poate fi un mijloc și un instrument util 
în acest sens.  

 
Excursia, chiar și virtuală, contribuie la creșterea 

interesului elevului de gimnaziu sau de liceu pentru 
studiu, pentru o mai bună cunoaștere a țării noastre, a 
continentului nostru, a marilor orașe ale lumii, a zonelor 
protejate și ocrotite de pe planeta noastră, a ,,minunilor 
Terrei”, facilitează corelarea teoriei cu practica.  

  Putem iniția și organiza multiple excursii virtuale 
cu ajutorul următoarelor aplicații: Google Expediții, 
Discovery Education, Explorer National Geographic, 
Google earth 7, Connected Classroom. 

Tutoriale cu privire la etapele organizării unei 
călătorii virtuale, putem găsi prin accesarea 
următoarelor linkuri: 
- https://www.youtube.com/watch?v=8yPjqgFZWJ4  
- https://www.youtube.com/watch?v=rvrzSIY-GbU 
- https://www.youtube.com/watch?v=klK27l3unng 
- https://www.youtube.com/watch?v=gMk_Vn_cR4c 
- https://www.youtube.com/watch?v=GtvZl9LV124 

Aceste aplicațiile sunt disponibile prin download 
gratuit și pot fi utilizate pe orice PC, laptop, tabletă sau 

chiar smartphone, cu condiția prezenței unei conexiuni 
active la internet.  

Astfel, conținutul din Google Expeditions poate fi 
trimis și prin linkuri directe. Peste 1000 de tururi RA și 
RV sunt și mai ușor de accesat. Utilizatorii pot folosi un 
link sau un cod QR pentru a accesa un anumit tur. 
Google Earth 7 pentru sisteme Windows permite 
generarea unor replici fidele ale orașelor importante, 
dar și un mod de explorare cu acces la mai mult de 
11.000 locații diferite, care pot fi vizitate cu ajutorul unui 
ghid virtual. 

 
Am adăugat mai jos o listă a muzeelor și a 

obiectivelor turistice, identificate de mine, care oferă 
posibilitatea realizării unor tururi virtuale deosebit de 
frumoase și educative:  
- http://muzeulbucurestiului.ro/filme-documentare.html; 
- http://ramnicusarat.iiccmer.ro/ 
- http://www.castelulbran.ro/ 
- http://turism.brasovcity.ro/index.php/obiective/tur/12 
- https://360.inp.org.ro/images/sarmi/tour.html 
- https://gokid.ro/15-tururi-virtuale-la-muzee-faimoase-

ale-lumii/2/ 
- https://bit.ly/2TMFQwp 
- https://bit.ly/2vjTUEj  
- https://bit.ly/3aUnhfx 
- https://bit.ly/3aUnyPB 
- https://bit.ly/38Rbrl0 
- https://bit.ly/3d00ZLq 
- https://bit.ly/2U2GW6h 
- https://bit.ly/2xts5tU 
- https://bit.ly/2w6AUtj 
- https://bit.ly/2QbTc3m 
- http://www.zona3d.ro/work/2017/Gradina_Botanica_Di

mitire_Brandza_TUR_Virtual_3D_Sera_Expozitie/vr3d/
zona3d_gradina_botanica_stereo3d_tur_vr.html 

- http://360.inp.org.ro/index.php/obiective/palatul-
brancovenesc-de-la-mogosoaia-jud-ilfov-turvirtual-
video 

- http://varia.geomatic.ro/ 
- http://muzeulmaamuresului.ro/tur.html 
- https://www.google.com/culturalinstitute/collection/muz

eul-na%C8%9Bional-brukenthal?projectId=art-
project&v.view=grid 

- http://proiecte.inforegionordest.ro/panorame360/2014/7
7/pano77_sphere.html 
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„PROMOVAREA PRODUSELOR –  
ELEMENT DE COMPETITIVITATE ÎNTR-O UNITATE ECONOMICĂ” 

 
1. Notă de prezentare 
 Acest modul este specific domeniului de pregătire 

Comerț\Economic, domeniu care asigură pregătirea de 
specialitate pentru elevii din învățământul liceal, 
interesați să își desfășoare activitatea profesională în 
unitățile comerciale. 

 CDL-ul cuprinde ore alocate pentru dezvoltarea 
ofertei curriculare specifice fiecărei unități de 
învățământ, ofertă realizată împreună cu partenerii 
economici. Prin această ofertă se asigură cadrul 
pentru realizarea unei instruiri care să permită 
formarea în totalitate a competențelor tehnice de 
specialitate descrise în standardele de pregătire 
profesională. 

 Prin această formă de curriculum, se asigură 
elevului posibilitatea să-și aleagă propriul său traseu 
de formare profesională, să-și aprofundeze 
competențele cheie, dar și pe cele de specialitate, 
crescând posibilitățile acestuia spre reușită, atât în 
plan social (comunicare, gândire economică, critică și 
eficiență în luarea deciziilor) precum și în plan 
profesional (integrarea pe piața muncii pe baza 
certificatului de competențe profesionale nivel 4-liceu, 
în domeniu economic). 

„Promovarea produselor-element de 
competitivitate într-o unitate economică” se 
parcurge în cadrul stagiilor de pregătire practică 
comasată care se desfășoară la agenții economici 
locali cu care unitatea de învățământ a încheiat 
convenții de practică.  

CDL-ul se desfășoară pe durata a 3 săptămâni, 
având alocate prin planul de învățământ 30 de ore pe 
săptămână și 90 de ore pe an. Curriculumul în 
Dezvoltare Locală răspunde nevoilor de calificare ale 
elevilor de la clasa a X-a, Liceul Tehnologic, profilul 
Servicii, domeniul de pregătire Comerț/Economic și 
are un rol important în completarea pregătirii de 
specialitate a elevilor de la ciclul inferior al liceului, care 
își continuă studiile la nivelul 4 liceal, în vederea 
obținerii calificărilor: Tehnician în activități de comerț 
și Tehnician în activități economice. 

Scopul acestui CDL vizează dobândirea de către 
absolvenți, a acelor rezultate ale învățării necesare 
unei bune comunicări în contexte diferite, 
conștientizarea nevoi de a înțelege și utiliza un limbaj 
responsabil, manifestarea unei atitudini practice în 
viața socială și respectarea principiilor etice de 
comportament în relațiile de muncă, necesare pentru 
integrarea pe piața muncii și adaptarea acestora în 
viitor la cerințele unei piețe a muncii în continuă 
schimbare datorate atât progresului tehnologic cât și 
schimbărilor sociale.  

 Domeniile de competențe cheie și rezultate ale 
învățării specifice acestora, integrate și dezvoltate în 

cadrul unității de rezultate ale învățării tehnice 
generale „Promovarea produselor-element de 
competitivitate într-o unitate economică” sunt 
următoarele: 

Unitățile de rezultate ale învățării: 
URÎ 1 - Etică și comunicare profesională 
URÎ 9 - Aplicarea politicilor de marketing 
 Curriculumul în dezvoltare locală „Promovarea 

produselor-element de competitivitate într-o 
unitate economică” este în concordanță cu nevoile 
de formare existente la nivelul județului deoarece, 
piața muncii din ultimii 20 de ani a fost puternic 
influențată de transformarea economică și socială.. 

 Curriculum-ul de dezvoltare locală propus 
este elaborat în parteneriat cu agentul economic – SC 
Penny Market SRL și are în vedere: 

• resursele proprii de instruire a elevilor din baza 
materială a instituției școlare și a agentului economic 
partener; 

• cerințele pieței forței de muncă județene în 
diverse calificări. 

2. Corelarea dintre rezultatele învățării și 
conținuturile învățării 

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ LICEAL 

Prof. econ. Mădălina Vocheci 
Liceul Tehnologic Ion Barbu-Giurgiu 
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Rezultate ale învățării ce răspund 
nevoilor agentului economic partener: 
„Promovarea produselor-element de 

competitivitate într-o unitate 
economică” 

 
URÎ 9 – Aplicarea politicilor de 

marketing 

Conținuturile 
Învățării 

Situații de 
învățare 

Cunoștințe Abilități Atitudini   
9.1.2. 

Precizarea 
elementelor 
componente ale 
unui produs. 

9.2.2. 
Identificarea 
elementelor 
componente 
ale unui produs 
/ serviciu. 

9.3.2. 
Implicarea 

activă în 
analizarea 
produselor/se
rviciilor și a 
politicilor de 
produs. 

Analizarea caracteristicilor 
produsului / 

Serviciului. 

Exerciții de identificare și 
diferențiere a produselor a 
calității și a prețului. 

9.1.3. 
Recunoaște și 

evaluează 
cerințele și 
așteptările din 
partea 
potențialilor 
clienți. 

9.2.3. 
Utilizarea 

tehnicilor de 
comunicare 
atractive pentru 
recunoașterea 
nevoilor si a 
cerințelor 
clienților. 

9.3.3. 
Previzionar

ea 
așteptărilor 
clienților în 
satisfacerea 
nevoilor. 

Tipuri de nevoi și de cerințe ale 
clienților. 

Tehnici de comunicare 
atractive utilizate pentru 
identificarea cerințelor si a 
așteptărilor clienților: 

-comunicarea (elementele ei, 
barierele și comunicarea eficientă 
cu clienții). 

Activități de stabilire a 
ofertei actuale a firmei; 

Exerciții de identificare a 
cerințelor actuale a 
clienților. 

9.1.11 
Descrierea 

strategiilor de 
preț ce pot fi 
adoptate pentru 
produsele 
existente pe 
piață. 

9.2.10. 
Elaborarea 

unei strategii 
de preț optime 
în situația data. 

9.3.5. 
Asumarea 

de riscuri în 
stabilirea 
strategiei de 
preț optime. 

Prestarea activităților 
specifice, conform necesităților 
clienților. 

-Efectuează servicii adaptate 
cerințelor și nevoilor clienților; 

-Plierea activităților din unitatea 
economică la nevoile clienților; 

-Evaluarea gradului de 
satisfacție a nevoilor clienților; 

-Tipuri de nevoi și de cerințe ale 
clienților ; 

-Tehnici de comunicare atractive 
utilizate pentru identificarea 
cerințelor și a așteptărilor clienților. 

Exerciții de identificare a 
factorilor de influență pentru 
menținerea unui avantaj 
competitiv pe costuri 
reduse. 

 
-simulare în condiții reale; 
-brainstorming;  
-dezbateri dirijate; 
-joc de rol. 
 

9.1.12. 
Descrierea 

metodelor și a 
tehnicilor de 
promovarea. 

9.2.11. 
Aplicarea 

tehnicilor de 
promovarea. 

9.3.7 
Raportarea 

creativă și 
expresivă a 
propriilor 
puncte de 
vedere la 
opiniile altor 
persoane 
(clienții), 

Activități având la bază strategii 
economice, corelate cu obiectivele 
întreprinderii. 

Materiale utilizate pentru 
promovare și publicitate: 

broșuri, pliante, planul, afișe, 
panouri publicitare, fluturași, 
cadouri promoționale ; 

-Marca și imaginea firmei; 
-Tehnici promoționale. 

-Exerciții de analiză privind 
eficiența strategiei aleasă 
într-un proces economic 
concurențial și în condițiile 
unui mediu în permanență 
evoluție. 

-Exerciții de raportare a 
strategiei aleasă la orizontul 
de timp (strategii pe termen 
scurt, mediu sau lung). 

-Exerciții de evaluare a 
strategiei și controlul ei 
privind compatibilitatea, 
avantajul aplicării ei si 
fezabilitatea. 
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URÎ 1 - Etică și comunicare profesională 
 

Cunoștințe Abilități Atitudini 
Conținuturile 

Învățării 
Situații de 
învățare 

1.1.4. 
Caracterizarea 
formelor de 
comunicare: 
verbală, 
nonverbală, 
scrisă. 

1.2.4. 
Aplicarea 
diferitelor forme 
de comunicare 
în diferite 
contexte; 

1.2.5. 
Monitorizarea 
și adaptarea 
propriei 
comunicări la  

cerințele 
situaționale 

1.2.6. 
Căutarea, 
colectarea, 
prelucrarea de 
informații din 
surse diferite; 

1.2.7. 
Realizarea 
comunicării în 
contexte 
diferite. 

1.3.3. 
Conștientizarea 

nevoii de a 
înțelege și utiliza 
limbajul într-un 
mod responsabil 
și pozitiv social. 

1.3.4.  
Manifestarea 

capacității de 
concentrare într-
o situație de 
comunicare dată. 

1.3.5.  
Manifestarea 

unei atitudini 
deschide și de 
respect pentru 
diversitatea 
expresiilor 
culturale. 

1.3.6. 
Argumentarea 
clară și concisă a 
propriilor puncte 
de vedere 
manifestând 
dispoziția spre 
un dialog critic și 
constructiv. 

 
Comunicarea eficientă cu 

clienții 
-Tipologia clienților; 
-Tipuri de blocaje ce pot 

interveni în procesul de 
comunicare; 

 
 
-Reguli pentru o comunicare 

eficientă cu clienții; 
-Atitudinea corespunzătoare 

față de clienți. 
 

 
-exerciții de identificare a 

tipurilor de clienți; 
-exerciții de identificare a 

diferitelor tipuri de blocaje ce 
pot interveni în procesul de 
comunicare; 

-acțiuni de pregătire a 
mesajului către clienți; 

-exerciții de comunicare în 
diferite situații:  

-la întâmpinarea clientului;  
-cu tipurile complexe de 

clienți;  
-în cadrul dialogului 

comercial;  
-la finalizarea vânzării, 

utilizând diferite mijloace de 
comunicare (telefon, internet). 

1.1.5. 
Descrierea 
principalelor 
tipuri de 
interacțiune 
verbal. 

1.2.8. 
Transmiterea 
mesajelor oral 
și cu ajutorul 
mijloacelor de 
comunicare. 

1.3.7.  
Manifestarea 

unei atitudini 
conciliante în 
procesul de 
comunicare și în 
primirea feed-
back-ului. 

Rezolvarea reclamațiilor 
-Desemnarea responsabilului 

cu gestionarea reclamațiilor; 
-Primirea și investigarea 

reclamației; 
-Evaluarea și soluționarea 

reclamațiilor. 

-exerciții de raportare a unei 
reclamații verbale sau scrise 
primite de la clienți; 

-activități de obținere a 
informațiilor de la persoana 
ce face reclamația; 

-exerciții de evaluare a 
reclamațiilor; 

- activități de corectare a 
situațiilor reclamate; 

-activități de gestionare a 
dosarului cu reclamații. 

 
Avantajul competitiv este abilitatea firmei de a avea o performanță superioară competitorilor, profitabilitatea. 
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza și de a adapta procesul 

didactic la particularitățile elevilor. 
Întregul demers didactic depus de profesor în procesul de predare-învățare trebuie să fie focalizat pe 

obținerea rezultatelor învățării. 
Metodele de predare trebuie să fie centrate pe elev, să stimuleze participarea activă și directă a elevilor în 

timpul procesului de învățare. 
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Motto: „Nu le predau lecții niciodată elevilor mei. 
Le ofer condiții ca să învețe singuri.” 

(Albert Einstein) 
 
 

Educația este un drept fundamental pe care îl au 
toți oamenii, indiferent de vârstă, naționalitate, sex 
sau altă caracteristică. În România se fac eforturi și 
se elaborează strategii, se fac reforme și 
metodologii, dar foarte rar reușim în procesul 
educativ să aplicăm Declarația Universală a 
Drepturilor Omului și Convenția Europeană cu 
privire la drepturile copilului. Dacă am fi reușit, 
statisticile nu ar fi atât de îngrijorătoare: 45, 5% 
dintre copiii din mediul rural suferă de sărăcie și 
excluziune socială, 3,2% dintre copiii de clasa a 
cincea au abandonat școala în anul 2016-2017, 
mortalitatea infantilă rămâne cea mai mare din 
Europa, la fel și numărul mamelor minore.  

Reflectând asupra rolului școlii în educația 
omului, nu se poate să nu descoperi că, deși nu ne 
revine întreaga responsabilitate în creșterea 
copilului, în parcursul individului de la copilărie la 
viața de adult (pentru că omul învață nu numai în 
cadrul formal, ci și non-formal și informal, și învață 
pe tot parcursul vieții), avem totuși șansa 
extraordinară de a ne întâlni cu ființa umană într-o 
perioadă de grație: copilăria. E vârsta în care 
creativitatea și spontaneitatea sunt atât de firești 
încât, utilizându-le în procesul învățării, se pot 
dobândi cunoștințe, deprinderi și abilități cu care 
apoi individul își poate construi o personalitate 
capabilă să-și aleagă învățăturile de care are nevoie 
pentru a fi în armonie cu sine și cu lumea în care 
trăiește. Și totuși, de ce nu se întâmplă acest lucru? 
Poate pentru că școala românească nu valorifică 
suficient creativitatea și spontaneitatea. Poate că 
predăm prea multe lecții și nu creăm condiții ca 
elevul să-și valorifice în procesul instructiv-educativ 
experiența de viață. Poate pentru că pentru evaluăm 
conținuturi rupte pur și simplu de viața reală. Poate 
pentru că, deși învățarea e centrată pe elev, nu 
pornim de la nevoile lui, nu identificăm la timp de ce 
are nevoie acel copil pentru a deveni un om mai bun 
pentru sine și pentru ceilalți. Eu cred că toți avem 
nevoie ca școala în care petrecem atât de mulți ani 
(învățământul obligatoriu e o perioadă lungă) să ne 
ajute să facem legătura între ceea ce învățăm în 
bancă și ceea ce se petrece dincolo de mediul 
școlar, să ne ajute să deprindem un set de abilități 
de viață pe care le putem aplica astfel încât, într-o 

lume dinamică și nesigură, să ne adaptăm și să 
avem ceea ce numim „viață de calitate”. 

Prin abilitate se înțelege comportamentul 
controlat care duce la atingerea unor țeluri, 
îndeplinirea unor obligații și abordarea facilă a unei 
situații. Uneori o numim deprindere, aptitudine, 
competență, trăsătură, calitate, atitudine, 
comportament, valoare. Abilitățile de viață ale unui 
copil vor viza dezvoltarea personalității copilului, 
inteligența sa emoțională, abilitățile sociale și cele 
de gândire, astfel încât, odată ajuns la maturitate, să 
fie capabil să fie varianta sa cea mai bună. Unii 
autori folosesc pentru abilitate termenul de 
competență, referindu-se la o abilitate dezvoltată, 
până la acel nivel care permite obținerea de 
performanțe deosebite într-o activitate. O persoană 
este competentă într-un anumit domeniu dacă are 
abilitatea, motivația, cunoștințele și deprinderile 
necesare pentru a obține performanțe ridicate.  

Parlamentul European a recomandat tuturor 
statelor membre un Cadru de referință pentru cele 8 
competențe-cheie. Astfel, cele 8 competențe sunt: 

1. Comunicarea în limba maternă 
2. Comunicarea în limbi străine 
3. Competență matematică 
4. Competențe elementare în știință și tehnică 
5. Competențe digitale și de utilizare a noilor 

tehnologii TIC 
6. Competența de a învăța să înveți 
7. Competența de relaționare interpersonală 
8. Competențe civice 
Competențele-cheie sunt achiziții ale 

învățării, combinații de cunoștințe, deprinderi 
(abilități) și atitudini. Le regăsim și în Legea 
Educației Naționale din 2011, care a urmărit să 
orienteze finalitățile educației înspre dimensiunile 
fundamentale ale existenței umane: a fi, a ști, a face 
și a conviețui. S-a urmărit centrarea activităților de 
învățare pe formarea comportamentului adaptativ, 
crearea unor situații de învățare care să transpună 
elevul în viața reală, astfel încât să realizeze 
conexiuni între competențele specifice unei 
discipline și abilitățile de viață, propunându-se o 
viziune transdisciplinară asupra învățării.  

Ce trebuie să știu? (cunoștințele) 
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Ce trebuie să fac? (comportamentul) 
Cum trebuie să mă manifest într-o situație? 

(atitudinea) 
Ce trebuie să știu să fac? (competență/abilitate) 
Când abilitățile și cunoștințele dobândite la clasă 

prin activități de cercetare și colectare de informații 
sunt aplicate în timp real unei sarcini practice 
concrete, în mijlocul căreia se află copilul cu 
întreaga sa creativitate și spontaneitate, impactul 
învățării și dezvoltarea abilităților de viață sunt 
consolidate producând o schimbare a valorilor și a 
comportamentului. În fond, nu învață nimeni de 
dragul învățării. Uităm ce am învățat dacă 
învățăturile nu au devenit comportament. Consiliul 
Europei a identificat 7 categorii de abilități 
considerate de bază pentru tinerii secolului XXI: 
abilități de învățare, de informare, de gândire, de 
comunicare, de cooperare, de muncă și de 
adaptabilitate. Să fim deci dotați în școală pentru a 
dobândi competențele și abilitățile necesare în 
secolul XXI pe tot parcursul vieții.  

Disciplinele socio-umane oferă un cadru generos 
pentru a ajuta copilul să învețe să comunice, să 
relaționeze, să argumenteze, să coopereze, să 
rezolve probleme de viață. Am constatat de-a lungul 
timpului că folosirea metodelor și activităților de 
învățare bazate pe experiența de viață a copilului, 
în care valorificăm creativitatea și spontaneitatea lui, 
sunt cele care ne conduc spre rezultatul benefic al 
unei contribuții la formarea personalității viitorului 
adult. 

Am selectat patru metode folosite la educație 
socială în care copiii și-au valorificat experiența de 
viață: 

- povestea; 
- dezbaterea; 
- chestionarea;  
- învățarea prin activități în folosul comunității. 
 
Învățarea prin activități în folosul comunității 

 
Această metodă combină obiectivele învățării cu 

intervenția comunitară. Oferă o experiență de 
învățare pragmatică, de impact, venind în același 
timp în sprijinul nevoilor comunității. Implică elevii 
pentru a pune în practică ceea ce au învățat. 
Experimentează ce înseamnă ca ei personal să 
aducă schimbări pozitive în comunitatea în care 
trăiesc. Este o formă de educație experiențială în 
care elevii se angajează în activități care abordează 
nevoile umane, proces la care se adaugă reflecția 
asupra celor învățate. 

Acest tip de învățare vizează dezvoltarea 
abilităților socio-emoționale, cu beneficii pentru 
comunitate și școală. Comunitatea devine un spațiu 
de învățare pentru elevi, ce își face cunoscute 
problemele și atrage voluntari și viitori cetățeni 
activi. Elevii își dezvoltă competențe și valori, simt 
satisfacția contribuției lor în comunitate, își fac 
prieteni noi și cunosc mai profund problemele 
comunității. Vocea elevilor se face auzită, ei simt și 
văd că informația, cercetarea, au avut un impact și 
acest lucru le întărește încrederea în sine. Nu numai 
elevii au beneficii, ci și profesorii care își 
îmbunătățesc relațiile cu elevii, iar școala, relațiile cu 
comunitatea.  

Pentru a folosi acest tip de învățare, e necesar 
să-i aducem pe elevi în situația reală de viață, 
pornind de la experiențele lor. În școală, în 
comunitate, în lumea reală sau în cea virtuală, ei se 
întâlnesc cu situații în care nu știu cum să 
reacționeze dacă nu au abilitățile necesare. Pornind 
de la poveștile lumii lor, dezbătându-le cu 
argumente pro și contra, dându-le ocazia să 
identifice cazurile, chestionându-și colegii sau 
membrii comunității, creăm condiții în care să 
comunice, să-și spună punctul de vedere și în final 
să fie capabili să ia decizii.  

Despre drepturile omului sau drepturile copilului, 
despre forme de guvernare și regimuri politice, 
despre constituție sau libertate, copiii știu mai multe 
decât pot să spună. Poate că nu pot toți să indice 
articolele sau prevederile unor legi, poate nu știu să 
definească un termen sau altul, dar toți pot să simtă 
și să vadă că un coleg nu mai vine la școală, că în 
comunitate și școală sunt multe deșeuri, că violența 
proprie și violența celorlalți e reală, că un vecin 
bătrân e singur și neajutorat. Dacă atunci când ei 
văd și simt îi ajutăm să folosească cunoștințele de 
la școală pentru a lua decizii ce schimbă în bine 
viața lor și a celorlalți, dacă formăm abilități de 
comunicare, argumentare și implicare, putem 
construi un comportament proactiv, iar învățarea 
este durabilă.  
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Conducerea este considerată o problemă 
cheie pentru orice școală, indiferent de mărimea, 
profilul sau poziționarea sa geografică. De aici, în 
limbajul 
cotidian se 
apelează la 
termenul care 
desemnează 
conducătorul 
(managerul) 
ca om 
hotărâtor 
pentru bunul 
mers al unității de învățământ.  

Managerii influențează performanțele 
unităților pe care le conduc. Aceștia, prin acțiunile lor 
individuale și chiar prin personalitatea lor, sunt în 
măsură să aducă schimbarea în bine. De multe ori, 
când lucrurile intră pe un făgaș negativ, urmat de 
contraperformanțe și eșecuri, se apelează la 
schimbarea conducătorului, în speranța că o altă 
persoană va redresa lucrurile printr-o altă 
valorificare a resurselor, implementând un stil de 
conducere în măsură să mobilizeze energiile 
colectivului din subordine. Dorința unanimă este 
aceea de a găsi omul-cheie, care cu aceleași 
resurse, aceeași oameni și în situații identice să 
schimbe lucrurile în bine. Se uită însă că noul 
conducător nu este „un vrăjitor", un singuratec care 
poate rezolva toate problemele trecând peste 
greutăți și dificultăți cu ușurința unui „făcător de 
minuni". 

Pentru a se ajunge la succes, este nevoie de 
o implicare responsabilă a tuturor angajaților, 
deoarece transformarea vizează schimbarea 

mentalității și a comportamentului întregului colectiv 
printr-o colaborare benefică cu managerul. 

Ca fenomen complex într-o cultură 
instituțională în care strategiile suportă schimbări și 
adaptări din mers, actul de conducere trebuie văzut 
ca un fenomen de mare mobilitate, în care raportul 
dintre lider și colectivitate trebuie să întrunească 
atributele încrederii și a modului de acțiune asumat, 
ce presupune competență și responsabilitate la nivel 
instituțional. 

Directorii de școli asigură zilnic multiple 
conexiuni între profesori, elevi, părinți, comunitate și 
întreg sistemul educațional. Deși ei au „dirijat” 
întotdeauna această „intersecție”, a fi director al unei 
unități de învățământ devine, în timp, o misiune tot 
mai dificilă. În 
contextul 
procesului de 
descentralizare, 
în care 
autoritatea de 
luare a deciziilor 
este transferată 
tot mai mult la 
nivelul școlii, 
directorii se simt 
copleșiți de 
numărul și 
varietatea de 
cerințe cărora trebuie să le facă față, de elementele 
de noutate necesare a fi introduse în practica 
managerială. 
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Politica în domeniu optează pentru o școală 
capabilă să ofere fiecărui elev acces la educație de 
calitate, fiecărei familii – siguranța mediului școlar în 
care se află copilul, comunității – un absolvent care 
posedă competența de a învăța și a se autoedifica 
pe parcursul întregii vieți, a se integra 
socioprofesional. Directorul instituției de învățământ 
urmează să planifice, să organizeze, să 
coordoneze, să asigure funcționarea și dezvoltarea 
instituției în parametrii solicitați. E de la sine înțeles 
că nivelul înalt de complexitate a contextului solicită 
un management care va conduce la modificarea 
anumitor funcții ale unității școlare, de la orientarea 
pe operații concrete spre o abordare 
multidimensională. 

Toate acestea derivă din teoria 
descentralizării, una dintre axiomele căreia 
evidențiază faptul că abilitarea cu dreptul de a 
decide nu se poate opri la nivelul managerului, ci 
trebuie să coboare până la elev. Astfel, directorul de 
școală identifică dimensiunile concrete pe care 
urmează să le delege angajaților. Procesul va purta 
un caracter de împuternicire (empowerment), care 
înseamnă oferirea dreptului/puterii de decizie pe 
anumite aspecte, în contexte concrete, concomitent 
cu motivarea/încurajarea angajaților de a-și asuma 
responsabilitatea pentru consecințele deciziilor 
luate. Împuternicirea va fi eficientă doar dacă toți 
angajații împărtășesc misiunea și viziunea, valorile 
și principiile organizației, cunosc obiectivele și 
rezultatele așteptate, pot aplica instrumentele de 
monitorizare, autoevaluare și evaluare validate de 
instituția de învățământ. 

Ce modificări se impun în instituția școlară? 
Structurile organizaționale trebuie să se 

transforme treptat din entități puternic ierarhizate în 
structuri plate, ceea ce înseamnă mai multă 
autonomie în planificare, în implementarea 
activităților preconizate, în atingerea obiectivelor, în 
luarea deciziilor etc. Transformarea respectivă va 
solicita mai multă atenție față de circulația 
informației (de la manager spre angajat și invers), 
mai multă monitorizare din partea conducerii. În 
același timp, se vor oferi șanse reale de implicare a 
întregului colectiv în dezvoltarea instituției. 

Structurile organizaționale se vor modifica și 
din perspectiva funcțiilor. Se va diminua treptat 
numărul de comisii, comitete, alte entități cu 
funcționare permanentă și va crește numărul 
echipelor de proiect/echipelor de proces/echipelor 
de caz etc. Echipele reprezintă grupuri de persoane 
care lucrează împreună pentru a realiza un proces, 
activități complexe și complete. Componența 
acestora va fi flexibilă și va include persoanele cele 
mai potrivite pentru fiecare situație în parte. 

În acest caz, managerul va stabili clar, 
împreună cu cei implicați, indicatorii de succes ai 

activității echipei/grupului. Prin urmare, managerul, 
echipa/grupul și întregul colectiv vor evalua nu 
activitățile efectuate, ci rezultatele obținute. 

Această reformare presupune, de 
asemenea, și modificarea atribuțiilor angajaților 
școlii, astfel realizîndu-se o schimbare a rolurilor prin 
trecerea de la subordonare la luare de decizie. 

Managerul nu se mai comportă ca un 
supraveghetor, dar, mai degrabă, ca un 
coordonator, mentor, iar cadrele didactice și ceilalți 
angajați își concentrează atenția nu pe așteptarea 
indicațiilor „de sus”, ci pe nevoile elevilor, părinților 
și ale altor beneficiari ai școlii. Fiecare cadru didactic 
este pregătit pentru asumarea responsabilităților și 
luarea deciziilor, pentru identificarea problemelor și 
elaborarea planurilor de acțiune în soluționarea 
acestora, pentru conducerea și coordonarea unei 
echipe/unui grup de lucru. Chiar dacă în organizație 
există persoane pregătite pentru a realiza acțiuni de 
acest gen, întotdeauna este loc pentru o nouă 
experiență. 

Este important ca prin implicarea subiecților în 
activități să se producă un proces continuu de 
acumulare a experienței noi și de dezvoltare a 
competențelor, precum și capacitarea întregii 
organizații. Transformarea instituției de învățământ 
într-o organizație care învață este o acțiune 
indispensabilă.  

Ce pași trebuie să întreprindă un director 
pentru a transforma școala într-o instituție care 
învață? (Evaluarea propriei culturi de învățare; 
stabilirea viziunii pozitive; oferiți fiecăruia ocazia de 
a gândi; oferiți fiecăruia ocazia de a deveni resursă 
de învățare pentru alții; instituționalizați tradiții, 
activități, proceduri care oferă oportunitatea și 
solicită de la fiecare angajat să prezinte propria 
experiență și să învețe de la ceilalți.) 

Directorul urmează să furnizeze în mod 
continuu oportunități de învățare, să folosească 
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instruirea pentru a atinge scopurile organizației, să 
găsească legătura și echilibrul între performanța 
individuală și cea organizațională, să încurajeze 
dialogul, exprimarea opiniilor și asumarea riscurilor. 

Arta conducerii se definește prin procesul 
complex de leadership, care se referă la implicarea 
fiecărui angajat, obținută prin participare liber 
consimțită, având ca finalitate îndeplinirea anumitor 
obiective. Leadership-ul autentic este leadership-ul 
distribuit/împărtășit, adică directorul trebuie să 
creeze condițiile necesare pentru a edifica în școală 
o capacitate adecvată de conducere și 
autoconducere, dezvoltând-o în permanență. 
Fiecare cadru didactic se va percepe ca parte a 
leadership-ului școlii, va dispune de competențele 
necesare și va manifesta, în situații concrete, un 
comportament de lider. 

Cel ce-și asumă răspunderea conducerii 
trebuie să aibă mereu în față avertismentul lui 
Corey: „Managementul este eficiență în 
ascensiunea pe scara succesului, iar conducerea 
stabilește dacă scara este așezată pe peretele 
potrivit”. 
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I. INTRODUCERE 
 Lucrarea este 
structurată în două 
părți, prima fiind 
dedicată definirii și 

promovării 
patrimoniului cultural 
în general, iar a doua 
prezintă două 
personalități literare 
de ieri și de azi și 
câteva metode de 
valorificare a 
patrimoniului literar 

vlăscean. 
 Într-o lume a diversității, cunoașterea 
personalităților unei comunități locale a devenit, cel 
puțin în epoca globalizării, un deziderat, din motive 
care țin de păstrarea identității culturale, Giurgiu 
impresionând prin contribuția sa la îmbogățirea 
galeriei de personalități culturale. 
 Cultura locală vlăsceană a avut un rol esențial în 
cultura românească, o primă personalitate 
importantă a culturii vlăsceane fiind Udriște 
Năsturel, în perioada umanismului românesc. 
 La sfârșitul primului război mondial se remarcă 
tradiționaliștii:  

- I. A. Bassarabescu - scriitor de proză scurtă; 
- Emanoil Bucuța – poet;  
- Nichifor Crainic – poet;  
- Nicolae Cartojan - autor, biograf, cercetător 

literar, istoric literar pedagog și publicist 
roman; 

dar și moderniștii:  
- Ion Vinea - poet și scriitor român, simbolist și 

suprarealist;  
- Tudor Vianu - poet și critic de artă.  
Sfârșitul celui de-al doilea război mondial aduce 

noi scriitori vlăsceni care își pun amprenta pe 
literatura română:  

- Petre Ghelmez – poet, poet, scriitor pentru 
copii, publicist și editor; 

- Neagu Udroiu – jurnalist, scriitor și diplomat 
român; 

- Aureliu Goci – critic literar; 
- Nicolae Țone – poet. 

 
II. PATRIMONIUL CULTURAL  
1. Importanță  

Având o 
semnificație socială 
și economică reală, 
patrimoniul cultural 
oferă o nouă calitate 
vieții culturale și 
spirituale, contribuind 
la o dezvoltare 
durabilă a societății 
contemporane. De 
asemenea determină 
dezvoltarea 
personalității și 
continuitatea 
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generațiilor, ducând la o educație culturală 
deosebită.  

Valorile patrimoniului cultural probează 
capacitatea creativă (pozitivă sau negativă) a 
omului. 

Patrimoniul stă la baza identității și 
specificului național, protejarea lui fiind o parte 
componentă a culturii și istoriei. 
2. Educație  

Educația privind protejarea și promovarea 
patrimoniului este necesară pentru:  

- a conștientiza importanța socială a acestui 
domeniu;  

- a implica populația într-un proces cultural de 
lungă durată; 

- a îmbogăți personalitatea individului, prin 
stabilirea unei atitudini corecte față de 
bunurile culturale, cultura și istoria națională. 

3. Cercetare și valorificare  
 Introdus în circuitul educațional, patrimoniul ar 
putea schimba concepții și atitudini, ducând la 
creșterea interesului față de identitatea culturală și 
națională, participanților revenindu-le următoarele 
sarcini: 

- protejarea patrimoniului cultural, prin crearea 
unei atitudini adecvate în rândul comunității 
locale; 

- ocrotirea patrimoniului prin mobilizarea 
comunității locale; 

- utilizarea resurselor culturale și economice 
în beneficiul comunității locale, dar și al 
societății; 

- interpretarea patrimoniului cultural și natural 
în scop didactic, educativ, istoric, cultural. Un 
exemplu ar fi așezarea preistorică de la 
Comana, Giurgiu – „Dealul Morii”. 

  
 III. PERSONALITĂȚI LITERARE VLĂSCENE 
1. Ioan Alexandru Bassarabescu 
 Născut la data de 17 decembrie 1870, la Giurgiu, 
este al șaselea fiu al unor boieri de funcții. 
Debutează cu prima sa nuvelă, „Nostalgie”, în 
revista școlii, pe numele de atunci, ,,Mugurul”. 
 Cultivă schița și momentul, fiind comparat cu I.L. 
Caragiale sau cu Ioan Alexandru Brătescu Voinești. 
Cu toate că părăsește orașul în timpul 
bombardamentelor otomane din primăvara anului 
1877, locuri și personaje din epoca sa giurgiuveană 
au fost imortalizate în mai multe schițe din volumul 
Moș Stan (Moș Stan, Duman, Revederea, Eder, 
Mama Maria). În „Lume de ieri” sunt consacrate 
șase pagini minunate orașului copilăriei sale. 
 Invitat ca oaspete al Ateneului Român ,,Nicolae 
Bălănescu” din Giurgiu, în 1930, conferențiază 
despre Criza cărții, iar patru ani mai târziu, despre 
Literatura sportivă și sportul literar.  

 În anul 1993, la o jumătate de veac de la trecerea 
sa în neființă, Biblioteca Județeană din Giurgiu 
primește numele marelui scriitor. 
 2. Petre Crăciun 
 Născut la data de 29 august 1962 în orașul de la 
Dunăre și contemporan cu noi, Petre Crăciun se 
face remarcat ca jurnalist, scriitor de literatură 
pentru copii, autor de filme documentare, realizator 
al mai multor emisiuni de televiziune și membru al 
Uniunii Scriitorilor din România. 
 În 2013 a întemeiat Editura Zorio, unde numeroase 
dintre volumele sale au văzut lumina tiparului. 
 Este un prolific scriitor pentru copii care reușește să 
surprindă, cu delicatețe și gingășie, perioada de 
întrebări a copilăriei. 

,,Este cel mai bun autor de literatură pentru 
copii apărut după 1989. Plăcerea lui de a scrie se 
transmite copiilor sub forma plăcerii de a citi”. 
Alex Ștefănescu 
IV. VALORIFICAREA PATRIMONIULUI LITERAR 
VLĂSCEAN 

Lansări ale operelor scriitorilor giurgiuveni, de ieri 
și de azi, organizate de Biblioteca Județeană I.A. 
Bassarabescu din Giurgiu: 

1. Moș Stan 
 La data la care se 
comemorau 63 de 
ani de la trecerea 
în neființă a lui I. A. 
Bassarabescu, 
27.03.2015, a avut 
loc reeditarea 
volumului de 
povestiri Moș Stan, 
o carte pentru 
copii, în care 
regăsim nostalgia 
anilor copilăriei.  
 Scrisă la vârsta de 
53 de ani, departe de copilăria care pălește ca o 
umbră în lumina străvezie a vremurilor trecute, 
această carte 
reușește să 
aline sufletele 
tuturor 
vârstelor. 
 

2. Lume de 
ieri, 
amintiri 
vesele și 
duioase 
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 Apărută în timpul vieții scriitorului I. A. 
Bassarabescu, la vârsta de 73 de ani, „Lume de ieri, 
amintiri vesele și duioase”, este ultima lucrare 
literară.  
 Cartea reunește o parte dintre cele mai dragi 
amintiri ale distinsului prozator, dornic în a ne 
dezvălui trăirile sale păstrate cu grijă în suflet mai 
bine de câteva decenii. 
 

3. Fetița din floare 
 Lansarea cărții 
„Fetița din Floare”, 
de Petre Crăciun, 
a fost un 
eveniment care s-a 
bucurat de 
participarea activă 
a unor personalități 
literare, precum și 
a multor copii, 
dornici de a 
descoperi 
aventura acestei 
mici fetițe. Personajele prezente în carte o ajută pe 
Rose, căci așa se numește fetița, să descopere 
psihologia umană, dar și să se descopere pe sine 
însăși, într-o muzică sacră și o armonie de culori 
florale. 
 

4. Când 
cimpanzeul 
devine om 

 „Când cimpanzeul 
devine om” este o 
carte în care întâlnim 
manipulare, adevăr 
și minciună, 
diferența dintre 
speciile de animale 
și apărarea 
drepturilor lor. 

,,Da, eu 
sunt cel care a fost 
cimpanzeu. În fața 
lui Dumnezeu, toți 
suntem egali în 
drepturi!” 
 

5. 100 de 
basme și 
povești. 
Odaia 
Fericirii 

 
 Una dintre cele 
mai ample 
antologii de autor 

din istoria literaturii române, 100 de basme și 
povești. Odaia Fericirii, reprezintă o carte veritabilă 
de povești care se adresează tuturor vârstelor. La 
realizarea acestui volum s-au utilizat tehnici 
tipografice scumpe și de efect, ca bronz auriu și lac, 
coperta fiind considerată a fi de lux, distinctiv fiind 
albastrul regal. 
 

6. Roboțeii 
 În octombrie 
2020, la Târgul 
de carte 
organizat de 
Biblioteca 
Județeană „I.A. 

Bassarabescu”, 
Giurgiu, a avut loc lansarea de carte a culegerii de 
povești moderne, intitulată „Roboțeii”.  
 Cartea aduce în atenția cititorului povești 
amuzante, cu tâlc, ilustrându-ne copii ducând în 
spate 
ghiozdane, 
transformați 
în roboței, 
din cauza 
poverii 
manualelor 
și a temelor 
ce urmează 
a fi pregătite 
pentru 
școală. 
 
V. CONCLUZII 
   Un scop al acestor proiecte este de a trezi 
interesul pentru patrimoniul cultural local al țării 
noastre, ca parte componentă a culturii și istoriei 
naționale.  
  Astăzi, cu interesul și sprijinul statului, precum și 
prin diverse inițiative private, putem realiza o 
schimbare în educație, privind patrimoniul, inclusiv 
prin mass-media.  
 Pentru o dezvoltare durabilă în domeniul cultural al 
societății contemporane trebuie cu toții să punem 
umărul, în măsura posibilităților și a locului din care 
putem interveni. 
  

PROMOVAREA PATRIMONIULUI LITERAR VLĂSCEAN 

Bibliotecar: Gelețu-Tatoli Luminița, 
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Giurgiu 

 

Urmare din pagina 49 



Pagina 51 din 51                                                    Catedra 91                          Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

 
 

Traian Săvulescu, remarcabil reprezentant al 
biologiei românești, a fost fondatorul școlii de 
fitopatologie din țara noastră. S-a născut la 2 februarie 
1889, în orașul Râmnicu Sărat, unde din fragedă 
copilărie a admirat și a fost îndrăgostit de frumusețile 
naturii. Aici a urmat școala primară și cursul inferior de 
liceu, apoi a continuat cursul superior la Iași. Studiile 
universitare le-a început la Facultatea de Medicină din 
București. Atras însă de studiul științelor naturale, se 
înscrie și la Facultatea de științe - secția Științe 
naturale, pe care a terminat-o în 1912. După absolvire 
a lucrat 9 ani (preparator, șef de lucrări) la Institutul 
Botanic Cotroceni, unde a realizat un număr mare de 
lucrări și a obținut doctoratul în 1916, fiind primul doctor 
în științe botanice al Universității din București.  

Încă din 1921 este numit profesor de 
fitopatologie vegetală la Școala de agricultură de la 
Herăstrău (astăzi Universitatea de Agronomie și 
Medicină Veterinară) și militează pentru promovarea 
învățământului superior agricol.  

A avut o importantă contribuție și la înființarea 
primului Institut de Cercetări Agricole, unde, în 1929, a 
fost numit director al secției de fitopatologie și apoi 
director al acestui institut. Tot la propunerea lui s-a 
înființat și Institutul de Biologie în 1928, care ulterior i-
a purtat numele până în 1999. Era perioada când se 
încerca valorificarea superioară a bogățiilor solului în 
condițiile creșterii exportului de cereale și încurajarea 
studiului științelor agricole și biologice.  

În activitatea științifică neîntreruptă de peste o 
jumătate de veac, Traian Săvulescu a abordat 
probleme legate de studiul ciupercilor parazite care au 
stat la baza dezvoltării fitopatologiei. Au fost studiate 
peste 3500 de specii de ciuperci iar, la cele 
dăunătoare, au fost descrise și metode de combatere. 
Cercetător cu un larg orizont științific, a abordat și 
probleme legate de imunitate, de boli la plante și 
animale. În urma străduințelor sale a apărut 
monumentala operă ,,Flora R.P.R”, al cărei redactor 
principal a fost.  

Pentru bogata activitate științifică, a fost ales în 
1934 membru corespondent, apoi, în 1938, membru 
plin al Academiei României și în 1948, președinte al 
Academiei Republicii Populare Române. A fost distins, 
de asemenea, cu numeroase ordine și medalii.  

A reușit să stabilească și să mențină relații de 
colaborare științifică cu specialiști și cu instituții din 
străinătate, fiind ales membru al Academiilor de științe, 
între care cele din Ungaria, Cehoslovacia, Germania, 
S.U.A. (New York), Uniunea Sovietică, Bulgaria. A 
încetat din viață la 29 martie 1963. A fost înmormântat 
în cimitirul Bellu, lângă mormântul lui Mihai Eminescu. 
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