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VIS DEVENIT REALITATE 

 

 

”Nu renunța la visul tău doar 

pentru că va dura ceva timp să îl 

transformi în realitate. Timpul va curge 

oricum...” (Earl Nightingale), iar timpul 

elevilor și cadrelor didactice de la  Școala 

Gimnazială Nr. 1 Toflea nu a trecut 

oricum, ci cu mare folos și realizări. În 

urma desfășurării activității de voluntariat 

antreprenorial, la care au participat cadre 

didactice și elevi din peste 44 de școli din 

țară, s-a putut realiza ”CEAINĂRIA 

ELEVILOR” cea mult dorită. 

Școli din toată țara au donat către 

Asociația ”Artă și cooperare”, partenerul 

nostru de nădejde, pentru îndeplinirea 

visului copiilor de la Toflea de a avea un 

loc cald și primitor în care să poată să desfășoare activități extrașcolare, în care să poată sta să 

citească peste program, deoarece acasă nu au această posibilitate, spațiu în care să poată savura 

un ceai cald și să desfășoare activități plăcute și relaxante.  
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Pentru realizarea acestei ceainării toți participanții s-au implicat foarte mult și spre 

surprinderea noastră, am fost foarte 

apreciați pentru inițiativă și în final 

pentru rezultate. Chiar dacă la 

început a părut greu de realizat, 

timpul ne-a demonstrat că ”dacă 

poți să visezi lucrul respectiv, poți 

să-l și realizezi”-Walt Disney. 

Realizarea spațiului de 

relaxare nu a constat doar în 

strângerea de fonduri de la școlile 

partenere, ci și multă implicare, 

timp și muncă fizică intensă. 

Coordonatorii proiectului au 

gestionat fondurile în așa fel încât să se achiziționeze mobilier de calitate, la preț rezonabil, 

fotolii cu puf, băncuțe, scăunele, măsuțe, cutiuțe pentru depozitat, obiecte decorative, cărți și 

caiete necesare copiilor pentru activități, teatru de păpuși, boxă portabilă, instalație electrică 

nouă, table noi și nu 

în ultimul rând 

ceainic pentru 

prepararea ceaiului.  

În edițiile 

viitoare, vă vom 

prezenta activități ce 

le vom desfășura în 

noua noastră locație 

”Ceainăria elevilor”, 

cu speranța că în 

viitor vom realiza și alte activități cu școlile partenere și nu numai. 

 

Prof.înv.primar DIACONU ANAMARIA 
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Cantități:  

 500 g de mamă; 

  500 g de tată; 

 400 g de sănătate; 

 300 g de bucurie;  

 200 g de cărți; 

 150 g de teme; 

  100 g de mișcare; 

 150 g de jocuri;  

 100 g de prieteni;  

 6/7 excursii cu amicii sau cu colegii;  

 200 g de credință; 

 100 g de generozitate.  

Mod de preparare:  

Blatul  

Se amestecă cele 500 g de mamă cu cele 500 de g de tată și cu 400 g de sănătate. Se 

adaugă treptat cele 200 g de cărți și toată cantitatea de bucurie. Amestecul se omogenizează 

folosind tradiționala lingură de lemn, cu multiple utilizări. În continuare, se completează cu 

150 g de teme însoțite de 100 g de mișcare, iar, la sfârșit, pentru un gust intens aromatizat, se 

inserează ușor câte o excursie până se ajunge la cifra 7. Compoziția se întinde pe o foaie de 

bunătate presărată cu multă iubire și respect, după care se dă la copt pe drumul vieții, la foc 

potrivit. 

Crema  

Într-un castron de calitate, se pun 150 de g de jocuri și 100 g de prieteni care se 

amestecă bine, cu mișcări domoale pentru a evita formarea unor cocoloașe de invidie sau de 

ceartă, iar apoi se pun și 100 g de mișcare. Amestecați, nu stați!  

Glazura  

100 g de credință și 100 g de generozitate se amestecă continuu până când textura 

devine sinonimă cu desăvârșirea, fiind numai bună de întins. 

Această rețetă asigură o copilărie fericită! 

 

 

 

 

 

Prof. învățământ primar Lăbuș Daniela 
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Teatru-ZURALO ȘI ROTIȚA FERMECATĂ 

 

Teatrul este locul unde un 

copil poate petrece timpul 

împreună cu familia și prietenii. 

În același timp el învață lucruri 

noi într-un mod plăcut și relaxant 

și are un rol important în 

dezvolatrea personalității unui 

copil. Acesta își poate mări 

încrederea în sine și își poate 

forma o personalitate puternică. 

În primul rând, teatrul are 

un efect pozitiv asupra 

intelectualului. Teatrul dezvoltă 

gândirea , imaginația și 

îmbogățește vocabularul, mai 

ales atunci când copilul este dus 

de mic la astfel de evenimente. 

Dacă un copil este obișnuit de mic cu teatrul și spectacolele de acest fel poate dezvolta 

pasiuni pentru lumea artei. 

În al doilea rând, 

tinerii pot fi influențați de 

anturajul negativ. Pentru a 

evita asta ei trebuie 

îndrumați să participe la 

activități educative, cum ar fi 

teatrul. Cei talentați trebuie 

încurajați să joace într-o 

piesă de teatru. Acest lucru îi 

poate ține departe de 

anturajele nepotrivite și îi 

poate ajuta la formarea unui 

caracter puternic. 

Consider ca teatrul 

este indispensabil in viata 

tinerilor, pentru ca arta este 

una dintre principalele 

modalitati prin intermediul careia reusim sa evadam din cotidian, iar cunostiintele despre 
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teatru si scena, ne ajuta sa ne conturam si o personalitate puternica pe parcursul anilor de 

adolescenta si de maturitate. 

Așadar am ales piesa de teatru în deschiderea Ceainăriei pentru a le stârni curiozitatea 

și interesul celorlalți elevi de a privi lectura ca pe o încântare și relaxare a psihicului. 

Scopul piesei este de a încuraja elevii să frecventeze școala pentru a-și schimba 

percepția despre viitor, educația fiind orizontul viselor și dorințelor fiecărui elev. Consider ca 

teatrul este indispensabil in viata tinerilor, pentru ca arta este una dintre principalele 

modalitati prin intermediul căreia reușim sa evadăm din cotidian, iar cunoștințele despre 

teatru si scenă, ne ajuta sa ne conturăm si o personalitate puternica pe parcursul anilor de 

adolescenta si de maturitate. 

 

 

Prof.înv.primar DRAGOMIR MARIANA 

 

                  

 

                             VIOLENTA–O LECTIE CE NU TREBUIE INVATATA 

 

  

„A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a 

comunicării între toate persoanele angrenate în actul educaţional.” 

Dardel Jaouadi 

 

            Violenţa în şcoală este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult 

în societate, iar de câţiva ani în şcoala românească. Cu ce forme de  violenţă ne întâlnim în 

şcoli, care sunt cauzele care determină  violenţa şcolară, de ce unii copii adoptă modalităţi de 

comportament violent în relaţiile lor cu colegii, cu prietenii, cu profesorii, cu părinţii, 

exprimate prin  violenţă la adresa elevilor , sunt doar cateva  dintre întrebările la care trebuie 

să găsim răspunsuri pentru a asigura în şcoli un climat pozitiv şi pentru a ţine sub control  

violenţa interpersonală.  

          Violenţa este o problemă actuală a societăţii noastre, având impact asupra actului 

educaţional desfăşurat într-un cadru instituţionalizat. Lipsa modelelor sociale, 

mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi indisciplină,  pot influenţa comportamentul 

elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile văzute la televizor. Violenţa şcolară este 

asociată, în general, cu zonele urbane dificile, cu periferiile, acolo unde sărăcia este la ea 

acasă. De aceea, atunci când se vorbeşte despre violenţa în şcoală, se consideră drept surse 
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favorizante factorii exteriori ai şcolii: mediul familial, mediul social, ca şi factori ce ţin de 

individ, de personalitatea lui.  

          Mediul familial reprezintă, credem, cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor. 

Mulţi dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate, au 

experienţa divorţului părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale. Echilibrul familial este 

perturbat şi de criza locurilor de muncă, de şomajul ce-i atinge pe foarte mulţi părinţi. Părinţii 

sunt confruntaţi cu numeroase dificultăţi materiale, dar şi psihologice, pentru că au 

sentimentul devalorizării, al eşecului. În aceste condiţii, ei nu mai sunt sau sunt puţin 

disponibili pentru copiii lor. 

          Pe acest fundal apar apoi probleme familiale foarte grave care-i afectează profund pe 

copii: violenţa intrafamilială, consumul de alcool, abuzarea copilului, neglijenţa, la care se 

adaugă şi importante carenţe educaţionale – lipsa de dialog, de afecţiune, inconstanţă în 

cerinţele formulate faţă de copil (treceri de la o extremă la alta, de la o permisivitate exagerata 

la restricţii foarte dure), utilizarea mijloacelor violente de sancţionare a copilului pe motiv că 

“bătaia-i ruptă din rai”etc . Sunt şi părinţi care privilegiază în mod exagerat relaţia afectivă în 

detrimentul rolului educativ pe care ar trebui să-l aibă în raporturile cu copiii lor: nu le impun 

nici un fel de interdicţii, de reguli,emit puţine exigenţe şi caută să evite conflictele. 

           La rândul său,mediul social conţine numeroase surse de natură să inducă, să stimuleze 

să intreţină violenţa şcolară: situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de control 

social,inegalităţile sociale, criza valorilor morale, mass-media, disfuncţionalităţi la nivelul 

factorilor responsabili cu educaţia tinerilor, lipsa de cooperare a instituţiilor implicate în 

educaţie.Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt şi ele într-o strânsă corelaţie cu 

comportamentele violente, la acestea adăugându-se problemele specifice 

vârstei adolescenţei.Adolescenţa este o perioadă de transformări profunde pe plan fizic, psihic 

şi social. Acum adolescentul este fericit, se simte bine în pielea sa şi două ore mai târziu este 

trist, deprimat,descurajat. 

         Adeseori, el oscilează între sentimentul de putere, de forţă şi sentimentul de îndoială, de 

descurajare, de scădere a stimei de sine. Pentru a se apăra de aceste emoţii, adolescenţii 

dezvoltă reacţii de provocare, de agresivitate, de opoziţie faţă de părinţi şi profesori.  

Adolescentul doreşte să fie înţeles, are nevoie de dragoste, de securitate afectivă dar, de cele 

mai multe ori, el nu recunoaşte şi nu exprimă acest lucru. Nu întâmplător se afirmă ca violenţa 

şcolară pleacă, în primul rând, de la un deficit de comunicare. A lupta contra violenţelor 

şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi comunicării între toate persoanele angrenate 

în actul educaţional. Școala este un loc unde elevii se instruiesc, învaţă, se stabilesc relaţii,se 
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promovează modele, valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi 

morală a copilului, dar  poate reprezenta şi o sursă a unor forme de violenţă  şi acest lucru 

trebuie luat în considerare în conceperea diferitelor programe de prevenire şi stapânire a 

violenţei.    

 

                                                                                                  Inv.SIMILACHE FLORICICA            

 

 

EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE: 
 

RELAȚIA GRĂDINIȚĂ-ȘCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE 

 

  

Relaţia pedagogică este o variabilă de relaţie umană cu înţelesul de interacţiune pentru 

atingerea scopurilor educaţiei, ca interacţiune ea funcţionează într-o situaţie pedagogică, 

aceasta fiindu-i suport, în care se întâlnesc şi se confruntă mai multe „forţe” rezultate din 

comportamentul profesorilor şi al elevilor, precum şi din condiţiile generale şi specifice ale 

acţiunii educative.  

Problema educaţiei  tinde să devină  o problemă  prioritară  şi toţi  cei care văd 

limpede evoluţia fiinţei umane, a fiinţei raţionale şi a umanităţii, în ansamblul ei, situează în 

centru triada ansablul grădiniță şcoală-familie-societate. 

Necesitatea abordării parteneriatului dintre cele trei mari „instituţii”: şcoală, familie şi 

societate atrage după sine o mare colaborare şi responsabilitate din partea fiecăreia dar ceea ce 

e important e că toate sunt direcţionate şi canalizate asupra COPILULUI. 

 Faptul că micul preşcolar intră în contact cu mediul în care trăieşte este ceva    normal, 

însă faptul că în dezvoltarea lui sunt antrenaţi alţi factori care au rolul de a-l stimula este un 

lucru deosebit. 

 Principalii factori care ajută copilul în desăvîrşirea propriei educaţii sunt grădinița, 

şcoala şi familia. Pentru o bună colaborare între aceşti doi factori este nevoie de comunicare.

  Atunci când există un parteneriat între grădiniță –școală –familie –societate,cadrele 

didactice își însușesc căi noi și puternice de a îndrepta copiii către standarde școlare 

provocatoare. Părinții ar trebui să discute regulat cu educatorii despre comportamentul copiilor 

lor,despre modul în care-i pot ajuta pe aceștia acasă și la școală. 
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  Lipsa de colaborare duce spre un eşec şi, din nefericire, cel învins este copilul, cel 

căruia dorim să-i oferim tot ce este mai bun. În contextul social-economic actual, desprindem 

două condiţii contradictorii: părinţii sunt îngrijoraţi de viitorul copiilor lor, dar, concomitent, 

nu au timp şi răbdare să acorde problemelor acestora atenţia necesară. Relaţia lor cu şcoala este 

ignorată sau evitată, acţiunile educative ale celor două instituţii, şcoala şi familia, desfăşurîndu-

se oarecum separat. Este o sarcină a şcolii, a personalului didactic, să identifice situaţiile 

problematice, să dirijeze strategiile educative ale familiei în favoarea elevului şi, mai ales, să 

conştientizeze faptul că parteneriatul şcoală-familie este determinant în obţinerea 

performanţelor şcolare şi asigurarea unei vieţi de calitate copilului. 

 Fiecare școală devine o ,,comunitate a celor ce învață”, în condițiile propriului său plan 

instructiv-educativ. 

 Parteneriatul  grădiniţă –școală- familie - societate se referă la construirea unor relaţii 

pozitive între familie, grădiniţă şi comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate 

avea un efect benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu 

părinţii şi membrii comunităţii. Activitatea cu părinţii ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea 

copiilor în programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor 

respectul de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. Copiii caută modele în 

părinţii lor şi în membrii societăţii (actori, sportivi, etc), iar aceştia, la rândul lor vor să crească 

mici genii. 

Părintele îl vede pe copilul său ca şi un,, bulgăre de aur”: frumos, deştept, bun, pentru 

că l-a urmărit cum a crescut, cunoaşte detalii la perioadele copilăriei mici şi ştie prin câte 

momente dificile a trecut împreună cu acesta. 

  Pentru a avea elevi bine educaţi şi, implicit, cetăţeni demni şi responsabili trebuie să 

ne ocupăm, mai întîi, de educaţia părinţilor. Şcoala a avut şi are un rol primordial în colaborarea 

cu părinţii în scopul asigurării unei educaţii parentale de calitate. Educaţia este o acţiune la care 

îşi dau concursul grădiniţa, şcoala, familia, întreaga societate, iar cooperarea acestor actori 

apare logică, stringentă.       

 Obiectivul primordial al parteneriatului grădiniță-școală – familie-societate îl 

reprezintă obținerea succesului școlar. Evoluția pozitivă în planul activității școlare se exprimă 

prin termenii de progres, reușită și succes școlar.  

Colaborarea şi comunicarea între familie şi grădiniţă este necesară, dar nu este suficientă 

pentru buna dezvoltare a copilului în acest mediu. Este nevoie ca această colaborare să se poarte 

în jurul nevoii pe care o are copilul de a fi în societate 
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  Experiența acumulată pe parcursul timpului la catedră mi-a demonstrat că pentru o 

relație optimă cu părinții este nevoie de a îmbina variate forme și metode de colaborare a școlii 

cu familia. 

 Un exemplu de colaborare sunt şedinţele cu pãrinţii, care au rolul de a transmite 

informaţii pedagogice cu privire la formarea deprinderilor de muncã independentã la elevi, 

despre particularitãţile de vârstã ale acestora, despre educaţia lor estetica, pregãtirea temelor, 

petrecerea timpului liber etc. 

 Pe parcursul unui an școlar am aplicat diferite chestionare, cu scopul de a cunoaște mai 

bine familia din care face parte elevul, dar și pentru a-mi da seama de interesul ce-l manifestă 

fiecare parinte pentru școală.  

 De asemenea am facut vizite la domiciliul elevilor. Astfel, am reușit să cunosc 

atmosfera și climatul educativ din familie, conditiile materiale, comportamentul părinților față 

de elev, precum și starea de sănătate a copilului. 

O altã formã de colaborare a şcolii cu familia, este implicarea directă a părinților în 

activitățile desfășurate în afara orelor de curs. 

 Părinții au fost încurajați să vină cu idei de realizare a unor activități extrașcolare, idei 

de care am ținut cont ulterior. Prin implicarea directă a părinților în activitățile desfășurate, am 

constatat că aceștia se simt utili și prezintă mai mult inters pentru școală.  

  Școala reprezentată în special de învățător, are ca sarcină, să identifice situațiile 

“dificile” din famiile copiilor, să dirijeze strategiile educative în favoarea elevului și mai ales 

să conștientizeze faptul că relația de interdependență scoala – familie este determinantă în 

obținerea performanțelor școlare.       

Atunci când există un adevărat parteneriat între grădiniță-școală – familie-societate, 

profesorii își însușesc căi noi și puternice de a îndrepta elevii către standarde școlare 

provocatoare; părinții încearcă să-și modeleze copiii ținând cont de standardele dorite,specifice 

disciplinelor studiate ,astfel încât fiecare aspect al educației funcționează ca parte a unui sistem, 

care sprijină toți elevii opentru a-și atinge obiectivele. 

 

 

                                                                          Prof. înv. primar: POPA MIRELA 

 

 

 

 



                                                                              12 
 

 

 Adultul are 206 oase în corp, pe când copilul are 300 (pe parcursul 

creșterii, unele oase fuzionează). 

 Dacă îți ridici picioarele ușor și te întinzi pe spate, nu te poti îneca în 

nisipul mișcător. 

 Creierul omenesc este format 80% din apă. 

 Amprenta limbii diferă de la o persoană la alta. 

 Balena albastră poate să producă cel mai puternic sunet din luma animală. 

La 188 de decibeli, sunetul poate fi detectat la o distanță de 800 de km. 

 Șarpele poate vedea prin pleoape atunci când are ochii închiși. 

 Deși ursul polar are blana albă, imaculată, pielea lui este neagră. 

 Doar femela țânțar se hrănește cu sângele oamenilor, nu și masculul 

acestei specii de insecte. 

 Pisicile își folosesc mustățile pentru a verifica dacă spațiul prin care vor să 

treacă este suficient de mare încât să poată trece prin el. 

 Cornul rinocerului este constituit din păr, nu din os sau altă substanță dură. 

 Urechile greierului sunt poziționate în fața 

picioarelor, chiar sub genunchi. 

 Creveții au inima în cap. 

 Păsările emu și cangurii nu pot merge înapoi. 

 Porcii spinoși plutesc în apă. 

 

 

 

 

 

 

Prof.înv.preșcolar IGNAT ROXANA 
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              Dezvoltarea personală  prin stimularea inteligenței  emoționale la elevi 

 

                                        

A fi inteligent cred că înseamnă  capacitatea de face conexiuni între informațiile primite 

, ordonate eficient și stocate în memorie. Dar asta nu însemnă că vorbim de reușita în viață a 

unei persoane. Un rol important îi revine educației care este o activitate  socială, complexă, 

dirijată cu un anumit scop, organizată, de dezvoltare a personalității  în vederea integrării active 

și  creative a omului în societate.Astfel numai prin educație copilul devine om social pentru că 

reușeste să-și însușească limbajul social, cultura generală și comportamentul moral-cetățenesc, 

formându-și concepția despre lume, dezvoltându-și potențialul creator, urmând la final a se 

integra socio-profesinal. 

        Inteligența emoțională este cea care te face să știi cum să-ți gestionezi emoțiile, să comu- 

nici eficient și empatic cu ceilalți, este vorba despre capacitatea de a citi starea emoțională din- 

colo de modul în care cei din jurul tău se manifestă verbal sau comportamental.      

   Dacă ne referim la elevii din ciclul primar, ei  sunt într-un continuu proces de formare,  

beneficiind de atenția şi de îndrumarea cu grijă din partea cadrelor didactice. Unul dintre 

obiectivele educaţionale este acela de a  le dezvolta abilităţile  sociale şi emoţionale, deoarece  

o persoană, pentru a se adapta societăţii în care trăieşte,  pentru a fi un viitor cetăţean de succes 

atât pe plan personal, cât şi pe plan profesional, are nevoie nu doar de cunoștințe, ci şi de 

abilităţi.  

 Inteligenţa şcolară poate fi studiată numai în raport cu sarcinile şcolare la care se adaugă 

și viaţa afectiv – motivatională a elevului.  

  Componentele conceptului ”inteligență emoțională” au începutul în cunoscuta afirmație  

a lui Socrate (470- 399 îHr ) ”Cunoaște-te pe tine însuți”. Howard Gardner a introdus conceptul 

de ”inteligenţe multiple”, argumentând  că nu există doar un tip de inteligenţă, ca  cea măsurată 

prin teste şi dezvoltată în cadrul şcolar, ci multiple tipuri de inteligențe. Cele şapte tipuri de 

inteligenţă ale lui Gardner sunt: inteligenţa logico-matematică, inteligenţa interpersonală, 

inteligenţa spaţială, inteligenţa ritmic-muzicală, inteligenţa intrapersonală, inteligenţa 

kinestetică și inteligenţa lingvistic-verbală. 

Inteligența emoțională este formată din următoarele elemente: 

 Înțelerea emoțiilor proprii; 
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 Gestionarea eficientă  a propriilor emoții care vor duce la creșterea calității vieții; 

 Înțelegerea și convețuirea bună cu cei din jur; 

 Crearea de relații bune  ce duc la creșterea imaginii personale. 

Competența emoțională  este mai importantă  decât abilitățile intelectuale, ele 

favorizează în viitor dezvoltarea unei carieri profesionale. 

Inteligenţa emotională presupune autoconştientizarea, determinarea punctelor forte şi a 

limitărilor, conştientizarea emoţiilor şi a efectelor acestora asupra comportamentului propriu. 

Un  aspect important este și managementul emoţiilor, obtinerea abilităţilor de a face faţă în mod 

eficient stresului şi frustrării, flexibilitatea şi  adaptarea  la schimbare, imaginea proprie şi 

automotivarea, dezvoltarea unui simţ de autoevaluare şi încrederea în abilităţile de a face faţă 

cerințelor, motivarea prin factori interni precum nevoia de realizare, nevoia de dezvoltare 

personală, inițiativă, optimism, ascultare activă a celor din jur, prevenirea unor  influenţe 

negative a factorilor emoţionali asupra capacităţii de ascultare și de ce nu chiar și gestionarea 

conflictelor. 

Dacă vorbim  despre dezvoltarea inteligenței emoționale la elevii din clasele mici 

trebuie să spunem că, cel mai înalt nivel academic se poate atinge atunci când emoțional  ei se 

simț în siguranță sunt încurajați și apreciați, dar  într-o atmosferă educațională bazată pe 

optimism și empatie. 

  Încă de la început, din clasa pregătitoare el  învață abc-ul emoțiilor.  Permanent ei sunt 

încurajați să coopereze cu colegii astfel încât  să găsească soluții împreună, la diversele sarcini 

și  să se adapteze la regulile impuse în grupul din care fac parte. Trebuie amintit că, capacitatea 

de a-și percepe propriile emoții, de a le decodifica și de a depăși o stare de spirit negativă are  

influență asupra sănătății mentale a elevului,  a echilibrului său  psihic influențând astfel  în 

mod decisiv rezultatele sale  școlare. Elevii cu inteligență emoțională redusă sunt predispuși 

stresului  chiar  problemelor emoționale, absenteismului  în timpul școlarității, iar cei cu o 

inteligență emoțională ridicată se implică activ,în activitatea educativă față de colegii lor cu un 

coeficient scăzut, care uneori sunt  predispuși abandonului școlar. 

Pentru a ajuta  elevii  să îşi explice propriile emoţii,  să se înţeleagă mai bine între ei, 

mă apropii de fiecare copil în parte, poart discuţii personale despre situaţiile în care apar 

anumite reacţii emoţionale. Aceste  exemple de situaţii sunt discutate  la clasă, ori de câte ori e 

nevoie,  se folosesc și scurte prezentări ppt sau  filmuleţe menite să-i ajute  pe elevi să se 

înţeleagă mai bine şi să se dezvolte  corect din punct de vedere emoțional  
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Caracterul activ  al comunicării  în stabilirea și întreținerea contactelor între elevi sau 

învățător- elevi, face apel la  trăiri emoționale transmise voluntar sau involuntar prin paralimbaj- 

intonație, tempou, dicție și prin elemente nonverbal-gesturi, mimică, pantomime.Căci așa cum 

spunea și Mielu Zlate, există comunicare  când există schimb de semnificații transmise prin 

mijloace verbale , nonverbal și paraverbale. 

Acordând un rol important comunicării,folosind o mulțime de activități , metode și de 

variații ale acestora ca: jocul de rol, povestirea, jocuri didactice, dramatizarea, colajul, dialogul 

tematic ,brainstorming, expunerea,etc. , desfășurate pe grupe, în perechi sau frontal, permanent 

urmăresc să-i ajut  pe micii mei școlari să se bucure la școală, să se descopere pe ei, să se implice  

 să-și îmbunătățească stima de sine, astfel încât abilitățile emoționale  să aibe un rol important 

în formarea omului  de mâine. 

        

                                                                   

Să nu uităm  că partea interioară  emoțională a  elevului nostru alături de sfera comunicării și 

interacțiunii cu semenii săi este baza lumii  sale interioare- gânduri,  sentimente- și exterioare –

socială, profesională, familială. Activitatea noastră în dezvoltarea personală prin stimularea 

inteligenței emoționale la elevi este individualizată și necesită multă răbdare și creativitate pentru a 

pune bazele unei dezvoltări sănătoase și armonioase  a viitorului adult pentru că trăim într-o 

societate  în care schimbările au loc cu o viteză uimitoare. 

                                                               Prof. înv. primar DRĂGAN LILIANA 
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Competentele profesionale si aptitudini profesionale  

                                          din CV-ul Europass 

Sectiunea de aptitudini si competente profesionale este de departe cea mai importanta 
parte a CV-ului tau. De ce? Pentru ca specialistii HR vor sa stie ce fel de abilitati si 

compentente vei aduce in cadrul echipei deja formate. Monster recomanda ca inainte sa listezi 

o sumedenie de lucruri pe care le poti face, sa iti acorzi 30 de minute pentru a intelege mai 

bine care sunt competentele cheie pe care compania le cauta si care sunt relevante pentru job-

urile pe care ti le doresti. 

         Tot cei de la Monster.co.uk au identificat 3 tipuri de aptitudini: abilitati 

transferabile(competente pentru CV dobandite intr-un sector de activitate care pot fi adaptate 

cu usurinta si in alte arii), abilitati pentru CV referitoare la un job anume (aptitudini care sunt 

relevante doar pentru un job specific), competente de adaptare (aptitudini pentru CV care nu 

se pot masura pentru ca descriu de cele mai multe abilitati interpersonale). 

          Dintre acestea, cele mai cautate de catre recrutori sunt cele transferabile si cele de 

adaptare, precum: bune abilitati de comunicare, spiritul de echipa, spirit de initiativa, 

flexibilitate, capacitatea de a solutiona probleme, competente si aptitudini de utilizare a 

calculatorului. 

Aptitudini si competente personal 

Abilitatile personale sunt acele abilitati prin care interactionezi cu cei din jur, care te 
ajuta sa te exprimi, sunt abilitati care nu se pot masura sau cuantifica, dar pe care angajatorii 

le cauta. Pentru ca un candidat cu bune abilitati personale lucreaza bine cu colegii, clientii, 

furnizorii si managerii, poate transmite idei cu usurinta si ii poate asculta pe cei din jur. Sunt 

persoane responsabile care respecta deadline-uri, persoane motivate si pasionate. 

Specialistii de la Europass recomanda sa utilizezi cuvinte simple si un limbaj clar, fara 

ambiguitati, evita cliseele si afirmatiile pentru care nu poti oferi dovezi sau exemple („Am 

spirit de echipa”), este important sa intelegi ce abilitati generale din CV sunt importante 

pentru postul la care vrei sa aplici, pentru a folosi cuvinte cheie cat mai potrivite, specifica in 

ce context ai dobandit competentele mentionate (practica, loc de munca, seminarii, activitati 

de voluntariat etc.). 

Capacitatea de a lucra eficient sub presiune, Proactivitatea, Adaptabilitate si 

flexibilitate, Responsabilitate  

Competente de comunicare 

Probabil ai observat deja ca in proportie de 90%, la sectiunea „cerinte” a fiecarui job 

se cer bune abilitati de comunicare scrisa si orala. De cele mai multe ori aceste competente de 

comunicare din CV sunt observate in modul in care iti redactezi scrisoarea de intentie, dar si 

in cadrul interviului. 

 Bune abilitati de public speaking, 

  Negociator experimentat 

Competente si abilitati sociale exemple 



                                                                              17 
 

Spirit de echipa   

Adaptabilitate sociala 

Abilitate de mediere a conflictelor  

Competente organizationale manageriale exemple 

Bune abilități de time management  

 Gândire analitica  

Capacitate de multitasking  

Gândire creativa  

Competente digitale exemple pentru CV 

Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word)   

WordPress  

HTML5/CSS3  

Adobe Photoshop si Adobe Illustrator  

 

Secretar DOBRI MIHAELA 

 

EXPERIENȚE EDUCAȚIONALE NONFORMALE 

 
                                                                                     

Educaţia nonformală a fost definită de către J. Kleis drept “orice activitate educaţională, 

intenţionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut 

este adaptat nevoilor individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximalizării învăţării şi 

cunoaşterii şi al minimalizării problemelor cu care se confrunta acesta în sistemul formal 

(stresul notării în catalog,disciplina impusă, efectuarea temelor, etc.)”.  

Palatele şi Cluburile Copiilor sunt instituţii abilitate pentru furnizarea de educaţie 

nonformală, având ca scop lărgirea şi completarea orizontului de cultură, îmbogăţirea 

cunoştinţelor din anumite domenii, crearea condiţiilor pentru desăvârşirea profesională sau 

iniţierea într-o nouă activitate,  contribuie la recreerea şi la destinderea participanţilor, precum 

şi la petrecerea organizată a timpului liber,  asigură cadrul de exersare şi de cultivare a 

diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de manifestare a talentelor precum şi la 

dobândirea  competenţelor într-un anumit domeniu (artistic, ştiinţific, sportiv etc.). În acest 

cadru instituţionalizat se desfăşoară activităţi ce aparţin educaţiei nonformale. Calitatea acestor 

activităţi este asigurată de valorificarea activităţii de educaţie/instruire organizată în afara 

sistemului de învăţământ, dar şi în interiorul acestuia sub îndrumarea unor cadre didactice 
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specializate în proiectarea unor activităţi educaţionale la niveluri de flexibilitate complementare 

în raport cu resursele pedagogice formale. Profesorilor din palatele şi cluburile copiilor li se 

solicită mai multă flexibilitate şi entuziasm, adaptabilitate şi rapiditate în adoptarea variatelor 

stiluri de conducere a activităţii, în funcţie de nevoile şi cerinţele elevilor. Activităţile care 

urmează să se desfăşoare în cadrul cercurilor pe parcursul unui an şcolar sunt stabilite în urma 

întocmirii programei. Calitatea acestor activităţi reiese din argumentul care motivează alegerea 

conţinuturilor şi prezintă importanţa lor, precum şi din obiectivele de referinţă şi activităţile 

practice propuse de profesor. 

Activităţile extraşcolare desfăşurate în palate şi cluburi au caracter opţional. Calitatea 

lor constă nu numai în conţinuturi, ci şi într-o ambianţă relaxantă, calmă şi plăcută, în utilizarea 

unor mijloace didactice menite să atragă copiii de diferite vârste. Fiecare cerc îşi desfăşoară 

activitatea într-un cabinet cu o dotare corespunzătoare. Numărul mai mic de elevi necesar 

înfiinţării unei grupe asigură o atmosferă intimă, de prietenie, în care predomină relaţiile pe 

orizontală. 

Dascălul are astfel privilegiul de a modela cea mai preţioasă “materie primă”, ce o 

formează copilul, un fascinant „univers” viu, plin de calităţii şi caractere ce se vor doar 

explorate şi cultivate cu grijă, răbdare şi mai ales cu multă dragoste. Modelarea caracterelor, 

formarea şi desăvârşirea educaţiei presupune nu doar pasiune şi muncă ci şi o investiţie pe 

termen lung, răsplătită din plin de satisfacţii şi împliniri ulterioare. În consecinţă, învăţământul 

nonformal alături de cel formal, ar  bine merita să se numere printre priorităţile strategice ale 

societăţii. 

Educaţia nonformală este centrată pe interesele şi dorinţele celui care învaţă, altfel şi-ar 

pierde audienţa. În cazul educaţiei nonformale învăţarea este controlată într-o mai mare măsură 

de către educat, acesta putând decide singur când şi cum doreşte să continue. Pentru a asigura 

o bună calitate a educaţiei nonformale, profesorii trebuie să stimuleze dorinţa, curiozitatea, 

atitudinile pozitive şi să dezvolte capacităţile de învăţare ale elevilor. Şi educaţia nonformală 

furnizează oportunităţi de învăţare. De acest lucru trebuie să ţină cont educatorul în procesul de 

formare şi dezvoltare a personalităţii individului. Cel mai eficient profesor este cel care permite 

şi sprijină apariţia învăţării în activităţi extraşcolare.  

Activităţile practice, contactul direct cu mediul, cu natura, spiritul responsabil, 

implicarea totală, factorul opţional, vor constitui cheia succesului şi vor avea o finalitate precisă. 

În cadrul activităţilor  extracurriculare se pot constitui echipaje, trupe, formaţii, membrii 

acestora trebuind să dovedească pasiune, disponibilitate la efort suplimentar asumat, aplicaţii 
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spre practică, adaptabilitate, spirit de sacrificiu, spirit de echipă şi la nevoie să devină formatori 

de opinie. 

Educaţia nonformală completează educaţia formală care ocupă ponderea cea mai mică 

de timp din viaţa individului, ambele desfăşurându-se pe fondul multiplelor influenţe cotidiene, 

conducând către permanentul şi cuprinzătorul proces de autoevaluare şi autoînvăţare. Întreaga 

activitate practică desfăşurată în mod organizat în cadrul activităţilor extracurriculare (club, 

cerc, echipaj), va avea o finalitate precisă, dobândirea unor competenţe specifice domeniului 

de activitate. 
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