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Cuvânt înainte 

       Paginile care se dezvăluie acum în fața 

dumneavoastră alcătuiesc un ghid de bune practici, creat 

cu lucrări și modele de suporturi de curs  ale cadrelor 

didactice din mediul preuniversitar, legate de modalitățile 

de creștere a motivației elevilor, de stimulare a interesului 

pentru școală, de diversificare a strategiilor didactice 

pentru diminuarea abandonului școlar. 

 În cadrul sesiunilor de formare, au fost prezentate și 

exemple de bune practici în ceea ce privește abordările 

croscurriculare implementate cu succes în diferite instituții 

de învățământ din țară. 

 Considerăm că acest eveniment poate constitui un 

reper ce oferă noi perspective în realizarea unui proces 

educațional și de calitate. 

 

Prof. Dr. Apostol Brăduţ 
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Rolul școlii și al familiei în conturarea  

personalității adolescenților 

Prof. Ionica Dragu 

Col. Economic „Virgil Madgearu" Galați 

  

          „Noi toți venim din anumite familii. Familiile sunt mici, mari, extinse, nucleare, formate 

dintr-o generație, multi-generaţii, cu un singur părinte, cu doi părinți, cu bunici. Trăim sub 

același acoperiș sau sub mai multe. O familie poate exista temporal sau pentru câteva 

săptămâni, poate permanentă sau pentru totdeauna. Devenim parte a unei familii la naștere, 

prin adopție, căsătorie, sau prin dorința de sprijin reciproc. Ca membrii ai familiei, ne hrănim, 

ne protejam, şi ne influențăm unii pe alții. O familie este o cultura prin ea însăși, cu valori 

diferite și cai unice de realizare a viselor împreună familiile noastre devin sursa bogăției 

moștenirii culturale și diversității spirituale. Fiecare familie are puncte tari și slăbiciuni care 

variază în funcție de membrii individuali și de familie ca unitate. Familiile noastre creează 

vecinătatea, comunitatea, statele și națiunile." 1 

Formarea personalității umane, ca proces complex de devenire și formare, nse poate 

realiza decât strâns legată de activitatea de educație și învățare. Știința este preocupată de 

evoluția personalității umane, de dimensiunea individuală și  socială a învățării, de condițiile 

în care se produce învățarea și căile de optimizare a învățării. Educația primită în familie este 

foarte  importantă deoarece ne ajută să ne dezvoltam mental și reprezintă crearea unui viitor 

adult.  

Școala și familia urmăresc același scop educativ formarea copiilor spre a deveni oameni 

care se pot încadra în societate. Pentru realizarea acestui scop unic este necesară unitatea de 

acțiune, concordanță dintre mijloacele specifice de influențare folosite de aceste două instituții 

sociale.  

Școala este interesată să colaboreze cu familia, să-și facă din ea un aliat, pentru ca 

acțiunea sa  educativă să fie mai profundă și de durată. Colaborarea școlii cu familia este 

necesară și în vederea unei informări reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la 

comportarea lui. 

 

Rolul familiei în formarea identității în perioada adolescenței 

 

                                                           
1 Raportul House Memorial 5 Task Force on Young Children and families, Washington, 1990 
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 Familia contemporană este caracterizată de o constelație de probleme și de situații 

care ne  provoacă să-i reanalizăm coordonatele, să căutăm soluții și să o sprijinim tot mai 

adecvat pentru a le rezolva. Ca instituție inițială de formare și educație a copilului, familia se 

găsește de multe ori în  contradicție cu școala și chiar cu comunitatea socio-culturală sau 

profesională. Ca grup de persoane, familia este caracterizată prin: legături de rudenie (prin 

căsătorie, prin naștere, prin adopție, etc);  viață comună; legături de sentimente; aspirații și 

interese comune; istorie comună. 

 Pe măsură ce societatea umană s-a dezvoltat, familia a devenit tot mai mai mult 

responsabilă față de următoarele aspecte care privesc creșterea și educația copiilor:  menținerea 

continuităţii biologice a individului și societății; menținerea continuităţii culturale prin 

transmiterea moștenirii culturale în procesul socializării; satisfacerea nevoilor emoționale, a 

trăirilor intime, asigurând sentimentul siguranței și menținerii personalității; integrarea socială 

a membrilor ei prin procesele de orientare, educare și socializare. 

În familie copiii sunt crescuți și protejați în spiritul moralei şi ale valorilor culturii. Ei 

se dezvoltă fizic, psihic, moral şi spiritual prin amprenta mediului familial. În familie se 

realizează integrarea socială primară a copilului. Odată cu intrarea în şcoală se va începe 

integrarea secundară. Modul de relaționare din familie, climatul afectiv şi modelul socio-

cultural al acesteia sunt importante în construirea comportamentelor sociale şi integrarea 

socială. Prin relațiile sale cu mama, cu tata şi cu frații, copilul se integrează în societate, se 

apropie de comunitate, își cunoaște valoarea şi începe să-şi crească stima de sine. După un 

medic englez esența familiei este în „CEI 4 C”. Aceștia reprezintă: compromis; considerație; 

comunicare; cooperare. Exersarea acestor competențe psiho-sociale de bază oferă copilului 

condițiile unei  socializări efective și eficiente. Oricât de importante ar fi influențele procesului 

de învățământ  pentru devenirea copilului, în tot acest timp, el este membru al unei familii.  

Valorile socio-morale ale familiei nu corespund perfect și întotdeauna cu valorile  

promovate de școală. D. Goleman, specifica „Viața de familie este prima școală a  emoțiilor. 

În acest creuzet intim, învățăm să recunoaștem emoțiile proprii, cât și reacțiile  celorlalți la 

emoțiile noastre cum să gândim aceste emoții și cum să le alegem reacțiile; cum să  citim și 

să ne exprimam speranțele și temerile. Această școală emoțională nu înseamnă doar ceea  ce 

le spun părinții copiilor lor sau ceea ce fac pentru ei; ea presupune de asemenea modelele 
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oferite de părinți în ceea ce privește felul de a-și trata propriile emoții  și pe cele care apar în  

relația soț-soție” .2   

Cele dobândite în mediul familial vor fi preluate şi șlefuite în mediul școlar. Toate 

valorile şi atitudinile pe care copilul de dobândește acasă sunt un bun fundament pentru a clădi 

succesul școlar. Școala, alături de familie, influențează, prin condițiile concrete în care se 

desfășoară procesul de învățământ, personalitatea copilului. Școala eficientă realizează un 

parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identității sale cu familia, prin 

recunoașterea importanței acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele 

educative ale societății pe care le identifică şi le folosește activ. Activitatea educativă ce se 

realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influențe educative ce se exercită asupra 

copilului. Educația este cea care desăvârșește ființa umană, educația pe care copilul o primește 

în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinților joacă un rol important în cadrul 

intervenției școlare. Acțiunile care implică părinții produc o schimbare în ambientul familiei 

şi cresc aspirațiile, atât ale părinților pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înșiși. 

Adolescenții se caracterizează prin detașarea treptată de părinți şi ataşarea la grupul de 

prieteni, de semeni. Pentru a-şi dezvolta sentimentul responsabilității, a se simți siguri, a judeca 

corect, aceștia au nevoie de independență. Concomitent, ei manifestă atașament față de părinţi, 

de la care învață arta comunicării interpersonale şi a rezolvării situației de apartenență, 

autonomia. Părinţii le pot oferi susținere în formarea identității, pe măsură ce aceștia se 

adaptează social în afara familiei. Independență, autonomia şi identitatea se manifestă 

indisolubil de atașamentul de familie. În cazul carențelor familiale (afective, educaționale, 

materiale sau de altă natură), adolescenții se detașează emoțional de familie, devenind 

vulnerabili. În multe cercetări s-a constatat că cei care sunt mai apropiați de familiile lor dau 

dovadă de mai multă încredere în sine, de capacitatea de rezolvări autonome, de solitude 

creativă, de rând cu abilităţi sociale – de comunicare şi interrelaţionare eficientă. 

Adolescenţii vor parcurge favorabil etapa crizei de identitate, depășind confuzia de rol, 

într-o familie fericită, cu doi părinţi implicaţi în educaţie. Etapa contemporană este însă 

marcată de fenomenul neangajării în educaţie a unuia sau chiar a ambilor părinţi, cauzat şi 

manifestat în mod diferit, dar, în mare parte, condiționat de migrația pentru locuri mai bune de 

muncă.  

                                                           
2 Goleman D., Prefață la lucrarea Inteligența emoțională în educația copiilor, 

autori  Elias, M, Tobias S, Friedlander B, 2002), p.3. 
 



                                                                              15 
 

Mulţi adolescenți se adaptează cu succes situației, moment care nicidecum nu ilustrează 

invulnerabilitatea lor. Ei sunt puternici, dar nu invulnerabili. Lipsa părinților le provoacă stări 

emoționale dificile, îndepărtarea şi refugiul în relația cu prietenii, profesorii, preocupări pentru 

anumite domenii. Alții se apropie mult de părintele rămas, pe care îl tratează drept egal sau 

confident. Însă nu toți adolescenții se adaptează la lipsa părinților. Există reacții emoționale 

diferite la fete şi băieți. Fetele își interiorizează reacțiile, devenind triste, extrem de grijulii 

(inclusiv față de membrii familiei), tentate să caute atenție şi susținere afectivă din partea altor 

oameni. Băieții se manifestă mai deschis şi devin agresivi furioși şi neascultători, emoţii care 

pot condiţiona comportament delincvent. 

Colaborare, cooperare și comunicare între școală și familia adolescentului 

Multă vreme s-a considerat că şcoala joacă rolul central şi că forme diferite de acțiuni 

organizate ar putea înlocui familia, care de multe ori nu are aspirațiile sau resursele necesare 

pentru ceea ce propune societatea. În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învățare, 

şcoala dezvoltă o serie de structuri de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. 

În același timp este nevoie de activități de susținere în afara clasei şi de activități de 

sprijin atât a copilului aflat în situații dificile sau de risc, cât şi a familiei şi a cadrelor didactice. 

Structurile de sprijin ale școlii merg pe linia cabinetelor de asistență psihopedagogică, de 

consiliere, de rezolvare a unor probleme specifice (cabinete de logopedie şi orientare 

profesională) şi a centrelor de resurse pentru familie sau pentru profesori.  

La nivelul acestor structuri se dezvoltă programe specifice de sprijin individualizat şi 

de grup pentru copii, părinţi şi profesori. Specialiștii care desfășoară aceste activități trebuie 

să aibă experiență didactică şi pregătire specială în domeniul psihopedagogiei. Şcoala de azi 

nu se poate perfecționa decât evaluând permanent nevoile sale şi apelând la structurile de 

sprijin care să organizeze, să planifice şi să intervină în rezolvarea problemelor mai mult sau 

mai puțin speciale.  

Cooperarea directă între profesor-părinte (școală-familie) în beneficiul elevului 

individual nu se poate substitui participării părinților la gestiunea scolii, din mai multe motive: 

părinții sunt responsabili legali ai educației copiilor lor, deci trebuie să aibă posibilitatea de a 

influența natura acestei educații; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor 

educative și la orientarea adaptării școlii la schimbările din societate; este necesara o 

influențare pe plan local asupra rezolvării problemelor locale si luarea deciziilor la nivelul cel 

mai de jos cu putință; este necesara contrabalansarea "îndepărtării" indiferentei 

guvernamentale; cei care sunt afectați de o decizie trebuie sa poată avea o influenta asupra ei; 

dezechilibrele balanței grupurilor de interes trebuie sa fie corijate autorizând persoanele 
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interesate să fie reprezentate după importanța implicării lor în instituția școlară; participarea 

trebuie să facă apel la competențele locale; participarea poate stimula inițiativele și inovațiile.  

Pentru realizarea unor școli eficiente în care toți elevii să înveţe şi să fie valorizați, 

pachetul de resurse pentru profesori trebuie să includă următoarele: profesorii trebuie să fie 

interesați ca toți elevii să învețe; profesorii să își cunoască foarte bine fiecare elev;  elevii 

trebuie să fie ajutați să înțeleagă ceea ce încearcă să înveţe;  clasele trebuie astfel organizate 

încât elevii să fie permanent ocupați; profesorii eficienți își ajută elevii dacă: accentuează 

scopul învățării oferă diversitate şi opțiuni variate elevilor; sunt reflexivi şi se sprijină 

permanent pe evaluarea prin mijloace variatea procesului instructiv-educativ; utilizează 

flexibil resursele din şcoală, dar şi resursele comunității;  cooperează cu toți ceilalți colegi şi 

agenți educative; școlile eficiente încurajează pe fiecare profesor în parte, oferindu-i: 

conducere efectivă; încredere; sentimentul de optimism; sprijin; preocupări privind continua 

perfecționare a curriculumului; metode variate de control ale progresului înregistrat. 

Au fost identificate două dimensiuni principale ale implicării părinților în activitatea 

școlară a copiilor: dimensiunea relației părinte-copil, vizând controlul frecvenței, al 

rezultatelor școlare, al temelor, ajutorul acordat de părinţi în rezolvarea temelor şi, în general, 

în îndeplinirea sarcinilor şi suportul, respectiv susținerea morală şi materială a activității 

școlare a copilului; dimensiunea relației familie-şcoală – care se referă, în principal, la alegerea 

filierei şi unității școlare şi la contactele directe ale părinților cu reprezentanții instituției 

școlare, cadre didactice şi administratori.  

Aceste contacte pot îmbrăca forma unor întâlniri colective desfășurate în cadrul formal 

al negocierilor dintre administrația școlară şi asociațiilor părinților, al reuniunilor de informare 

a părinților cu privire la conținuturile şi metodele şcolare, orarelor, exigenţelor cadrelor 

didactice sau în cadrul informal al unor excursii, vizite, ieșiri ale elevilor la diferite activități 

sportive serbări, aniversări etc.  

Ele îmbracă, însă, şi forma unor întâlniri interindividuale, în cadrul formal al unor 

întâlniri programate la inițiativa cadrului didactic sau a părintelui ori în cadrul informal al 

întâlnirilor, mai mult sau mai puţin întâmplătoare, la ieșirea din şcoală sau în diferita spații 

publice, al telefoanelor şi scrisorilor, al vizitelor la domiciliul elevilor. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea şi respectarea 

identității sale cu familia, prin recunoașterea importanței acesteia şi atragerea în procesul 

didactic şi cu toate resursele educative ale societății, pe care le identifică, le implică şi le 

folosește active. 
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Conceptul care stă la baza acestei orientări este parteneriatul educațional. Identificând 

şi valorizând dimensiunea personală a individului, realizăm însă nevoia valorizării şi aprecierii 

familiei ca mediu primordial şi afectiv necesar formării individuale. Dacă familia este mediul 

de dezvoltarea primelor vârste ale copilului, vârste pe care cercetările le dovedesc 

fundamentale dezvoltării personalității, devine clar că aceasta trebuie sprijinită, şi nu înlocuită 

în educația tinerei generații. Şi pe parcursul vârstelor şcolare, familia rămâne mediul afectiv 

cel mai viabil de securitate şi  stimulare.  

Şcoala, singura instituție care își propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea 

individului prin procesele de instrucție şi educaţie, concentrate în procesul de învățământ, 

simte tot mai mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care se 

dezvoltă copilul. 

Există o rețea complexă de relaţii în cadrul unei şcoli, cu un potenţial important de 

influenţare a educaţiei copiilor, atât în sens pozitiv, cât şi în sens negativ.  

Cele mai importante relaţii sunt: relaţiile dintre profesor şi elev; relaţiile 

interindividuale (dintre elevi, dintre profesori, dintre profesori şi specialişti care sprijină 

şcoala, dintre profesori şi personalul administrativ al şcolii); relaţiile dintre profesori şi părinţi; 

relaţiile dintre profesioniştii care sprijină dezvoltarea copilului cu părinţii şi profesorii (lucrul 

în echipă pentru a lua decizii şi a întreprinde acţiuni în favoarea copilului).  

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o 

unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului.  

Ea concepe cele două instituții sociale exprimându-se în schimburi de opinii şi în 

discuţii, iar atunci când este vorba de decizii, păstrându-şi fiecare identitatea şi aportul specific.  

Raporturile active ale familiei cu şcoala sunt stimulate de apariţia unor importante mize 

familiale ale şcolarităţii: instrumentale, statutare, afective şi culturale. Numeroase cercetări 

pun în evidenţă preocuparea părinţilor  pentru viitorul economic al copiilor lor, pentru plasarea 

acestora în câmpul muncii pe o poziţie convenabilă din punctul de vedere al stabilităţii şi 

nivelului veniturilor ori a condiţiilor de muncă. Majoritatea părinţilor, inclusiv cei aparţinând 

claselor sociale defavorizate, se dovedesc a fi departe de a accepta ideea lipsei lor de 

competenţă şi de a ceda integral prerogativele lor educative şcolii. 

Părinţii pot fi parteneri în educaţie pentru că dețin cele mai multe informaţii despre 

copiii lor. Ei pot da informaţii prețioase despre problemele, crizele de creştere, dorinţele, 

aşteptările, neîncrederile, pasiunile elevilor.  

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca 

participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală și valoroasă la educarea copiilor; părinţii 
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să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copii; să se recunoască şi să se aprecieze 

informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor; să se valorifice aceste informaţii şi să se 

utilizeze în completarea informaţiilor profesionale; responsabilitatea să fie împărţită între 

părinţi şi profesori. 

Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o 

altă abordare a profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub 

denumirea de „colaborarea dintre şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relaţii 

sunt mult mai cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de colaborare spre cel de comunicare 

prin cooperare şi, mai nou, prin conceptul de parteneriat care le cuprinde pe toate şi, în plus, 

exprimă şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor educative. 

Ceea ce se urmărește prin educație este tocmai un transfer al personalității educatorului 

asupra copilului. Un dascăl ce își respectă principiile de viată, care respectă valorile morale, 

va transmite același lucru elevilor săi. 

O bună educație cere ca educatorul să inspire elevului stima și respectul, care se poate 

realiza prin stimă și respect acordate elevului, contribuind la construirea unei imagini de sine 

bune și a încrederii în capacitățile proprii - de a învăța, de a face bine, de a deveni. O atitudine 

importantă pe care educatorul ar putea să o transmită educabililor ar fi grija pentru sănătate.  

Astfel, educația este în așa fel construită încât grija sau preocupările pentru o viață 

sănătoasă să fie implementate cu succes în toate formele de activități. Cu iscusință, dascălul 

poate presăra o astfel de atitudine în ceea ce abordează ca activități. Construirea unor 

teme/lecții/activități în acest sens poate deveni o obișnuință, iar elevii pot învăța conștient sau 

inconștient că o viață sănătoasă este un mare avantaj. De asemenea, transferul pomenit mai sus 

are un rol important. Atitudinea pe care un dascăl o are pentru o viață sănătoasă poate fi 

transmisă celor pe care îi educă. Există comportamente responsabile pe care dascălul le poate 

da drept exemplu: mâncare sănătoasă, mișcare fizică, grija pentru natură etc. 

Toate acestea sunt atitudini transmise prin educație, iar educația este transmisă și făcută 

de cadrele didactice. Marii gânditori umaniști și pedagogi ai lumii și-au exprimat frecvent 

încrederea în oameni, în capacitățile lui morale, cognitive, estetice, în capacitatea omului de a 

surmonta greutățile, de a se mobiliza în încercarea de a face să triumfe binele, credința, 

dreptatea și frumosul. 

Aspecte specifice privind  parteneriatul școlii cu familiile din comunităţile de romi  

Problematica parteneriatului “familie-comunitate-şcoală” îmbracă un aspect particular 

atunci când se referă la minoritatea romilor. Cercetări realizate în ultimii ani de Institutul 

Intercultural Timişoara sau de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti, bazate pe 
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interviuri şi discuţii de grup cu cadre didactice, au scos în evidenţă faptul că printre cele mai 

importante probleme asociate prezenţei elevilor romi în şcoală se situează şi relaţia cu părinţii.  

Cadrele didactice au deseori tendinţa de a acuza părinţii romi de dificultăţile şcolare ale 

copiilor lor. Desigur, în numeroase cazuri, atât condiţiile materiale cât  şi sprijinul în procesul 

de învăţare sunt net inferioare celor pe care le pot oferi copiilor părinţii ne-romi. Dar formularea 

(explicită sau neexprimată deschis) a unor asemenea acuzaţii, chiar dacă acestea pot fi susţinute 

cu argumente într-un caz sau altul, nu conduce la găsirea unei soluţii şi la îmbunătăţirea 

situaţiei. Cercetările au arătat că, deşi cadrele didactice doresc să colaboreze cu părinţii romi 

pentru îmbunătăţirea situaţiei şcolare a copiilor, un număr mare dintre ele consideră că tot ce 

pot face este să aştepte ca părinţii romi „să-şi schimbe atitudinea  şi comportamentul” pentru a 

se conforma cerinţelor impuse.  

Este evident însă că în majoritatea cazurilor o asemenea aşteptare este nerealistă. Soluţia 

ar putea fi găsită împreună, prin stabilirea unei comunicări reale, pornind de la înţelegerea 

reciprocă a punctelor de vedere. Este firesc ca acest proces să fie iniţiat de cadrele didactice 

dar, desigur, acolo unde este posibil  el poate fi mult facilitat prin intervenţia unui mediator 

şcolar. 

Pe de altă parte, anumite diferenţe în comportament pe care le manifestă copiii romi 

sunt interpretate de unele cadre didactice ca o carenţă cauzată de „lipsa de educaţie” a părinţilor 

şi/sau de „deficienţele” sau incompatibilitatea cu civilizaţia modernă a culturii rome. Mai grav 

este însă atunci când copiii romi care vin la  şcoală  fără a cunoaşte anumite coduri de 

comportament social sunt etichetaţi ca şi cum ar avea un handicap  insurmontabil („aşa sunt ei 

şi nimic nu-i poate schimba”). Un formator francez remarca însă faptul că “nu-i va trece 

nimănui prin minte să califice drept handicapat psihomotor pe cel care se comportă inadecvat 

la masă fiindcă acesta nu cunoaşte atitudinea ceruta de situaţie”.   

Unul dintre factorii - cheie în asigurarea succesului şcolar al copiilor romi este existenţa 

unor relaţii bune între  şcoală şi părinţi. Fără cooperarea părinţilor, multe dintre inițiativele 

şcolii sunt sortite eșecului. Legătura cu părinţii înseamnă mai întâi contactele obişnuite, 

individuale, legate de copil, de munca sa, de jocurile sale, de progresele sale  şi dificultăţile pe 

care le întâmpină.  

Romii au propriile raţiuni, pe care raţiunea instituţiei şcolare le ignoră deseori. Într-o 

ţară europeană, cu ocazia unei serate la care se programase o proiecţie de diapozitive reflectând 

viaţa romilor, s-au creat tensiuni, iar diapozitivele n-au mai fost găsite niciodată de către 

organizatori. Pe lângă faptul că apropierea dintre profesori şi romi nu se produce, există şi un 

refuz al acestora din urmă în ceea ce priveşte prezentarea unor informaţii referitoare la romi. 



                                                                              20 
 

Iar cazul este departe de a fi unul singular. Nu trebuie însă  să concluzionăm rapid, ca urmare a 

acestor tentative de apropiere care eşuează, că “din nefericire este evident că părinţii copiilor 

romi nu se prea implică în educaţia copiilor lor”: evidenţele sunt înşelătoare iar educaţia 

copiilor, faţă de care părinţii romi sunt foarte atenţi, pentru ei nu se reduce doar la educaţia 

şcolară.  

Atunci când se construieşte un proiect al  şcolii, al clasei, absenţa cooperării “în 

amonte”, încă din faza de definire a proiectului, între diverşii parteneri face imposibilă 

asumarea acestuia ca un proiect comun, iar ulterior cei care servesc drept intermediari, cadrele 

didactice sau mediatorii, se regăsesc pe o poziţie greşită şi nerealistă.  

Faptul că disensiunile între comunităţi depăşesc pragul şcolii este evident şi se poate 

înţelege de ce, momentan, părinţii nu sunt prea tentaţi să-i sprijine pe învăţători. În majoritatea 

cazurilor, atitudinea lor oscilează între indiferenţă şi opoziţie faţă de structura  şcolară, chiar 

dacă se produc contacte cu cadrele didactice  şi chiar dacă acestea nu sunt rele. 

Profesorii pot fi respectaţi ca persoane, ceea ce nu împiedică  să fie criticaţi în calitate 

de reprezentanţi ai unei instituţii ameninţătoare  şi adesea coercitivă în însăşi principiile sale de 

funcţionare. Dacă un copil nu se simte bine la şcoală, dacă el face obiectul unor remarci - 

justificate sau nu - din partea cadrului didactic, dacă este obiectul unei respingeri din partea 

celorlalţi copii, părinţii şi familia sa, precum şi întregul grup din care face parte vor fi 

întotdeauna alături de el pentru a-l suţine şi a-l proteja. Se poate întâmpla, de altfel, atunci când 

un copil nu vrea să meargă la şcoală, ca acesta să profite de situaţie  şi să prezinte dinadins în 

culori sumbre viaţa sa la şcoală. Alegerea sa va fi respectată de către părinţi.  Cum poate fi 

schimbat acest fapt?  

Cu siguranţă nu începând cu instruirea copilului, ci prin acceptarea părinţilor. Legătura, 

contactul, pentru a putea da naştere unei colaborări, presupun o voinţă şi un demers în vederea 

armonizării relaţiei dintre parteneri. Mult prea des, până în prezent, ori nu se făcea nici un astfel 

de demers şi fiecare rămânea departe de celălalt, neînţeles şi imposibil de înţeles în acelaşi timp, 

ori efortul necesar unui astfel de demers era  aşteptat să vină doar din partea romilor. De puţin 

timp încoace însă, ici  şi colo, în diferite ţări, s-au făcut eforturi reciproce care permit, în mod 

punctual, să se depăşească conflictele, aprehensiunile, neînţelegerile. Se poate constata astfel 

un progres al adaptabilităţii reciproce. Contactele se intensifică, cadrul didactic obţine o marjă 

de libertate pentru a le stabili şi a le menţine, sau este delegat un mediator special în acest sens,  

persoană care se află în acelaşi timp în slujba cadrelor didactice cât şi a părinţilor. 

Uneori câteva detalii tehnice pot schimba radical viaţa clasei  şi relaţia cu părinţii: 

posibilitatea accesului liber al părinţilor la ore, posibilitatea contactelor telefonice. Cadrele 
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didactice fac uneori eforturi de a se apropia de romi adoptând însă metode care nu sunt 

întotdeauna adaptate: de exemplu, un  studiu realizat în Marea Britanie prezintă cazul unui tânăr 

învăţător care, plin de bune intenţii, pentru a cunoaşte mai bine  specificul comunităţii romilor, 

s-a angajat ca salariat în timpul perioadei de vacanţă la un rom care vindea maşini de ocazie; 

odată angajat, acesta a fost însă desconsiderat în ochii părinţilor romi, pentru care învăţătorul 

ar fi trebuit să se asocieze cu comerciantul rom, dobândind astfel un statut egal şi satisfăcător.  

S-a demonstrat de asemenea că absenţa părinţilor romi de la reuniunile formale nu este 

sinonimă cu dezinteresul, ci mai degrabă cu o non-adeziune la un anumit tip de discuţie; aceste 

discuţii informale cu frecvenţă scăzută sunt, de altfel, aşa cum o arată mai multe studii, puţin 

interesante: se pare că, în cadrul lor, părinţii adoptă fie o atitudine întotdeauna pozitivă, de 

aprobare reiterată, fie una sistematic critică, de barare.  

Încercările de colaborare nu sunt scutite de dificultăţi.  

“Doar 30% dintre părinţi urmăresc activitatea şcolară a copiilor lor şi, în ciuda dorinței 

lor de a avea o întâlnire constructivă cu cadrele didactice, raportul se reduce adesea la un  dialog 

scurt şi superficial. Între părinţi şi cadrele didactice se instaurează în general o adevărată 

incomunicabilitate, care își are originea în substratul de analfabetism al părinţilor, care nu au 

astfel posibilitatea de a percepe sensul pe care îl are  şcoala şi, implicit, ceea ce reprezintă 

aceasta pentru copiii lor. 70% dintre ei refuză să se supună diverselor reguli ale birocraţiei 

şcolare, invocând banala şi învechita justificare: «La ce bun, din moment ce noi suntem romi  şi 

aşa vom rămâne; pentru noi nimic nu se va schimba niciodată.» În spatele acestei fraze se 

ascunde o resemnare tristă, o lipsă de entuziasm şi de aspirație pentru schimbare şi progres”.  

Spre exemplu, în cadrul unui proiect pilot din Bremen, unul din obiectivele pedagogice 

esenţiale a fost de a-i determina pe membrii comunităţii Sinti să înţeleagă  că ei sunt parteneri 

egali la proiect. Era vorba în esență de a-i implica activ pe aceștia în planificarea proiectului, 

prin intermediul unui Comitet consultativ a cărui competenţă era reglementată printr-un acord 

de cooperare încheiat între Volkshochschule din Bremen şi Bremer Sinti-Verein. Punerea în 

practică a acestei revendicări de participare egală a membrilor comunităţii Sinti la proiect s-a 

dovedit a fi extrem de dificilă din mai multe puncte de vedere. Pentru a putea beneficia de o 

participare continuă într-un proiect care depăşeşte cadrul familial e nevoie de o muncă 

permanentă şi motivantă.  

O participare în sensul unei colaborări critice la realizarea proiectului echivala în foarte  

mare măsură în acest caz cu a cere prea mult de la grup. Chestionaţi cu privire la acest aspect, 

îndeosebi membrii Sinti mai în vârstă au repetat în nenumărate rânduri că ar fi fost suficient să 

li se acorde încredere. Cererea de a comenta critic proiectul era resimţită de ei ca o impoliteţe, 
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venită din partea unui spirit belicos şi, în consecinţă, ca fiind superfluă, odată ce încrederea  şi 

unitatea au fost stabilite”.  

Discuţiile sunt  fructuoase pentru toţi, iar informaţiile pe care la furnizează cu privire la 

copil, la educaţia sa  şi mediul din care face parte, despre dorinţele părinţilor, permit 

profesorului să-şi adapteze mai bine tehnicile de predare și pe cele de consiliere.  

Pentru părinţi este important să li se demonstreze şi ca aceştia să dobândească 

sentimentul că şcoala aparţine copiilor lor în aceeaşi măsură în care aparţine şi celorlalţi copii. 

Având în vedere situaţia actuală, un astfel de sentiment  poate el să existe? Este el justificat? 

Sau se fondează doar pe iluzii.   

Având în vedere importanţa dar și dificultăţile de comunicare ce pot apărea în relaţia 

cadre didactice – părinţi romi, respectiv în parteneriatul şcolii cu comunitatea romilor, este 

oportună deseori utilizarea unui mediator şcolar.  

 Educația este un parteneriat între instituția de învățământ şi familie, iar parteneriatul 

trebuie bazat pe o bună colaborare şi relații de comunicare fructuoase. Toate acestea sunt în 

interesul elevilor. Introducrea  colaborării între parinti și educatorii specializați, comunicarea 

periodică și permanentă între aceștia precum și cooperarea în anumite momente sunt cerute 

chiar de eficiența învățării școlare. Experiența dovedește că o atmosfera destinsă între agenții 

educaționali este facilitatoare învățării. De asemenea, existența unor reguli comune, cunoscute 

și fixate împreună ușurează mult efortul învățării.  
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Suport de curs 

CAUZE ŞI CONSECINŢE ALE INSUCCESULUI ŞCOLAR ÎN CICLUL 

PRIMAR 

Inspector prof. Chirac Alice Maria 

 

Grup țintă: cadrele didactice din învățământul preuniversitar 

Scop: identificarea cât mai exactă a factorilor care determină instalarea insuccesului şcolar. 

Obiective: - Determinarea cauzelor obiective şi subiective ale insuccesului şcolar în ciclul 

primar; 

- Elaborarea, pe baza concluziilor obţinute, a unui program concret pentru prevenirea şi 

diminuarea eşecului şcolar la nivelul şcolii. 

 

Randamentul şcolar exprimă eficienţa procesului de predare-învăţare la un moment 

dat şi la sfârşitul perioadei de şcolarizare a unui ciclu, grad, profil sau formă de învăţământ, 

fiind evidenţiat de estimarea raportului dintre rezultatul didactic ideal proiectat în documentele 

şcolare şi rezultatul didactic obţinut în pregătirea elevilor. 

A măsura randamentul şcolar înseamnă a transpune în cifre sau calificative judecăţile 

de valoare la care ajunge învăţătorul în urma analizei efectuate potrivit unor criterii de evaluare 

adecvate. Aprecierea se bazează pe datele măsurării, însă nu se reduce la aceste, se reformulează 

o serie mai largă de judecăţi de valoare asupra progresului şcolar şi personalităţii elevului, care 

nu sunt exprimate numai cantitativ, ci şi prin consideraţii calitative. 

Conceptul de notare este expresia pedagogica pentru actul de evaluare, rezultatul 

acestuia concretizându-se în nota şcolară, calificativ. 

Succesul şcolar reprezintă alternativa pozitivă, favorabilă, optimă a randamentului 

şcolar, denumită şi reuşită şcolară. El este rezultatul concordanţei dintre cerinţele programei 

şcolare, capacitatea de asimilare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor de către şcolari, 

nivelul lor de aspiraţie şi atitudine faţă de învăţătură şi muncă. 

Se poate spune despre cineva că a avut succes intr-o activitate atunci când acţiunea pe 

care trebuie să o realizeze a fost dusă la bun sfârşit, la un anumit nivel de cerinţe, această 

realizare fiind recunoscută şi apreciată ca atare de către colectivitate. 

Succesul şcolar este dat, în primul rând, de o pregătire teoretică şi practică înaltă şi 

eficientă a elevilor. În această ipostază, el se exprimă prin calificativele Foarte Bine şi Bine 
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precum şi prin activităţi practice, culturale, artistice de calitate, prin premiile obţinute la 

concursurile şcolare. 

Pe de altă parte, succesul şcolar este evidenţiat prin calităţile superioare ale personalităţii 

elevilor, cum ar fi: 

- capacităţi intelectuale elevate ( memorie logică, gândire abstractă şi creativă, 

imaginaţie bogată, spirit de observaţie, coeficient mare de inteligenţă); 

- aptitudini şi înclinaţii deosebite ; 

- spirit de independenţă, iniţiativă şi competiţie loială ; 

- capacitate de adaptare şcolară şi socială ; 

- capacitate de autoconstrucţie, autodepăşire şi autoevaluare ; 

- motivaţii şi aspiraţii superioare faţă de învăţătură şi de viaţă ; 

- trăsături estetice şi sociale valoroase ; 

- comportament demn, civilizat. 

Pe lângă aceşti factori interni, subiectivi, care ţin de personalitatea elevului, natura sa 

intrinsecă, reuşita şcolară mai depinde şi de factori externi precum : 

- mediul socio-cultural, familial ; 

- grupul de prieteni ; 

- politica şcolară, organizarea pedagogică ; 

- structura, conţinutul, competenţa profesorului, competenţa conducerii şcolii. 

Insuccesul şcolar reprezintă alternativa negativă, nefavorabilă a randamentului şcolar, 

fiind denumită şi nereuşită şcolară sau eşec şcolar. El se referă la "rămânerea în urmă la 

învăţătură sau la neîndeplinirea cerinţelor obligatorii din cadrul procesului instructiv-educativ, 

fiind efectul discrepanţei dintre exigenţe, posibilităţi şi rezultate" (Popescu, I., 1992, p. 24). 

Sintagma de "insucces şcolar" este utilizată alternativ cu cea de "eşec şcolar", fiind 

considerate, până la un anumit punct, sinonime. Noţiunea de "insucces" este însă mai neutră, 

cu o încărcătură afectivă mai mică şi cu un impact psihologic negativ mai redus. Pe de altă 

parte, această sintagmă oferă o perspectivă mai optimistă asupra posibilităţilor de redresare. 

Incapacitatea de a promova la un nivel superior de şcolarizare se datorează unor 

dificultăţi severe de învăţare de diverse etiologii şi necesită o expertiză competentă şi o 

intervenţie psihopedagogică specializată. 

Făcând analiza pe coordonate asemănătoare succesului şcolar, el evidenţiază rezultate 

slabe ale manifestării dimensiunilor personalităţii elevilor, care pot fi exprimate în: 

- capacităţi intelectuale şi etico-civice slab dezvoltate ; 

- indisciplină şi abateri comportamentale ; 
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- lipsă de motivaţie, interes şi de aspiraţii privind învăţătura şi viitorul lor de 

viaţă; 

- inadaptabilitate şcolară şi socială ; 

- refuzul de a merge la şcoală, abesenteismul care se soldează cu rămâneri în 

urmă la învăţătură şi în final cu abandonul şcolar ; 

- teama excesivă a copilului de unul sau mai mulţi membri ai grupului şcolar 

(elevi sau profesori) ; 

- percepţia şcolii ca factor agresor al stimei şi respectului de sine ; 

- presiunea familiei (fraţi sau părinţi) de a rămâne acasă să ajute la diverse munci 

; 

- plictiseala şi tentaţia de a face alte lucruri pe care le apreciază ca fiind mai 

interesante. 

Aceste dimensiuni ale insuccesului şcolar care privesc amploarea şi persistenţa cu care 

el se manifestă, pot fi surprinse şi în descrierea fazelor pe care le parcurge acest fenomen ( 

Popescu, I., 1992, p. 24-25) : 

- faza premergătoare, cu manifestări oscilante care prevestesc eşecul. Ea se 

caracterizează prin apariţia primelor probleme în realizarea sarcinilor şcolare, a primelor goluri 

în cunoştinţele şcolarului, încetinirea ritmului în raport cu ceilalţi colegi; în plan psihologic, 

impactul acestor dificultăţi se exprimă în apariţia primelor simptome ale nemulţumirii elevului 

în legătură cu şcoala, în lipsa interesului şi a dorinţei de a învăţa. Acesta este un insucces 

episodic, de scurtă durată, ce poate fi uşor recuperat dacă este sesizat la timp. 

- faza de retrapaj propriu-zis, caracterizată prin acumularea de tot mai multe şi 

mai mari goluri în mintea şcolarului şi evitarea oricărei încercări de îndeplinire independentă a 

sarcinilor. În plan psiho-comportamental, apar aversiunea faţă de învăţătură, de profesori şi de 

autoritatea şcolară în general, perturbarea orelor, chiulul şi alte forme de negare a activităţilor 

şcolare. 

- şi faza finală, cea a abandonului şcolar, de insucces evident, relativ stabil, fapt 

consemnat prin corigenţă şi repetenţie. Această fază poate avea consecinţe negative grave atât 

în ceea ce priveşte dezvoltarea personalităţii copilului, cât şi asupra procesului de integrare 

socială şi profesională în viitor. 

ABORDAREA PROBLEMEI RĂMÂNERII ÎN URMĂ LA ÎNVĂŢĂTURĂ ÎN 

LITERATURA PEDAGOGICĂ CONTEMPORANĂ 

Dintre multiplele probleme care frământă astăzi şcoala şi pe slujitorii ei, rămânerea în 

urmă la învăţătură a elevilor, prevenirea şi combaterea ei se menţin neîntrerupt în actualitate şi 
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suscită un interes deosebit, atât în rândul cercetătorilor, cât şi în rândul practicienilor - profesori 

şi învăţători. 

Este una dintre cele mai complexe şi dificile probleme pedagogice, care necesită un 

studiu temeinic şi multilateral. 

Ce este rămânerea în urmă la învăţătură? 

Este o formă a insuccesului şcolar, care se manifestă fie printr-o "pierdere a ritmului" 

de studiu, printr-o întârziere în raport cu alţii, în acţiunea de însuşire a cunoştinţelor şi de 

îndeplinire a obligaţiilor şcolare, fie printr-o realizare a acestora sub nivelul cerinţelor şcolii. 

Prin trăsăturile sale caracteristice, ea se aseamănă cu insuccesul şcolar propriu-zis 

(corigenţa, repetenţia), dar în realitate se deosebeşte de acesta. 

Asemănarea provine din coborârea în ultimă instanţă, în ambele cazuri, sub nivelul 

cerinţelor limită. 

Rămânerea în urmă la învăţătură însă este un proces dinamic, ca moment al evoluţiei şi 

nu static, ca moment al acţiunii. Pe când insuccesul la învăţătură reprezintă un bilanţ al muncii 

şcolare, cu o relativă stabilitate, cel puţin pentru o anumită perioadă de timp. Pe de altă parte, 

rămânerea în urmă la învăţătură este o etapă premergătoare şi se află în continuă schimbare. 

Uneori ea se poate recupera şi atunci nu duce la eşec şcolar, alteori se agravează, şi în final, în 

cele mai multe cazuri, conduce la situaţii de insucces şcolar. 

Faptul că rămânerea în urmă la învăţătură nu se identifică cu insuccesul şcolar însuşi, 

este dovedit şi de apariţia ei uneori chiar la elevi cu rezultate bune şi foarte bune la învăţătură. 

Rămânerea în urmă la învăţătură, se include, prin urmare, ca moment, în evoluţia şcolară a 

elevului, evoluţie care duce în cele din urmă la un anumit rezultat (succes sau insucces şcolar). 

După cum rezultă din cercetările făcute în ultimii ani, formele de manifestare a 

rămânerii în urmă la învăţătură diferă potrivit unor trăsături generale, şi anume: 

 După aspectele exterioare de manifestare: 

- rămânerea în urmă la învăţătură aparentă (legată de ritm lent de învăţare, tulburări 

afective, emotivitate, excesul de exigenţă al învăţătorului) 

- rămânerea în urmă la învăţătură reală care are cauze obiective sau subiective. 

 După amplitudine şi profunzime, putem avea rămânere în urmă la învăţătură: 

- parţială (selectivă) - la unul sau două obiecte de studiu 

- globală - la mai multe materii sau chiar toate. 

 După durata şi tendinţa ei de evoluţie, rămânerea în urmă la învăţătură poate fi: 

- temporală (accidentală) cu tendinţă de rezolvare sau de agravare şi permanentizare. 
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- persistentă (cronică) care este de lungă durată, trenează şi duce de obicei la insucces 

şcolar. 

Psihopedagogi de seamă contemporani au făcut recomandări deosebit de valoroase cu 

privire la rămânerea în urmă la învăţătură. 

Adepţii teoriei "învăţării depline" ( B. Bloom, John Carroll, etc.) pornind de la 

constatarea că există elevi care învaţă mai repede şi elevi care învaţă mai lent, consideră că o 

cale prin care cei "lenţi" pot învăţa tot atât de bine ca cei rapizi, este timpul de învăţare ce se 

acordă fiecărei categorii. 

O concepţie asemănătoare este promovată şi de reprezentanţii teoriei intelectualiste  a 

învăţării ( J. Bruner, P. I. Galperin), care apreciază că orice elev poate asimila un conţinut dacă 

sunt folosite căi adecvate de activitate cu aceştia. Majoritatea elevilor pot ajunge la performanţe 

apropiate dacă se formează condiţii favorabile de învăţare. Din această perspectivă, adevărata 

problemă a insuccesului şcolar nu constă în a stabili dacă un elev este apt sau nu să obţină 

rezultatele vizate de şcoală, ci în a găsi metodele şi mijloacele potrivite pentru aceasta. 

De asemenea, profesorul Andre Berge, directorul Institutului de Psihopedagogie al 

Academiei din Paris, vorbeşte despre copilul cu dificultăţi şcolare. "Cadrele didactice nu-şi dau 

întotdeauna seama că un copil nu este un obiect care poate fi modelat, ci un subiect cu viaţă 

interioară proprie". Înţelegerea şi prevederea reacţiei individuale a elevului cu rezultate slabe 

la învăţătură sau care întâmpină dificultăţi în munca şcolară este necesară pentru găsirea celor 

mai adecvate mijloace de ajutorare a acestora. Este evident că o astfel de atitudine pedagogică 

este cu mult mai eficientă în etapa iniţială a rămânerii în urmă decât cea în care s-a soldat de 

acum cu insucces şcolar. 

FORME DE MANIFESTARE ALE INSUCCESULUI ȘCOLAR 

Eşecul şcolar constituie astăzi un fenomen întâlnit în toate sistemele de învăţământ. 

Problematica eşecului şcolar este vastă, raportându-se nu numai la câmpul educativ, ci şi la 

spaţiile culturale, economice, politice, sociale, la opţiunile fundamentale ale unei societăţi. 

Din punct de vedere pedagogic, termenul de insucces şcolar are accepţiuni diferite, fiind 

în mare măsură o problemă de atitudine şi un mod de evaluare a rezultatelor şcolare, a calităţii 

performanţelor şcolare ale elevilor, de existenţă a programelor, de existenţă a unor norme 

implicite sau explicite în ceea ce priveşte reuşita şcolară. 

Implicaţiile eşecului şcolar sunt multiple. Pe termen lung efectele eşecului şcolar se 

regăsesc în eşecul social. Randamentul economic este scăzut datorită incompetenţei 

profesionale a indivizilor. Slaba pregătire a forţei de muncă induce efecte în plan social precum: 

marginalizarea, şomajul, delincvenţa etc. Eşecul şcolar are în vedere şi efecte psihologice, cum 
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ar fi: dificultăţi de adaptare, neîncrederea în forţele proprii, stres, anxietate etc. Eşecul şcolar 

este indicatorul lipsei de randament pedagogic, al insuficienţelor întâlnite în sistemul 

educaţional. 

În plan pedagogic întâlnim următoarele forme ale eşecului şcolar:  

1. în urmă la învăţătură, ce poate fi episodică (lacunele cuprind  

o singură temă sau un capitol dintr-o disciplină de învăţământ); la nivelul unui semestru 

lacunele privesc o serie de teme sau capitole dintr-o disciplină, iar insuficienţele se manifestă 

prin nepriceperea de a folosi raţional operaţiile mentale; sau persistenţa - lacunele se 

înregistrează la majoritatea disciplinelor, ritmul de învăţare al elevului este scăzut. 

2. Repetenţia - este caracterizată de insucces permanent de-a lungul întregului an şcolar,  

elevul având lacune la mai mult de trei materii, are foarte slab dezvoltate deprinderile de lucru 

şi autocontrol, are o atitudine negativă faţă de învăţătură. 

În plan social, pot fi considerate forme ale eşecului şcolar: abandonul şcolar, excluderea 

socială şi profesională, analfabetismul. 

1) Abandonul şcolar se caracterizează prin părăsirea prematură a şcolii. Abandonul 

devine astfel  cauză a efectului şcolar.  În  plan social, de multe ori abandonul se asociază cu 

delincvenţa juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viaţa de familie dezorganizată. Abandonul 

poate fi caracterizat prin absenteism total sau parţial. Cel parţial are cauze diferite în funcţie de 

zonă, rurală sau urbană. Abandonul în zona urbană poate fi cauzat de influenţa cercului de 

prieteni asupra copilului, de atracţiile pe care oraşul le exercită asupra acestuia, cel rural este 

determinat de condiţiile satului, de ajutorul pe care copiii trebuie să-l dea părinţilor în muncile 

agricole. 

2) Analfabetismul trebuie înţeles nu doar ca incapacitatea subiectului de a citi şi a scrie, 

ci în sens de incapacitate a subiectului de a folosi instrucţia şi educaţia primită în şcoală, astfel 

încât să se adapteze cerinţelor sociale şi profesionale. 

CAUZE ALE INSUCCESULUI ŞCOLAR 

Schimbările apărute la nivelul societăţii ca urmare a lungii perioade de tranziţie    şi-au 

pus amprenta asupra familiei şi a şcolii în mare măsură. Din păcate nu în bine. 

           În perioada ultimilor ani, constatăm că şcoala românească are tendinţa de a se evalua, în 

special prin numărul de olimpici, de premianţi. În acelaşi timp, se manifestă o atitudine de 

acceptare cu prea  mare uşurinţă a abandonului şcolar, neşcolarizaţilor, eşecurilor şcolare. 

            Insuccesul şcolar, în majoritatea cazurilor,  este atribuit elevului sau familiei sale. O 

atitudine responsabilă a învăţământului faţă de eşecul şcolar s-ar manifesta prin preocupări 

privind analiza cauzelor, a consecinţelor la nivel social şi prin elaborarea unor strategii şi politici 
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coerente de remediere. 

           Şcoala actuală nu îşi atribuie nici o responsabilitate pentru faptul că aceşti elevi devin adulţi 

dezavantajaţi, candidaţi la sărăcie, vulnerabili la schimbările sociale, prezentând risc de 

decompensare patologică sau de manifestări antisociale. Marea majoritate a celor cu eşec şcolar 

îşi continuă eşecul în plan social devenind deseori factori perturbatori sociali. 

Se impun şi câteva observaţii. În primul rând, nu se poate vorbi de un factor decisiv al 

insuccesului şcolar, deşi există autori care privilegiază un factor în raport cu ceilalţi. Astfel, uneori 

au fost puse în prim plan cauzele " dispoziţionale", deci factori care ţin de individ, mai ales cei ce 

origine congenitală, alteori hotărâtori au fost consideraţi factorii de mediu. Ne raliem totuşi 

opiniei lui M. Gilly care afirma "…rar se întâmplă, în afara cazurilor unor influenţe masive, ca 

un singur factor să fie suficient pentru explicarea insuccesului şcolar. Acest eşec este, în general, 

supradeterminat de factori multipli, ale căror efecte se îmbină şi se stimulează reciproc" (Gilly, 

M., 1976, p.274). În al doilea rând, nu trebuie uitat că fiecare caz de insucces şcolar este unic, cu 

particularităţi proprii şi poate proveni di combinaţii inedite de factori, uneori imposibil de 

prevăzut. Acest lucru impune o analiză diferenţiată, flexibilă şi adaptată fiecărui caz în parte. 

MODALITĂŢI DE PREVENIRE A INSUCCESULUI ŞCOLAR 

Înainte de a trece la prezentarea măsurilor pentru prevenirea insucceselor şcolare, trebuie 

făcută menţiunea că această acţiune este cu mult mai eficientă decât combaterea şi înlăturarea 

definitivă a eşecului şcolar. Condiţia rezolvării aceste probleme constă în sesizarea la timp a 

greutăţilor întâmpinate de elev la învăţătură. 

Cu cât rămânerea în urmă la învăţătură este sesizată mai devreme de către profesori, cu 

atât eficienţa acţiunii pedagogice este mai mare. Învăţătorul este cel dintâi care poate preveni un 

insucces şcolar, intuind apariţia lui încă de la primele manifestări. Pentru acesta trebuie să se 

cunoască în fiecare moment evoluţia reală a elevului, astfel încât dificultăţile să poată fi surprinse 

încă din faza incipientă.  

Strategiile şi condiţiile favorabile prevenirii si eliminării insuccesului şcolar se stabilesc 

în mare măsură, în strânsă legătură cu cele trei naturi ale cauzei nereuşitei şcolare: familială, 

psihosociofiziologică şi pedagogică. 

Un prim pas în prevenirea eşecului şcolar, constă în identificarea familiei ţintă unde pot 

apărea tulburări de comportamente sau ataşamente nesigure în relaţiile dintre părinţi şi copii: 

 familii limitate din punct de vedere financiar şi cu mulţi copii 

 părinţi şi copii cu probleme emoţionale 

 familii cu un grad de şcolarizare redus 
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 familii dezorganizate (divorţuri, certuri frecvente pe fondul consumului de alcool, 

abuzuri fizice şi psihice repetate, mame singure, părinţi recăsătoriţi, copii orfani 

crescuţi de rude etc.) 

 elevi cu comportamente deviante, delicvenţi, agresivi, violenţi. 

Trebuie avut în vedere rolul hotărâtor pe care familia copilului îl are asupra procesului de 

asimilare a cunoştinţelor şi implicit asupra evitării apariţiei fenomenului de eşec şcolar. Familia 

acestuia trebuie să asigure condiţiile necesare favorabile reuşitei la învăţătură, stimulează efortul 

elevului contribuind la prevenirea insuccesului şcolar. 

Pentru aceasta ea trebuie: 

- să asigure condiţii optime elevului (spaţiu pentru studiu corespunzător, materiale 

necesare); 

- să educe la copil o atitudine justă faţă de şcoală şi învăţătură, să-l influenţeze pozitiv în 

vederea formării unei motivaţii corespunzătoare; 

- să manifeste interes pentru activitatea şcolară a elevului controlându-l, acordându-i 

sprijin în rezolvarea dificultăţilor fără a submina efortul personal al elevului; 

- să conlucreze mereu cu şcoala printr-o informare reciprocă asupra elevului; 

- să asigure un regim de viaţă corespunzător care să susţină efortul de muncă al copilului, 

să asigure odihna activă a acestuia, petrecerea corespunzătoare a timpului liber. 

Dacă familia asigură condiţiile materiale optime, un climat afectiv şi familial adecvat 

procesului educativ, atunci riscul apariţiei fenomenului rămânerii în urmă la învăţătură sau de 

insucces şcolar scade considerabil.  

În oricare din aceste cazuri, de lipsă a unei legături a părintelui cu învăţătorii şi şcoala, 

intervenţia unui specialist în relaţia cu copilul se impune. Acest specialist poate fi învăţătorul sau 

un psiholog. 

Învăţătorul este factorul hotărâtor  în realizarea acestei acţiuni pedagogice şi prin măsurile 

pe care le ia, în primul rând la lecţie, el creează optimizarea muncii tuturor elevilor, cât şi condiţii 

speciale pentru tratarea individuală, diferenţiată a unor elevi. 

Măsurile cu caracter general care pot fi promovate în vederea prevenirii insuccesului 

şcolar de către învăţător sunt: 

- crearea climatului şi atmosferei psihice necesare; 

- creşterea treptată a nivelului exigenţelor şi verificarea sistematică a pregătirii elevilor; 

- activitatea elevilor la lecţie şi ridicarea continuă a nivelului muncii independente a 

acestora; 

- instruirea sistematică a elevilor asupra metodelor de studiu specific obiectului respectiv; 
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- temeinica cunoaştere a elevului, a particularităţilor muncii şi evoluţiei sale şcolare.    

Cunoaşterea psihologică a unui şcolar pare la prima vedere simplă şi uşoară. Însă dacă ne 

gândim la complexitatea şi dinamica personalităţii în formare, înţelegem caracterul iluzoriu al 

acestei aparenţe. În realitate, cunoaşterea personalităţii presupune "multă artă şi ştiinţă". 

Cunoaşterea copilului a constituit şi constituie o problemă majoră, care a antrenat oameni 

de seamă în studierea individului şi asigurarea condiţiilor de formare şi dezvoltare a persoanei 

mai mult sau mai puţin conturată ca personalitate. 

Aşa cum arată Alfred Binet "orice ar face un elev, putem aproape întotdeauna să îl ajutăm 

să facă mai bine, studiindu-i natura mai îndeaproape". Acest lucru este posibil şi necesar asupra 

necesităţii îndreptării atenţiei şi energiei, "spre deosebirea copilului şi spre dezvoltarea marelui 

potenţial al personalităţii în curs de formare". (Montessori, M., 1991, p. 125)  

EXEMPLU DE ACTIVITATE  

PROIECT EDUCAŢIONAL "ŞCOALA PĂRINŢILOR" 

SCOPUL PROIECTULUI: 

- desfăşurarea unor activităţi de sprijin socio-educativ/consilierea părinţilor în vederea 

îmbunătăţirii relaţiei părinte-copil şi a celei şcoală-familie, precum şi în vederea prevenirii 

situaţiilor de insucces şcolar. 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 1 an şcolar  

GRUPUL ŢINTĂ: Părinţii elevilor din clasele primare 

ETAPE ÎN DERULAREA PROIECTULUI: 

• activităţi de informare privind oferta de servicii de consiliere a familiei; 

• depistarea părinţilor interesaţi să participe la programul educativ "Şcoala părinţilor". Vor 

avea loc întâlniri cu părinţii care au fost de acord în scopul informării cu privire la beneficiile 

directe ale proiectului 

• exerciţii de identificare a principalelor grupe de nevoi de consiliere a părinţilor; 

• organizarea unei „Şcoli a părinţilor”, în cadrul căreia, până la sfârşitul anului şcolar, se 

vor organiza lunar, întâlniri cu părinţii care s-au înscris în vederea desfăşurării de activităţi de 

dezbateri şi consiliere, care să vină în sprijinul copiilor lor, a identificării nevoilor şi a 

problemelor cu care aceştia se confruntă, cum se pot apropia părinţii de copii lor şi cum să le 

câştige încrederea şi respectul, cum să îi motiveze mai bine şi să le stârnească tot mai mult 

interesul pentru şcoală şi activităţi extraşcolare, descoperirea de talente, identificarea de factori 

de influenţă asupra educaţiei copiilor, înţelegerea rolului familiei (mamă, tată) în casă, etc. 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN CADRUL 
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PROIECTULUI "ŞCOALA PĂRINŢILOR" 

ACTIVITĂŢI INFORMATIVE - având drept scop transmiterea în forme variate şi 

eficiente a unor informaţii legate de: 

 drepturile şi responsabilităţile pe care le implică statutul de elev; 

 organizarea ecologică a timpului liber; 

 orientare vocaţională; 

 legislaţia familiei; 

 relaţia şcoală - familie etc. 

ACTIVITĂŢI FORMATIVE - vizează realizarea unor activităţi de consiliere 

psihopedagogice care se referă la schimbarea ideilor, atitudinilor şi formarea unor abilităţi şi 

deprinderi în practicile parentale. Activităţile vizează: 

 relaţia intra şi extra familiale; 

 tehnici de comunicare eficientă; 

 modalităţi de soluţionare creativă a conflictelor; 

 luarea deciziilor şi acţiunea în momente cheie ale formării şi dezvoltării copiilor; 

 dificultăţi de învăţare; 

 consilierea acordată familiilor uniparentale; 

 activităţi de mediere a muncii; 

 metode şi tehnici de cunoaştere a copilului; 

 modalităţi de intervenţie educativă în cazul copiilor aflaţi în situaţii de risc 

(abandon şcolar, delincvenţă etc. ). 

Stabilirea clară a activităţilor va suferi modificări în funcţie de nevoile de consiliere 

identificate la nivelul părinţilor. 

Bibliografie: 

1. Charlot, B., "Combaterea eşecului şcolar, o provocare pentru construcţia europeană", Editura 

Alternative, 1996 

2. Cosma, Traian, "Şedinţele cu părinţii", Editura Polirom, Iaşi, 2001 

3. Gilly, Michel, "Elev bun, elev slab", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996 

4. Necola, Ion, "Tratat de pedagogie şcolară", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996 

5. Popescu, Ioan, "Prietenii noştri de la catedră", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1992 

6. Popescu, Neveanu, "Probleme psihologice ale învăţării la clasele I-IV", Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1996. 
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Prevenirea și diminuarea abandonului școlar 

Inspector prof. Tirim Rodica 

 

Educaţia este percepută ca o  funcţie  vitală  a  societăţii,  iar  şcoala  drept  principala  

instituţie prin care societatea îşi perpetuează existenţa. Astfel, şcoala este un ―factor cheie 

―al dezvoltării. De la şcoală se aşteaptă astăzi totul: să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul 

şi să înţeleagă prezentul, să îi ajute să conştientizeze şi să îşi asume responsabilitatea pentru 

a se implica în orientarea destinului colectivităţilor către un viitor dorit. Începutul anului 

şcolar este precedat, în ultimii ani, de probleme care au devenit atât de obişnuite în peisaj, 

încât doar lipsa lor ar mai mira pe cineva; vorbim desigur, despre numărul mare de şcoli a 

căror renovare a încremenit în proiect din lipsa fondurilor, nemulţumirile cadrelor didactice, 

dar şi statisticile care se întocmesc pe marginea anului şcolar precedent, majoritatea cu grad 

ridicat de îngrijorare. Pe această linie se înscriu  şi  problemele  absenteism și  abandon  şcolar  

şi  problemele comportamentale. 

Absenteismul şcolar este definit ca o problemă socială, fiind explicat mai mult prin 

caracteristicile mediului de provenienţă şi apărând mult mai frecvent în mediul urban şi  în 

familiile sărace. Conceptul este pus deseori în legătură cu cel de «fuga de la şcoală » 

(chiulul), care, asimilând fobia şcolară, este interpretat ca o problemă emoţională. 

Absenteismul desemnează un tip de conduită evazionistă stabilă, cronică, permanentizată, ce 

prefigurează sau reflectă deja atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în 

educaţia şcolară. Absenteiştii nu mai apreciază şcoala ca pe o instituţie ce oferă beneficii 

importante în viitor, ei fiind interesaţi mai mult de obţinerea rapidă a unor avantaje materiale. 

În timp ce, pentru această categorie de elevi, frecventarea şcolii devine sinonimă cu pierderea 

de timp, pentru elevii având rezultate şcolare slabe şi o stimă de sine scăzută, prezenţa la 

şcoală devine traumatizantă. 

Absenteismul conduce la abandonul şcolar, dar este, concomitent, cel mai important 

factor catalizator pentru consumul de droguri, violenţă şi infracţionalitate. Elevul care 

lipseşte de la şcoală de obicei pleacă de acasă echipat corespunzător, la ora potrivită pentru 
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a respecta orarul şcolar şi se întoarce acasă la ora potrivită, în funcţie de programul zilei. El 

se refugiază în baruri, internet-café-uri, săli de jocuri, gări, parcuri. Când aceste activităţi 

devin o rutină, elevul poate face transferul spre altele, mai plăcute sau mai profitabile: 

consumul de alcool sau de droguri, traficul de droguri, furtul, prostituţia. Generalizarea 

obiceiului de a lipsi de la şcoală se asociază cu debutul în activitatea infracţională şi cu 

blocarea oportunităţilor de integrare legitimă pe piaţa muncii. 

Şcoala poate contribui la creşterea ratei de absenteism, atunci când: 

 oferta educaţională este incompatibilă cu aspiraţiile şi interesele elevilor sau şcoala nu 

facilitează accesul pe piaţa muncii, metodele de predare-învăţare sunt neatractive, 

exigenţele şcolare sunt nerezonabile; 

 promovează relaţii pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 

 foloseşte un sistem inechitabil al întăririlor pozitive şi negative; 

 supralicitează competiţia în dauna cooperării, caz în care vizibilitatea socială a 

eşecului este mai mare; 

 stil aversiv de evaluare; 

 se urmăreşte constituirea unei elite, ceilalţi find marginalizaţi; 

 disciplina şcolară este, fie excesiv de permisivă, fie excesiv de rigidă; 

 nu există un parteneriat eficient şcoală-familie. 

 

           Referitor la rolul etiologic al familiei în absenteismul şcolar, el devine vizibil mai ales 

în situaţii precum: 

 părinţii sunt indiferenţi sau devalorizează educaţia şcolară; 

 părinţii îi pretind copilului să lipsească de la şcoală, obligându-l să presteze diverse 

activităţi casnice sau aducătoare de venit; 

 părinţii sunt bolnavi cronici, dependenţi de droguri, alcoolici, se află în detenţie etc., şi 

nu-l supraveghează pe copil. 

Abandonul şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative 

atât în plan psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, 

care-şi va pierde tot mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să 

dezvolte o teamă de eşec, cât şi pe plan social, pentru că eşecul şcolar permanentizat 

„stigmatizează”, „etichetează” şi conduce la o marginalizare socială cu un nivel crescut de 

comportamente deviante şi infracţionale. 
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Pentru a putea analiza corect fenomenul abandonului șolar ar trebui, întâi de toate să 

analizăm factorii cauzali care duc la declanșarea acestuia. Printre aceștia sunt : 

 Factorii individuali - aceştia se referă la capacitatea personală a elevului de a 

reacţiona, adică de resursele personale, de bogăţia şi calitatea ―schemelor de adaptare― ce 

se referă la faptul că unii elevi au un potenţial mai mare de adaptare, iar alţii unul mai redus 

(sunt mai rigizi, mai puţin permisivi în relaţiile cu ceilalţi.Mai pot  apărea  nervozitatea 

excesivă sau apatia, indiferenţa etc.; se poate ajunge chiar și la retardare mintală, mai ales dacă 

elevul trăieşte în stare de izolare prelungită. 

           Particularităţile psihice ale copilului pot influenţa şi negativ randamentul său şcolar. 

Etichetările ca „elev slab‖, „elev rău‖ duc la scăderea stimei de sine, la scăderea încrederii în 

propriile forţe cât şi în persoanele ce îl înconjoară. În aceste condiţii, datorită lipsei resurselor 

necesare pentru a depăşi această dificultate, copiii cu risc de abandon școlar caută să iasă în 

evidenţă, adeseori, prin adoptarea unor comportamente deviante. Lipsa voinţei, nivelul scăzut 

al aspiraţiilor, intereselor, motivaţiei, insuficienta dezvoltare a capacităţii de operare a gândirii 

etc., pot avea efect negativ asupra activităţii şcolare a elevului, asupra rezultatelor muncii sale. 

De asemenea, starea de sănătate a elevului poate influenţa succesul sau eşecul şcolar al 

acestuia. 

           Mediul familial - familia reprezintă cel dintâi şi cel mai important context de viaţă, cu 

un rol deosebit în socializarea copilului. Familia este un factor important şi de răspundere al 

educaţiei.  

           Mediul şcolar - mediul şcolar are un important impact educaţional. Acesta îndeplineşte 

o serie de roluri de socializare, integrare, control social, profesionalizare etc. şi totodată este 

puternic influenţat de ansamblul vieţii sociale, începând cu valorizarea şi prestigiul social al 

şcolii, şi terminând, poate, cu resursele disponibile. Analiza complexă a acestui fenomen a 

demonstrat că există mai multe motive prin care mediul şcolar contribuie la abandonul şcolar: 

          cunoaşterea insuficientă elevilor, datorită numărului mare dintr-o clasă sau datorită 

dezinteresului manifestat de către profesori; 

         nerespectarea particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor; profesorii prin 

pregătirea lor la nivel psiho-pedagogic trebuie să cunoască personalitatea elevului pentru 

a adapta metodele de predare-învăţare la fiecare elev în parte; 

          lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru stimularea interesului faţă de 

învăţătură; în special în mediul rural, profesorii nu îşi manifestă interesul pentru procesul 

învăţării datorită faptului că salariile nu sunt pe măsura aşteptărilor; majoritatea cadrelor 

didactice din mediul rural sunt suplinitori; 
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Măsuri de prevenire și combatere a abandonului școlar 

Programele de tip „Școală după școală” sunt măsuri integrate întreprinse la nivel local 

în vederea corectării disfuncționalităților școlare în cazul elevilor proveniți din medii 

defavorizate. Elevii sunt receptivi la acest gen de programe deoarece pe lângă sprijinul didactic 

și consiliere, ei pot beneficia de o masă caldă pe zi (o parte dintre elevi nu au posibilitatea de a 

consuma în familie hrana necesară unei dezvoltări armonioase). 

Implicația mediatorului școlar în combaterea abandonului școlar ar fi o metodă de 

succes deoarece acesta este aproape de elevi și de părinți, deopotrivă și poate semnala în timp 

util eventualele probleme apărute. 

Pentru reducerea fenomenului de părăsire prematură a sistemului de învățământ, rolul 

școlii, al părinților și al autorităților locale este unul foarte mare, de aceea dezvoltarea unui 

parteneriat activ între cei trei actori sociali reprezintă una dintre măsurile ce pot avea succes. 

Participarea părinților, a școlii, a elevilor și a autorităților locale la diverse activități de 

informare-formare pe teme variate (de exemplu relația școală – familie, școală – comunitate; 

rolul familiei în asigurarea succesului școlar al copilului), este oportuna demersului de 

estompare a abandonului școlar. 

Desfășurarea de activități extrascolare (acțiuni de renovare/ înfrumusețare a școlii, 

concursuri sportive, spectacole, vizite la muzee, acțiuni/ concursuri de creație artistică, 

competiții diverse), poate avea succes în combaterea abandonului școlar. 

Nu trebuie neglijat efectul pe care îl pot avea taberele și excursiile cu colegii, activități 

care,  pe  lângă  caracterul  educativ  și  de  socializare,  ajută,  de  asemenea,  la  cristalizarea 

sentimentului de apartenență la școală și, deopotrivă, duc la creșterea atractivității unității în 

ochii copiilor. 

Reducerea absenteismului trebuie să fie strâns legat de următoarele acțiuni 

-monitorizarea îndeaproape a elevilor în situație de risc si intervenția promptă în cazul în care 

aceștia lipsesc nemotivat de la școală, 

-realizarea unor vizite la domiciliu și consilierea părinților cu privire la nevoile copiilor; 
 

-responsabilizarea la nivelul clasei, relații deschise și de sprijin între colegi; 
 

-simplificarea programei școlare și centrarea ei pe nevoile educaționale ale elevului și nu pe 

un anumit volum de cunoștințe, adesea inutile în pregătirea viitoare a elevilor; 

-asigurarea în școală a instruirii diferențiate, pe niveluri de inteligență; 
 

-semnalarea  autorităților  competente  a  cazurilor  de  absenteism  nemotivat  repetat  și 

conlucrarea cadrelor didactice cu acestea, în vederea aducerii copilului la școală; 
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Exemple de metode de prevenire a abandonului școlar: 

- chestionare elevilor pentru a stabili relațiile elevilor cu familiile lor, relațiile cu elevii, cu colegii și 

profesorii;  

- activități extracurriculare care să determine elevul să nu mai înregistreze absențe nemotivate 

evidențiind  calități pe care aceștia le apreciază; 

-gestionarea conflictelor, legătura dintre sancțiune și absențe neexcuse; 

-monitorizarea comportamentului elevilor prin foi pentru monitorizarea săptămânală a 

absențelor; 

- dezvoltare de sine, presupune o serie de activități ce au ca scop  identificarea 

caracteristicilor personale pozitive precum si a aspectelor  pozitive ale școlii (exemplu: Eu și 

oglinda mea, Cum mă văd pe mine, așa cum îi definesc pe ceilalți; Calitățile valizei; Şcoală 

Vis etc.)  din acest motiv elevii din grupul țintă pot fi implicați în diverse activități / proiecte 

și activități școlare extracurriculare cerc de pictură, dansuri, concursuri, proiecte de mediu. 
               

  

INSTRUMENTE UTILE     pentru reducerea abandonului școlar 

-   Efectuarea de activități la școală, O săptămână fără absențe!- monitorizarea frecvenței la ore 

și a comportamentului elevului ) 

-   Socializarea și activitățile de rețea în care vor face copiii să fie încurajați să-și exprime nevoile 

emoționale 

-   Activități intelectuale / educaționale, efectuare asistată a temelor pentru aprofundarea 

cunoștințelor de recuperare școlară și îmbunătățirea dificultăților de învățare, comportamentale 

și remediu atitudinal. 

-   Activități recreative care vor fi proiectate ca instanțe aprecierea abilităților elevilor, 

recunoașterea și aprecierea lor,  afirmarea elevilor la respectul de sine 

-   Educație în conformitate cu potențialul fiecărui elev (concursuri, cercuri de lectură, vizionarea 

de filme, efectuarea de vizite tematice, lucru practic, activități manuale, activități de educație 

artistică cu valori educative sau jocuri distractive, jocuri pentru a dezvolta creativitatea 
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PROFESORUL „ALTFEL” 

Tehinicile hilaroterapiei (terapia prin umor și râs). 

Suport de curs 

                             Prof. formator Dragomir Mariana 

Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar 

De ce această abordare? 

Pentru că pedagogia trebuie să se modernizeze! 

Pentru că învățarea școlară are legătură cu dezvoltarea, iar dovezile sunt în creier! 

Pentru că învățarea eficientă din școală se păstrează pe parcursul vieții 

Pornind de la întrebarea-Poate umorul să ajute predarea și 

învățarea? 

Simţul umorului 

Omul este fiinţa inteligentă care sesizează, trăiește, provoacă, reproduce și creează 

umorul. După starea de spirit pe care o induce, umorul declanșează râsul cu nuanțe de 

îngăduință, aprobare, dezaprobare, eliberare de tensiune, triumf, furie, dezamăgire, 

conveniență.  

În diferite ipostaze: spiritual, comic, distractiv, sarcastic, cinic, ridicol, vulgar, hilar, 

umorul, este un mod specific uman de comunicare. După cum remarca filosoful francez Henri 

Bergson, autorul lucrării „Râsul. Eseu despre semnificația comicului”, publicată în anul 1900, 

un peisaj nu este rizibil, o pălărie nu provoacă râsul, ci persoana care o poartă. Un animal nu 

este comic decât dacă asupra lui sunt transferate însușiri omenești, cum se întâmplă în fabule, 
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povestiri, desene animate. Nu râdem de diformități și handicapuri (în mod normal), ci de 

imitarea lor inteligentă. 

Umorul este produsul inteligenței și se adresează inteligenței. Se valorifică spiritul de 

observație, elaborarea conexiunilor, transpunerea în forme expresive de limbaj, gesturi, mimică 

și pantomimă, linie și culoare. O lume reală sau închipuită este fie imitată, fie prezentată 

deghizat, intenționat deformat pentru a demasca relele existențiale. Prin umor se transmit 

mesaje avându-se ca temei sesizarea și exprimarea contradicțiilor dintre real și ideal, dintre real 

și aparent. Relaxant, distractiv, ironic, sarcastic, cinic, umorul creează o stare de complicitate 

spirituală prin descifrarea semnificațiilor din glume, anecdote, epigrame, satire, caricaturi, 

„Vorbe de duh”. 

Umorul este un mod cultural subtil de implicare în analiza contradicțiilor și nedreptăților 

vieții sociale, un mod cultural de a percepe defectele, de a trăi eșecurile, neîmplinirile, este o 

atitudine existențială. A face „haz de necaz” este o modalitate terapeutică de ieșire dintr-un 

impas, dintr-o situație penibilă, de a suporta eșecurile și dezamăgirile pentru a le depăși, pentru 

consolare, pentru revenirea la o stare optimistă. Umorul maschează, în asemenea situații, 

tristețea, dezamăgirea, descurajarea, disperarea. Ne duce gândul la Zorba, personajul lui Nikos 

Karantzakis, care a înfruntat eșecurile și suferințele trăindu-și viața intens și eliberându-se de 

încordare și tensiune prin glume, râs și dans, ce-i reînviau dirubșa de a lua viața de la capăt. Ne 

reamintim de Cavalerul Tristei Figuri, de Cavalerul Rătăcitor, Don Quijote care, la 50 de 

ani,după ce-și hrănise mintea cu modele de isprăvi din romanele cavalerești, a plecat în lume 

pentru a lupta cu răul și a face bine oamenilor. Au eșuat cele trei încercări și s-a întors bătut, 

umilit, dezamăgit că viața i-a fost un vis de nebunie. 

Prin faptul că ne permite să privim viața și s-o gândim de la înălțimea spiritului, umorul 

este un mod subtil, agreabil de comunicare a mesajelor. Anecdote ce descriu fapte și situații, 

redau replici ale personalităților culturale, politice, ale persoanelor literare pot constitui subiecte 

de conversație ce pun învaloare consistența culturii generale, finețea intepretării, darul 

convingerii. Folosirea glumelor, a „vorbelor de duh” contribuie la crearea unei atmosfere 

destinse ce reduce distanța dintre parteneri, îi dispune pentru schimbul de opinii. Calitatea 

formației intelectuale, bunul simț și simțul măsurii în folosirea glumelor exclud bizareriile, 

clovneriile, trivialitățile. Prin glumele de bun gust se creează un mediu spiritual de destindere, 

partenerii pot comunica în stări optime de receptivitate, eliberați de temeri și inhibiții. 

Umorul are însemnătate efecte terapeutice. Medici și terapeuți apelează la tehinicile 

hilaroterapiei (terapia prin umor și râs). Aplicarea acestor tehnici are efecte benefice asupra 

sănătății fizice, mentale, spirituale. Se depășește stresul determinat de boală și se grăbește 
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însănătoșirea. Crește pofta de mâncare, sunt convinși să se hrănească chiar mofturoșii și 

răsfățații. Se intensifică funcțiile vegetative, se echilibrează tensiunea arterială și sistemul 

imunitar. Stările euforice dinamizează inițiativele, inhibă și convertesc frica, angoasa, vindecă 

„bolile necazului”, anesteziază tensiunea nervoasă și psihică. Sursele de necaz și supărarea nu 

sunt eliminate, sunt ocolite și se previne răspunsul violent la asemenea stimuli prin atenuarea 

semnificației stimulilor. Chiar dacă nu se elimină necazurile, prin umor le putem sfida de la 

înălțimea spiritului, ne revenim din stările de șoc, ne recăpătăm energia direcționând-o spre 

reușita socială, profesională, spre ameliorarea comunicării cu semenii. 

Umorul ne pune în gardă, ne obligă să ne autocontrolăm, să nu fim ridicoli, sănu 

devenim ținta glumelor și ironiilor sau, atunci când se întâmplă, să suportăm ținta ironiei. Jules 

Renard ne îndeamnă: „învață să surâzi când un om de spirit îți ghicește micile ticăloșii.”. Pe cei 

atinși de glume ironice scriitorul americamn Herman Melville îi consolează: „Puteți fi siguri că 

orice om care lasă cu mărinimie pe alții să se veselească pe seama lui are mai multe însușiri 

alese decât vă închipuiți”. Oricum, funcția principală a umorului este aceea de sancțiune sau, 

cum s-a exprimat Bergson, umorul este gustul social de sancțiune. 

Mari filosofi au reflectat asupra umorului și a conduitei râsului: Platon, Aristotel, 

Cicero, Quintilian, R. Descartes, Spinoya, Locke, Hume, Erasmus, Hobes, Fourastier, H. 

Bergson ş.a. În  „Etica Nicomahică” , Aristotel admite gluma şi râsul cu măsură. „Cei ce 

glumesc cu măsură  sunt oameni cu spirit suplu, adică bine condus. Aceia care exagerează în 

dorința de a provoca râsul par a fi niște bufoni și oameni grosolani. Aceia care nu spun niciodată 

vreo glumă și se supără pe cei ce le fac par să fie neciopliți și ursuzi.”.  

Rene Descartes în „Pasiunile sufletului” consideră râsul ca o discontinuitate a gândirii, 

o reacție față de nepotrivirea dintre statutul moral al unei persoane și comportamentul ei, ce 

decepționează. Pentru Thomas Hobbes „patima râsului este descoperirea bruscă a mândriei de 

a avea un oarecare avantaj personal prin comparație cu o slăbiciune pe care o observăm la alții”. 

Pentru I. Kant râsul rezultă „din spulberarea burscă a unei așteptări împinse până la limită„. 

Hegel Nuanțează. Când se descoperă că un fapt vine în contradicție cu vederileobișnuite, „râsul 

este expresia cumințeniei mulțumite de sine”; cândngluma ascunde lucruri grave, „există un râs 

al ironiei, al disprețului, al disperării”. 

Teorii asupra simțului umorului 

I. Anthoni Ludovici (1932) menționează că toate teoriile despre umor pot fi clasificate 

în două grupuri: cele care sunt de acord cu teoria filosofului ThomasHobbes (1840 – dupa 

Ludovici, 1932) și cele care nu sunt de acord cu aceasta. Ce a spus Hobbes despre umor? El 

afirma în “Treatise on Human Nature” următoarele: “Oamenii râd de ghinioane, eșecuri și 
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indecențe, în care nu existăcomicul…. De asemenea, oamenii râd de infirmitățile altora…. Aș 

putea conchide că pasiunea râsului nu este altceva decât o glorie subită, născută dintr-o formare 

subită a superiorității în noi înșine, prin comparație cu infirmitatea altora sau cu a noastră 

proprie”. Ceea ce  a vrut sâ spună Hobbes este că atunci când găsim umorul în ceva, râdem fie 

de eșecuri, prostie, defecte morale sau culturale subit descoperite la cineva, față de care ne 

simțim instantaneu și momentan “superiori”, de vreme ce în acel moment noi nu suntem 

ghinioniști, stupizi, și așa mai departe. A te simti superior în acest mod înseamnă „să te simți 

bine”. Înseamnă „să obții ce vrei”. înseamnă „să câștigi”! Lucru valabil și când râdem de noi 

înșine: o “parte” a noastră poate râde de altă “parte” a noastră. 

De la Hobbes pornește teoria lui Charles R. Gruner (1997) despre umor, numită „teoria 

superiorității”. Gruner susține că a râde este egal cu a câștiga, deoarece înseamnă a obține ceea 

ce-ți dorești, iar acest lucru provoacă plăcere. Subtezele sale sunt următoarele: 

1.  Pentru fiecare situație comică există un câștigător. 

2.  În fiecare situație comică există un invins. 

3.  Găsirea învingătorului din fiecare situație comică și a ceea ce acesta câștiga nu este 

un lucru ușor. 

4. Găsirea învinsului și a ceea ce acesta pierde în fiecare situație comică este un lucru și 

mai greu. 

5. Situațiile comice pot fi înțelese cel mai bine prin cunoașterea a cine ce câștigă și a 

cine ce pierde. 

6. Îndepărtarea din cadrul unei situații comice a ceea ce s-a câștigat sau s-a pierdut, duce 

la pierderea elementelor esențiale ale situației și la lipsirea de umor a acesteia.   

II. Long şi Graesser (1988 – după Wyer & Collins, 1992) au afirmat că stimuli ce 

provoacă râsul sunt reprezentaţi de orice eveniment social sau nonsocial, cu apariţie intenţionată 

sauneintenţionată, care este perceput ca fiind amuzant. 

Trei aspecte ale acestei definiţii conceptuale sunt notabile:  

1. Stimulul pentru reacţia de râs poate fi un lucru spus de o persoană, un comportament 

nonverbal executat de o persoană sau o combinaţie a acestora.  

Evenimentul stimul poate include şi aspecte noncomportamentale ale unei situaţii. Într-

adevăr, un răspuns la comic poate fi adesea stimulat de un număr de trăsături verbale, 

nonverbale şi contextuale care se prezintă sub formă unor configuraţii, nici una dintre acestea, 

izolată, nefiind suficientă să provoace râsul.  

   2. Evenimentele-stimuli care provoacă râsul pot fi atât intenţionate cât şi noninteționate.  
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   3. Un răspuns la o situaţie comică este definit în termeni de reacţie cognitivă subiectivă a unei 

persoane sau, mai acurat, că modul în care o persoană percepe această reacţie (în mod specific, 

“amuzament”) şi mai puţin în termeniiunui răspuns observat la stimuli. Deşi zâmbitul, râsul şi 

răspunsurile fiziologice sunt adesea corelate cu astfel de reacţii subiective, ele pot apărea şi fără 

acest motiv. Cel mai evident în acest caz este exemplul că reacţiile subiective pot produce 

plăcere sau fericire care sunt experențiate din motive care     n-au nimic de-a face cu percepţia 

că ceva este amuzant. Râsul poate rezulta şi dintr-o situaţie jenantă sau din eliberarea  de 

tensiunea produsă de furie. În alte cazuri poate reflecta nerecunoştinţă, politeţe sau conformitate 

la opinia aparentă a celorlalţi că ceva este amuzant. În alte situaţii, râsul se transformă în 

încântare, satisfacţie (ca şi atunci când cineva găseşte în mod neaşteptat o soluţie la o problemă). 

În acord cu această definiţie, aceste reacţii nu indică în mod necesar prezenţa umorului. 

III. Teoria arousal-ului   

Anumite teorii presupun că umorul reflectă reducerea arousal-ului. Freud (1928 a după 

Berger, 1997) afirmă că reacțiile de râs la stimuli sunt motivate de nevoia de a reduce tensiunea 

sau arousal-ul (adesea relationata cu agresivitatea sau cu impulsurile sexuale) pe care indivizii 

le inhibă și nu le exprimă direct. Acest arousal poate fi indus de trăsăturile situației stimul sau  

poate există înaintea apariției situației. Astfel, diferențele individuale în apariția râsului sunt 

presupuse a fi reflectări ale diferențelor în intensitate ale emoțiilor (suprimate sau reprimate) 

care se asociază cu stimuli relevanți în funcție de situația comică. 

IV. Teoria superiorității și a discreditării  

O a doua concepție generală despre umor ( din care există versiuni istoricea Bergson, 

1911și contemporane a La Fave 1976, Levine 1969, Zillman & Cantor 1976 a după Schmidt, 

1994) presupune că oamenii își derivă plăcerea din sentimentele de stăpânire și control. Râsul 

și amuzamentul raportate la diformitățile sau eșecurile altora pot reflecta o încercare de a 

menține sau restabiliza aceste sentimente. Astfel, această concepție privește amuzamentul ca 

un produs al comportării sociale (Wills, 1981 a după Schmidt, 1994). Wills notează că acest 

răspuns este cel mai pronunțat atunci când este imposibil să fie cenzurat. Astfel, umorul este 

mai degrabă produs de ghinioanele oamenilor,considerați indezirabili social, decât de ghinionul 

oamenilor care sunt stimați social. 

Din punctul meu de vedere, simțul umorului reprezintă o calitate pe care fiecare dintre 

noi ar trebui sa o dețină. Simțul umorului reprezintă cea mai ieftină cale de a te putea trata din 

punct de vedere psihologic. Stările negative, în general (anxietate, nervozitate, furie, 

irascibilitate), prin intermediul râsului. Mulți oameni pot gasi prin acest simț o modalitate de 

echilibru psihologic, o modalitate de ieșire din tiparele cotidiene simple și patetice, o detașare 
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de normalitate. Umorul folosit gradat (uneori cel ușor ironic – acceptabil, cel inteligent, cel sec, 

cu subînțeles) poate ajuta la integrarea socială, la bucuria dea avea o contribuție la aducerea 

stării de bine la cei apropiați dar totodată, poate să te pună într-o parte mai întunecată prin o 

serie de glume ce pot răni persoanele respective dar și prin folosirea simțului umorului ca armă 

principal pentru ascunderea  personalității tale adevărate, mai precis, o mască. 

O persoană cu un simț al umorului dezvoltat va dispune de următoarele avantaje: 

eliberarea de tensiune și stres, întărirea sistemului imunitar,  eliberează endorfinele care produc 

o stare de bine general și poate reduce durerea, protejează inima. 

Alte dimensiuni ale umorului care nu implică râsul este de aşteptat să nu producă efecte 

pozitive asupra sănătăţii. Un alt mecanism prin care umorul poate avea efecte adaptative asupra 

sănătăţii este creşterea nivelului individual de sprijin social. Persoanele cu un simţ al umorului 

ridicat atrag alte persoane în cadrele sociale şi sunt capabile să calmeze spiritele în situaţii 

conflictuale, ceea ce poate duce la relaţii interpersonale apropiate şi pozitive. Aceste relaţii 

sociale pozitive pot avea efecte de atenuare a stresului şi de îmbunătăţire a sănătăţii.  

Modelul acesta se centrează pe aspectele relaţionale şi sociale ale simţului umorului şi 

de asemenea atrage atenţia asupra necesităţii diferenţierii stilurilor de umor. 

Persoanele cu un simț al umorului moderat tind să fie mai serioase în anumite contexte 

sociale și să nu accepte anumite glume, bancuri, anecdote datorită lipsei lor de moralitate. 

 În acest context, aceste persoane vor evita grupurile sociale în care simțul umorului este 

exagerat sau poate răni. Ironiile în viziunea lor sunt inacceptabile.  

Persoanele cu un simț al umorului scăzut (persoanele serioase, sobre), pot fi considerate 

persoane cu o infirmitate psihică. Aceștia, din pricina unor probleme pe care probabil i-au 

afectat din punct de vedere psihologic sau nu au fost în cadre sociale care să le stimuleze simțul 

umorului, au ajuns să fie serioase, să nu guste glumele la fel de mult ca o persoană relativ 

normală, suntmai retrase, mai anxioase, mai rezervate din punct de vedere al reacțiilor și 

comportamentelor și nu reușesc să se integreze în toate cadrele sociale posibile. Aceștia au o 

afinitate mai ridicate față de persoanele mai sobre și nu le place să fie ironizate sau să se facă 

glume pe seama lor. Conceptul de respingere la ei este mai des observat decât la persoanele cu 

un simț al umorului dezvoltat sau moderat 

Râdeți cât vreți! – Poate umorul să ajute predarea și învățarea 

Cine poate afirma cu certitudine că predarea rigidă și atmosfera severă, sau învățarea 

bazată pe frică sunt cele mai eficiente pentru a obține rezultate școlare bune și pentru 

dezvoltarea ulterioară a copiilor? În articolul trecut o profesoară ne-a prezentat argumentele 



                                                                              44 
 

nevoii de a aduce mai multe povești în viața copiilor. Oamenii mari joacă de ani de zile jocuri 

de societate bazate pe joc de rol și povești create împreună – pentru că și ei au nevoie de terapia 

poveștilor și să se simtă eroi care se pot lupta cu forțele răului, chiar și cu cele imaginare. Dalai 

Lama face ocolul lumii ca să vorbească personalului medical despre importanța igienei 

emoționale, iar Prof. Constantin Dulcan susține că: ”Avem nevoie de bucurie ca de pâinea 

zilnică” 

* Educarea elevilor este o muncă serioasă și importantă, dar există cercetări care spun 

că s-ar putea, câteodată, ca râsul să fie cea mai eficientă metodă. 

Ani de zile, profesorii au încercat diferite modalități de a aduce umorul în clasă pentru 

a-i menține pe copii angajați, iar Mary Kay Morrison, fosta președintă a Asociației Umorului 

Terapeutic Aplicat (Association of Applied and Therapeutic Humor) și autoare a cărții 

”Utilizând umorul pentru a maximiza învățarea” (Using Humor to Maximize Learning), spune 

că cercetările efectuate pe creier arată că e o idee bună. 

“Maximizează învățarea și întărește amintirile, câștigând atenția elevilor și fiind apoi 

incastrat în informație,” spune ea. Ea atrage atenția că elevii, chestionați asupra acestei teme, 

spun că profesorii care utilizează umorul sunt mult mai eficienți în a-i motiva, angaja, 

reducându-le anxietatea, dezvoltând relații profesor-elev pozitive și fiind interesați în învățarea 

lor. 

Cu toate acestea, experții spun că, pentru a fi eficient, umorul trebuie implementat 

corect, deși el nu ar trebui utilizat de o persoană care este în mod natural sau confortabil 

amuzantă. Și că nu ar trebui să fie utilizat doar pentru a-i face pe elevi să le placă o oră; Iar 

așteptările despre comportament și performanță, care ar fi în mod normal cerute, trebuie să fie 

întărite. 

O clasă/ oră fără învățare este una eșuată, dar atmosfera poate fi jucăușă sau chiar 

veselă”, spune Sean O’Brien, un profesor de engleză premiat de la Liceul West Ranch din 

Stevenson Ranch, CA., care a atras atenția prin umorul său. “Probabil că nu ar trebui să fie 

genul de amuzament pe care îl încerci într-un castel gonflabil.” 

Kay Morrison este de acord cu asta, dar spune că umorul ar trebui să fie utilizat frecvent și că 

orice profesor ar putea încerca asta. “Ar trebui să fie ceva făcut intenționat și gândit, dar toate 

tipurile de profesori pot utiliza umorul eficient, dacă lucrează la asta.” 

Ea notează că umorul atrage atenția elevilor, deoarece de obicei implică ceva neașteptat, 

ceea ce ”alertează centrul atenției din creier” care, la rândul lui, crește probabilitatea reamintirii 

informației. Atunci, spune ea, umorul de fapt activează porțiuni mai mari din creier (ca și 

muzica, n.n.) în comparație cu multe alte activități dintr-o clasă. Deci, un elev care doar ascultă, 

https://www.aath.org/
https://www.amazon.com/Using-Humor-Maximize-Learning-Education/dp/1578867320
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de exemplu, utilizează doar o parte din creier, pe când umorul va adăuga alte porțiuni la această 

stimulare.   

Morrison notează că umorul are de asemenea și alte beneficii, mai puțin tangibile – 

reducând stresul pentru profesor și elevi, crescând creativitatea și energia din clasă și creând și 

îmbunătățind atmosfera sau cultura clasei. 

“Umorul este un lubrifiant social”, spune ea. “El promovează încrederea, comunicarea 

și bunăvoința, dar trebuie făcut gândit și cu grijă.” 

Reducerea stresului este de asemenea un rezultat pozitiv care nu ar trebui trecut cu 

vederea”, spune Ron Berk, autorul cărții ”Umorul ca defibrilator al instruirii” (“Humor as an 

Instructional Defibrillator”) și fost decan al Johns Hopkins School of Education. El este ferm 

în ce privește eficiența umorului, în predare și chiar în testare. ”Un elev care devine mental 

”artritic” nu va avea rezultate bune la teste”, spune el. 

Iată mai jos câteva idei despre cum se poate utiliza umorul eficient: 

Amestecă lucruri diferite. O’Brien spune că lucrurile incompatibile sunt deseori 

amuzante. Lui îi place să facă conexiunea dintre Shakespeare și un reality show modern, de 

exemplu. Alții au făcut comparații dintre știință și sport. ”Amestecând lumea academică cu 

lumea în care trăiesc elevii este amuzant și memorabil”, spune el. ”Dacă nu mă credeți pe mine, 

am un cuvânt pentru voi: Hamilton.”**muzical 

Întoarce-te la lucru. Un pic de umor atrage atenția și furnizează o pauză, dar profesorii 

trebuie să se conecteze cumva cu munca, trebuie să păstreze pauza scurtă (chiar dacă-i lasă pe 

elevi să participe) și să aibă o cale înapoi către informații mai serioase și o metodă prin care să-

i aducă pe elevi alături. 

O simplă surpriză. Doar având o pălărie ciudată sau proiectând un desen animat la 

începutul orei îi poate energiza pe elevi. O simplă surpriză este de asemenea că un 

profesor despre care ei nu consideră că este amuzant poate aduce cu ușurință ceva bucurie în 

clasă. 

Să furi gluma. O altă cale pentru profesorii care nu sunt natural glumeți este să le 

citească o poveste umoristică sau să arate elevilor un desen animat sau un video amuzant. Există 

aproape întotdeauna un video sau desen animat pentru aproape orice fel de temă, astfel că ei 

pot face relația cu subiectul materiei. 

Continuă. Să ai un afiș amuzant sau umoristic (și semnificativ) cu un citat, care să fie 

vizibil pentru o perioadă mai lungă, creează o atmosferă degajată. Și poate reaminti elevilor 

https://www.amazon.com/Humor-Instructional-Defibrillator-Evidence-Based-Techniques/dp/1579220630
https://www.amazon.com/Humor-Instructional-Defibrillator-Evidence-Based-Techniques/dp/1579220630
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despre tema importantă care a fost discutată atunci când acel afiș a fost prezentat prima oară. 

Umorul care vorbește despre lucrurile învățate este în mod special de ajutor în această privință. 

Lasă-i să practice umorul. Să rezervi un timp în care elevii pot spune o glumă (cu 

îndrumarea ta despre umorul potrivit) și vei descoperi chiar că și cei mai introvertiți ar putea să 

fie dornici să participe. Dă-le șansa să scrie despre un incident amuzant. 

Ține evidența. Un profesor ține o ”carte a gafelor”, înregistrând lucrurile amuzante care 

se întâmplă în clasă, incluzând și propriile greșeli. Alții țin evidența materialelor umoristice pe 

care le-au folosit și par să fi fost percepute cel mai bine sau să fi fost cele mai eficiente cu 

lecțiile lor. 

Timpul de joacă. Dă elevilor un chestionar în care răspunsurile bune sunt amestecate cu 

răspunsuri greșite extravagante. Faceți din asta un joc în care elevii arată unde răspunsurile sunt 

în temă, iar jocul este amuzant și plin de umor. 

Timpul pentru tranziție. Experții spun că e decisiv să ai un plan să-i ții pe elevi 

concentrați asupra informației într-o lecție, cu o tranziție care să-i aducă înapoi la aceasta: 

”Deci, cum se leagă gluma asta de ceea ce ați citit aseară pentru acest concept pe care urmează 

să îl discutăm?” Sau, poate fi o promisiune pentru mai mult amuzament dacă elevii se pot 

concentra pe subiect pentru o anumită perioadă de timp. 
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 Michail Bachtin, Tvorcestvo Fransua Rable i narodnaja kul'tura srednevekov'ja i 

Renessansa , Moskva, 1965 (tr. It. Opera lui Rabelais și cultura populară , Torino, 
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Turin, Einaudi, 1988) 
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https://koaha.org/wiki/Der_Witz_und_seine_Beziehung_zum_Unbewu%C3%9Ften
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Suport de curs 

Consiliere și dezvoltare emoțională prin dezvoltare personală 

Lăbuș Daniela- Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea 

 

Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar.  

Scop: formarea cursanților adulți în a desfășura eficient activități de consiliere a elevilor 

pentru dezvoltare personală.  

    Obiectivele cursului: 

    Clarificarea conceptelor de bază: consiliere, dezvoltare personală și autocunoaștere prin:  

  -formarea și dezvoltarea competențelor de proiectare, organizare și evaluare a 

activităților de consiliere ca sprijin pentru dezvoltarea personala a elevilor;  

     - dezvoltarea capacității de acțiune prin oferirea de tehnici practice de lucru; 

           - furnizarea de feedback pentru metode de dezvoltare personală validate practic; 

           - oferirea de întrebări de reflecție în cadrul metodelor folosite.  

 

Elemente de consiliere pentru dezvoltarea personală a elevilor.  

• Definirea consilierii pentru dezvoltarea personală  

• Consilierea este o relație de colaborare în care o persoană 

specializată asistă subiectul în ameliorarea problemei cu care se confruntă și în îmbunătățirea 

abilităților de rezolvare de probleme și de luare a deciziilor (Ivey, 1986).  

• Ce ESTE consilierea?  

Consilierea ajută elevul să identifice obiectivele și să abordeze soluțiile 

legate de:  

1. Autocunoaștere; 

            2. Comunicare;  

3. Stima de sine;  

4. Modificarea unor comportamente problematice sau patternuri 

dezadaptative de gândire;  

5. Ameliorarea emoțiilor negative și a consecințelor determinate de diferite  

traume;   

6. Rezolvarea conflictelor și îmbunătățirea relaționării; 

            7. Acordarea de suport în activitățile curente; 

8. Însușirea și dezvoltarea unor strategii de adaptare;  
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9. Facilitarea învățării unor comportamente sau abilități noi;  

10. Prevenirea apariției unor probleme și menținerea stării de sănătate  

mentală.  

 

• Ce NU este consilierea?  

1. Oferire de sfaturi;  

2. Conversație obișnuită, fără nici un obiectiv;  

3. Proces de manipulare a consiliaților; 

 4. Formă de tratament pentru bolile mentale;  

 

Abilități de consiliere utile în consilierea elevilor pentru dezvoltarea 

personală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilirea contactului  

În această etapă se fac prezentările, tonul trebuind să fie unul cald, prietenos. 

Ascultarea activă  

Ascultarea activă se realizează prin următoarele modalități: adaptarea  

comportamentului la limbajul verbal și nonverbal al elevului, folosirea răspunsului minimal și 

a încurajării , reflectarea sentimentelor, parafrazarea, sumarizarea și adresarea întrebărilor.  

Folosirea răspunsului minimal și a încurajării 

Apare automat în conversația noastră atunci când ascultăm, sub formă nonverbală (a da  

din cap, aha), dar și verbală (înțeleg, știu ce vrei să spui). Ele indică vorbitorului că persoana 

cu care discută este atentă (Copilul: „Totdeauna când mă duc la grădiniță; mă enervează că 

trebuie să mă culc de amiază”. Consilierul: „Hm, înțeleg ce vrei să spui”). Dacă copilul 
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povestește ceva - „Este groaznic! Proful strigă la mine... Mă simt ca într-o cușcă”- și se oprește 

aici, consilierul îl poate încuraja să continue prin simpla repetare a ultimelor cuvinte „ca într-o 

cușcă ?” așteptând o detaliere…  

Parafrazarea 

Parafrazarea presupune reformularea celor spuse de copil atunci când consilierul dorește  

să se asigure că a înțeles bine ceea ce acesta îi transmite.  

Exemplu: Copil: „De fiecare dată, tata îmi promite că vine la meciul la care eu joc și  

întotdeauna intervine ceva mai important. Niciodată nu este lângă mine când am nevoie de el.” 

CONSILIER: „Din câte mi-ai spus înțeleg că ești supărat pentru că părinții tăi nu sunt lângă 

tine când ai nevoie de ei și pentru că tatăl tău îți promite unele lucruri și nu se ține de cuvânt.” 

Reflectarea sentimentelor 

Reflectarea este una din abilitățile cheie în consiliere deoarece îl face pe elev să devină  

conștient de ceea ce simte și îl încurajează să se confrunte cu problemele emoționale și 

nicidecum să le evite. Înainte de a face orice intervenție, e important să recunoaștem 

sentimentele cu care se confruntă copilul si să le validăm.  

Câteodată elevii spun direct ceea ce simt („sunt furios pe fratele meu”). Pentru  

persoanele care vorbesc mai puțin despre sentimentele lor, consilierul poate adresa o întrebare 

închisă pentru a clarifica ceea ce simte copilul „Ești cumva furioasă pe tatăl tău?”. De asemenea, 

consilierul își poate da seama de emoțiile pe care le trăiește copilul și din comportamentul lui 

nonverbal. 

Reflectarea se poate realiza și cu ajutorul unor personaje imaginare, simboluri sau  

jucării. Dacă, de exemplu, copilul redă emoțiile trăite de personajele de jucărie, consilierul va 

reflecta emoțiile referindu-se la aceeași jucărie.  

Copilul nu trebuie forțat să recunoască faptul că aceste emoții îi aparțin. 

Exemplu: Copil: „De fiecare dată când îi spun mamei să mă ducă afară, nu vrea.” (două  

păpuși care vorbesc una cu cealaltă).  

CONSILIER: „Hm... păpușa pare foarte supărată că nu o lasă mama ei afară.” 

Este importantă utilizarea unui vocabular pe care copilul îl poate înțelege.  

Astfel, la vârsta școlară copilul poate eticheta tristețea, furia, teama și bucuria. Totuși trebuie 

să ținem cont de nivelul de dezvoltare emoțională al copilului, deoarece acest nivel poate fi 

diferit la doi copii care au aceeași vârstă cronologică. 

Formularea întrebărilor 

Întrebările ne ajută să aflăm informații despre problema cu care se confruntă consiliatul. 

CONSILIER: „Poți să-mi descrii ultima ceartă pe care ai avut-o cu tatăl tău?” sau să  
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clarificăm unele aspecte din ceea ce ne spune. 

 ELEV: „George mă enervează tot timpul!” 

CONSILIER: „Poți să-mi spui mai multe despre ceea ce face George și te enervează ?”. 

 

Exemple de Activități de consiliere și dezvoltare emoțională centrate pe 

autocunoaștere și îmbunătățirea imaginii de sine 

 

Joc de spargere a gheții-“ Razele de soare”  

 Elevii trebuie să ridice mâinile sus în aer şi pe rând fiecare elev 

spune starea emoţională pe care o trăieşte în acel moment ( sunt vesel, trist 

etc.). Cel care a specificat starea lui lasă mâinile jos.  

 

Joc:  CE-AŞ FI DACĂ AŞ FI...?  

Scopul: - cunoaşterea şi autocunoaşterea 

              - relaţionarea      

             - dezvoltarea creativităţii,  a imaginaţiei şi a limbajului. 

 Întrebări: Dacă aş fi altcineva, aş fi... 

           Dacă aş putea să fiu în alt loc acum, aş fi .... 

Dacă nu aş locui în ţara mea, aş locui...  

Dacă aş fi un animal, aş fi... 

Dacă aş fi profesor, aş.. 

Dacă aş putea să vorbesc cu Dumnezeu, L-aş întreba...                                

Dacă aş fi o culoare, aş fi...,  

Dacă aş fi un instrument muzical, aş fi..., etc.  

 

Borcanul fericirii 

Un copil fericit este un copil care isi aminteste motivele pentru care este  

recunoscator si care stie care sunt lucrurile care ii pot produce tristete, astfel incat sa fie pregatit 

sa le faca fata, pe cat posibil. 

Materiale necesare:  

Un borcan de sticlă 

O mulțime de bilețele pe care se vor scrie diferite cuvinte 

pozitive. 



                                                                              51 
 

Un capac frumos 

O etichetă decorativă  

Creioane și pixuri colorate 

 

Joc : Cubul curios!   

Elevii sunt așezați în cerc. Pe rând, câte un elev va rostogoli cubul și va răspunde la  

cerința afișată pe fața cubului. Se reia jocul de câte ori este nevoie, astfel încât, fiecare elev să 

rostogolească cubul măcar o dată. 

Pe fețele cubului sunt următoarele cerințe:  

1. Unde te-ai duce cu un covor fermecat? 

2. Ce superputere ți-ar plăcea să ai? 

3. Ce dorință ai avea pentru o lampă fermecată? 

4. Ce animal ți-ar plăcea să fii? 

5. Ce te face fericit? 

6. Ce vrei să devii când vei fi mare? 

 

Jocul :Ce impresie au ceilalți despre mine?  

Joc: Fiecare copil va primi o coală albă, care va fi prinsă pe spate, iar colegii  

vor scrie  calitatea pe care au observat-o la persoana la care completează. La sfârșitul activității 

, fiecare elev va citi de pe coală, calitățile atribuite de către colegii lor. 

Discuții, după vizualizarea listei individuale cu calități: 

- Ce calitate apare cel mai des pe listă?  

- Este vreo calitate care lipsește de pe listă? 

-Ce ar trebui sa faci pentru a pune mai bine în valoare calitatea care nu  

apare pe listă?  

-De ce crezi că unii copii au obținut mai multe calități în lista lor? 

 

Joc : Bingo  

Scopul: - cunoaşterea grupului din care elevul face parte 

             - interacţiune 

Materiale necesare: instrument de scris, fişă de joc – coală A4 

Cum se procedează: - fiecare elev primeşte o fişă de joc, o coală A4, pe care se află 25 

de rubrici. Elevii trebuie să se plimbe prin clasă şi să găsească printre colegi pe aceia care pot 
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să îi completeze câte o rubrică din tabel, în aşa fel încât să realizeze linie (pe verticală sau 

orizontală). Când un elev are completată o linie de pe foaie, atunci strigă ”Linie!”. Jocul se reia 

până când un elev realizează ”Bingo!” şi are toate rubricile completate cu nume ale colegilor. 

 

Are doar 

Foarte Bine 

E născut în luna 

februarie 

Are un animal 

de companie 

Știe să înoate Are smartphone 

A vizitat o altă 

țară 

A călătorit cu 

trenul 

  

  

Este prietenos A venit la 

școală cu 

temele 

nefăcute  

Are un frate /o 

soră 

Nu iubește 

pisicile 

Știe să schieze 

  

  

Îi este frică de 

întuneric 

Cântă la un 

instrument 

Îi plac jocurile pe 

consolă 

A văzut un 

film de groază 

în weekend 

A fost vreodată la 

cinematograf 

  

Îi place să 

asculte muzică 

Iubește marea Are un prieten/ 

prietenă foarte 

bun/bună 

Iubește 

anotimpul 

iarna 

A pierdut ceva 

recent 

Este atent la 

nevoile 

celorlalți 

  

Nu îi plac 

dulciurile 

Se uită la 

Survivor 

 

Povestea seminței 

Pas 1: Relaxează-te, simte-te liber. Vei primi un dar. Chiar acum ai în palmă  

niște semințe. Ești o sămânță. Scrie povestea acestei semințe. 

Pas 2: Prezintă  povestea personală . 

 Timp de lucru: 40 de minute 

 Scopul activității: autocunoaștere si dezvoltare personală prin intermediul 

metaforei. 

Intercunoaștere.  

Materiale: fișa cu întrebări de sprijin 

Se dictează  întrebările de sprijin pe baza cărora să-și structureze propria  

poveste. 

Întrebări de sprijin : 
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Cum se numesc semințele ? Ce fel de semințe sunt ?Au nevoie de îngrijire? 

Le plantați ? Unde ?Cum este mediul în care le plantăm ? 

Ce familie au semințele ? De unde provin ?Ce nevoi au semințele ? Ce vise,  

dorințe au semințele ? 

 

 Exerciţiu pentru conştientizarea valorilor personale 

1. Imagineză-ți că ai câştigat 100 000 euro la loto. Scrie  

apoi pe o foaie de hârtie, cât mai detaliat, ce aţi face cu aceşti bani. 

Gândește-te apoi ce te-a determinat să repartizezi banii astfel. Ce este 

important pentru tine în viaţă? 

2. Când vei ajunge la bătrâneţe, ce ți-ar plăcea să  poți spune despre viaţa pe care aţi  

trăit-o până atunci? 

3. Amintește-ți de o decizie mai dificilă cu care te-ai confruntat. Când ai optat pentru  

varianta aleasă, care au fost factorii, valorile care au contat pentru tine? 

4. Imaginează-ți că intri într-un magazin magic de unde poți cumpăra absolut orice,  

orice poți reprezenta. Dacă ai ajunge într-un astfel de magazin, ce produse ai pune în coş? 

 

Joc interactiv: Roata norocului 

Întrebările jocului:   

1. Cea mai frumoasă experiență pe care am avut-o, a fost……….. 

2. Sunt mândră/mândru de mine atunci când...... 

3. Mi-aș dori să învăț să fac.................... 

4. Cu cine împarți momentele de bucurie? 

5. Pentru mine, a fi fericit înseamnă......................... 

6. Ce prețuiesc cel mai mult în viață? 

7. Oamenii de care îmi pasă cel mai mult sunt................... 

8. Îmi propun pe viitor să................ 

9. Cea mai fericită zi din viața mea a fost..................................... 

10. Dacă aș fi o culoare, aș fi..........deoarece........... 

11. Cea mai importantă decizie pe care am luat-o a fost...................... 

12. Cine sunt când știu că nu mă privește nimeni? 

13. Ce mi-aș dori să schimb la comportamentul meu? 

14. Peste cincisprezece ani, aş vrea să ......................... 
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15. Alături de prieteni îmi place să _____________ 

16. Dă exemplu de la școală de o situaţie în care ai avut succes! 

17. Lucrurile care îmi place cel mai mult să le fac în timpul liber sunt:........... 

18. Abilitățile care mă ajută să fiu cel mai bun sunt:....... 

19. Vreau să devin ..... pentru că..... 

20. Mi-ar plăcea să fiu ............... pentru că............ 

 

Copacul realizărilor personale 

e 

 

Tălpița mea sunt eu! 

Elevii vor merge prin sala de clasă , în ritm muzical (lent), după indicații: pe vârfuri, pe  

călcâie, pe partea interiară//exterioară a labei piciorului, pe toată talpa și de fiecare dată , vor fi 

întrebați  ce au simțit tălpițele lor și ce amintiri le-au stârnit aceste senzații. 

Se vor opri și fiecare copil își va desena conturul tălpii, apoi fiecare copil va colora sau  

desena pe tălpiță ceva care să arate sentimentele pe care le-a trăit, în timpul dansului. 

Fiecare elev își va așeza tălpița pe un drum al tălpițelor ( singură sau lângă alte tălpițe  

având posibilitatea să reașeze tălpița , dacă el consideră că primul loc nu a fost cel potrivit.  

Discuții:  

Cine dorește să arate care e tălpița lui? 

Care este cauza pentru care a așezat acolo tălpița ( poate se afla singură, mai aproape 

sau mai departe de alte  tălpițe, în aceeași direcțe cu celelalte tălpițe sau nu....)? 
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• Ce i-a plăcut la tălpița lângă care se afla tălpița lui/ care este motivul pentru care și a 

mutat tălpița. 

• Ce reprezintă tălpița lui: desenul sau culorile/ alte simboluri aflate pe tălpiță? 

 

 

            Moment de reflecție  

            Luați un creion și o coală de hârtie. Opriți-vă un moment și gândiți-vă la cel/ cea care 

erați în urmă cu 5 ani. Imaginați-vă că persoana care erați în urmă cu 5 ani are acces la toate 

experiențele pe care le-ați trăit în acest ani, practic vizualizează cursul vieții voastre din ultimii 

5 ani. Din postura persoanei care ați fost în urmă cu 5 ani, scrieți-i o scrisoare persoanei din 

prezent, în care să vorbiți despre impresiile pe care le aveți cu privire la modul în care a decurs 

viața voastră, progresul personal atins, părerea despre deciziile luate și lucrurile dobândite 

(abilități, cunoștințe, experiențe). 

 

 

Bibliografie :  

1.. Dima S., Cei sapte ani de acasă, E.D.P., Bucuresti,1991; 

2. Goleman D., Prefață la lucrarea Inteligența emoțională în educația copiilor, autori  Elias, M, 

Tobias S, Friedlander B, 2002), p.3;  

3. Consiliere și dezvoltarea personală clasa a V-a  

4. Învăț să fiu. Ghid pentru psihologi, diriginți, profesori.  
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VALORIZĂRI FORMATIVE ALE “NOILOR EDUCAŢII” ÎN 

CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE 

                                                                                        Formator: prof. Chirvăsuță Loredana Janina 

                                                                                                Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea 

 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din învățământul preuniversitar 

JUSTIFICARE: “Noile educaţii” sunt un răspuns la cerinţele sistemelor educaţionale la nivel 

global, constituite în anul 1980 la recomandările Unesco, pentru eradicarea sau atenuarea 

problemelor cu care se confruntă sau se va confrunta umanitatea. Prin obiectivele propuse, ele 

dau şi denumirea fiecărei structuri de conţinut ştiinţific, concepută în plan disciplinar, dar mai 

ales interdisciplinar, pluridisciplinar si chiar transdisciplinar: Educaţia relativă la mediu 

(Educația ecologică); Educaţia pentru pace şi cooperare; Educaţia pentru participare şi 

democraţie; Educaţia pentru comunicare şi mass media; Educaţia pentru schimbare şi 

dezvoltare; Educaţia nutriţională; Educaţia economică şi casnică modernă; Educaţia pentru 

timpul liber, Educatia pentru democratie si drepturile omului, Educația antreprenorială, 

Educația pentru sănătate, Educatia economica si casnica modernă, Educatia pentru 

tehnologie si progres. 

“Noile educaţii” oferă noi conţinuturi, acoperind o gamă largă şi finalităţi noi, bazate pe 

valori democratice şi aspiraţii moderne, cu un spectru mult mai complex, ȋndepărtându-se de 

esenţa primară, formală, de transmitere de cunoştinţe şi orientându-se activ spre formarea de 

atitudini şi comportamente. Valorizarea formativă a „noilor educaţii” trebuie să fie o 

dimensiune atât a educaţiei formale cât şi a educaţiei nonformale, iar într-o societate dezvoltată 

în spiritul dezvoltării durabile, se impune ca fiecare copil şi adult să aibă dreptul la o astfel de 

educaţie pe tot parcursul vieţii, atingându-se astfel unul din obiectivele propuse pentru educaţie 

în cadrul Strategiei Naţionale Orizonturi 2020. Pentru implicarea reală în viaţa societăţii sunt 

necesare noi forme de 

     educaţie care să aibă în vedere problemele existente ale comunităţii, să se bazeze pe cooperare 

şi colaborare, pe autonomia profesională şi pe învăţarea prin experienţă, pe participare, 

cercetare şi aderare la valorile comune europene şi internaţionale: de a promova o societate 

liberă, tolerantă şi dreaptă cu respectarea principiului sustenabilităţii. Prin acest stagiu de 

formare, se urmăreşte atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă în educaţie prin dezvoltarea 
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profesională a cadrelor didactice care „aşază primele cărămizi ale construcţiei castelului 

cunoaşterii” pentru 

generaţiile viitoare. Participanţii vor fi familiarizaţi cu termeni şi concepte teoretice vizând „noile 

educaţii”, cu diverse metode şi strategii didactice, cu realizarea muncii în echipă, proiectarea 

didactică, stimularea creativităţii în conceperea şi elaborarea de activităţi şi parteneriate 

educaţionale, în organizarea activităţilor de cunoaştere a valorilor şi transmiterea lor într-o 

societate modernă. 

DURATĂ: 3 ore 

TIPUL DE PROGRAM: program de formare continuă 

COMPETENȚE VIZATE: 

- Îmbunătăţirea competenţelor de proiectare didactică integrată în vederea asigurării calităţii 

actului didactic; 

-  Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare cu elevii/preşcolarii şi comunitatea; 

- Însuşirea de competenţe de lucru în echipă (inclusiv co-teaching şi team teaching); 

- Dobândirea de competenţe de elaborare şi dezvoltare de proiecte de activitate opţională şi 

educaţionale; 

- Însuşirea de metode şi strategii active de predare-învăţare-evaluare şi modalităţi de aplicare a 

acestora; 

- Stimularea creativităţii în vederea creşterii capacităţii de inovare în actul didactic. 

 

PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT: 

Modulul I: Problematica lumii contemporane și noile educații – 1 oră 

Prin structură, obiective si continut, educatia trebuie sa raspunda exigentelor evolutiei 

nationale si internationale. Semnificatiile si eficienta actului educativ sunt date de 

disponibilitatile educatiei de adaptare si autoreglare fata de sfidarile tot mai numeroase ale 

spatiului social. 

Civilizatia umana parcurge una din treptele cele mai agitate, determinand schimbari 

structurale, profunde in toate domeniile vietii. „Era nucleara', „era informaticii', „era robotilor' 

etc. creeaza un nou mediu de viata si o noua constiinta in raport cu acesta. Ritmul rapid al 

schimbarilor a determinat constituirea unei problematici complexe a lumii contemporane, care 

a adus omenirea in fata unei alternative extreme: o implinire umana fara precedent sau cu 

catastrofa finala; ceea ce se va intampla depinde de intelegerea si actiunea umana. Problematica 
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lumii contemporane nu are un caracter national si particular ci universal si global si o cauzalitate 

complexa, ramificata, pe care numai demersurile globale, holiste, o pot lumina si rezolva. 

Educatia presupune astazi un demers care sa raspunda exigentelor valorilor 

contemporane prin formula „noilor educatii' corespunzatoare unei schimbari de paradigma a 

actului educativ, facand disocierea intre invatarea de mentinere si invatarea inovatoare. 

Societatile traditionale au adoptat o invatare de mentinere care pune accentul pe achizitia de 

metode si reguli fixe, pentru a putea face fata unor situatii cunoscute si recurente. Acest tip de 

invatare este menit sa asigure functionarea unui mod de viata cunoscut. In conditiile in care 

apar socuri existentiale, schimbari, innoiri, rupturi, este nevoie de un alt tip de invatare - asa 

numita invatare inovatoare. Aceasta are menirea de a pregati indivizii si societatile pentru 

situatii noi. 

Dimensiunile formarii personalitatii se imbogatesc si se modifica in raport cu valorile 

noi, prioritare ale societatii contemporane: pace si cooperare, toleranta, participare si 

democratie, comunicare si mass-media, schimbare si dezvoltare etc. 

Modulul II: Conținutul și tematica noilor educații. Modalități practice de abordare a 

noilor educații – 2 ore 

Orientarea prospectiva a educatiei impune conceperea unor programe educative care sa-

i pregateasca pe oameni pentru a se adapta la problemele cu care se estimeaza ca se vor 

confrunta in viitor. Este vorba despre conceperea unei educatii care sa vizeze prioritar 

optimizarea capacitatii omului de adaptare continua la schimbare. Analizindu-se problemele 

aparute pe parcurs, s-au gasit unele sugestii pentru educarea noului individ, pe baza noilor 

directii a educatii sau a unor continuturi noi, cum ar fi: educatia pentru pace, educatia ecologica, 

educatia pentru participare si democratie, educatia demografica, educatia pentru comunicare si 

presa, educatia economica, educatia comunitara, educatia privind drepturile fundamentale ale 

omului, educatia pentru o noua ordine internationala, etc. 

Aceasta inseamna regandirea obiectivelor educative actuale, schimbari radicale in 

continutul si in tehnologia educatiei. Continutul educatiei urmeaza sa fie selectionat dupa 

principiul interdisciplinaritatii si structurat sub forma asa-numitelor noi educatii: 

 Educatia pentru pace, isi propune sa promoveze o cultura a pacii si o atitudine de 

cooperare; 

 Educatia ecologica- este o pregatire pentru conservarea si apararea mediului natural de 

viata; 
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 Educatia pentru schimbare, participare si democratie- isi propune o pregatire a 

cetateanului responsabil, constient de drepturile si de indatoririle sale; 

 Educatia pentru democratie si drepturile omului 

 Educatia interculturala (multiculturala) 

 Educatia demografica- este necesara indeosebi in societatile confruntate cu cresteri 

sau scaderi ingrijoratoare ale populatiei; 

 Educatia pentru comunicare si mass-media- urmareste formarea unei atitudini 

critice, selective fata de avalansa de informatii oferite de mass-media 

 Educatia pentru sanatate 

 Educatia nutritionala- ofera mijloace de combatere a pericolului pe care il prezinta 

pentru sanatate un regim alimentar irational, sarac in elemente nutritive, ori bazat pe 

produsi sintetici nocivi; 

 Educatia economica si casnica moderna- este o pregatire pentru buna gestionare a 

propriilor bunuri; 

 Educatia antreprenoriala 

 Educatia pentru timpul liber- o educatie a dorintei de petrecere a timpului liber prin 

desfasurarea unor activitati creative, cu un bogat continut cultural, si a unor activitati 

care sa fie prilej de recreere autentica. 

 Educatia pentru tehnologie si progres- o pregatire a omului pentru intelegerea si 

adaptarea la un mod de viata invadat de tehnologie s.a.  

Aceste “noi educatii” pot fi introduse fie sub forma unor noi obiecte de invatamant, cu 

caracter interdisciplinar, fie prin crearea unor module interdisciplinare introduse in cadrul 

disciplinelor traditionale, ori prin infuzarea disciplinelor scolare existente cu noile continuturi 

(I. JINGA, 2000) 

Modalitatile practice de introducere a „noilor educatii” in curriculumul scolar (G.Vaideanu) 

-    introducerea de noi discipline centrate pe un anumit tip de educatie; 
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-    crearea de module specifice cu caracter interdisciplinar in cadrul disciplinelor traditionale 

tehnica „approche infusionelle” (care are in vedere introducerea unor dimensiuni ale 

problemelor societatii contemporane in disciplinele traditionale) 

Educatia pentru democratie si drepturile omului 

Poate fi inteleasa ca reactie la atacurile impotriva democratiei din partea extremismului 

politic caracterizat prin xenofobie, rasism, antisemitism, violenta, dar si ca o cale pentru 

dezvoltarea societatii democratice prin incurajarea reflectiei critice, respectarii drepturilor 

omului, acceptarii punctelor de vedere diferite si invatarea unor strategii non-violente de 

rezolvare a conflictelor. Se urmareste cultivarea valorilor importante pentru umanitate in 

ansamblul sunt, a initiativei, a creativitatii, a liberei exprimari, formarea de atitudini si 

comportamente de implicare civica si de solidaritate. 

Acest tip de educatie invata oamenii despre drepturile fiecaruia: la viata, la opinie, la 

circulatie, la libera exprimare, la consideratie, etc.  

Consta in: 

- impartirea eforturilor efectuate de factorii educationali, in vederea unei legaturi a copiilor si 

tineretului, respectarea ideilor acelora, care nu sunt ca noi si care gândesc altfel. 

- anuntarea drepturilor omului, care exista in codurile internationale. 

- scoaterea din sistemul educational a ideologiilor, care trezesc ura, razboiul, discriminarea, 

inegalitatea dintre oameni. 

- se poate realiza cu ajutorul filmelor si alte manifestatii, care sunt purtatoare de mesaje pacifice. 

Educatia pentru pace  

                 Se bazeaza pe promovarea valorilor fundamentale ale vietii, libertatii, tolerantei, 

solidaritatii si egalitatii intre sexe, etnii si religii. Educatia pentru pace presupune formarea de 

atitudini pozitive reflectate in relatii de armonie, cooperare si ajutor reciproc intre indivizi, 

comunitati si state, formarea elevilor in spiritual intelegerii, cooperarii, tolerantei, respectului fata 

de om ca valoare sociala suprema si increderii in destinul umanitatii si valorile umane. Acest tip 

de educatie promoveaza comunicarea si participarea, usurind legatura dintre state, crearea 

indivizilor, ce promoveaza pacea si linistea in lume. Principalele obiective a acestui tip de 

educatie sunt: 

a) Formarea capacitatilor si insusirilor de personalitate; 

b) invatarea unor idei si cunostinte, specifice problemei propagarii pacii; 

c) impartatirea unor atitudini fata de societate si de umanitate. 
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           In cadrul educatiei pentru pace sunt inlaturate ideile si conceptiile, care dezvolta agresiune, 

xenofobii, rasism, sunt formate comportamente pasnice, de respect, pacea intre persoane, tari, 

natii. 

Educatia ecologica 

Educatia ecologica sau educatia relativa la mediu urmareste sa formeze indivizilor un punct 

de vedere obiectiv asupra realitatii, sa-i incite la participare, constientizand faptul ca evolutia 

mediului inconjurator si viata generatiilor viitoare depinde de optiunile lor. Prin acest tip de 

educatie se vizeaza dezvoltarea constiintei si a simtului responsabilitatii fiintei umane in raport cu 

mediul si problemele sale, asimilarea de cunostinte, formarea de atitudini si valori ecologice, 

dezvoltarea de instrumente de analiza si actiune pentru a preveni si corecta neajunsurile provocate 

mediului. 

       Obiectivul: oamenii trebuie sa inteleaga ca ei si mediul sunt inseparabili si ca tot ce face un om 

asupra mediului are consecinte asupra vietii sale. Prin educatie ecologica se urmareste ca elevii sa 

dobandeasca cunostinte despre mediu si despre modalitatile de rezolvare/mentinere a unui mediu 

nepoluat. Acesta este obiectivul cognitiv. Obiectivul actional: elevii sa se implice in lupta pentru 

pastrarea unui mediu curat. Acest tip de educatie ajuta omul sa inteleaga mai bine natura, sa o ajute. 

Este necesara deoarece evidentiaza : 

- urmarile dezastruoase, ca urmare a dezvoltarii continue a societății umane; 

- industrializarea irationala, ce a dus la poluarea excesivă mediului; 

- degradarea naturii, cauzata de otravirea solului, aerului, apei. 

Individul trebuie sa existe in strinsa legatura cu natura, sa respecte tot ce exista in cadrul 

natural, sa utilizeze rational resursele naturale, sa gestioneze corect deseurile, sa aranjeze frumos 

ceea ce il inconjoara, sa utilizeze coerent resursele naturale. 

Lipsa unei educatiei ecologice duce la efecte drastice, cum ar fi: alunecari de teren, 

inundatii, seceta, infectii radioactive, gauri in stratul de ozon. Educatia ecologica implica in sine 

studierea unor disciplini ecologice, bazate pe explicatii, atitudini si comportament responsabile 

fata de mediul natural. 

Educatia pentru sanatate 

Consta intr-un ansamblu de actiuni sistematice, explicite, directionate valoric si finalist, 

desfasurate intrun cadru organizat, in scopul inlaturarii carentelor informativeducative, prin 

dobandirea unor cunostinte medicale corecte si cu aplicabilitate practica, referitoare la 

constiinta de stare de sanatate si boala, reguli de igiena si masuri profilactice. Principalele 

aspecte abordate de educatia pentru sanatate se refera la igiena individuala, igiena si educatia 
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sexuala, educatia alimentara-nutritionala, igiena mediului ambiant, combaterea toxicomaniilor, 

igiena mentala. 

Scop: formarea si cultivarea capacitatilor specifice de organizare rationala a vietii in conditiile 

rezolvarii unor probleme specifice: 

- comportament nutritional-alimentar corect; 

- comportament igienic general corect; 

- comportament de autoterapiecorect; 

- comportament motric si sportiv corect; 

- comportament sexual corect. 

Moduri de realizare: exemplul oferit de adult, discutii, evaluare propriului comportament etc. 

Educatia inter si multiculturala 

Educatia inter si multiculturala se constituie in noi dimensiuni ale educatiei, destinate 

formarii la scolari a unei constiinte europene, cultivarii respectului si solidaritatii fata de cultura 

altor popoare. Vizeaza, in acelasi timp, formarea si dezvoltarea unor comportamente si atitudini 

inter si multiculturale, implicand simultan afirmarea fiecarei culturi cu normele sale specifice, 

dar si deschiderea catre alte culturi, in perspectiva constituirii unei noi civilizatii comune (cf. 

C. CUCOS, 1996, p.199). Conceperea si abordarea educatiei din aceasta dubla perspective 

poate conduce la formarea unor comportamente specifice (cf. WALKER, 1992, p. 8): 

 aptitudinea de a comunica eficient 

 cooperarea si instituirea increderii la nivelul grupului; 

 intarirea respectului de sine si al altora 

 toleranta fata de opiniile diferite 

 luarea de decizii in chip democratic; 

 acceptarea responsabilitatii altora si a propriului eu; 

 solutionarea problemelor interpersonale; 

 aptitudinea de a evita altercatiile. 

 adaptarea continua la diversitatea cultura 

 fructificarea diferentelor culturale si a valorilor spirituale, locale si generale, in 

beneficiu personal si social 

 recunoasterea egalitatii valorice a culturilor 

Acest tip de educatie este generat de dialogul culturilor. Individul, situat intre doua sau mai 

multe culturi, parcurge un dezechilibru transcultural determinat de aparitia unor tensiuni intre 

valorile specifice unor sisteme culturale diferite. Educatia inter si multiculturala reprezinta acea 

forma a educatiei care are ca scop sensibilizarea elevilor la respectarea diversitatii, la toleranta 
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si solidaritate, vizand pregatirea cetateanului pentru a trai intr-o societate multiculturala. 

Perspectiva interculturala de concepere a educatiei poate sa duca la atenuarea conflictelor si la 

atenuarea violentei in scoala prin formarea competentelor de comunicare si de cooperare, a 

tolerantei fata de opinii diferite, a aptitudinii de stapanire a emotiilor primare si de evitare a 

altercatiilor si prin luarea deciziilor in comun in chip democratic. In tarile in care fenomenul 

migratiei este o problema, interculturalismul poate fi un instrument eficient pentru a lupta 

impotriva intolerantei si xenofobiei. Multiculturalismul european este o bogatie potentiala cu 

conditia sa nu diminueze sau sa anuleze identitatea fiecarei culturi. Sarcina scolii de astazi este 

de a forma elevilor o constiinta europeana. Inca din clasele primare este de dorit sa se cultive 

respectul si solidaritatea fata de cultura unor popoare.Cateva valori-cheie: aspiratia catre 

democratie, respectarea drepturilor omului, a drepturilor copiilor, justitia sociala, echilibrul 

ecologic, toleranta si pacea, traditiile culturale etc. Educatia interculturala are rol terapeutic 

(poate stinge unele conflicte) si preventiv (poate preveni unele conflicte). 

Educatia interculturala vizeaza o abordare pedagogica a diferentelor culturale, strategie care 

ia in considerare specificitatile spirituale, evitandu-se riscurile ce decurg din schimburile ilegale 

dintre culturi. Este o educatie pentru toti in spiritul recunoasterii diferentelor interculturale. 

Interculturalitatea devine un instrument eficace pentru ameliorarea egalizarii sanselor si a 

insertiei optimale a populatiilor alogene in viata socio-economica a societatii. 

Scoala moderna are misiunea de a forma la elevi o constiinta europeana, pornind de la un 

sistem de valori-cheie, intre care : aspiratia democratica, respectul drepturilor omului, justitia 

sociala,echilibrul ecologic, toleranta si pacea, traditiile culturale s.a. 

Practic, educatia interculturala este atat o optiune ideologica specifica societatilor e (vizand 

pregatirea indivizilor indeosebi tineri pentru o buna alegere si orientare in contextul 

multiplicarii sistemelor de valori), cat si o modalitate de abordare pedagogica a diferentelor 

culturale si a specificului national incercandu-se evitarea tendintelor de atomizare a culturilor. 

Speciliastii in probleme de educatie considera cele doua noi dimensiuni ale educatiei ca o noua 

modalitate de integrare in spatiul educational european a datelor altor stiinte socio-umane: 

psihologie, antropologieie culturala, sociologie, politologie, filosofie, istorie s.a, in ideea 

realizarii de conexiuni disciplinare. 

Educatia pentru democratie 

Dobandirea informatiilor cu privire la formele de guvernare democratice prin 

comparatie cu cele nedemocratice, cunoasterea istorie, cunoasterea principiilor democratice, 

cunoasterea cadrului juridic international si national, al dreptului, libertatilor si indatoririlor, 

formarea atitudinii de toleranta politica, etnica, religioasa sau fata de diferite opinii. 
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Educatia pentru schimbare si dezvoltare 

Are in vedere formarea si dezvoltarea capacitatilor individului de adaptare rapida, 

responsabila si eficienta la schimbarile economice, sociale, culturale si tehnologice prin crearea 

de atitudini si de afirmare si adaptare. Traim intr-o lume care se schimba in continuu, 

schimbarile sunt radicale, complexe si globale. Scoala trebuie sa ii instrumenteze pe indivizi cu 

capacitati de a face fata acestor schimbari 

Educatia pentru o noua ordine economica internationala 

Se refera la studierea diverselor culturi, religii si civilizatii dar si a problemelor ce apar 

din interactiunea dintre diferite tari, culturi si religii. Obiectivul acestui tip de educatie nu este 

doar transmiterea de informatii, ci si cultivarea de convingeri si sentimente de solidaritate, pace 

si respect reciproc, intelegerea dinamicii schimbarilor, a diviziunii muncii a valorii muncii. Cea 

mai mare parte a educatiei economice se realizeaza intamplator si in contexte non-formale. Este 

necesar ca metodologia educatiei economice sa se adapteze la specificul obiectivelor si 

continuturilor abordate. 

Educatia economica si casnica moderna 

Are in vedere optimizarea functiei economice a familiei, in conditiile in care activitatile 

casnice fac parte din viata noastra cotidiana. Pentru a avea o viata echilibrata si o optima 

integrare sociala, fiecare dintre noi trebuie sa cunoasca cauzele schimbarii economice si 

modalitatile de adaptare la acestea. Pregatirea economica pentru viata individuala, initierea in 

problematica economiei casnice si formarea spiritului de cooperare si respect fata de munca 

constituie factorii esentiali ai imbunatatirii calitatii vietii. 

Educatia antreprenoriala 

Educatia economica si antreprenoriala se constituie in dimensiuni moderne ale 

educatiei, prezente in viata societala si a scolii in forme explicite (discipline de invatamant) sau 

implicite (programe nonformale, module, companii-persoane). Vizeaza formarea si cultivarea 

capacitatilor de adaptare rapida si responsabila a personalitatii umane la conditiile economiei 

de piata si a mediului concurential si de afaceri. 

Tintele strategice ale educatiei economice si antreprenoriale sunt, in principal, urmatoarele: 

 familiarizarea cu notiunile, conceptele, legitatile, mecanismele si practicile asociate 

productiei, desfacerii si consumului in contextul competitiei libere; 

 asimilarea notiunilor de baza ale economiei concurentiale; 

 intelegerea modului de functionare a economiei de piata; 



                                                                              65 
 

 formarea si sustinerea acelor deprinderi si abilitati specifice unui mediu economic 

concurential; 

 cunoasterea si folosirea eficienta a mecanismelor si institutiilor specifice economiei de 

piata; 

 constientizarea oportunitatilor de adaptare a deciziilor in calitate de angajati, manageri, 

investitori, consumatori, proprietari si cetateni; 

 adaptarea continua la munca si la sporirea disponibilitatilor de asumare de 

responsabilitati; 

Educatia economica si antreprenoriala actioneaza inclusiv la nivelul mentalitatilor si 

convingerilor omului modern, pe care le compatibilizeaza, pe cat posibil, cu mutatiile produse 

pe piata muncii si in sfera activitatilor economice. Ca urmare, educatia in domeniul economic 

si a spiritului intreprinzator apare sub forma unui sistem cu variate componente ce solicita 

abordari specifice, asigurand celor care dispun de reale aptitudini antreprenoriale cunostintele 

necesare parcurgerii drumului spre reusita si succes. 

Educatia economica si antreprenoriala sunt ipostaze educationale centrate pe individ si 

disponibilitatile acestuia, atragand si coninteresand si colectivitatea umana in anasmblul sau 

(familia, scoala, comunitatea locala, angajatorii, statul). Solicita abordari interdisciplinare 

deoarece vizeaza aspecte de natura economica, psihologica, pedagogica, etica, sociologica, 

culturala, ca si consecinta a plasarii individului in miezul tare al unui astfel de demers 

educational cu efecte multiple. 

Educarea oamenilor in general, a tinerilor in special, in spiritul economiei de piata are 

efecte benefice si pentru viata cotidiana, dar si pentru evolutia profesionala a tinerilor, fiind 

practic o pregatire indirecta pentru munca si pentru initiativa privata, participand activ la 

dezvoltarea personala si sociala. 

In context contemporan, sistemele educationale din tarile dezvoltate acorda o 

importanta deosebita acestei noi dimensiuni a educatiei, ceea ce echivaleaza cu recunoasterea 

valorii pe care o are pregatirea economica si pentru mediul de afaceri in intelegerea corecta a 

lumii de azi, ca si pentru adoptarea deciziilor majore care influenteaza viitorul oamenilor. 

Studiul economiei si a activitatilor specifice domeniului, intr-un mediu educational 

formal sau nonformal, contribuie si la dezvoltarea unor deprinderi importante, cum ar fi: 

dentificarea corecta si in timp util a unor dificultati economice, alternative de actiune, beneficii 

si / sau costuri ale demersurilor de natura economica; 
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Lista „noilor educatii” ramane deschisa, fiind de asteptat sa se modifice, fie prin 

disparitia unor „educatii”, in masura in care realitatea ingaduie asa ceva, fie prin impunerea 

unor noi cerinte sau continuturi educative. 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE: 

Evaluarea continuă: Se va avea în vedere obţinerea feed-back-ului pe tot parcursul desfăşurării 

cursului (aplicarea de chestionare); în cadrul fiecărui modul vor exista exerciţii şi teme de 

dezbatere (30%) 

Evaluarea sumativă: Realizarea unui portofoliu care să cuprindă un proiect de activitate 

didactică integrat realizat individual sau un proiect de activităte opţională realizat individual 

pentru oricare dintre conţinuturile “noilor educaţii” (la alegere) şi un proiect educaţional realizat 

în echipă prin 

selectarea unei teme din diversitatea “noilor educaţii” (70%). 

APLICAȚII 

I. Scrie timp de 3 minute tot ce cunoşti despre Educaţia pentru pace şi cooperare, fără a 

lua pixul de pe foaie. 

II. Alcătuieşte prin intermediul metodei ” Lista de inventariere” o listă cu posibile cauze 

de conflicte şcolare şi explicaţiile reprezentative pentru acestea. 

Metoda Lista de inventariere 

1. Se formează grupuri de 4-5 cursanți. 

2. Se propune acestora să colaboreze pentru identificarea unor cauze posibile ale conflictelor 

şcolare. 

3. Se analizează frontal principalele cauze de conflicte şcolare şi explicaţiile identificate. 

4. Se alcătuieşte o listă comună cu cele mai importante cauze ale conflictelor şcolare 

identificate de către participanți. 

III. Comentează următorul afiş, care poate fi citit la intrarea într-un  restaurant turcesc din 

Paris, din perspectiva manifestării unui comportament intercultural: 

Dumnezeul tău este evreu. 

Maşina pe care o ai este japoneză. 
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Pizza este italiană, 

iar couscous-ul este algerian. 

Democraţia pe care o practici este grecească. 

Cafeaua ta este braziliană. 

Ceasul îţi este elveţian. 

Cămaşa este indiană. 

Radioul tău este coreean. 

Vacanţele tale sunt turceşti, 

tunisiene sau marocane. 

Cifrele tale sunt arabe 

Grafia îţi este latină, 

şi... reproşezi vecinului tău că este străin! 

IV. Construieşte un proiect al unui program de intervenţie interculturală, destinat unui grup de 

persoane în care se manifestă tensiuni interlingvistice sau interconfesionale, conform 

modelului: 

 Obiectivele programului de intervenţie 

 Conţinuturile programului de intervenţie 

 Resursele necesare (umane, materiale etc.) 

 Strategiile și activităţile programului de intervenţie 
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ROLUL ACTIVITǍŢILOR   OUTDOOR ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR 

                                                        Prof.înv.primar Popa Mirela 

                                                                          Şcoala Gimnazială Nr.1 Toflea 

 

 

 

• Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar.  

• Scop: formarea cursanților adulți în a desfășura eficient activități de învățare outdoor ;  

 

• Obiectivele cursului: 

•  Clarificarea conceptelor de bază: educația indoor, outdoor, educație experențială, 

terapia prin aventură;  

• dezvoltarea capacității de acțiune prin oferirea de tehnici practice de lucru; 

•  furnizarea de feedback pentru metode de învățare outdoor; dezvoltare personală 

validate practic; 

•  oferirea de întrebări de reflecție în cadrul metodelor folosite.  

   Termenul de educaţie OUTDOOR poate include educaţia pentru mediu, activităţi 

recreative, programe de dezvoltare personală şi socială, excursii, drumeţii etc. Acest tip de 

educaţie oferă posibilitatea contactului direct cu natura, dar şi un mediu relaxant, liber, fără 

constrângerea pe care o impune ,,cei 4 pereţi ai unei săli de clasă“. Educaţia în aer liber este 

considerată a fi mult mai motivantă şi cu un impact mult mai puternic asupra procesului de 

învăţare în rândul elevilor.  

 Educaţia OUTDOOR se pliază cel mai bine cu cea non-formală, întrucât se bazează 

foarte mult pe participarea activă, minimalizează constrângerea specifică şcolii, oferă utilitate 

practică imediată cunoştinţelor învăţate, se desfăşoară în contexte diferite având un cadru de 

învăţare şi un conţinut lejer, foloseşte metode care stimulează implicarea şi participarea, are o 

structură şi o planificare flexibilă, procesul învăţării este orientat spre participant, se bazează 

pe experienţa participanţilor.  

Integrarea educației OUTDOOR în curricula școlară reprezintă în prezent un aspect 

important în asigurarea dezvoltării personale și profesionale a elevului, mai ales pentru că 

contextul actual este caracterizat de lipsa interesul și motivației spre învățare ale elevilor, 

accentuarea gradului de neimplicare în viața școlară, existența unor preocupări care afectează 
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negativ comportamentul elevului, lipsa respectului pentru școală ca instituție, pentru profesor, 

familie.  

 

 

     Obiectivele generale ale educaţiei outdoor :  

 Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea spiritului de echipă, 

îmbunătăţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere;  

 Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare, atât a celor 

care o aplică, cât şi elevilor.  

Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că răspunde atât nevoilor de bază 

ale individului, cât şi celor care îl particularizează în grupul din care face parte:  

    Nevoia de a fi respectat – derularea de diferite activități în aer liber încurajează copilul să se 

simtă în largul său, astfel el va fi mult mai deschis, va comunica, își va exprima propriile opinii, 

se va simți băgat în seamă și va simți ca deciziile sale contează pentru ceilalți; elevii pot fi 

consultați cu privire la diferite jocuri sau activități.  

   Nevoia de a fi responsabil – activităţile outdoor permit copilului oportunitatea de a primi 

diferite sarcini, responsabilităţi pentru atingerea scopului propus ( spre exemplu dacă se optează 

pentru o activitate de ecologizare, un copil poate primi sarcina de a curăţa pomii, un altul sarcina 

de a uda florile, important este însă, ca prin comunicarea cu copilul, profesorul să-i transmită 

acestuia sentimentul că prin ceea ce întreprinde el, mediul va fii mai curat, astfel el va 

conştientiza că are o responsabilitate faţă de protejarea mediului ).  

    Nevoia de a fi activ–implicarea în diferite activități sportive, jocuri, plimbări tematice, aduce 

numeroase beneficii dezvoltării fizice, psihice ale copilului. Jocul fiind activitatea 

fundamentală a copilului este important ca toţi copiii să fie stimulaţi în mod constant să se joace, 

să alerge, să participe la diferite activităţi în mod activ.  

        Nevoia de a fi inclus social – poate cea mai importantă caracteristică a educaţiei outdoor 

este aceea că este o modalitate de succes de a depăşi unele dificultăţi ale copilului ( psihice, 

fizice, sociale, emoționale sau economice ), astfel încât acesta să fie inclus social, să simtă că 

aparţine unei comunităţi; se consideră ca mediul din interiorul grupei este mai degrabă unul 

competitiv, în timp ce cel din afara clasei este unul suportiv, care permite copiilor să se exprime, 

să relaționeze cu ceilalți, să colaboreze.  

Nevoia de a se simti în siguranță–interiorul clasei este mult mai sigur pentru copii, în 

timp ce mediul exterior implică diferite riscuri şi situaţii neprevăzute care pot avea efect negativ. 

Cadrul didactic trebuie să identifice posibilele riscuri care pot să apară şi să conceapă un plan 



                                                                              70 
 

de management al riscului, întrucât este un aspect deosebit de important care i-a făcut pe unii 

specialişti în domeniu să nege utilitatea utilizării educației outdoor. 

Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea 

începe din ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaţionali din sistemul de 

învăţământ formal. Există numeroase accepţiuni pentru termenul de educaţie outdoor însă 

pentru a da o definiţie simplă putem spune că această forma de educaţie se bazează pe învăţarea 

în aer liber, învăţarea experenţiala (,,Înveţi cu creierul,mâinile şi inima!”).Termenul poate 

include educaţia pentru mediu, activităţi recreative, dezvoltare personală, terapie prin aventură 

etc. 

Un vechi proverb chinezesc accentuează eficienţa acestui tip de educaţie: 

 

 

 

 

 

Acest model educaţional presupune: 

  Activităţi frecvente, orientate spre un scop şi bazate pe un curriculum, desfăşurate în 

mediul din proximitatea şcolii; 

 Constanţă: activităţi desfăşurate în mod constant pe tot parcursul anului scolar.        

(De exemplu, în Finlanda, o zi pe săptămână toate cursurile se desfăşoară outdoor pentru elevii 

din învăţământul primar şi gimnazial); 

 Desfăşurarea activităţilor pentru majoritatea disciplinelor; 

 Lucru cu aceleaşi subiecte şi în clasă şi afară; 

 Sarcini de tip problemă şi presupunând munca în echipă; 

 Aceiaşi profesori pentru activităţile indoor şi outdoor; 

        Principala provocare pentru organizatorul unei activităţi outdoor este cum să transforme 

materia primă din mintea elevului, trecând-o printr-un proces de învăţare intenţionată, în 

competenţe funcţionale. Educaţia actuală trebuie să fie holistică şi integratoare, bazată pe 

procesul de a da sens oricărei întâmplări şi experienţe proprii. Ideea că experienţa, învăţarea şi 

progresul sunt interconectate, se află la baza diferitelor programe outdoor. 

          Un trainer danez, specializat în dezvoltarea de programe outdoor internaţionale a 

identificat 9 criterii de bază pentru o lecţie reuşită: 

1. Obiectiv clar.Ca în cazul oricărei lecţii, indiferent de cadrul de desfăşurare, trebuie să fie 

cunoscut scopul lecţiei, ce se doreşte a se realiza. 

,,Ce aud-uit. Ce văd-îmi amintesc.  

Ce fac-înţeleg.” 
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2. Legătura între activitatea indoor şi cea oudoor. Elevii vor lucra pe baza aceluiaşi 

curriculum atât în clasă cât şi în afara ei: 

 indoor-pregătirea şi actualizarea noţiunilor teoretice necesare; 

 outdoor-desfăşurarea efectivă a activităţii; 

 indoor-reflexii, observaţii, constatări 

3. Elevii să lucreze împreună. Activitatea outdoor, chiar dacă va presupune o muncă 

individuală, este obligatoriu să includă munca în echipă şi lucru în grup. În momentele de 

interacţiune în grup, elevii vor fi nevoiţi să relaţioneze, să comunice, să-şi transmită 

informaţii sau cunoştinţe, să folosească împreună deprinderi ce le au deja, să se facă înţeleşi. 

 

4. Lucru cu situaţii de învăţare concrete şi relevante cu scop vizibil. 

5. Activităţi legate de situaţii concrete,reale. 

6. Munca şi înţelegerea elevilor trebuie să folosească mediul (natura ca spaţiu al învăţării). 

Mediul înconjurător ales trebuie să susţină procesul de învăţare. 

7. Lecţia să includă experienţe senzoriale. Elevii să fie ,,obligaţi” să simtă vântul, temperatura, 

poluarea să guste coaja copacului etc. 

8. Experienţele trebuie urmate în clasă, de conceptualizări abstracte, astfel încât ceea ce a 

fost experimentat să devină cunoaştere. 

9. Profesorul să fie capabil să stea deoparte. El trebuie să fie un ghid, să pregătească drumul 

elevilor pentru procesul de învăţare şi să facă loc pentru propriile experienţe. Profesorul trebuie 

să fie capabil să favorizeze momentele de bucurie fără a pierde din vedere  nici o clipă scopul 

principal al activităţii.  

Albert Einstein spunea: ,,Nu-mi învăţ niciodată elevii, doar le ofer cele mai bune condiţii în 

care ei să înveţe.”  

          Factori importanți pentru activitățile outdoor 

          Aceste activităţi sunt apreciate de către copii și de către factorii educaţionali în măsura în 

care îndeplinesc o serie de condiţii : 

  urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

  organizează procesul de învățare într-o manieră plăcută, relaxantă; 

 formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc şi un scop 

educativ; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup, creează un sentiment de siguranţă 

şi încredere. 
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Profesorul trebuie să fie capabil să folosească ceea ce îl înconjoară,iar aceasta presupune: 

 Pregătire temeinică; 

 Iniţiator, dar apoi să-i lase  pe copii să lucreze singuri; 

 Capacitatea de a orienta, ghida; 

 Curiozitate, dedicare, o notă de curaj chiar; 

 Să fie plin de viaţă şi primul la start; 

 Să sesizeze şi puncteze ,,momentele de aur”; 

Educaţia outdoor se pliază cel mai bine cu cea non-formală, întrucât ca şi aceasta, 

educaţia outdoor se bazează foarte mult pe participarea activă, maximizează procesul de 

învăţare, minimalizând constrângerea specifică şcolii, oferă o utilitate practică imediată 

cunoştinţelor învăţate, se desfăşoară în contexte diferite având un cadru de învăţare şi un 

conţinut lejer, foloseşte metode care stimulează implicarea şi participarea, are o structură şi o 

planificare flexibilă, procesul învăţării este orientat spre participant, se bazează pe experienţa 

participanţilor. 

     Atât educaţia non-formală cât şi educaţia outdoor pot fi integrate cu succes în educaţia 

formală cu scopul de a maximiza efectele procesului de învăţare, tendinţa actuală este aceea de 

amplificare a celor două forme, mai ales pentru faptul că încorporate, ele conduc la un sistem 

educativ mult mai valoros din punct de vedere al calităţii, produc avantaje pe termen lung, 

permit acoperirea unei game largi de discipline şi cel mai important, actul educaţional se axează 

în aceeaşi măsură şi celor care o implementează ( în speţă profesorilor) şi celor care fac obiectul 

învăţării (în speţă elevii). 

 

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI 

 

Tomatele 

Scop: dezvoltarea aptitudinilor fizice, a atenţiei şi a strategiei. 

Nr. participanţi: minim 7 maxim 15 

Materiale: minge  

Durata: 20-30 min 

Loc de desfăşurare: exterior 

Descriere: 
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a) Jucătorii stau in cerc, aplecaţi înainte, cu picioarele 

îndepărtate. Mingea se transmite de la un jucător la altul, cu 

ajutorul mâinilor, doar la nivelul solului.  

b) Cel căruia îi va trece mingea printre picioare va juca mai 

departe doar cu o mână. La a doua abatere, se va întoarce 

cu spatele, jucând din nou cu două maini. La cel de-al 

treilea gol primit va continua să 

joace cu spatele şi cu o singură mână, iar la cel de-al patrulea 

gol jucătorul este eliminat.  

c) Pentru a ne feri de accidente, vom pasa mingea doar la 

nivelul solului, niciodată prin aer.  

d) Animatorul opreşte jocul dacă mingea este pasată prea 

tare.  

             Căsuţe magice 

  Exerciţiul se poate folosi la matematică (orientare in grafice şi tabele), comunicare, 

cunoaşterea mediului. 

 Materiale necesare: cretă colorata, hârtie colorată, diverse jucării şi jetoane.  

 Se lucrează în echipe de 5-6 elevi. În curtea şcolii se trasează mai multe pătrate 

mari(grile cu coordonate) care se vor folosi la joc. Putem desfăşura activitatea sub forma 

de concurs cu mai multe probe sau fiecare echipa va executa cerinţele impuse de 

coordonatar(profesor sau lider de echipă). 

 Ce putem propune: Poziţionare în căsuţa ceruta de coordonată, din poziţia respectiva 

prin săritura în altă căsuţa solicitată (Ex. Din D7 în D9 prin săritură cu spatele). În 

diferite poziţii se pot aşeza diverse jucării (maşinuţe, animăluţe  de pluş). Se pot extrage 

coordonatele de pe cartonaşe iar elevii vor identifica jucăria. Se pot solicita aici câteva 

caracteristici sau imitarea de sunete. Se pot folosi şi jetoane cu personaje din poveşti. 

Se pot ascunde litere in diferite poziţii. După coordonate date copiii vor forma cuvinte. 

Acestea sunt doar câteva propuneri pentru această activitate  antrenantă. 

 

        Dilema fermierilor 

 Exerciţiul poate fi folosit la dezvoltare personală, matematică, ca lecţie de actorie etc. 

 Materiale necesare:obiecte ce pot fi folosite ca marcaj de semne distinctive-

panglici,veste 
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 Se lucrează în echipe de 5 elevi. Soluţia se va prezenta sub formă de scenetă. 

Fermierii/copii vor avea semne distinctive pentru a putea fi identificaţi. Se separă 

fermierii de copii cu o bandă de hărtie colorată  în curtea şcolii. Se prezintă elevilor 

următoarea situaţie:   

         Trei fermieri doresc să ajungă la piaţă  Pentru aceasta ei au de trecut un râu. Podul s-a 

distrus din cauza inundaţiilor. Observă o barcă mica în care se joaca doi copii şi hotărăsc 

să le ceară ajutorul. Deoarece barca e mică la o trecere nu poate transporta decât un adult 

sau doi copii. Cum au reuşit ei să treacă râul? Jucaţi rolurile pentru a găsi soluţia. 

 

Apărarea cetăţii 

 Exerciţiul se poate folosi la istorie, arte vizuale, 

comunicare. 

 Materiale necesare: semne distinctive pentru daci şi 

romani (Ex.hărtie creponată pentru toga romanilor, 

brâu sau căciuli tot din hărtie creponată pentru daci), 

mingi mici ca dimensiune, pahare de plastic pentru construcţie. 

  Elevii se împart în 2 grupe (4 dacă este o clasă numeroasă): dacii şi romanii. Activitatea 

se desfăşoară în curtea şcolii în apropierea gropii cu nisip de la sărituri. Cu ajutorul 

paharelor de plastic fiecare echipă îşi construieşte cetatea-forme de nisip înşirate una 

lângă alta în linie -asezate la o distanţă potrivită una în faţa celeilalte. Cu o minge mică 

fiecare va ţinti către cetatea adversă urmărind să o doboare. Pe principiul 

jocului,,Tară,tară vrem ostaşi!” de câte ori se va doborî o construcţie echipa câştigătoare 

aduce un prizonier, până când o cetate este cucerită în totalitate. La final se pot înregistra 

rezultatele luptei pe o,,Columnă” desenată pe asfalt. Elevii vor observa amestecul dintre 

,,daci şi romani” care a avut ca rezultat formarea poporului român. Iniţial se poate 

descrie portul dacilor şi a romanilor, se pot construi catapulte sau alte arme de luptă. 

 

Creioanele naturii 

 Exerciţiul se poate folosi la arte şi la ştiinţe. 

 Locatie: curtea scolii,parc. 

 Elevii vor aduna: frunze, castane, pietre, beţe, bucati de caramidă etc. Vor freca aceste 

obiecte pe bucati de hârtie pentru a determina ce culoare are creionul lor natural. Elevii 

vor face asocieri cu nuanţele de culoare cunoscute de ei. Se poate solicita realizarea unui 
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desen folosind creioanele naturii. Activitatea se poate dezvolta utilizând obiectele 

pentru un traseu sau pentru  o anumită construcţie. 

  Lecţia poate continua indoor discutând efectele nocive ale coloranţilor artificiali în 

alimentaţie. 

 

Numere și litere în natură 

 Exerciţiul se poate folosi la comunicare, arte vizuale, matematică şi explorarea 

mediului în special la clasa pregătitoare şi clasa I. 

 Activităţi propuse: 

 Să adune frunze şi castane; 

 Să sorteze dupa diferite criterii:mărime,culoare,formă; 

 Să pipăie, să guste, pentru a identifica diferite caracteristici; 

 Să numere, să descompună, să adune, să scadă frunze, fructe, castane etc. 

 Să formeze cuvinte, să-si transmită mesaje scrise sau desenate utilizând elemente 

naturale; 

 Să contureze frunze cu ,,creioanele naturii” 

 Printre frunze naturale se pot ascunde frunze din carton şi se poate solicita copiilor 

să execute diferite sarcini. 

 

 

Moment de reflecție:  

 

 Esti din nou copil! Vizitează un monument din comunitatea ta, o operă de artă. 

Exprimă-ți părerea față de obiectele vizate! Ce ai simțit privindu-le? Ce 

sentimente ți-au fost trezite! 

 Cum putem măsura impactul pe care îl au activitățile outdoor în dezvoltarea 

elevilor? 
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Suport de curs 

Modalități de integrare și motivare școlară  

a copiilor aflați în situația de risc educațional la ciclul primar 

Diaconu Anamaria 

Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea 

 

Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Scopul cursului: formarea cursanților în a motiva și integra copiii aflați în situația de risc 

educațional 

Obiectivele cursului: - stimularea interesului cadrelor didactice pentru motivarea elevilor în 

învățare 

- dezvoltarea capacităților de implementare a proiectelor inovatoare la clasă 

- încurajarea cadrelor didactice de a împărtăși tehnici de bune practici. 

ASPECTE TEORETICE PRIVIND RISCUL EDUCAȚIONAL 

Delimitări conceptuale 

”Elevii cu risc școlar, aflați în situație de risc, sunt cei care se află în pericol de a nu 

reuși să-și completeze educația cu abilitățile necesare pentru a supraviețui într-o lume modernă, 

a societății tehnologice.” (Slavin, Karweit, Maiden, 1989) 

Eșecul școlar definește acele situații didactice educative care consemnează 

imposibilitatea momentană a elevului de realizare a obiectivelor pedagogice propuse la diferite  

niveluri ale procesului de învățământ. (De Landsheere Gilbert, 1992, pag. 91) 

Randamentul școlar reprezintă ansamblul performanțelor școlare realizate de o anumită 

populație școlară într-un timp și spațiu pedagogic determinat (an, ciclu, treaptă, disciplină de 

învățământ). (Cristea S., 1998, pag. 394) 



                                                                              77 
 

Succesul școlar reprezintă alternativa pozitivă, favorabilă, optimă a randamentului 

școlar, denumită și reușită școlară. El este rezultatul concordanței dintre cerințele programei 

școlare, capacitatea de asimilare a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor de către școlari, 

nivelul lor de aspirație și atitudine față de muncă și învățătură, în schimb ce insuccesul școlar 

reprezintă alternativa negativă, nefavorabilă a randamentului școlar, fiind denumită și nereușită 

școlară sau eșec școlar. 

”Succesul sau insuccesul școlar relevă gradul de adecvare sau inadecvare dintre nivelul 

dezvoltării psihofizice a elevului și solicitările externe, ale școlii.”(Nicola, 1994) 

În plan pedagogic întâlnim următoarele forme ale eșecului școlar: 

- Rămânerea în urmă la învățătură, ce poate fi episodică sau persistentă; 

- Repetenția, este caracterizată de insucces permanent de-a lungul întregului an 

școlar. 

În plan social, pot fi considerate forme ale riscului educațional: abandonul școlar, 

excluderea socială și profesională, analfabetismul. 

- Abandonul școlar se caracterizează prin părăsirea prematură a școlii, devenind 

astfel cauză a eșecului școlar.  

- Analfabetismul trebuie înțeles nu doar ca incapacitatea subiectului de a citi și 

scrie, ci în sens de incapacitate a subiectului de a folosi instrucția și educația 

primită în școală, astfel încât să se adapteze cerințelor sociale și profesionale. 

FACTORI CE DETERMINĂ APARIȚIA RISCULUI EDUCAȚIONAL  

Schimbările apărute la nivelul societății ca urmare a lungii perioade de tranziție și-au 

pus amprenta asupra familiei și a școlii în mare măsură. Din păcate nu în bine. 

           În perioada ultimilor ani, constatăm că școala românească are tendința de a se evalua, în 

special prin numărul de olimpici, de premianți. În același timp, se manifestă o atitudine de 

acceptare cu prea  mare ușurință a abandonului școlar, neșcolarizaților, eșecurilor școlare. 

            Insuccesul școlar, în majoritatea cazurilor, este atribuit elevului sau familiei sale. O 

atitudine responsabilă a învățământului față de eșecul școlar s-ar manifesta prin preocupări 

privind analiza cauzelor, a consecințelor la nivel social și prin elaborarea unor strategii și 

politici coerente de remediere. 

           Școala actuală nu își atribuie nici o responsabilitate pentru faptul că acești elevi devin 

adulți dezavantajați, candidați la sărăcie, vulnerabili la schimbările sociale, prezentând risc de 

decompensare patologică sau de manifestări antisociale. Marea majoritate a celor cu risc 

educațional își continuă eșecul în plan social devenind deseori factori perturbatori sociali. 
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Se impun și câteva observații. În primul rând, nu se poate vorbi de un factor decisiv al 

insuccesului școlar, deși există autori care privilegiază un factor în raport cu ceilalți. Astfel, 

uneori au fost puse în prim plan cauzele "dispoziționale", deci factori care țin de individ, mai 

ales cei ce origine congenitală, alteori hotărâtori au fost considerați factorii de mediu. Ne raliem 

totuși opiniei lui M. Gilly care afirma "…rar se întâmplă, în afara cazurilor unor influențe 

masive, ca un singur factor să fie suficient pentru explicarea insuccesului școlar. Acest eșec 

este, în general, supradeterminat de factori multipli, ale căror efecte se îmbină și se stimulează 

reciproc" (Gilly, M., 1976, p.274). În al doilea rând, nu trebuie uitat că fiecare caz de insucces 

școlar este unic, cu particularități proprii și poate proveni din combinații inedite de factori, 

uneori imposibil de prevăzut. Acest lucru impune o analiză diferențiată, flexibilă și adaptată 

fiecărui caz în parte. 

De ce riscul educațional este în creștere? Cauzele sunt generate de următorii factori: 

1.Condiţia socio-economică 

a) Situația materială 

b)Relațiile în familie 

c)Nivelul educativ redus al părinților 

d)Lipsa de comunicare în familie              

2. Școala 

a)Lipsa dotării materiale din școli 

b)Nivelul de pregătire al cadrelor didactice  

c)Strategii didactice tradiționale 

d)Atitudinea necorespunzătoare a cadrelor didactice 

3. Elevul 

a)Atitudinea elevului față de activitatea didactică  

b)Starea psihofizică a copilului 

c)Personalitatea elevului 

ANALIZA DOCUMENTELOR CURRICULARE DIN PERSPECTIVA PREVENIRII 

ȘI INTERVENȚIEI RISCULUI EDUCAȚIONAL 

”Curriculumul trebuie adapta la nevoile copilului, nu invers. Școlile trebuie să ofere 

oportunități curriculare care să răspundă diferitelor abilități și interese ale copiilor”(declarația 

de la Salamanca, UNESCO, 1994, pag. 22) 

Noile modificări apărute o dată cu introducerea clasei pregătitoare în ciclul primar, au 

impus și abordarea integrată a curriculum-ului în dorința apropierii școlii de viața reală ”prin 

aplicarea teoriei în practică, suplinirea abstractului de către concret. Accentul se pune pe 
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formarea unor competențe, atitudini, valori transversale și transferabile utile pentru dezvoltarea 

personală și socială a elevului.” (Mușata, Bocoș, Vasile, Chiș, 2012, pag. 87) 

A integra reprezintă punerea în relații, coordonarea și îmbinarea părților separate, 

distincte, într-un tot de nivel superior, funcțional, unitar și armonios. ”Curriculum-ul integrat 

vizează  o anumită modalitate de organizare, planificare a învățării, care conduce la inter-

relaționare a disciplinelor, a obiectelor de studiu producând conexiuni între ceea ce învață elevul 

și experiența sa de viață.” (Ciolan, L., pag. 115) 

Conform studiilor întocmite prin finanțări ale Băncii Mondiale cuprinse în „Atlasul 

Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România” și „Atlasul zonelor 

urbane marginalizate din România”, s-au reliefat câteva dimensiuni utile de analiză a 

fenomenului de risc educațional, mai ales pentru identificarea cauzelor și a unor posibile soluții. 

Astfel, din aceste anchete și studii aplicate aflăm că abandonul școlar este o problemă 

pregnantă, mai ales în mediul rural. La nivelul învățământului secundar, rata de abandon a fost 

de 1,5 ori mai mare în școlile din mediul rural, decât în cele din mediul urban. Elevii săraci 

rămân în urma celor mai înstăriți, iar accesul lor la învățământul secundar superior și post-

secundar este limitat. Reiese de asemenea că ratele de repetenție, unul dintre cei mai importanți 

predicatori ai părăsirii timpurii a școlii, sunt mari în România, mai ales în rândul băieților și al 

elevilor din mediul rural din școlile din învățământul secundar inferior. 

Elevii de etnie romă se află în situație de risc din cauza condițiilor precare de trai și a 

sărăciei; situația este și mai gravă pentru fetele de etnie romă, în parte din cauza tradițiilor 

culturale. Cu toate acestea, lipsa unor statistici de încredere privind situația romilor în general 

este un obstacol important pentru estimarea corectă a magnitudinii acestei probleme. Elevii cu 

cerințe educaționale speciale și elevii din alte minorități sunt, și ei, în situație specială de risc 

de părăsire timpurie a școlii. Abandonul școlar a scăzut la 16,4% în 2018, minimul ultimilor 10 

ani. Rămâne foarte ridicat în sate și în rândul copiilor romi, precum anunță Comisia Europeană. 

(DEDICAT - Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Intervenții pentru Combaterea Abandonului 

școlar Timpuriu - POCU) 

Curriculumul național reprezintă ansamblul planurilor-cadru de învățământ și al 

programelor școlare din învățământul preuniversitar; curriculumul național cuprinde un set de 

documente care reglementează modalitățile prin care școala poate asigura atingerea finalităților 

educaționale, astfel încât să ofere fiecărui elev șanse egale pentru dezvoltarea personală și 

profesională, pentru inserția socială. 

Elaborarea noilor planuri-cadru este orientată de următoarele principii de generare: 

- Principiul selecției și al ierarhizării culturale presupune decupajul didactic al 
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domeniilor de cunoaștere și ale culturii, în sens larg, în domenii ale curriculumului școlar; prin 

aplicarea acestui principiu, în planul-cadru se stabilesc disciplinele școlare grupate în arii 

curriculare (ca grupaj de discipline școlare care au în comun concepte și metodologii și care 

oferă o viziune multi- și/sau interdisciplinară asupra disciplinelor de studiu). 

- Principiul funcționalității se referă la raportarea disciplinelor de studiu și a ariilor 

curriculare la nivelul de vârstă al elevilor, la dezvoltarea și diversificarea domeniilor 

cunoașterii. 

- Principiul egalității șanselor asigură dreptul fiecărui elev de a-și valorifica  

potențialul de care dispune; aplicarea acestui principiu la nivelul planului-cadru are drept 

consecință existența trunchiului comun, ca ofertă curriculară obligatorie pentru toți elevii. 

- Principiul flexibilității și al parcursului individual are în vedere descentralizarea 

curriculară, diferențierea ofertei educaționale a fiecărei școli prin curriculumul la decizia școlii 

(care permite dezvoltarea de către fiecare unitate de învățământ a unei oferte curriculare 

proprii). 

- Principiul racordării la social are în vedere posibilitatea unor tipuri diverse de 

ieșiri din sistem; de exemplu, din gimnaziu orientarea poate fi către învățământul liceal - 

teoretic, vocațional, tehnologic - sau către învățământ profesional. 

 ”Salisbury și colaboratorii săi au demonstrat că folosirea unor metode cât mai deschise 

și colaborative în clasa de elevi ajută la dezvoltarea unor practici de predare-învățare incluzive 

care obțin beneficii atât pentru elev, cât și pentru profesor, pentru că: 

- Profesorii planifică activ interacțiunea socială între toți elevii; 

- Interacțiunea țintește clar activități de colaborare și cooperare; 

- Elevii sunt atenți unii față de alții și își asumă responsabilități; 

- Elevii își asumă roluri diferite și exprimă acceptare unii față de alții.” (Vrăjmaș, 

pag. 397) 

Legea educației naționale stabilește ca finalități ale nivelurilor învățământului 

preuniversitar cele opt competențe cheie recomandate de Comisia Europeană. Nucleul tare al 

prevederilor legii este constituit de adoptarea ca decizie de politică educațională a opțiunii 

pentru competențe cheie și de structurare, pe baza acestora, a unui profil de formare european 

al elevului. 

INTEGRAREA ȘCOLARĂ A COPIILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC 

EDUCAȚIONAL 

Integrarea școlară este un proces complex și de durată care face referire la cuprinderea 

copiilor în instituții școlare obișnuite sau în moduri de organizare cât mai apropiate de acestea. 
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Integrarea școlară este un proces continuu de adaptare la condițiile mediului școlar și social 

caracterizat printr-o neîncetată schimbare, mediul schimbându-se în funcție de cerințele 

integrării individului. Mai mult, procesul integrării școlare a copiilor trebuie conceput ca o 

acțiune socială complexă, a cărui esență constituie nu conformarea mecanică, pasivă a elevului 

la condițiile mediului școlar și social, ci corelarea ambilor factori, crearea acelor condiții 

optime, obiective și subiective, pentru ca integrarea să însemne nu numai adaptare ci și 

angajare. (Ciolan L., 2008, pag. 158-160) 

Ursula Șchiopu definește procesul de integrare ca ”o cuprindere, asimilare, închidere 

într-un tot a unui element care devine parte componentă a întregului și dobândește proprietăți 

specifice rezultate din interacțiunea și interdependența cu celelalte părți componente”. 

În viziunea lui Alois Gherguț, integrarea înseamnă ”a educa copiii cu cerințe speciale în 

școli obișnuite, alături de copii normali; a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie 

educațională, consiliere școlară, asistență medicală și socială etc.) în școala respectivă; a acorda 

sprijin personalului didactic și managerilor școlii în procesul de proiectare și aplicare a 

programelor de integrare; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerințe speciale la programul 

și resursele școlii obișnuite; a încuraja relațiile de prietenie și comunicarea între toți copiii din 

clasă/școală; a educa și ajuta toți copiii pentru înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre ei; a 

ține cont de problemele și opiniile părinților, încurajându-i să se implice în viața școlii; a asigura 

programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerințe speciale; a accepta schimbări 

radicale în organizarea și dezvoltarea activităților instructiv-educative din școală.” (Gherguț, 

2001, pag. 29) 

Integrarea școlară exprimă: 

- atitudinea favorabilă a elevului față de școala pe care o urmează; 

- condiția psihică în care acțiunile instructiv-educative devin accesibile copilului; 

- consolidarea unei motivații puternice care susține efortul copilului în munca de 

învățare, situație în care copilul poate fi considerat un colaborator la acțiunile 

desfășurate pentru educația sa; 

- corespondența totală între solicitările formulate de școală și posibilitățile copilului 

de a le rezolva; 

- existența unor randamente la învățătură și în plan comportamental considerate 

normale prin raportarea la posibilitățile copilului sau la cerințele școlare. 

Patrick Daunt distinge în interiorul integrării școlare următoarele etape/niveluri/moduri 

ale integrării: 

- Integrare fizică, care se referă la cuprinderea copiilor într-o instituție școlară 
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obișnuită. La acest nivel se urmărește prezența copiilor, reducerea distanței fizice dintre copii, 

utilizarea împreună a unor spații fizice, materiale și echipamente, facilitarea inter-cunoașterii  

și familiarizării reciproce, crearea condițiilor optime de participare efectiva a elevului la 

activitatea grupului precum și comunicarea în cadrul acestuia. 

- Integrare funcțională, care semnifică participarea la un proces comun de 

învățare. 

- Integrarea socială, care presupune stabilirea și dezvoltarea de relații și inter- 

relații în interiorul grupului de lucru, la care copilul participă activ. Astfel elevul este inclus în 

toate activitățile comune din viața școlii, atât la cele propriu-zise de învățare, cât și la activitățile 

comune din pauze, de joc, alte activități cotidiene din viața școlii. Se stabilesc legături reciproce, 

mai mult sau mai puțin spontane, relații de acceptare și participare relativ egală la viața grupului 

școlar. 

- Integrarea societală, apare atunci când copilul integrat în grupul de elevi 

Dobândește sentimentul de apartenență și participare deplină la comunitate, cu asumarea de 

roluri. Integrarea societală presupune acceptarea deplină a copilului de către ceilalți membri ai 

comunității școlare, presupune existența sentimentului de încredere în sine și în ceilalți, 

presupune ca elevul să-și asume unele responsabilități sociale în contextele sale particulare de 

viață, concomitent cu exercitarea unor influențe asupra partenerilor din contextele sale de viață. 

(cf. Patrick Daunt, 1996, pag 17). 

MODALITĂȚI DE MOTIVARE ȘCOLARĂ A ELEVILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚIE 

DE RISC EDUCAȚIONAL 

Voința de a învăța nu se formează de la sine. Ea este rezultatul unui proces educativ de 

durată care presupune îndeplinirea unor scopuri fixate de alții, cât și îndeplinirea scopurilor 

fixate de elevii înșiși. Exersarea voinței de a învăța duce treptat la o dorință permanentă de a 

învăța mai mult, de a cunoaște mai mult atunci când eforturile elevului sunt recompensate prin 

satisfacții care se regăsesc în însăși învățare și duc la sentimentul de succes. Motivația exprimă 

faptul că ”la baza conduitei omului – fie ea de cunoaștere sau practic acțională – se află 

întotdeauna un ansamblu de mobiluri: trebuințe, atracții, emoții, acțiuni, fapte, atitudini. ” 

(Golu, P., 1973, pag.19) 

 Motivația reprezintă ”ansamblul factorilor dinamici care determină conduita unui 

individ.” (Sillamy, 1996, pag.202) 

 ”Prin motivație înțelegem totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie că sunt 

înnăscute sau dobândite, conștientizate sau neconștientizate, simple trebuințe fiziologice, sau 

idealuri abstracte.” (Roșca, Al., 1943, pag.8) 
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 Motivația învățării reprezintă ansamblul de mobiluri sau impulsuri predominant interne 

care declanșează, susține și direcționează comportamentul elevului în activitatea de învățare, 

reprezintă mijlocul prin care sunt mobilizate energiile interne ale elevului în vederea obținerii 

unor performanțe înalte în activitatea școlară. Motivația este de fapt cauza pentru care elevul 

învață sau nu învață. A fi motivat pentru activitatea de învățare înseamnă a fi impulsionat de 

motive, a fi într-o stare direcționată spre realizarea unor scopuri.  

 Activitatea de învățare este necesar să fie motivată tot timpul. Profesorul trebuie să 

utilizeze toate motivele, dar trebuie să cultive prin toate mijloacele motivația intrinsecă, 

interesul pentru cultură, pentru cunoaștere, pentru frumos. O asemenea motivație presupune 

formarea unor trainice sentimente superioare. 

 O grupă de motive care îl fac pe copil să vină la școală, să asculte de profesor, să învețe 

sunt cele extrinseci, când școlarul nu are un interes direct pentru școală, ci urmărește anumite 

recompense morale: 

- Dorința de afiliere, când elevul merge la școală și învață pentru a face plăcere 

părinților, pentru a corespunde cerințelor învățătorului pe care îl stimează, sau din 

dorința de a fi împreună cu unii copii. 

- Tendințele normative, din obișnuința de a se supune regulilor, cerințelor categorice 

ale părinților și ale societății în genere. 

- Teama de consecințele neascultării, ale rămânerii fără o diplomă, mai prejos decât 

ceilalți. 

- Ambiția, din dorința de a-i întrece pe ceilalți, de a fi în frunte. Aceasta poate avea 

efecte negative: rivalitatea și chiar ostilitatea din partea unor colegi. 

Curiozitatea și aspirația spre competență sunt alte motive intrinseci care îl fac pe școlar 

să-și dorească să afle cât mai multe, curiozitatea manifestându-se în funcție de măiestria 

profesorilor. Aspirația spre competență se canalizează spre disciplinele având legătură cu 

profesia admirată.  

PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL ÎN PREVENIREA ȘI INTERVENȚIA ÎN 

SITUAȚII DE RISC EDUCAȚIONAL 

Termenul ”parteneriat” este definit ca asocierea a doi sau mai mulți parteneri. În 

literatura de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care 

două sau mai multe părți decid să acționeze împreună pentru atingerea unui scop comun.  

În ”Dicționarul de pedagogie”, Sorin Cristea afirmă că ”parteneriatul pedagogic 

reprezintă o noțiune recent introdusă în domeniul educației care reflectă mutațiile înregistrate 

la nivelul relațiilor existente între instituțiile implicate, direct și/sau indirect, în proiectarea și 
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realizarea sistemului de învățământ: școala, familia, comunitatea locală, agenți sociali 

(economici, culturali, politici, religioși), asociațiile (profesionale, umanitare, sportive), factorii 

de asistență socială.” 

Parteneriatul informal poate lua forma unor conferințe sau mese rotunde ce ar favoriza 

dialogul dintre părți care se cunosc, au structuri de tip similar, iar scopul este specific, atingerea 

acestuia nefiind o problemă. 

Parteneriatul formalizat se stabilește atunci când partenerii fac parte din structuri 

diferite, gen ONG-uri sau structuri ale administrației publice care intenționează realizarea unor 

sarcini plurivalente. 

Parteneriatul educațional se realizează împreună cu alte instituții școlare, furnizori de 

servicii educaționale, cu angajatori sau finanțatori din sectorul public sau privat, cu asociații 

reprezentative ale beneficiarilor, grupuri locale, familii și susținători, în vederea creării unei 

game variate de servicii socioeducaționale și asigurării unui impact mai eficient asupra 

beneficiarilor.  

În spațiul educațional există mai multe tipuri de parteneriate generate de domeniul de 

colaborare, scopul și obiectivele urmărite, durata desfășurării, forma de finanțare, tipul de 

unitate, forma de rețea, domenii de interes (Cucoș, pag.729): 

 În funcție de domeniul de colaborare: 

- Parteneriate în vederea finanțării derulării unor proiecte; 

- Parteneriate de realizare a unor proiecte comune de dezvoltare instituțională; 

- Parteneriate de dezvoltare a unor proiecte comune didactice; 

- Parteneriate ce vizează contracte de cercetare; 

- Parteneriate ce au ca scop activitățile de formare profesională; 

- Parteneriate în vederea organizării de manifestări științifice și publicarea produselor; 

- Parteneriate de inițiere, derulare, evaluare a unor programe internaționale. 

 În funcție de scopul și obiectivele urmărite: 

- Parteneriate de reprezentare; 

- Parteneriate operaționale ce implică existența unor proiecte concrete ca motiv al 

asocierii. 

 În funcție de durata de desfășurare: 

- Parteneriate pe termen scurt; 

- Parteneriate pe termen mediu; 

- Parteneriate pe termen lung. 
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 În funcție de forma de finanțare: 

- Parteneriate cu finanțare integrală; 

- Parteneriate cu finanțare parțială; 

- Parteneriate fără finanțare; 

- Parteneriate cu autofinanțare. 

 În funcție de tipul de unitate: 

- Unitate de învățământ; 

- Agent economic; 

- Sindicat reprezentativ; 

- Instituții și organisme guvernamentale centrale/locale; 

- Instituții nonguvernamentale. 

 În funcție de tipul de rețea 

 În funcție de domeniul de interes. 

Parteneriatul școală-familie 

Relația școală-familie reprezintă un subiect des abordat in literatura de specialitate, 

parteneriatul fiind considerat ”responsabilitatea școlii”. Această formă de parteneriat se 

constituie între cele două părți ca un sistem de obligații reciproce în cooperarea părinților cu 

profesorii și implică colaborarea părinților în activitățile școlare. 

Epstein este de părere că imaginea parteneriatului este încadrată într-un model de piață, 

al cărui scop este să genereze capital: ”Avem acțiuni în parteneriat, suntem responsabili pentru 

resursele și investițiile noastre și căutăm profitul.”(Epstein, 1994) Elevii sunt plasați în centrul 

acestui model, fiind priviți ca actori principali: ”Parteneriatele școală-familie nu produc elevi 

de succes. Mai degrabă activitățile de parteneriat care includ profesori, părinți și elevi 

angajează, ghidează, energizează și motivează elevii, așa încât ei obțin singuri succesul”. 

Familia și școala investesc în școlarizarea copiilor, furnizându-le resursele și cadrele 

motivaționale pentru succes.  

Epstein oferă un model empiric al celor 6 tipuri de implicare pe care profesorii le pot 

folosi pentru atingerea scopurilor. 

Tipuri majore de implicare familială 

DENUMIRE DESCRIERE 

Tipul I 

Obligații de bază ale părinților 

Nivele de sprijin pentru sănătate și 

siguranță, nutriție, abilități parentale și 
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creșterea copiilor, activități familiale pentru 

a sprijini învățarea la copii 

Tipul II 

Obligații de bază ale școlii de a comunica 

eficient cu familiile în legătură cu 

programele și progresul copilului 

 

De la școală către familie 

Din familie către școală 

Tipul III 

Implicarea părinților în școală 

 

Voluntari 

Tipul IV 

Implicarea familiei în activitățile de citire 

acasă 

 

Abilități de a finaliza un an școlar, ajutor la 

teme 

Tipul V 

Luarea deciziei, participare, conducere și 

sprijinirea școlii 

 

Consilii și comitete; grupuri independente 

de susținere a școlii 

Tipul VI 

Colaborări și schimburi cu comunitatea 

Conexiuni în scopul de a permite 

comunității să contribuie pentru școli, elevi 

și familii 

Legături care să permită școlii, elevilor și 

familiilor să contribuie pentru comunitate 

(Adina Băran-Pescaru, Parteneriat în educație, pag.32) 

Parteneriatul școală – comunitate 

"Ideea de parteneriat între școală și comunitate trebuie să se bazeze pe principiul 

complementarității serviciilor sociale oferite de către diversele organizații care activează în 

comunitate". (Agabrian, 2006, pag. 37) 

Prin intermediul colaborării dintre autoritățile locale cu școala se obține sprijin pentru:   

realizarea demersurilor pentru participarea copiilor la învățământul obligatoriu, dezvoltarea 

unor programe de educație pentru părinți, organizarea unor cursuri de pregătire pentru copiii ce 

nu pot răspunde cerințelor programei naționale și celor care au abandonat școala, în vederea 

reintegrării lor școlare. 

Parteneriatul școală-autorități 

Administrația publică, în România, are o organizare ierarhică: Guvern (ministere), 

organe ale administrației publice centrale care la rândul său are în teritoriu diferite organe 

deconcentrate care organizează executarea legii în unitățile administrativ teritoriale. 
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La nivel local funcționează organele administrației publice locale, respectiv consiliile 

comunale, consiliile orășenești și consiliile județene, care sunt compuse din consilieri aleși prin 

vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de lege. 

Exemple de activități de integrare și motivare școlară: 

Activitatea 1  

Disciplina: Limba și literatura română 

Subiect: ”În clasă”, după Andrew Clements – interpretarea unui rol 

Competențe specifice: 

2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situații de comunicare în funcție de partenerul de dialog 

Obiective: 

O 2.5.1. să participe activ la jocul de rol; 

O 2.5.2. să manifeste creativitate și spontaneitate față de joc; 

O 2.5.3. să exprime propriile opinii în legătură cu întămplarea trăită. 

Desfășurarea activității 

Activitatea a debutat cu citirea textului ”În clasă”, după Andrew Clements. Învățătoarea 

le-a propus elevilor punerea în scenă a unui fragment din text, la alegere. Elevii au discutat și 

au stabilit să se joace scena când Nick Allen vrea să scape de tema pentru acasă, dar profesoara 

îî dă în plus o temă suplimentară.  

S-au ales personajele principale, doamna profesoară reprezentată de o fetiță și Nick 

Allen, un băiat care la fel ca lui Nick, nu îi plac temele pentru acasă, iar restul elevilor 

reprezentând colegii personajului din text. 

Sceneta a avut două variante, în prima variantă s-a citit textul din manual și personajele 

au jucat rolul, fără să improvizeze, iar în a doua variantă elevii au avut posibilitatea de a schimba 

replicile și atitudinea personajelor, de a interpreta rolul în manieră proprie, iar finalul a fost 

schimbat după placul lor.  

A doua variantă a fost jucată de două ori, de copii diferiți. Prima dată finalul a fost ca în 

manual, Nick a primit tema suplimentară, iar în a doua interpretare, Nick a făcut tot posibilul 

să nu primească temă, iar profesoara a cedat și i-a făcut pe plac. 

Activitatea s-a încheiat cu aprecierea copiilor participanți la dramatizare și cu 

încurajarea celorlalți să participe la activități viitoare. 

Activitatea 2 

Disciplina: Limba și literatura română 

Subiect: joc didactic ”Eu scriu  una, tu  mai  multe ”  

Text suport: ”În bibliotecă”, de Ana Blandiana  
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Competențe specifice: 

3.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare 

Obiective: 

O 3.1.1. să folosească corect sensul cuvântului; 

O 3.1.2. să înțeleagă sensul cuvintelor; 

O 3.1.3. să scrie corect cuvintele 

O 3.1.4. să găsească pluralul substantivelor date 

Materiale: cretă, tablă, bilete. 

Desfășurarea activității 

Se lucrează pe două grupe. Tabla se împarte în două, cu cretă colorată, fiecare grupă 

având spațiul ei.  Pe rând, membrii fiecărei grupe vor extrage câte un bilet din cutiuța pe care 

au primit-o. Citesc cuvântul, apoi scriu forma de plural a cuvântului și cifra corespunzătoare 

numărului de silabe al acestuia. Cuvintele scrise pe bilet sunt din textul citit: șoarece, carte, 

tablă, bibliotecă, dicționar, motan, plimbare, cameră, datorie, bilețel, domn, poezie. Pentru 

fiecare cuvânt scris corect primește un  punct. 

Evaluarea jocului: prin clasament, câștigă grupa care are mai multe puncte adunate.    

Activitatea 3 

”Telegraful” 

Scopul jocului: formarea deprinderii de a număra corect 

Obiective: 

O1 să recunoască numărul transmis printr-un cod stabilit; 

O2 să stabilească un cod; 

O3 să memoreze codul. 

Desfășurarea jocului:  

Elevii de pe fiecare rând de bănci se ridică în picioare formând un șir.Ultimul din șir 

transmite copilului aflat în fața sa un număr format din sute, zeci și unități, utilizând următorul 

cod:  

- un număr de bătăi ușoare cu palma pe umărul stâng reprezentând sutele,  

- un număr de bătăi ușoare cu palma la ceafă reprezentând zecile  

- un număr de bătăi ușoare pe umărul drept reprezentând unitățile.  

Numărul trebuie transmis, de la un elev la altul, până la primul din șir, când se verifică 

dacă numărul a fost transmis corect, după care elevul din spate se așază  în fața șirului și jocul 

continuă. 

 Evaluarea jocului: câștigă șirul de elevi care au recunoscut toate numerele.      
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Activitatea 4 

”1 Decembrie – Ziua Națională a României”  

Locul desfășurării activității: Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea  

Grupul țintă: elevii clasei a III-a A 

Scopul proiectului:  

Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual 

al poporului român și stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor  strămoşilor noştri şi  

mândria faţă de trecutul istoric  al acestor meleaguri şi oameni. 

Obiectivele activității: 

-să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv cu cuvintele noi întâlnite în textele studiate; 

-să recepteze textul citit, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale 

acestuia; 

-să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit; 

-să manifeste afecţiune faţă de poporul  nostru, limba română, strămoşii noştri; 

-să utilizeze metode simple metode şi unelte simple în realizarea activităţii practice propuse; 

-să intoneze cântecele  acompaniaţi de învățătoare; 

-să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare.   

Resurse:  

Umane:  învățătoare, părinţi, elevii clasei a III-a A 

Materiale: planşe cu imagini reprezentând Unirea, planşe cu figuri istorice din zona noastră, 

steagul Tricolor, Stema Ţării, Harta României, volume cu povestiri istorice, CD-uri cu filme 

istorice, culori. 

Metode, tehnici și procedee: explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, 

Brainstormingul, povestirea, munca independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia. 

Desfășurarea activităţii: 

1.Să ne cunoaştem istoria! - Lecturarea unor povestiri  cu conţinut istoric: “Moş Ion 

Roată şi Unirea”, “Moş Ion Roată şi Cuza Vodă”, după Ion Creangă, “Trăiască România 

dodoloaţă!”, după Lucian Blaga 

2. Confecţionarea de steaguri şi de ecusoane 

3. Mândria de a fi român - Învǎţarea unor cântece şi poezii dedicate zilei de 1 Decembrie 

4. România – ţară de flori - Realizarea unor lucrări din materiale sintetice – hârtia 

Concluziile activității 

Activitatea desfășurată a reprezentat o formă de a educa altfel, de a îi învăța pe elevi să 

fie mai buni, mai toleranți, mai empatici și mai solidari cu problemele celor din jurul lor. 
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Prin intermediul acestei activități educative non-formale le-am stârnit curiozitatea, 

inițiativa, dorința de implicare și participare. 

Activitatea 5 

Parteneriat cu Brutăria ”S.C  Gipsy Bread  S.R.L.” 

Data și durata activității: 29.10.2021 - 3 ore 

Titlul activității: ”COPILUL DE AZI, MUNCITORUL DE MÂINE” 

Clasa: a III-a A    

Locul desfășurării: Brutăria Brăhășești                

Scopul activității: 

Observarea directă şi însuşirea de cunoştinţe despre modul de preparare a produselor de 

panificație, implicarea în procesul de realizare a produselor de panificație.  

Obiectivele activității: 

- să observe etapele principale in prepararea painii si a produselor de panificatie; 

- să descrie obiectivul vizitat şi să argumenteze importanţa acestuia; 

- să precizeze utilitatea produselor finite; 

- să aprecieze efortul depus în realizarea produselor. 

Descrierea activității: 

 Activitatea a constat într-o vizită la fabrica de pâine unde elevii au descoperit un proces 

tehnologic complex de producere a pâinii. Elevii au aflat ce materiale si ce utilaje se folosesc 

pentru fabricarea pâinii, cum ar fi: frământarea aluatului în malaxoare, cuptoarele de capacitate 

mare unde este coaptă pâinea, la temperaturi foarte mari, precum și etapele parcurse până în 

momentul felierii și ambalării acesteia. Copiii s-au implicat în activitate pentru a aprecia mai 

mult munca angajaților dar și valoarea produsului. 

Activitatea s-a încheiat cu degustarea unor specialități de pâine și a altor produse de 

panificație. 
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Cum să crești elevilor motivația pentru învățare? 

Coordonatorul programului:  

prof. înv. primar Vasilache Dorina 

Școala Gimnazială Nr. 1 Matca 

 

Motto: „Zadarnic vei vrea să-l înveţi pe cel ce nu e dornic să fie învăţat, dacă 

nu-l vei fi făcut mai întâi dornic de a învăţa.” ( Comenius) 

Școala de proveniență: Școala Gimnazială Nr. 1 Matca, Galați 

Temă:  Cum să crești elevilor motivația pentru învățare? 

Domeniul: Dezvoltare personală 

Locul desfășurării – sala de clasă, curtea școlii, online (Google Meet) 

Argument: 

 Societatea actuală e într- o continuă schimbare, iar elevii trebuie să găsească motivația 

necesară pentru a se adapta schimbărilor, pentru a face față presiunilor ce vin asupra lor. În 

sarcina noastră, a cadrelor didactice, se află identificarea celor mai eficiente strategii de  creștere 

a motivației elevilor pentru învățare, strategii care să-l determine să se implice activ și 

responsabil în activitățile propuse, să inițieze activități care să ducă la dezvoltare, să le 

stârnească interesul, curiozitatea, dorința de autodepășire. Abilitățile cadrului didactic de a -i 

motiva pe elevi să învețe sunt greu puse la încercare în zilele noastre deoarece acestea 

concurează cu mediul online care abundă în informație, animație, sunet și culoare. 

Motivația învățării este determinată de toți acei factori care îl mobilizează pe școlar să 

asimileze cunoștințe, să-și formeze priceperi și deprinderi necesare integrării sociale. Între 

motivație și învățare există o relație de interdependență. Motivația stimulează, energizează 

învățarea, iar învățarea încununată de succes intensifică motivația.  

A ține trează atenția elevilor pe parcursul întregii activități școlare e cea mai mare 

provocare a cadrelor didactice din zilele noastre. Elevii învață, de obicei, pentru a lua 

calificative bune, pentru a-i bucura pe părinți, pentru a fi apreciați de aceștia sau de profesori, 

pentru că le plac anumite discipline sau, uneori, se întâmplă să învețe de frica părinților sau 

profesorilor. De puține ori, motivația vine din interiorul lor, din dorința intrinsecă de a învăța 

cunoștințe, de a deprinde abilități necesare integrării sociale de mai târziu.  

Un lucru este cert: nu toți copiii au aceeași motivație pentru învățare, iar aceasta este 

influențată de o serie de factori ce nu țin întotdeauna de elev. Caracteristicile                                  
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bio-psiho-comportamentale și afectiv-emoționale ale acestora, mediul de proveniență (condiții 

economice, sociale și de educație precare) reprezintă factori determinanți ai motivației școlare. 

Un elev copleșit de probleme familiale sau apăsat de neputințe fizice sau psihice va fi depășit 

de situație în ceea ce privește rezolvarea sarcinilor școlare și va trăi sistematic un acut sentiment 

al eșecului, acumulând lacune în învățare. Se instalează astfel un dezinteres pentru tot ce ține 

de școală și, inevitabil, elevului îi scade încrederea în sine, perseverența, voința, dorința de a fi 

valorizat, de a se autodepăși. 

Motivația intrinsecă este cea care motivează elevul la acțiune, cea care îl face productiv, 

dornic să afle noi informații, să pună în practică ce a învățat. 

Implicarea elevilor în activități extracurriculare aduce multiple beneficii dezvoltării 

armonioase a personalității acestora. În cadrul activităților, elevii se angajează în sarcini care le 

fac plăcere, îi valorifică și se simt utili. Astfel, le crește stima de sine și motivația pentru 

învățare. Emoțiile plăcute pe care le trăiesc îi ajută să comunice mai ușor, să stabilească relații 

de afecțiune atât între ei, cât și între ei și cadre didactice.  

Inițierea și derularea unui proiect de tipul „Școlii de vară” reprezintă o oportunitate 

pentru cadrele didactice și elevi de a se conecta emoțional în realizarea unor sarcini educaționale 

care să atenueze rămânerile în urmă ale elevilor, care să dezvolte abilități practice, sociale, de 

comunicare atât de necesare oricărui individ. Copiii au nevoie de astfel de ocazii în care să se 

simtă liberi, creativi, originali, spontani. Cadrele didactice au șansa de a-i cunoaște pe elevi 

dincolo de sala de clasă, într-un mediu mult mai prietenos.  

Cu toate acestea, stimularea motivației elevilor pentru învățare rămâne o artă ce ține de 

măiestria și harul pe care îl are cadrul didactic. 

Scopul: Implicarea voluntară a copiilor în activități instructiv-recreative, oferirea unor 

alternative de petrecere a timpului liber, conectarea emoțională a elevilor și cadrelor didactice 

din zone diferite; 

Nivelurile de învățare vizate de  educaţia indoor/outdoor sunt: 

 Nivelul afectiv - al identificării și gestionării emoțiilor 

 Nivelul cognitiv – al acumulărilor de cunoștințe  

 Nivelul motric – al deprinderilor fizice  

Competențe vizate: 

 Receptarea conceptului de motivație; 

 Identificarea potențialului elevilor în vederea valorificării acestuia; 

 Argumentarea importanței motivației în obținerea succesului; 

 Organizarea/desfășurarea unor activități motivaționale ce pot fi desfășurate cu elevii; 
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Obiective urmărite: 

O1: Stimularea motivației copiilor prin participarea la activitățile propuse; 

O2: Implicarea activă și responsabilă a elevilor în activitate; 

O3: Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare; 

O4: Creșterea încrederii în forțele proprii, a stimei de sine; 

O5: Exprimarea opiniilor proprii în legătură cu o situație, un fapt dat; 

O6: Valorificarea potențialului creativ al elevilor; 

Planificarea modulelor tematice: 

 Motivația – delimitări conceptuale și importanța ei în atingerea obiectivelor propuse 

 Factorii interni și externi care influențează motivația 

 Reprezentări și strategii didactice care urmăresc stimularea motivației pentru 

învățare 

 Proiectarea de activități motivaționale ce pot fi desfășurate cu elevii 

 Evaluarea 

Modalități de evaluare a cursanților: observarea sistematică a comportamentului cursanților 

în cadrul activităților, chestionare, proiecte didactice; 

 

Principalele strategii de motivare a elevilor pe care profesorul le poate utiliza la clasă 

sunt:  

 Crearea unui mediu educațional motivant – tipul de sarcină, autonomia, recunoașterea, 

munca în grup, evaluarea alături de o relație bună cu elevii, o atmosferă plăcută în clasă sunt 

aspecte ale relației profesor-elev care facilitează apariția motivației pentru învățare.  

 Declanșarea motivației - dezvoltarea unei atitudini pozitive față de materie, orientarea 

învățării spre un scop stabilit, formularea unor așteptări de performanță în învățare, formarea 

unor credințe realiste despre învățare.  

 Menținerea motivației - prezentarea și administrarea sarcinilor într-un mod motivant, 

sporirea încrederii în propriile forțe, formarea unei imagini de sine pozitive, dezvoltarea 

autonomiei și promovarea strategiilor de automotivare 

  Finalizarea - furnizarea feedback-ului motivațional, sporirea satisfacției învățării. 

 

Jocuri desfășurate: 

1. Denumirea jocului: „Oamenii, hoţii şi poliţiştii”  

Durata: 5 – 7 minute 

Numărul participanților: 15 – 18 elevi 
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Scopul jocului: cultivarea atenției, a vitezei de reacție, a responsabilității 

Descrierea jocului:  Jucătorii se numără de la 1 la 3, astfel: numerele 1 vor fi poliţiştii, 

numerele 2 – oamenii, iar numerele 3 – hoţii. Animatorul va relata o povestire despre aceste 

grupuri de oameni. De fiecare dată, când va rosti denumirea grupului, acesta trebuie să se 

ridice şi să se aşeze repede.  

Exemplu de povestire: Oamenii trăiau într-o casă. Într-o seară, când oamenii au mers 

la culcare, au venit hoţii, pentru a le fura banii. În timp ce hoţii căutau banii, oamenii s-au 

trezit. Hoţii s-au speriat şi s-au ascuns. Oamenii au hotărât să sune la poliţie şi să comunice că 

în casa lor se află hoţii. Poliţiştii au întrebat oamenii, dacă ei ştiu unde se află hoţii. Oamenii 

au zis că hoţii s-au ascuns în subsol. Când au venit poliţiştii, hoţii au fugit din subsol în pod. 

Poliţiştii au început să-i caute pe hoţi. Oamenii ajutau poliţiştii. Cu toţii au fost bucuroşi când 

i-au găsit pe hoţi. Hoţilor le-a părut rău că au intrat în casa oamenilor şi i-au rugat pe oameni 

şi pe poliţişti să îi ierte. Hoţii au început să plângă. Oamenii şi poliţiştii i-au iertat pe hoţi şi 

apoi, împreună au luat cina.  

Regulile jocului:  

- Să se ridice doar atunci când aude numele grupei din care face parte; 

- Să păstreze liniștea pentru a se auzi povestea; 

Evaluare: Se apreciază atenția și viteza de a reacționa a participanților. 

 

2. Denumirea jocului: „Cursa cu baloane”  

Durata: 10 minute 

Numărul participanților: 14 – 18 elevi 

Scopul jocului: dezvoltarea spiritului de echipă, cultivarea atenției și a îndemânării 

Descrierea jocului: Copiii vor fi împărţiţi în perechi, câte doi, aceştia fiind aşezaţi 

spate în spate, ţinându-se de mâini, între ei aflându-se un balon. Fiecare echipă trebuie să 

alerge dintr-o parte în alta a spaţiului indicat, pe rând, fără a pierde balonul. Câştigă perechea 

care duce cursa la bun sfârşit, fără ca balonul să cadă. 

Regulile jocului: Copiii vor respecta, în timpul jocului, poziția corpului indicată de 

conducătorul de joc. Se vor ține de mâini pe întreg parcursul cursei. Cei care nu vor respecta 

regulile vor fi eliminați din joc. 

Evaluare: Se apreciază atenția, îndemânarea și spiritul de echipă. 

 

3. Denumirea jocului: „Roata emoțiilor”  

Durata: 10 minute 
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Numărul participanților: 10- 12 elevi 

Scopul jocului: conștientizarea, exprimarea și etichetarea corectă a emoțiilor 

Descrierea jocului: Se prezintă elevilor „Roata emoţiilor”, explicându-le că o vor 

utiliza într-un joc pentru a înţelege mai bine emoţiile lor şi ale celorlalţi. În acest joc, câte un 

elev va învârti săgeata roţii şi când acesta se opreşte la o emoţie, va încerca să identifice şi să 

reproducă emoţia, să dea exemple de situaţii în care s-a simţit în acest fel. Se precizează că, 

în cazul în care roata se opreşte tot la aceeaşi emoţie, se va roti din nou, pentru a se putea 

discuta toate emoțiile. 

Regulile jocului: Copiii vor fi încurajați să -și exprime emoțiile. 

Evaluare: Se apreciază sinceritatea, dorința de a împărtăși emoții proprii cu ceilalți 

membri ai grupului. 
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cercetare-investigare : ghid pentru profesori, învățători și educatori / prof. Adavidoaiei 

Mariana, educator Pantazi Viorica, prof. Porumb Ciprian Mihăiță. – Iaşi,  PIM, 2015.  

 Buzea, Carmen. Motivaţia : teorii şi practici / Carmen Buzea. – Iași, Institutul 

European, 2010.  

 Duca, Mihael Adrian. Evaluarea și motivarea elevului / Mihael Adrian Duca. – 

București, Semne, 2018.  
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Stimularea motivației pentru lectură la vârsta micii școlarități 

Prof. înv. primar Chirilă Gina 

Școala Gimnazială Nr. 1, Matca 

 

Literatura de specialitate prezintă numeroase cercetări și statistici  despre influența 

benefică a cititului asupra minții omului. Unele studii demonstrează că lectura prelungește viața 

omului, altele că lectura cărților bune face omul mai bun, că lectura poate ajuta omul să se 

însănătoșească mai repede. Actualmente, există chiar un curent care se ocupă de biblioterapie. 

Un studiu publicat în „Economic Journal” concluzionează că, înconjuraţi de cărţi, copiii au 

şansa de a câştiga mai mult ca adulți. Cercetarea arată că persoanele care au crescut în familii 

care au multe cărţi, au înclinaţia naturală de a învăţa cât mai mult pe parcursul vieţii, curiozitate 

intelectuală şi capacitatea de adaptare. 

  În contextul actual se accentuează importanței lecturii de plăcere, care se face în timpul 

liber și nu este impusă de cerințe exterioare, cum este lectura motivațională care predomină în  

preferințele oamenilor. Astfel, cititul este privit ca oportunitate ce oferă șanse reale  pentru 

cunoaștere și dezvoltare. Sociologul Anda Marin afirmă: „În timp ce în alte țări europene există 

organizații care inițiază programe de încurajare și monitorizare a lecturii de plăcere, conceptul 

este aproape absent în România”.  

Brainstorming: Din ce motive lectura de plăcere nu se află în topul preferințelor 

de petrecere a timpului liber? 

Experiența didactică demonstrează că lectura a pierdut teren în fața tehnologiei. Cadrele 

didactice spun   că elevii nu citesc, ceea ce este adevărat.  Psihologii afirmă că incapacitatea de 

a citi a copiilor de astăzi nu se datorează atât indispoziţiei pe care ei ar arăta-o faţă de o activitate 

care  cere un efort mai mare decât vizionarea TV, cât mai cu seamă unei nedezvoltări normale 

a cortexului, fenomen care îngreunează înţelegerea şi însuşirea semnificaţiei lucrurilor 

citite.  Din păcate,  tot mai puţini elevi citesc lectură particulară în timpul liber. Copiii trebuie 

învăţaţi încă de mici să se apropie de cărți, pentru că un copil neîndrumat, foarte rar va face o 

astfel de activitate din propria iniţiativă. 

  Profesorii caută mereu modalități de a stimula motivația pentru citire a elevilor 

lor. Cercetările confirmă că motivația unui copil este factorul cheie în dezvoltarea abilităților 

http://www.readingrockets.org/article/reading-motivation-what-research-says
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de citire, cele mai importante instrumente ale activităţii intelectuale. Ca orice altă deprindere, 

şi cea a cititului, sub atenta îndrumare a dascălului, trebuie să respecte mai multe exigenţe: 

 corectitudinea: a citi corect, fără omisiuni, inversiuni sau substituiri; 

 ritmicitatea: este de preferat însuşirea unui ritm mediu, nu precipitat, dar nici lent. 

Rolul şcolii nu este acela de a-i învăţa pe copii să citească repede, ci corect; 

 înţelegerea mesajului citit: vizează ansamblul construcţiilor sintactice – propoziţie / 

frază – prin înţelegerea semnificaţiei fiecărui cuvânt; 

 expresivitatea: constă în respectarea regulilor comunicării, impuse de semnele de 

punctuaţie, respectarea intonaţiei. 

Lectura elevilor din învăţământul primar se desfăşoară sub îndrumarea învăţătorului. În 

această activitate se angajează, uneori din proprie iniţiativă, familiile elevilor, care pot avea un 

rol determinant în constituirea bibliotecii personale şi în alegerea unui tip de carte pentru citit. 

Rolul important deţinut de lectură- ca activitate intelectuală- este determinat de contribuţia sa 

la dezvoltarea personalităţii copilului din mai multe puncte de vedere: 

a) cognitiv: îmbogăţeşte orizontul de cultură al elevilor, mişcându-i pe verticale temporale 

şi orizontale spaţiale distincte, prezentându-le evenimente din existenţa universului, a 

comunităţilor umane şi a indivizilor. 

b) educativ: le oferă exemple de conduită morală superioară, le prezintă cazuri de 

comportamente care-i îndeamnă la reflecții, pentru a distinge binele de rău şi a urma binele. 

c) formativ: le dezvoltă gândirea, imaginaţia, capacitatea de comunicare. 

Scopul principal al activităţilor de lectură este dezvoltarea gustului pentru citit, căruia i se 

adaugă şi alte deziderate: stimularea interesului pentru cunoaşterea realităţii, sporirea volumului 

de informaţii, îmbogăţirea vieţii sufleteşti, cultivarea unor trăsături morale pozitive. 

 Motiv de reflecție: Indicați titlul unei lecturi din literatura pentru copii și explicați 

contribuția acesteia la dezvoltarea personalității elevilor, din punct de vedere cognitiv, educațiv, 

formativ. 

Pornind de la realitățile evidențiate mai sus, am hotărât să demarez o activitate de cercetare 

în vederea stabilirii intereselor de lectură și a metodelor ce trebuie aplicate ulterior pentru 
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stimularea și cultivarea cititului, atât ca activitate intelectuală, cât și ca activitate de petrecere a 

timpului liber. În urma aplicării unor chestionare, am extras următoarele concluzii: 

 Cărțile de aventură și cele comice s-au aflat pe primul loc în preferințele copiilor, 

deoarece elevii citesc ușor texte epice, cu fir narativ, dialog, personaje, suspans și situații 

ce stârnesc râsul. 

 Preferate de elevi sunt și cărțile cu și despre animale, cele despre familie și prieteni, 

deoarece acestea fac parte din sfera de interes a celor din segmentul de vârstă vizat. 

 Se observă că poveștile se află la finalul listei de cărți preferate, fapt ce poate fi explicat 

prin trecerea subiecților la un nivel superior în abordarea textelor.  

 Copiii nu sunt interesați să citească poezie sau cărți ce abordează domenii științifice. 

 În topul cărților care ,,nu plac” sunt cele despre război și moarte, ceea ce este explicabil 

prin prisma vârstei și preocupărilor copiilor.  

   În preferințele băieților predomină, pe lângă aventură și umor, cărțile S.F., cele cu 

prieteni, calculatoare și  curiozități . Spre deosebire de aceștia,  fetele citesc si povești, 

cărți despre familie și muzică. 

 Fetele sunt mai entuziasmate de lectură decât băieții, care au mai multe înclinații spre 

tehnologie; 

 Elevii consideră că este important să aibă un spațiu potrivit pentru lectură (atât acasă cât 

și la școală); 

 Unii copii doresc să aleagă ei ce să citească, și să nu li se impună din exterior; 

 Literatura străină este preferată deoarece se pliază mai bine pe interesele și preocupările 

copiilor din societatea actuală. 

 Subiecții  spun că motivul principal pentru care abandonează cititul unei cărți este 

numărul paginilor. 

Rezultatele cercetării  arată faptul că învățătorii / profesorii trebuie să înveţe elevii cum 

să aleagă ce citesc, de unde şi cum îşi pot procura cărţile. Un factor foarte important este 

încurajarea elevilor să aibă opinii proprii, pentru că acestora  le place să fie ascultați, să se 

joace, să viseze, să se identifice cu personajele.  Nu în ultimul rând, multe dintre activităţile 

care promovează  lectura ar trebui să fie desfășurate  în librării, biblioteci şi anticariate, în 

încercarea de a micşora distanţa dintre elevi şi  universul  cărţilor.  Demersul întreprins a 

condus la conturarea unor strategii de promovare și cultivare a lecturii: 

 Promovarea la clasă a mai multor tipuri de literatură; 
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 Încurajarea copiilor să citească de plăcere, cel puțin 30 minute zilnic; 

 Cititul împreună la școală (cu colegii) și acasă ( cu membrii familiei); 

 Oferirea de stimulente cititorilor ; 

 Organizarea unui Club de Lectură; 

Pentru a dezvolta motivația pentru lectură a elevilor, am realizat un program de 

activități, reunite într-un cerc literar numit ,,Atelierul de lectură”. 

  „ATELIERUL DE LECTURĂ” – program educativ de promovare a lecturii 

Argument 

 Organizarea  cercului literar ,,Atelierul de lectură ”  a apărut din necesitatea de a-i 

apropia pe copii de lumea cărților și de a le cultiva plăcerea de a citi. Am considerat că este 

necesar să găsesc o modalitate de a contrabalansa agresiunea audio-vizualului, prin antrenarea 

elevilor în universul cărților,  prin abordarea unor teme interesante, prin prezentarea unor cărți 

actuale, inspirate din universul copilăriei.   

 Mulți  dintre elevi citesc din “constrângerea” notei din catalog.  Astfel, de multe ori 

lectura se transformă în asimilarea de cunoştinţe noi, fără ca cititorii să fie cu adevărat captați 

de lectură. Prin urmare, este absolut necesar să-i învăţăm pe elevi cum să citească de plăcere, 

cum să se relaţioneze cu textul şi cum să acţioneze  la ceea ce au citit, cum să treacă un text 

citit prin filtrul personal, să-l asimileze și să-l valorifice. Absenţa unei lecturi susţinute e 

evidentă în vocabularul sărac, în comportament, în gândire, în violența limbajului. Tocmai de 

aceea e nevoie mai mult ca oricând să ridicăm bariera dintre copil și carte. 

Grup ţintă: elevii clasei a III-a B ai Școlii Gimnaziale Nr.1,  Matca 

Parteneri: Editura Arthur, părinții elevilor, Biblioteca Comunală 

     Scopul proiectului : Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea 

de către aceştia a importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşire personalităţii 

lor.  

      Obiectivele proiectului: 

 Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură; 

 Cultivarea lecturii de plăcere; 

 Dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi; 
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 Însuşirea unor instrumente de analiză şi valorizarea a operelor literare; 

 Încurajarea aptitudinilor de creaţie literară ale elevilor talentaţi; 

 Familiarizarea cu personalităţi marcante ale culturii şi literaturii române; 

 Stabilirea relaţiilor de prietenie între elevi. 

Rezultate aşteptate: 

 Sporirea interesului elevilor pentru lectură; 

 Formarea elevilor ca cititori pe tot parcursul vieţii; 

 Formarea capacității de a emite opinii despre cărțile citite; 

 Stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi. 

Evaluare: 

 Chestionare; 

 Desfăşurarea unor jocuri şi concursuri pe teme literare; 

 Aprecierea asupra colaborării în modul de lucru, în prezentare  produsele 

realizate; 

 Acordarea unor diplome copiilor care s-au evidenţiat; 

 Expoziţie de afişe cu mesaje pro-lectura. 

 

 ACTIVITĂŢI: 

1. Lansarea proiectului:  

Intenţia de a derula proiectul este  anunţată anterior elevilor şi părinților.  Ambele părţi 

vin  cu propuneri pentru titlul proiectului şi pentru activităţi. Proiectul demarează  pe data de 1 

Martie , cu activitatea ,, Ion Creangă –mărțișorul literaturii române”, în care se citesc povești 

ale marelui povestitor.  

2. Alege cartea   

Activitatea  constă într-o prezentare de carte, realizată de coordonatorul cercului – cartea 

,, Aventurile lui Tom Sawyer”, scrisă de Mark Twain. Se propun spre lectură fragmente din 

carte, xeroxate, cu scopul de a stârni interesul față de cartea propusă. Se stabilește împreună cu 

părinții achiziționarea cărții de la Ed. Arthur, pentru copiii care nu o au în biblioteca personală. 

3. Citim împreună  



                                                                              101 
 

Elevii citesc primele 30 de pagini ale cărții, se familiarizează cu personajele. Se  

adresează  întrebări, se emit opinii, se fac predicții. Li se indică elevilor să citească în cursul 

săptămânii următoarele 100 de pagini, pentru următoarea întâlnire. 

4. Copacul ideilor   

  Pe tablă  se desenează un copac. Elevii sunt invitaţi să scrie pe postit-uri  impresii, 

gânduri despre ce au citit şi să le lipească  în copac. Fiecare copil va citi un fragment care i-a 

plăcut mai mult din paginile indicate spre lectură. Se propune citirea următoarelor 100 de 

pagini. 

5. Interviul   

Elevii  adresează întrebări colegilor, reciproc, care vizează conținutul citit.  Se emit 

opinii PRO sau CONTRA cu privire la acțiunile unor personaje. Se recomandă elevilor să 

termine de citit cartea în cursul săptămânii următoare. 

6. Ilustratori de carte  

Se citește epilogul cărții, apoi elevii sunt îndrumați să realizeze un desen care să 

ilustreze fragmentul/pasajul preferat. Se realizează o expoziție cu lucrările elevilor. 

7. Lectură în perechi  

Elevilor li se cere să lucreze în perechi.  Fiecare va propune perechii alese prin tragere 

la sorți șă citească o anumită poveste dintr-o carte pe i-o împrumută. Elevii citesc în cursul 

săptămânii, iar la cerc fac schimb de impresii, idei, păreri. Se încurajează exprimarea liberă, 

participarea la discuții, argumentarea.  

8. Cartea mea de suflet  

Fiecare copil prezintă colegilor cartea care l-a impresionat cel mai mult și indică un 

motiv pentru care o recomandă. Se indică spre lectură trei povestiri, la alegere, din cartea 

,,Povestea neamului românesc”, pe care o au primit-o copiii de Craciun, de la Ed. Arthur și 

ilustrarea acestora prin desene.  

9. Ziua mondială a cărții  

Ziua mondială a cărții -  23 mai, se sărbătorește în avans printr-o  Ceainărie Literară. 

Copiii  citesc cărți cu benzi desenate, savurează  o ceașcă de ceai, apoi realizează postere care 

promovează lectura. Posterele  se  afișează pe holul școlii.   

10. Povestea neamului românesc  

Se indică spre lectură trei povestiri, la alegere, din cartea ,,Povestea neamului 

românesc”, pe care o au primit-o copiii de Crăciun, de la Ed. Arthur și ilustrarea acestora prin 

desene. Se indică, pentru întâlnirea următoare, lecturarea poveștii ,, Povestea cărții de povești”. 
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11. Călătoria unei cărți  

            Copiii  vizionează  un PPT cu titlul  „Călătoria unei cărți”,  se poartă discuţii despre 

modul de realizare a unei cărţi, punându-se accent pe valorificarea  mesajului transmis: grija 

faţă de carte, preţuirea acesteia. Alcătuirea unui eseu despre carte. 

12. Cărți de vacanță  

 Se realizează o activitate comună elevi-părinți. Se poartă discuţii despre impactul 

proiectului asupra membrilor clubului,  se subliniază importanța achiziționării de cărți pentru 

biblioteca familiei. Se propune, de către coordonatorul cercului,  o listă de lecturi  pentru  

vacanța mare.  

  Concluzie:  Este deosebit de important să le oferim  copiilor cărţi şi să-i încurajăm  să 

citească, pentru că asta va avea, cu siguranţă, efecte pozitive asupra performanţelor lor 

şcolare şi le va oferi mari satisfacții pe termen lung. 

 Bibliografie: 

1) www.businesscover.ro; 

2) www.didactic.ro;  
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Soluţii pentru prevenirea abandonului ṣcolar 

Prof. înv. primar: Gruia Manuela Carmen 

Ṣcoala Gimnazială ,,Iorgu Iordanˮ Tecuci 

 

         În ultimii ani, problema abandonului ṣcolar a devenit un subiect important de analiză şi dezbatere 

în România. Şcoala românească a trecut prin mai multe procese de schimbare şi modernizare, însă nu 

suficient de eficiente ca să facă faţă problemei abandonului şcolar. Când vorbim de abandon ṣcolar ne 

referim la elevii care renunţă să mai frecventeze şcoala, iar  când vorbim de părăsirea timpurie a ṣcolii 

ne referim la tinerii cu vârste cuprinse între 18–24 de ani, care au părăsit şcoala înainte de finalizarea 

învăţământul obligatoriu, neurmând nici un alt program de formare profesională sau calificare. 

         Sunt foarte multe aspecte care fac din abandonul şcolar o problemă greu de rezolvat. Cauzele 

abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la activitatea de învățare, 

fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi (scocioeconomici, socioculturali) 

ai copilului. 

         Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 

dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 

depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un disconfort 

în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a abandona școala. 

Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un factor semnificativ ce poate avea un impact 

negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod indirect să abandoneze școala. 

         Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 

Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 

bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Şcoala ṣi 

familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar printr-o serie de măsuri precum: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 

pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor 

locative necesare studiului, a materialelor educaționale necesare) ; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 

cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere 

pe care să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 

la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
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 control parental direct și activ în viața copiilor; 

 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 

 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 

 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Dacă o parte din sarcinile enumerate în vederea reducerii abandonului ṣcolar revin familiei, 

cealaltă parte revine ṣcolii care are obligaţia de a identifica acei elevi care, datorită unor 

influențe de natură economică, socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să 

abandoneze școala. Școala nu poate influența factorii de natură individuală sau familială, însă 

poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor copiilor. Dintre factorii principali care ar 

putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 

 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 

 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 

 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu 

astfel de probleme; 

 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 

 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 

 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 

 exigențele școlare să fie rezonabile; 

 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului 

real al copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 

 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 

 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 

 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 

 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 

 să existe o dotare materială adecvată în școală; 

 programe de consiliere pentru părinți; 

 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

         Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui 

proces pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din 

urmă o părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se 

poată prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei 

abandonului şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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CUM PREVENIM ABANDONUL ŞCOLAR? 

 

                                               

Prof. înv. Primar Mărmureanu Cati-Larisa 

Școala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” 

                                                                           Com. Matca, jud. Galați 

 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în 

grădiniţă şi şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a 

cuvântului. Tot ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele 

moralizatoare.  

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este 

abandonul şcolar. 

             Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după 

schimbarea regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să 

părăsească băncile şcolii . Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu 

mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei 

de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija 

unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. De 

asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor 
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responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea 

anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, 

pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub 

influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile 

de vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul 

şcolilor de ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau 

clasele de ucenici  (únele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul 

rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei 

hranei sau ămbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. 

Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri 

îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează 

în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

 

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 

ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 

combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 

abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea 

frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea 

obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de 

studii început. 

          Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau 

religioase, psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi 

alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 

adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 

profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 

provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, 

nu este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
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decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. 

Comunicarea copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea 

non-verbală. Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor 

la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare 

poate avea un loc, un rol şi o valoare. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile 

educaţionale ale fiecărui copil . Aceasta trebuie să identifice: 

 Cum este fiecare; 

  Ce ştie fiecare; 

  Ce face fiecare; 

 Cum cooperează cu ceilalţi 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil 

poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

           Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi 

nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de 

restul copiilor. 

            În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi 

nebănuită a existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit 

să răzbată prin opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, 

le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o 

"unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

          "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia 

"negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, 

copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, 

profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 

sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 

educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 

prevenirea abandonului şcolar. 

             Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în 

parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să 

înveţe şi să se dezvolte. 
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Prevenirea abandonului școlar între obligație și atitudine 

 

Prof. înv. primar Ilie Tincuța 
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 Com. Matca, jud. Galați 

 

              Abandonul școlar și părăsirea timpurie a sistemului de educație reprezintă fenomene 

distincte; primul se referă la elevii care renunță să mai frecventeze școala într-un anumit nivel 

de învățământ, în timp ce al doilea se referă la tinerii dintr-o anumită grupă de vârstă (18-24 de 

ani), care au părăsit sistemul de educație înainte de a finaliza învățământul obligatoriu și care 

nu au urmat ulterior un program de formare profesională continuă sau calificare (Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei, 2011, Copiii care nu merg la şcoală) • 

           Din fericire, avem ocazia să observăm, că prin activitatea noastră, a cadrelor didactice, 

există posibilitatea, cât de minoră, dar există, de reducere a absenteismului. Această preocupare 

e permanent prezentă în  activitatea cadrelor didactice și a unităților de învățământ, în speță a 

celor din mediul rural, deoarece părăsirea timpurie a școlii are consecințe negative care duc la 

o mai mare sărăcie și excluziune socială a copiilor. 

           Cauzele absenteismului sunt multiple, însă prin acțiuni susținute de către cadrele 

didactice se pot obține rezultate, aproximativ mulțumitoare, de reducere a abandonului școlar.      

Factorii care contribuie la producerea absenteismului sunt cei de natură şcolară, unii 

elevi având dificultăţi de învăţare, motiv pentru care eşecul şcolar este imminent, ducând la 

corigenţă și chiar repetenţie, motivaţia şcolară, în acest caz, fiind redusă.  Dificultăţile de 

adaptare ale elevilor la cerinţele şcolii, dificultăţile de adaptare a şcolii la nevoile elevilor 

precum şi nivelul scăzut de atractivitate al şcolii sunt aspect care pot duce la reducerea prezenței 

școlare. Factorii familiali și cei socio-economici din mediul rural, apartenenţa la o familie 
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dezorganizată, lipsa de educaţie a părinţilor, neglijenţa acestora, lipsa unui loc de muncă sau 

consumul excesiv de alcool sunt dificultăţi din familie cu impact important asupra parcursului 

şcolar al unui copil. Copiii proveniţi din astfel de medii tind să urmeze modelele oferite de 

părinţi şi concepţiile acestora, conform cărora educaţia nu este o prioritate, iar frecventarea 

şcolii nu sporeşte şansele unui viitor mai bun. O altă cauză care provoacă absenteismul este 

plecarea părinţilor în străinătate şi plasarea copiilor în grija unor persoane cu mai puţină 

autoritate (bunici sau vecini) sau influenţa negativă a anturajului tinerilor.  Însă, categoria de 

factori cea mai puțin reprezentată este cea a factorilor individuali, care se referă, în mod special, 

la problemele medicale severe ale elevilor.  

           Exemple de bune practici, dintre cele mai eficiente  și mai des propuse: 

1.Atitudinea pozitivă și energică a cadrului didactic 

Așa cum învățământul contemporan se îndreaptă spre o educație intelectuală, pentru 

reușită  se impune crearea unui mediu de învățare care să asigure condiții optime în care elevii 

să lucreze împreună, să învețe cum să învețe, să-și acorde sprijin, să-și dezvolte respectul de 

sine și față de ceilalți, mediu în care ei să se simtă confortabil. De altfel, se pune accent, tot mai 

mult, pe starea de bine a elevului, care trebuie asigurată înainte de începerea procesului de 

predare-învățare, iar atitudinea cadrului didactic și energia acestuia, care, inevitabil, se 

transmite elevilor, este de dorit să fie optimă confortului psihic al elevilor. Însă contează la fel 

de mult și relațiile dintre profesor și elev, bazate pe afectivitate, pe colaborare și aprecieri 

încurajatoare care creează o bună dispoziție la clasă, lecția caracterizându-se prin seninătate, 

voioșie, spontaneitate, cu efecte pozitive asupra randamentului școlarilor, pe când aprecierea 

negativă făcută de cadrul didactic este, uneori, însușită de elev, grație prestigiului de care acesta 

se bucură în ochii copilului. O asemenea notă de inferioritate se fixează în conștiința elevului, 

dând naștere la ceea ce unii psihologi numesc ”sindromul de descurajare”. Cadrul didactic 

devine astfel responsabil, adeseori fără să-și dea seama, de aplicarea unei etichete, a unui 

stigmat în măsură să determine un șir întreg de eșecuri. 

2.Tratarea diferențiată prin elaborarea de planuri de intervenție personalizată, fapt 

care duce la atingerea unui progres susținut, la care elevii reacționează cu interes, căpătând 

încredere în ei, fiind  motivați, ajungând chiar să-și dorească să realizeze cât mai multe progrese 

și să aibă cât mai multe succese, uneori fiind până și compensați verbal sau material (distincții, 

premii care pot consta în rechizite, cărți etc.) 

Prin diferențierea activității, se înțelege cunoașterea și folosirea particularităților 

individuale, cu scopul de a-l ajuta pe elev să se dezvolte la nivelul la care îi permit posibilitățile 

sale, prin eforturi progresive. 
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Lipsa diferențierii poate avea ca rezultat insuccesul sau eșecul școlar, pentru că nu s-a produs 

acea adaptare a actului instructive-educativ la cerințele și posibilitățile diferite ale subiecților ce 

alcătuiesc colectivul școlar și , în cel mai rău caz, se ajunge la abandon școlar. 

3.Programe de vară, școala de vară ( Școala cu vară – desfășurată în perioada 15 – 

26 august 2022, diferite activități de literație și de recuperare realizate pentru copii), organizate 

în interesul elevilor cu dificultăți de învățare; acestea sunt programe atractive care determină și 

motivează elevii să frecventeze școala cu interes sporit, deoarece sunt ajutați să-și depășească 

aceste dificultăți, să obțină mai multă încredere în ei și mai multă dorință de a frecventa pentru 

progresul și reușita lor. 

          4. Activităţile de timp liber şi/ sau școaală după școală/after-school (Împreună pentru 

școală, împreună pentru viitor),  sunt la fel de eficiente, elevii fiind antrenați în activități de 

sprijinire a lor, în efectuarea temelor, în susținerea formării și dezvoltării deprinderii de citit / 

scris, calculul aritmetic, propuse prin jocuri didactice și exerciții practice aplicative. Elevilor li 

se acordă suport în derularea deprinderilor de autonomie personala si sociala, educația fiind 

susținută prin metode diverse, formale și informale (vizite la muzee, monumente, intreprinderi, 

etc) . Pe lângă beneficiile cunoscute ale acestor activități, se poate adăuga faptul că pentru elevii 

aflați în proiect se asigură rechizite școlare și sprijin material.  

          5. Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare 

Creşterea atractivităţii şcolii prin introducerea de programe extracurriculare (vizite 

tematice, excursii, concursuri, cercuri, activităţi sportive, artistice etc.) este, la fel, una din 

metodele care dau rezultate, elevii simțindu-se complet integrați, iar dacă provin din medii 

dezavantajate, efortul suplimentar al cadrelor didactice, de a căuta mici sponsori este satisfăcut 

de cele mai multe ori. 

6.Acţiuni specifice de consiliere părinţilor (”școala părinților”) 

Consilierea și formarea părinților pentru conștientizarea rolului de beneficiari indirecți 

ai educației precum și extinderea proiectelor educaționale de tip Școala părinților sunt acțiuni 

care responsabilizează părinții și-i face conștienți de rolul important pe care îl au în asigurarea 

dreptului la educație al copilului. 

         Astfel este necesară restructurarea convingerilor și atitudinilor negative față de școală ale 

părinților, conștientizarea  importanței școlarizării copiilor și discutarea aspectelor referitoare 

la programul copiilor la școală, precum și a  importanței educației și a motivației elevilor, 

oferindu-li-se instruire și îndrumare în procesul de educație a propriilor copii. 

         Abandonul școlar reprezintă o problem gravă cu care se confruntă societatea actuală, 

deoarece există persoane, elevi, copii care nu mai consideră școala un viitor, ajungând astfel să 
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înceteze frecventarea școlii înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale. În cazuri, 

aproape fără excepție, aceștia sunt viitori șomeri și reprezintă, pe termen mediu și lung, o sursă 

de dificultăți sociale și de pierderi. Un aspect foarte important este și faptul că aceștia nu au nici 

formarea civică și morală necesară exercitării rolului de părinte  și de cetățean al unei 

comunități, ceea ce duce la efecte negative pentru societate, ei fiind părinții viitoarelor generații 

 

 

 

 

 

 

Cum comunicăm în mediul real și virtual             

                                  Prof.Iordache Nicoleta-Simona 

Școala Gimnazială Nr.37 Constanța 

 

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală 

Domeniu de conținut: Dezvoltare socio-emoţională 

Subiectul lecţiei: Cum comunicăm în mediul real și virtual  

Clasa: a VI-a 

Tipul lecţiei: mixtă  

Durata: 50 min. 

Competența generală  

 Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare 

Competența specifică:  

 Identificarea elementelor comunicării eficiente în medii reale și virtuale 

Obiective operaționale/Competențe derivate: 

1. observarea și adoptarea  modalităților de relaționare pozitivă cu ceilalți; 

 2. precizarea  modalității potrivite de a-ți face prieteni;  

3. analiza conceptului de „prietenie virtuală vs. prietenie reală”;  

4. asumarea  propriilor opinii și să susținerea  cu argumente; 
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 5. formularea enunțurilor pro și contra în argumentarea unor idei;  

6. respectarea  opiniilor celorlalți;  

7. sintetizarea informațiilor despre prietenie;  

Strategii didactice: 

 a) FORME DE ORGANIZARE: 

 -activitate frontală; lucru în perechi; -activitate în grup;  

b) METODE: - conversația, explicația, descoperirea dirijată, observarea sistematică 

audiovizuală, brainstorming-ul, dialogul profesor-elev, dialogul elev-elev, munca 

independentă, problematizarea, dezbaterea 

 c) MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: -flip-chart, post-it, coli albe, desene, imagini, tutorial 

youtube. 

 

 d) BIBLIOGRAFIA:  

 N.Stanton. Comunicarea  

 Consiliere și dezvoltarea personală clasa a VI-a  

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-

a/Consiliere%20si%20dezvoltare%20personala/EDP/ 

 Învăț să fiu. Ghid pentru psihologi, diriginți, profesori.  

 

Activități de învățare: 

Profesorul diriginte anunță titlul temei orei de consiliere şi obiectivele propuse. 

Scrie pe tablă tema propusă. Cum comunicăm în mediul real și virtual  

Desfășurarea activităților : 

Activitatea 1: Profesorul diriginte le cere elevilor să extragă dintr-un recipient un post-

it pe care se află scris numele unui elev din clasă (dacă extrage propriul nume, va realiza o nouă 

extragere). Elevul notează pe acel post-it un lucru pe care îl apreciază la colegul respectiv. Vor 

începe toți astfel: “Îmi placi pentru că…..”. Elevii vor lipi post-it-ul pe flip-chart, într-o 

inimioară desenată de profesor. Profesorul diriginte îi întreabă pe elevi cât de des folosesc 

expresia ”îmi placi/ îmi place” și în ce context; de asemenea îi întreabă care este numărul de 

prieteni pe care și i-au făcut în mediul online și numărul prietenilor din viața reală. 

Activitatea 2: Profesorul împarte elevii pe grupe și le înmânează imagini 

reprezentative. Elevii împart imaginile în două categorii: pentru relațiile create în mediul virtual 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Consiliere%20si%20dezvoltare%20personala/EDP/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Consiliere%20si%20dezvoltare%20personala/EDP/
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și pentru cele create în mediul real. De asemenea vor alege acea categorie reprezentativă pentru 

ei.  

Activitatea 3: Elevii sunt împărțiți în două grupe mari. O grupă va reprezenta “Prietenia 

virtuală”, iar cea de-a doua va reprezenta “Prietenia reală”. Elevii vor aduce cât mai multe 

argumente pro în favoarea grupei lor având posibilitatea să contraatace echipa adversă prin 

argumente plauzibile. Profesorul desenează un tabel pe flip-chart cu două coloane: “Prietenia 

virtuală”, “ Prietenia reală” și lipește câte o față zâmbitoare în dreptul fiecărei categorii atunci 

când o echipă aduce un argument pro și o față tristă atunci când se aduce un argument contra. 

Câștigă echipa care reprezintă categoria cu cele mai multe fețe zâmbitoare. 

  Activitatea 4: Profesorul prezintă elevilor un filmuleț descărcat de pe linkul:  

http:// www.youtube.com/watch?v=9wEDsbJ0c9M  despre pericolul prieteniei virtuale inspirat 

din povestea “Scufița Roșie”. Profesorul îi întreabă pe elevi unde a greșit și cum ar proceda ei 

dacă ar fi în locul Scufiței Roșii?  

Concluzii : Profesorul diriginte formulează împreună cu elevii concluziile cu privire la 

relațiile de prietenie.  

Profesorul  va concluziona cu povestea șoricelului , care chiar dacă era mai mic decât 

celelalte animale din ogradă,voia să le arate celorlalți. că nu contează înălțimea, ci contează 

istețimea, empatia și prietenia! 

https://vorbepentrusufletblog.wordpress.com/2018/09/18/capcana-povestea-

soricelului/ 

Atașez mai jos , o parte din imaginile prezentate în mediul în ppt, în mediul online: 

 

Pentru activitatea 2 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9wEDsbJ0c9M
https://vorbepentrusufletblog.wordpress.com/2018/09/18/capcana-povestea-soricelului/
https://vorbepentrusufletblog.wordpress.com/2018/09/18/capcana-povestea-soricelului/
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Lumea – operă raţională a lui Dumnezeu  

Prof. Dr. Mircea Costel 

Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanța 

 

           Un capitol de dogmatică şi spiritualitate ortodoxă, la care se simte contribuţia creatoare 

a Părintelui Dumitru Stăniloae, este şi cel referitor la raţionalitatea lumii3. În acest sens el insistă 

asupra faptului că raţionalitatea lumii este de dragul omului şi îşi găseşte punctul culminant în 

om. Deoarece progresul omului în cunoaşterea înţelesurilor lucrurilor îi stimulează progresul în 

comuniunea cu Dumnezeu şi cu alţii, responsabilitatea omului este de a descoperi noi sensuri 

sau înţelesuri în lucruri4. 

           Raţionalitatea creaţiei permite omului să descopere raţiunile lucrurilor pentru folosul lui 

material şi pentru sensul spiritual al vieţii şi existenţei lui. Părintele Stăniloae distinge, conform 

scrierilor patristice, o dublă raţionalitate: una materială sau biologică, fizică şi alta spirituală. 

Raţionalitatea naturală este prima treaptă a scării pe care urcăm spre sensurile tot mai înalte ale 

celor ce există. Lumea însăşi este definită de teologul român a fi „o realitate unitară raţională, 

existând pentru dialogul interuman, ca o condiţie pentru creşterea spirituală a omului, pentru 

dezvoltarea umanităţii”5. 

           Părintele Profesor a explicitat şi dezvoltat, din punctul de vedere al raţionalităţii creaţiei, 

învăţături fundamentale ale unor Sfinţi Părinţi, între care Dionisie Areopagitul, Sfântul Grigorie 

de Nyssa, Sfântul Maxim Mărturisitorul şi Sfântul Grigorie Palama, iar această contribuţie 

porneşte de la elemente de terminologie şi se dezvoltă în bogate nuanţări şi detalii 6. Părintelui 

îi revine însă, din punct de vedere teologic, meritul considerabil de a fi preluat moştenirea 

patristică şi de a fi pus în evidenţă atât valoarea raţiunii umane, dar şi raţionalitatea interioară a 

creaţiei, precum şi relaţia dintre ele, ambele expresii ale relaţiei naturale, care porneşte de la om 

                                                           
3 Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Raţionalitatea creaţiei şi implicaţiile ei, în Ortodoxia nr. 3-4, 1993, pp. 31-35; 
4 Emil Bartoş, Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, Editura  Institutului Biblic „Emanuel” 

din Oradea, 1999, pp. 186-187; 
5 Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Raţionalitatea creaţiei şi implicaţiile ei, în Ortodoxia nr. 3-4, 1993, p. 237; 

6 Cf. Pr. Conf. Dr. Ioan Teşu, Lumea, Rugăciunea, şi Asceza în teologia Părintelui Stăniloae, Editura Trinitas Iaşi, 

2003, p. 42; 
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şi creaţie către Dumnezeu, diferit de revelaţia supranaturală, care porneşte de la Dumnezeu la 

om, aflându-i expresia ei deplină în Persoana lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat7.  

           O altă contribuţie remarcabilă a valorosului nostru teolog constă în sublinierea legăturii 

interne dintre revelaţia naturală şi cea supranaturală.8 Prin afirmarea raţionalităţii interne a 

creaţiei, Părintele Stăniloae s-a opus drastic procesului de secularizare al lumii9, afirmând cu 

vigoare prezenţa lui Dumnezeu în creaţie şi destinaţia eternă a omului prin comuniunea cu 

Dumnezeu. Lumea a fost adusă la existenţă ca un „întreg armonios, susţinut astfel de o 

raţionalitate unitară, care uneşte în ea raţiunile tuturor părţilor componente10. 

           Raţionalitatea creaţiei indică şi ea, la fel ca raţionalitatea lucrurilor, sau ca structura lor 

spirituală, un mod general de reflectare a chipului lui Dumnezeu în cosmos. Acesta element 

constitutiv al cosmologiei Părintelui Stăniloae evidenţiază relaţia interioară, de maximă 

intensitate, care leagă pe Dumnezeu — Sfânta Treime, cu lumea, în chip distinct. 

Relaţionalitatea tuturor componentelor Cosmosului, dar şi a lui ca întreg, justifică o dată mai 

mult teonomia creaţiei, faptul că lumea îşi are centrul de sprijin în Dumnezeu11. Pentru Părintele 

Stăniloae lumea ca natură se dovedeşte o realitate unitară raţională care există pentru dialogul 

interuman. În acest sens raţionalitatea creaţiei permite omului să descopere raţiunile lucrurilor 

pentru existenţa sa materială şi spirituală. 

                                                           
7 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Editura  I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1996, p. 

10; 
8 Ibidem, pp. 27-31; 
9 Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Raţionalitatea creaţiei şi implicaţiile ei, în Ortodoxia, nr. 3-4 1993, p. 34; 
10 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, 

p. 258; 
11 Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu, Cosmologia în opera Părintelui Stăniloae şi implicaţiile ei ecologice, în Ortodoxia,  

nr. 3-4, 2003, Bucureşti, p. 68; 
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Managementul clasei de elevi 

Prof. Cosor Mihaela 

 Şcoala Gimnazială nr.39 "Nicolae Tonitza" Constanţa 

 

 

Un profesor, pentru a reuşi să-şi atingă scopul, acela de a modela personalitatea elevilor 

săi şi de a le transmite noţiuni utile, cu ajutorul cărora să se poată integra în societatea de mâine, 

trebuie nu doar să posede un bagaj bogat de cunoştinţe că şi să stăpânească arta de a le transmite 

mai departe elevilor şi de a-i face pe aceştia să şi le însuşească. Pentru a reuşi, el trebuie să 

orchestreze, ca un adevărat maestru, tot ceea ce se întâmplă în clasa de elevi, într-un cuvânt, să 

fie un bun manager al acesteia. Am să încerc să explic în ce constă managementul clasei de 

elevi şi care sunt criteriile care stau la baza unei relaţii de succes profesor – elevi. 

În sensul larg, managementul clasei reprezintă realizarea de către profesor a tuturor 

funcţiilor manageriale recunoscute atât pe dimensiunea "sarcină" (proiectarea, organizarea, 

conducerea operaţională şi controlul) cât şi pe dimensiunea umană. Astfel, dacă ne referim la 

individ, avem în vedere: motivarea, participarea, formarea şi dezvoltarea personală a acestuia; 

dacă ne referim la grup, luăm în considerare organizarea acestuia, negocierea şi rezolvarea 

conflictelor, formarea şi dezvoltarea echipelor. 

În sens restrâns, managementul clasei se referă la realizarea funcţiei manageriale de 

conducere operaţională, adică utilizarea concretă şi coordonarea, la nivel formal şi informal, a 

resurselor umane şi non-umane (materiale informaţionale, de timp, de autoritate) în vederea 

aplicării planului stabilit şi obţinerii rezultatelor scontate. 

Atunci când discutăm despre managementul clasei de elevi trebuie să avem în vedere 

atât mediul educaţional în care se desfăşoară activitatea educaţională cât şi relaţia profesor – 

elevi. 

Mediul educaţional sau "ecosistemul educaţional" cuprinde toţi factorii umani, 

informaţionali şi fizici, precum şi relaţiile stabilite între aceştia. 

Parametrii funcţionali ai "ecosistemului educaţional" sunt: fizici, reprezentaţi de spaţiul 

de lucru, microclimat, dotări materiale, informaţionali – informarea şi cunoaşterea la nivelul 

profesorilor şi al elevilor, umani, reprezentaţi de organizarea grupului de lucru şi relaţiile de 

comunicare între elevi, profesori-elevi, părinţi-profesori.  

Un mediu educativ pozitiv, ar trebui să aibă la bază o serie de criterii de calitate precum: 

materiale, cărţi şi alte resurse didactice uşor accesibile copiilor, mobilier aranjat astfel încât să 
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permită elevilor să se concentreze şi să se implice spaţiu suficient pentru aceştia ca să-şi 

îndeplinească sarcinile alocate eficient şi cu plăcere; metode de predare variate pentru a se 

potrivi cu accentele curriculum-ului; relaţii bazate pe respect reciproc; profesori care să 

încurajeze copii să aibă încredere în propriile forţe. 

Referitor la acest ultim criteriu, trebuie subliniat faptul că, relaţia profesor-elevi, ocupă 

un loc central în managementul clasei. 

În clasă, rolul presorului este esenţial, iar exercitarea concretă a acestui rol, depinde de 

personalitatea lui şi de situaţiile educative concrete cu care se confruntă şi pe care le are de 

rezolvat. 

În ultima vreme, s-a constatat că se impune o reevaluare a relaţiei educaţionale în 

conformitate cu valorile societăţii contemporane: libertate, responsabilitate, toleranţă, 

cooperare. 

Pentru a pune în practică aceste deziderate se impun următoarele: 

- asumarea de către profesori şi elevi a unei responsabilităţi morale comune în cadrul 

relaţiei educaţionale, care duce la angajare în procesul educaţional; 

- recunoaşterea reciprocă a dreptului "de a fi altfel" şi valorizarea fiecărui elev în 

parte; 

- încrederea în posibilităţile fiecărui elev de a progresa, chiar dacă în ritm propriu, în 

domenii şi nivele de realizare diferite; 

- recunoaşterea şcolii, nu numai ca loc de transmitere culturală ci şi ca mediu de 

construcţie culturală; 

- renunţarea la principiul "căii optime unice" şi conştientizarea faptului că, 

majoritatea problemelor sociale şi umane, au mai multe soluţii; 

- promovarea autenticităţii şi sincerităţii. 

Ţinând cont de toate aceste schimbări, profesorul, în clasa de elevi, conduce şi decide, 

organizează, influenţează, consiliază şi controlează, apreciază şi îndrumă, este model de 

conduită civică şi morală, este profesionist. 

El îşi exercită atributele şi calităţile asupra grupului şi asupra fiecărui membru al 

acestuia în parte, pentru obţinerea succesului şcolar şi formarea competenţelor dezirabile, 

dirijează relaţiile interpersonale din grup în scopul asigurării unui climat psihosocial favorabil 

dezvoltării personalităţii elevului şi îmbunătăţirii relaţiilor interpersonale. 

Astfel, relaţia optimă profesor-elev poate determina în ultimă instanţă succesul şcolar şi 

poate face ca "şcoala să rămână un cadru social de muncă, în care seriozitatea şi angajarea 

conştientă să domine". 
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MOTIVAȚIA ELEVILOR 

Alina Postolache,  

Școala Gimnazială « Tudor Pamfile» Țepu, Galați  

 

 

Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala 

instituţie prin care societatea îşi perpetuează existenţa. 

Astfel, şcoala este un factor cheie al dezvoltării. De la şcoală se aşteaptă astăzi totul: să îi ajute 

pe tineri să cunoască trecutul şi să înţeleagă prezentul, să îi ajute să conştientizeze şi să îşi asume 

responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului colectivităţilor către un viitor dorit. 

Începutul anului şcolar este precedat, în ultimii ani, de probleme care au devenit atât de 

obişnuite în peisaj, încât doar lipsa lor ar mai mira pe cineva; vorbim desigur, despre numărul 

mare de şcoli a căror renovare a încremenit în proiect din lipsa fondurilor, nemulţumirile 

cadrelor didactice, dar şi statisticile care se întocmesc pe marginea anului şcolar precedent, 

majoritatea cu grad ridicat de îngrijorare. 

Pe această linie se înscriu şi problemele de abandon şcolar şi problemele comportamentale dar 

și lipsa motivației pentru învățare. 

Motivația învățării este definită ca totalitatea motivelor ce determină, orientează, 

organizează și potențează intensitatea efortului de învățare. Motivul învățării elevilor poate fi 
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un sentiment, o dorință, o idee ca rezultat al reflectării în conștiința lor a cerințelor societății din 

care fac parte. Trebuie clarificat faptul că o activitate umană de învățare nu se produce având 

ca impuls un singur motiv, ci este determinată și susținută de o multitudine de motive. 

Printre motivele pentru care oamenii urmează școala este reușita socială. Putem spune că 

mergem la școală pentru a promova în societate, pentru a avea un statut social superior, pentru 

a reuși în viață. Elementele fundamentale ale motivației învățării sunt reprezentate de 

coordonatele valorice ale modelului dominant de reușita socială. 

Declanșarea, orientarea și susținerea oricărei activități psihice sunt influențate de 

motivație. Acesta este rolul motivație în învățare. Putem recunoaște un elev motivat pentru 

activitatea de învățare dacă el este implicat în sarcinile de învățare, își autoreglează activitatea 

de învățare, dispune de o mare capacitate de mobilizare a efortului de învăţare, are tendinţa de 

a opera în mod constant transferul a ceea ce învăţat de la un domeniu la altul. 

Procesul de învățare dar și rezultatul învățării sunt influențate tot de motivație. Sintagme și 

etichetări negative precum elevii nu mai sunt interesați să învețe, n-au drag de carte, nu sunt 

motivați să învețe apar frecvent în observațiile din mediul școlar. Este o realitate semnalată 

frecvent de profesorii din țara noastră și o problemă actuală, la care specialiștii din domeniul 

științelor educației, dar și practicienii au încercat să caute soluții. 

         Termenul „ a fi motivat la învățătură” exprimă o stare mobilizatoare și direcționată spre 

atingerea unui scop. În acest caz, elevul este profund implicat în sarcinile de învățare, este 

orientat spre finalități, într-o mare măsura conștientizate. Elevul transferă în învățare potențialul 

cognitiv, afectiv, experiența de viață. La celălalt pol, termenul „a nu fi motivat pentru 

învățătură”, se identifică prin pasivitate, inactivitate, concentrare lentă și greoaie spre o sarcină 

de învățare, lipsa spontaneității și a curiozității. 

         Motivația este principalul vector al personalității, care direcționează comportamentul 

elevului spre scopurile educaționale. Putem afirma că nu poate avea loc un proces educațional 

real, științific fără identificarea motivelor învățării și aria lor de acțiune. Un rol aparte îl are 

profesorul. El este cel care trebuie să știe să folosească forța acestor motive în educația elevilor. 

Motivele învăţării, ca şi motivele întregii activităţi se formează sub influenţa condiţiilor 

exterioare. Ele intră în acţiune, fiind stimulate tot de aceste condiţii care se raportează în poziţie 

de scop faţă de activitatea de învăţare. De exemplu: elevul învaţă pentru că doreşte să-i bucure 

pe părinţii pe care îi respectă. Când scopurile sunt exterioare învăţării (obiecte, rezultate, 

situaţii) ele pot fi produse atât de elevii înşişi, cât şi de alţii (profesori, părinţi) şi obţinerea lor 

constituie un mijloc de satisfacere a motivelor ce susţin învăţarea. 
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        Motivația poate fi clasificată  ca fiind externă și internă, iar învățarea este motivată atât 

intrinsec cât și extrinsec. Însă, s-a constatat că învățarea productivă are loc atunci când copilul 

învață din plăcere, din interes cognitiv, deci spunem că este motivată intrinsec. Unele motive 

intrinseci au caracter primar, legate de satisfacerea nevoilor de bază ale ființei umane, altele au 

caracter secundar, fiind derivate din cele extrinseci, prin interiorizarea lor. 

        Motivația externă are în centrul ei – profesorul. Acest tip de motivație are rolul de a 

declanșa motivația internă, după care acțiunea ei încetează. Dacă eșuează în a declanșa 

motivația internă, motivația externă se transformă într-un mecanism specific mitei. 

Influența motivație asupra învățării este covârșitoare. Se observă faptul că motivația intrinsecă 

este motivația optimă deoarece acest tip de motivație este caracterizată prin interes, încredere, 

duce la performanță, la dezvoltarea creativității, la creșterea perseverenței, a respectului de sine, 

aduce o stare generală de bine. Motivația învățării este o tendință înnăscută a omului dar ea 

poate înceta brusc dacă nu are condițiile necesare dezvoltării. Ea încorporează mai mult interes, 

exaltare şi încredere, ducând la creşterea performanţei, a perseverenţei şi creativităţii, a 

vitalităţii, respectului de sine şi a stării generale de bine a individului – o înclinaţie naturală 

către asimilare, măiestrie, interes spontan, explorare. 

Oamenii au această tendinţă către motivația învățării, din naştere, dar ea poate înceta 

brusc, dacă condiţiile nu îi sunt propice. Teoria evaluării cognitive (TEC) sugerează că 

motivația învățării înfloreşte atunci când circumstanţele o permit. Conform TEC, evenimentele 

socio-contextuale (ex. Feedback, comunicare, recompense etc.), care sporesc sentimentul de 

competenţă pe durata unei acţiuni, pot avea ca efect creşterea motivației învățării pentru 

acţiunea respectivă. 

Astfel, șansa, recunoaşterea sentimentelor, ocaziile de auto-direcţionare au ca efect 

creşterea motivației învățării, deoarece conferă un sentiment mai puternic de autonomie. 

„Motivaţia intrinsecă îşi are sursa în însăşi activitatea desfăşurată şi se satisface prin 

îndeplinirea acelei activităţi. Ea îl determină pe individ să participe la o activitate pentru 

plăcerea şi satisfacţia pe care aceasta i-o procură, fără a fi constrâns de factori exteriori.” 

(Dragu A., Cristea S., 2003,  p.75) 

Curiozitatea este forma de bază a motivației interne.  Lângă ea se alătură nevoia de a ști, 

de a-și îmbogății cunoștințele. În contradicție cu motivația internă, cea externă se află în 

exteriorul individului și a activității de învățare. Învățarea nu devine un scop în sine ci este un 

mijloc de a atinge anumite scopuri( note bune, laude, cadouri). În aceste condiţii, învăţarea se 

efectuează sub semnul unei solicitări şi condiţionări externe, fără o plăcere interioară, fără să 

ofere satisfacţii nemijlocite şi cu un efort voluntar crescut. 
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Subiectiv, această motivaţie e însoţită de trăiri emoţionale negative (teama de eşec, 

teama de pedeapsă) sau de trăiri pozitive (aşteptarea laudei sau a recompensei materiale). 

Învăţarea apare, în acest din urmă caz, atrăgătoare în virtutea consecinţelor ei  Tema motivație 

învățării a rămas de actualitate, iar literatura de specialitate s-a focalizat asupra ei.  

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

• Stabilirea regulilor clasei împreună cu elevii. Regulile trebuie comunicate clar, încă de 

la începutul anului școlar, ceea ce va duce la o responsabilizare a elevilor. Astfel îi 

putem încuraja să adopte atitudini demne de apreciat și putem preveni comportamentele 

deviante. 

• Personalizarea clasei. Se pot folosi diverse desene sau alte activități prin care se pot 

remarca elevii clasei. Felul cum arată clasa este o formă de întărire a imaginii de sine. 

• Cunoașterea elevilor reprezintă un important element în procesul de motivare a elevului 

spre învățare. Atenția acordată de profesor elevului demonstrează respectul fată de elev. 

Simplu fapt că profesorul memorează numele elevului, îi știe preferințele, îi dezvoltă 

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

• Implicarea activă a elevilor în activitățile instructiv-educative. Putem atrage atenția 

elevilor și prin controlul vocii, contactul vizual, organizarea sarcinilor de lucru într-un 

mod productiv. Profesorul ar trebui să gândească un proces instructiv – educativ viu 

care să potenţeze această disponibilitate naturală a elevilor. 

• Așteptările profesorului devin un factor de motivație. S-a demonstrat că elevii au 

tendința de a se ridica la înălțimea așteptărilor profesorilor. Dacă se aşteaptă şi se solicită 

cât mai mult de la elevi adesea se va şi obţine acest lucru. 

• Profesorul poate deveni un exemplu de comportament pentru elevii săi. Urmând 

exemplul profesorului, elevii își pot modifica propriul comportament. 

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

• Rezolvarea situațiilor-problemă în cel mai scurt timp. Dacă profesorul este apropiat fizic 

dar și psihic de elevul ce are un comportament deviant, face posibilă oprirea 

comportamentului respectiv. 

• Recompensarea şi întăririle pozitive faţă de oricare comportament sau activitate demnă 

de luat în calcul a elevului, măreşte stima de sine a acestuia şi îl motivează să acţioneze 

la fel şi pe viitor. Nu de puţine ori, comportamentul dezirabil este „uitat”, pentru a 

acorda o atenţie sporită elevilor care creează probleme. Dar a beneficia de atenţia 

profesorilor este o întărire pozitivă cu valenţe educative semnificative, de care nu 
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întotdeauna profesorul face uz. Cea mai eficientă metodă de a recompensa elevii este 

lauda. Totodată aceasta este și cea mai la îndemână. 

           S-a constatat că elevii sunt mai implicați în activitățile de învățarea atunci când le este 

prezentat scopul învățării, domeniul unde își pot aplica cunoștințele, atunci când se simt 

apreciați, când le sunt arătate progresele făcute, când sunt curioși.  De obicei, orice proces de 

învăţare este plurimotivat. Eficienţa învăţării scade, dacă exista un nivel minim de motivare sau 

supramotivare, şi creste în cazul unui nivel optim, ca zonă între minim şi maxim, însă în cazul 

motivaţiei interne nu există saturaţie. 
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Să-i cunoaștem mai bine pe copiii cu CES! 

Educatoare, Nedelcu Diana 
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Conceptul de cerinte educative speciale 

 Cerințele educative speciale ( CES) desemnează acele cerinţe ori nevoi speciale  faţă de  

educaţie, care sunt suplimentare dar şi complementare   obiectivelor generale  ale  educaţiei  

pentru  copil.  Fără  abordarea adecvată a acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de egalizarea  

şanselor  de acces, participarea şi integrarea şcolară, socială şi profesională.  

 Conceptul a fost lansat în anul 1978, în Marea Britanie, apoi noţiunea a fost preluată de 

alte ţări, unele chiar din familia ţărilor cu limba de origine latină ( Spania, Portugalia).  Sfera 

lui de cuprindere este mai amplă decât grupul copiilor cu dizabilităţi. Din  anul  1995 conceptul 

de ,,cerinţe educative speciale’’ este utilizat şi în România, prin  Legea Învăţământului.                                

https://edict.ro/motivatia-scolara-tipuri-si-modalitati-de-stimulare/
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 CES  desemnează  un  continuum  al problemelor speciale în educaţie, de la dizabilităţi 

grave şi profunde la difcultăţile/tulburările uşoare de învăţare Definirea  sintagmei  CES poate  

fi  analizată  ṣi  din perspectiva sintagmei "copii cu nevoi speciale" (special needs). 

 În ultima vreme, în Romania s-a vorbit despre persoane  sau  "copii  cu  nevoi  speciale",  

evitându-se sintagma "persoană sau copii cu handicap". Persona cu nevoi  speciale  poate  să  

fie  o  persoană  cu  anumite dizabilităṭi, mai mult sau mai puṭin grave.  

 Copilul cu CES este: 

• cu difcultăţi uşoare de învăţare, cu difcultăţi perceptiv-motrice (orientare în timp şi 

spaţiu, schemă corporală), cu deficienţe mintale uşoare/asociate / severe (spre 

exemplu copiii cu sindrom Down) 

• cu deficienţe senzoriale (vizuale, auditive) 

• cu defcienţe locomotorii 

• cu defcienţe de pronunţie, scriere, citire (spre exemplu copiii cu dislexie, disgrafie, 

discalculie) 

• cu tulburări de comportament sau emoţionale (spre exemplu copiii cu ADHD sau 

cu autism) 

• Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi.  Astfel,  copilul  capătă  

prin  joc  informaţii despre  lumea  în  care  trăieşte,  intră  în  contact  cu oamenii  şi cu  

obiectele  din  mediul  înconjurător  şi învaţă  să  se  orienteze  în  spaţiu  şi  timp.                

•  Datorită  faptului  că  se  desfăşoară  mai  ales  în grup,  jocul  asigură  socializarea.  

Jocurile  sociale  sunt necesare  pentru  persoanele  cu  handicap,  întrucât  le oferă  şansa  

de  a  juca  cu  alţi  copii,  orice  joc  având nevoie  de  minim  două  persoane  pentru  a  

se desfăşura. 

• In activităţile didactice destinate elevilor cu CES, pot fi utilizate  şi  metode    expozitive  

de  tipul  povestirii, expunererii sau descrierii dacă sunt respectate anumite cerinţe: 

• folosirea  unui  limbaj  adecvat,  corespunzător posibilităţilor lor de înţelegere şi 

verbalizare; 

•  antrenarea  elevilor  prin  întrebări  de  control  pentru  a verifica nivelul înţelegerii 

conţinuturilor de către aceştia; 

• acordarea  de  explicaţii  suplimentare  atunci  când  se impun; 

• realizarea  unei  comunicări  orale    clare,  precise, concise, sistematizate; 

• dublarea    prezentării    orale  cu  materiale  didactice intuitive adecvate; 

• Jocurile  trebuie  însă  să  fie  adaptate  în funcţie de deficienţa copilului 
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• Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe speciale în învatamântul de masă presupune:  

• a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli/gradinite obişnuite, alături de copiii normali; 

•  - a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, 

asistenţă medicală şi socială etc.) în unitatea respectivă;  

• - a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor unității școlare în 

procesul de proiectare şi aplicare a programelor de integrare;  

• - a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele 

obişnuite ale unității școlare (sala de gimnastică, bibliotecă, terenuri de sport etc);  

• - a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală; - a 

educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; 

•  - a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa 

şcolii/ gradiniței;  

• - a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale; 

•  a accepta schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din 

şcoală/ grădiniță. 

Orice copil poate întâmpina dificultăţi de învăţare sau de adaptare ṣcolară datorate unor 

cauze multiple, dependente sau nu de voinţa sa. 

  Studii recente arată că cerinţele educative speciale se pot împărţi în 

funcţie de : 

tulburările de psihomotricitate, de percepţie vizuală, de percepţie auditivă,  

de dezvoltare intelectuală (deficienţe intelectuale moderate, uṣoare),  

de limbaj  ṣi de atenţie. 

 Procesul de învăţare se va face în funcţie de nevoile copiilor  ṣi de ritmul în care 

ei învaţă. Adaptarea procesului de învăţare înseamnă a obţine ce este mai bun de la 

fiecare copil, astfel încât acesta să poată demonstra:              

 -ce  ṣtie? 

-ce înţelege? 

-ce poate face? 

ADAPTAREA CURRICULUM-ULUI  

PENTRU PREDAREA DIFERENŢIATĂ 

 Curriculum-ul trebuie să respecte caracteristicile de vârstă ale prescolarului, corelate cu 

principiile psihologice ale învăţării. 

 Curriculum-ul trebuie să-i ajute pe copii să-şi descopere disponibilităţile şi să le valorice 

la maxim în folosul lor şi al societăţii. 
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 Principii privind învăţarea: 

-Prescolarii învaţă în stiluri diferite şi în ritmuri diferite. 

 Principii privind predarea: 

-Cadrele didactice trebuie să creeze oportunităţi de învăţare diverse, care să faciliteze atingerea 

obiectivelor propuse. 

-Cadrele didactice trebuie să descopere şi să stimuleze aptitudinile şi interesele prescolarillor. 

 Principii privind evaluarea: 

-Evaluarea trebuie să-i conducă pe copii la o autoapreciere corectă şi la o îmbunătăţire continuă 

a performanţelor. 

 

 

PERSONALITĂŢI…,,DIFERITE” 
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Ora de lectură- Cum îi convingem pe copii să citească 

    Prof.înv.primar, Pavel Rodica 

Școala Gimnazială ”Anghel Rugină”, Tecuci 

 

Cel mai important lucru care îl face pe copil să citească este latura amuzantă a cititului. 

Titlurile lecturilor pe care le indicăm copiilor ar trebui să ţină cont de câteva aspecte şi anume: 

nivelul de dezvoltare psihică ale copiilor (gândire, limbaj, imaginaţie, emoţii, sentimente); sfera 

de interese şi preocupări; calităţile educative şi estetice ale cărţii indicate; stilul cărţii-simplitate, 

naturaleţe-să permită elevului o înţelegere uşoară a mesajului lecturii. 

    Interesul pentru lectură nu vine de la sine, ci se formează printr-o străduinţă comună a 

familiei şi şcolii, muncă ce presupune voinţă, răbdare şi perseverenţă. Pentru ca apropierea de 

carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi- o dorinţă permanentă, e potrivit ca şi 

familia să se implice activ în descoperirea de către copil a miracolului cărţilor, chiar înainte de 

învăţarea alfabetului. Familia constituie primul mediu de viaţă culturală şi socială, iar prin 

valorile  pe care le transmite copilului asigură bazele dezvoltării intelectuale, morale şi estetice 

ale acestuia. 

De ce i-am încurajat să citească? 

AȘ PUTEA SĂ FAC O LISTĂ LUUNGĂ, DAR ADUN DOAR PRIMELE 10 

LUCRURI CE-MI VIN ÎN MINTE: 

 Pentru că atunci când citești…ajungi în alte lumi. 

 Așa cum fiecare călătorie îți dezvăluie oameni, locuri, obiceiuri, așa și fiecare 

carte îți zugrăvește o altă lume, alte civilizații, alte timpuri. 

 Pentru că cititul regulat formează o rutină sănătoasă. 

 Nu cred că e nevoie să citești câte un roman pe zi, dar dacă ne învățăm copiii să 

citească zilnic, măcar o jumătate de oră, cred că e o mare realizare. O rutină o 

dată formată, rămâne pe viață! 

 Pentru că cititul îți dezvoltă imaginația. 

 Sunt lumi zugrăvite, personaje prezentate, peisaje descrise…sunt cuvinte 

așternute pentru a  transmite emoții. Mai mult, cuvintele astea așternute nu fac 

decât să le stimuleze imaginația celor care citesc. Copiii noștri învață să-și 

imagineze ceea ce citesc…și asta e magic! Ca să nu mai spun că e benefic pentru 

mințile lor! 
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 Pentru că cititul îți îmbogățește vocabularul. 

 Nu cred să existe carte pe care Ema să o fi citit și să nu fi întâlnit minim 10 

cuvinte noi. Și dacă din 10 reține jumătate, tot e o realizare! Pare puțin, dar nu 

e! 

Eu o încurajez pe Ema, după fiecare carte citită, să facă o mini cronică. Să 

încerce să sintetizeze informațiile și să își aranjeze sertărașele cu informații. 

 Pentru că cititul te liniștește. 

 Între atâtea cursuri, școală, opționale, între atâția stimuli externi și atâta 

tehnologie, între telefoane, tablete, TV…e nevoie și de o oază de liniște. De 

momente în care să ne deconectăm de la ritmul nebun în care suntem cu toții, 

părinți și copii…și să ne liniștim citind. Da, cititul este relaxant și reduce stresul. 

 Pentru că cititul este cea mai simplă formă să ai contact cu mintea unor oameni 

geniali. 

 Doar citind cărți putem să știm cum au gândit oamenii geniali despre care auzim 

atâtea, din orice domeniu. 

Pe Ema au atras-o de exemplu biografiile cu viețile lui Walt Disney și Albert 

Einstein, scrise pe înțelesul copiilor. 

 Pentru că cititul poate să fie cool. 

 Orice copil știe să se joace pe telefon. Orice adult poate să se uite la TV și să-și 

dea cu părerea despre știri, fotbal, politică. Dar nimeni nu poate să poarte o 

conversație despre o carte, decât dacă a citit-o. Cititul poate să facă diferența și 

să te salveze când poate nici nu-ți imaginezi. La un concurs, la un interviu de 

angajare etc. 

 Pentru că cititul crează contextul perfect pentru anumite discuții de viață. 

 Pornind de la situații și personaje din cărți am ajuns la lecții de istorie, la 

experimente de chimie sau discuții legate de bullying și alte fenomene întâlnite 

în viața reală. 

 Pentru că cititul te face mai inteligent. 

 S-a demonstrat cu studii și cercetări asta. O să revin cu linkuri exacte. 

Mai mult chiar, îți antrenează abilitatea de a citi mai rapid în fiecare zi și îți 

dezvoltă creativitatea, limbajul, puterea de concentrare. 

 Pentru că cititul este printre cele mai ieftine căi de distracție. 
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Cărțile costă între 10 și 50 de lei și le ai pe viață. Ba chiar se moștenesc de la generație 

la generație și nu se demodează. Abonamentele la biblioteci costă și mai puțin și îți oferă acces 

la mii de volume. Ba chiar există și biblioteci publice sau școlare, gratuite. 

Lista ar putea continua mult și bine. Ideea este aceeași. 

Sunt 1000  de argumente pentru care ar trebui să ne încurajăm copiii să citească. Mai mult, eu 

cred în puterea exemplului. Noi avem mult momente în care citim în tandem…fiecare din cartea 

lui. 

                             

 

 

 

Combaterea abandonului școlar 

Autor: Câdu Coca Maricela 

Școala: Gimanzială Nr.1 Brăhășești 

 

A fi profesor eficient presupune stabilirea unei relații pozitive cu elevii, construită pe 

încredere reciprocă, cooperare, empatie și interes educațional. Presupune acordarea de sprijin 

pentru porblemele cu care se confruntă elevii. Penru numeroși elevi, abandonul școlar poate 

reprezenta o foarte mare problemă deoarece aceasta poate crea premisele eșecului educațional 

și în viață. Profesorii au un rol extrem de important în motivarea și încurajarea elevilor în a 

rămâne în sistemul educației formale, în acord cu particularitățile lor. 

Și școala noastră ca și alte școli de altfel, în ultimii ani se confruntă cu această problemă 

gravă „absenteismul” care duce apoi la abandonul școlar și eșecul școlar.  

Elevii pe parcursul anului școlar acumulează un număr mare de absențe ce duce la 

imposibilitatea încheierii situației școlare, a promovării, care atrag după ele repetenția și apoi 

abandonul școlar. 

Am încercat prin diferite activități să-i atragem cât mai mult către școală prin întâlnirele 

cu părinții, prin asigurarea transportului de acasă spre școală și invers, dotarea claselor cu 

mobilier nou, material didactic, spectacole, concursuri, ore de inițiere în folosirea 

calculatorului, tablete oferite de școală, consilierea părinților, vizite, excursii și altele. 
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Riscul părăsirii școlii crește și în cazul copiilor ai căror părinți, cu nivel redus de 

educație, nu pot să-i sprijine pe elevi în efectuarea temelor. Programul de tip „Școală după 

școală” și „Educația remedială” în școala noastră are ca scop prevenirea abandonului școlar. 

Prin acest program elevii sunt sprijiniți la efectuarea temelor de cadre didactice 

specializate, beneficiază de pregătire suplimentară la materiile care întâmpină dificultăți și sunt 

încurajați să participe la activități de timp liber care urmărec dezvoltarea abilităților de viață 

independentă. 

Problemele financiare determină mulți părinți să ia calea străinătății în încercarea de a 

oferi copiilor lor un viitor mai bun. De multe ori cei mici rămân în grija bunicilor sau alte rude 

care nu pot suplini absența părinților. 

Asigurarea unui mediu școlar și dezvoltarea de măsuri de sprijin în funcție de nevoile 

specifice sunt esențiale pentru a asigura menținerea în școală a copiilor, iar pe termen mediu și 

lung accesul la un nivel de educație superior și pe piața muncii, contribuind la reușita integrării 

lor profesionale și sociale și la combaterea riscului de sărăcie. 

Abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea 

frecventării școlii, părăsirea definitivă a sistemului educațional indiferent de nivelul la care s-a 

ajuns, înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea 

încheierii actului sau ciclului de studii început. Educabilii care abandonează școala sunt cei care 

din cauza dificultăților de comportament, de natură economică, materială, socio-emoțională se 

remarcă printr-un absenteism accentuat.  

Efectele abandonului școlar sunt dramatice și cu un impact negativ major și profund 

asupra economiei unei țări, dar și asupra unei societăți în general, ca atare acest fenomen trebuie 

atent abordat și controlat, prin identificarea corectă și realistă a cauzelor care îl determină, prin 

identificarea și implementarea unor măsuri și programe eficiente de prevenire și combatere a 

acestei probleme grave cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc actual. O 

adevărată educație se fundamentează în familie, apoi ea continuă în cadrul organizat al 

sistemului de învățământ prin intermediul cadrelor didactice. 

In primul rând, educația se concretizează și se realizează prin puterea exemplului, prin 

modele educaționale autentice și de valoare. Competența pedagogică a cadrului didactic 

determină eficiența procesului educativ pe care acesta îl desfășoară în parteneriat cu educabilul, 

în vederea formării complete și complexe a personalității acestuia. Astfel, procesul instructiv-

educativ devine un mijloc de prevenire și eradicare a fenomenului grav și tot mai prezent în 

învățământul românesc, al abandonului școlar. 
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O societate modernă își propune ca ideal educațional dezvoltarea potențialului fiecăruia, 

având nevoie de cetățeni bine formați și eficienți. Rezultă astfel de aici misiunea școlii, aceea 

de a asigura în condiții optime un proces instructiv-educativ de calitate, creativ, interactiv, 

centrat pe educabil, pe formarea acestuia. A asigura calitatea educației înseamnă a avea 

capacitatea de a oferi porgrame de educație, în conformitate cu standardele politicilor 

educaționale naționale și europene. Aceasta presupune o bună planificare și realizarea efectivă 

a rezultatelor așteptate ale învățării, monitorizarea, autoevaluarea și evaluarea rezultatelor și 

îmbunătățirea lor permanentă. Un rol important în conceperea unei strategii didactice eficiente 

îl are selectarea și utilizarea acelor mijloace de învățământ care contribuie eficient la atingerea 

obiectivelor stabilite, care stimulează educabilii și îi implică activ în procesul lor de formare și 

informare. Frecvența utilizării mijloacelor de învățământ, selecția acestora trebuie stabilită doar 

din perspectiva eficienței și relevanței pe care o au în contextul de învățare proiectat, planificat 

și transpus în acțiune de cadrul didactic. 

Oferta educațională cuprinde pe lângă viziunea și misiunea unității de învățământ, care 

trebuie sa aibă în vedere binele educabililor și să antreneze toți factorii educaționali: familia, 

școala, comunitatea – si resursele materiale moderne, personal didactic de calitate, calificat și 

specializat, o paletă largă variată de opționale și multe activități extracurriculare care să tindă 

către realizarea idealului educațional. 

O instituție de învățământ trebuie să aibă în vedere și derularea de proiecte și programe 

educaționale care să contribuie la prevenirea abandonului școlar. 

În efortul actual de modernizare a învățământului românesc un loc central îl ocupă proiectarea, 

organizarea, planificarea și desfășurarea unui sistem de activtăți care să asigure creșterea 

calitativă a demersului didactic. În contextul noului curriculum, conceptul central al proiectării 

didactice este demersul didactic personalizat. Astfel, abandonul școlar este realitate socială 

complexă având o multitudine de cauze și avand nevoie în consecință de răspunsuri 

diversificate. 

Am ales să abordez această problemă prin intermediul activtăților interdisciplinare și 

transversale integrate în programa școlară, prin activități extrașcolare ce trebuie promovate și 

aplicate consecvent, pentru a evita abandonul școlar. 

Elevii noștri sunt nevoiți zi de zi să facă față provocărilor, iar în încercările lor de a 

rezolva problemele din lumea minunată și simplă a copilăriei trebuie să-și găsească locul și 

manifestarea activă în cadrul școlii și comunității responsabile și responsabilizate. 
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Învățându-l pe copil de la o vârstă fragedă să prindă drag de tot ceea ce înseamnă 

generozitate, voluntariat, noblețe sufletească ne asigurăm un viitor frumos bazat pe respect și 

încredere între membrii unei societăți. 

A fi profesor presupune asumarea unei responsabilități deosebit de mari, presupune de 

asemeni transmiterea eficientă de informații în domeniul de specialitate al acestuia destinate 

elevilor săi. 

Activitățile pe care le putem face pentru a preveni și combate abandonul școlar trebuie 

susținute mai întâi de instituțiile statului, ajutorul social – fiind principalul factor pentru 

combaterea sărăciei. Lipsa de educație și sărăcia se găsește cel mai mult la elevii de etnie rromă. 

Aceștia sunt cei mai afectați. Societatea în primul rând trebuie să ofere mai multe șanse pentru 

acești copii condamnați la neștiință și la sărăcie. Abandonul școlar reprezintă forma extremă a 

absenteismului. 

Elevii sunt diferiți, capacitățile lor sunt diferite, dar fiecare în școală poate avea un loc, 

un rol și o valoare. Elevul fie că este integrat într-un sistem de învățământ preprimar, primar, 

gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenție cum evoluează, cum 

se menține în sistemul educativ facându-l cât mai eficient prin intervenții atât din partea 

părinților, cadrelor didactice cât și a comunității din care provine copilul pentru o mai mare 

siguranță în prevenirea abandonului școlar. 

Educația pentru toți este o nevoie a epocii noastre. 

De asemeni rata celor care abandonează școala o reprezintă și elevii care au părinți 

plecați în străinătate. Principalele cauze ale absenteismului și abandonului școlar ar fi: lipsa 

implicării din partea părinților, a colaborării cu cadrele didactice, situația economică precară a 

multor familii, numărul mare de copii, mediul în care trăiesc aceștia, lipsa condițiilor normale 

de trai și de studiu, alimentația insuficientă, nesupravegherea copiilor rămași în grija rudelor. 

Pentru prevenirea abandonului școlar ar trebui: mai multă implicare din partea 

mediatorilor școlari, stimularea copiilor cu rezultate bune la învățătură, consilierea părinților, 

elevilor, organizarea de întâlniri între elevi, părinți, absolvenți, cadre didactice mai dese cu 

prezentarea de modele de reușită în profesie, valorizarea elevilor prin diferite activități, 

activități extrașcolare, diferite parteneriate între școala – familie – comunitatea locală pentru 

implicare, sponsorizare, colaborare, etc, pentru reintegrarea școlară a copiilor trebuie să existe 

echipe comunitare, iar mediatorul școlar trebuie să lucreze în echipă cu personalul școlii și 

reprezentanții comunității. 
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PLANUL DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 

 

Prof. Psihopedagog CRIȘAN ELENA 

Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu”, Tecuci 

 

 

 1. Definitie  

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului reglementeaza 

cadrul legal privind respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului. Prezenta lege 

subliniaza ca orice reglementari adoptate in domeniul respectarii si promovarii drepturilor 

copilului, precum si orice act juridic emis sau incheiat in acest domeniu se subordoneaza cu 

prioritate principiului interesului superior al copilului. Principiul interesului superior al 

copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, intreprinse de 

autoritatile publice si de organismele private autorizate, precum si in cauzele solutionate de 

instantele judecatoresti. In acest sens se fac urmatoarele precizari : 

     Planul individualizat de protectie este documentul prin care se realizeaza 

planificarea serviciilor, prestatiilor si a masurilor de protectie speciala a copilului, 

pe baza evaluarii psihosociale a acestuia si a familiei sale, in vederea integrarii 

copilului care a fost separat de familia sa intr-un mediu familial stabil permanent, 

in cel mai scurt timp posibil. 

     Planul de servicii este documentul prin care se realizeaza planificarea acordarii 

serviciilor si a prestatiilor, pe baza evaluarii psihosociale a copilului si a familiei, 

in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa. 
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     Programul de interventie personalizat este un instrument de planificare si 

coordonare, este o parte componenta a planului de servicii. Programul de 

interventie personalizat este un instrument de lucru permanent, pentru unul sau mai 

multi membri ai echipei interdisciplinare care isi coordoneaza interventiile in 

directia realizarii scopurilor stabilite in planul de servicii pentru copilul si familia 

sa. 

 

 

 2.  Caracteristicile Planului Personalizat de Interventie 

 

 Programul de interventie personalizat (P.I.P.), este o tehnica de planificare si 

coordonare, ca si planul de servicii personalizat (P.S.P.). Amandoua fac ca individul sa aiba o 

viziune cat mai completa a nevoilor sale; asigura continuitatea, complementaritatea si calitatea 

serviciilor, ca raspuns la diversele cerinte. P.I.P. constituie o parte a P.S.P., el este o tehnica de 

lucru permanenta pentru unul sau mai multi membrii ai echipei, care isi coordoneaza 

interventiile in directia realizarii scopurilor stabilite in P.S.P., pentru persoana respectiva. 

 Programul de interventie trebuie sa specifice: 

 

  1. Directive realizate 

  2. Mijloacele utilizate pentru a atinge obiectivele (metode psihologice si terapii 

educationale integrate, aplicate pe un singur individ) 

                        3. Durata interventiilor 

  4. Evaluare la finalul P.I.P. 

 

 Programul de interventie personalizat si planul serviciilor personalizat sunt doua tehnici 

diferite, ele avand functii diferite. Planul serviciilor fixeaza obiectivele generale si stabileste 

prioritatile pentru a raspunde necesitatilor globale ale individului, iar programul de interventie 

precizeaza modalitatile de interventie, prin care se ating scopurile vizate. Deoarece planul 

serviciilor vizeaza satisfacerea ansamblului cerintelor individului, campul sau de aplicare este 

foarte larg. Campul de aplicare a programului de interventie se limiteaza la un singur scop de 

dezvoltare si invatare a acestuia. Planurile serviciilor se desfasoara un timp mai indelungat, fata 

de programele de interventie care constituie doar o etapa sau o parte a intregului. Pentru a 

elabora un plan de servicii ce inglobeaza mai multe domenii, trebuie constituita o echipa 

interdisciplinara in timp ce pentru realizarea unui program de interventie este necesara o echipa 
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restransa. Ea se compune doar din persoane calificate. De exemplu, logopezii vor stabili un 

program de interventie in domeniul lor de activitate. Acolo unde se incheie planul serviciilor, 

prinde viata programul  de interventie. 

 

 3. Elementele componente ale Planurilor Personalizate de Interventie 

Programul de interventie personalizat se compune din mai multe elemente: 

   obiectivele invatarii; 

   strategiile de interventie si de invatare pentru fiecare dintre obiectivele utilizate; 

   un mecanism continuu de revizuire a programului de interventie si de luare a deciziilor ce 

privesc continuarea programului. 

              Prima etapa a unui program de interventie personalizat consta in elaborarea 

obiectivelor invatarii, care sunt mai specifice si mai precise decat scopurile. Fiecare actiune 

face obiectul enuntului unui obiectiv. Un enunt al obiectivului invatarii contine descrierea 

comportamentului reprezentativ al achizitiei vizate, descrierea conditiilor de realizare a 

comportamentului, pragul minim de reusita pe scara achizitiilor. 

Program personalizat de interventie 

Obiective 

generale 
Obiective operationale de invatare Strategie 

 Precizeaza comportamentele asteptate 

din partea copilului la sfarsitul 

perioadei de interventie. 

Stabileste actiunile si mijloacele pentru 

a atinge obiectivele, cine raspunde de 

aceasta si modalitatile de realizare. 

Utilitatea celor doua instrumente prezentate este reliefata de urmatoarele aspecte: 

     coordoneaza eforturile serviciilor sociale, serviciilor medicale si paramedicale, 

educationale intr-un cadru unitar; 

     permite o evaluare exacta a progreselor copiilor cu nevoi speciale si reevaluarea 

periodica a obiectivelor generale si specifice propuse; 

     constituie instrumente valoroase de lucru pentru cadrele didactice din scolile speciale 

sau scolile obisnuite in care sunt integrati copiii cu nevoi speciale; 

     permit o abordare complementara a procesului instructiv-educativ alaturi de programele 

scolare existente si adaptarile lor; 

     permit pregatirea copiilor cu nevoi speciale pentru integrarea intr-o scoala obisnuita sub 

diferite forme; 
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     asigura copiilor cu nevoi speciale integrati in scoala obisnuita o imagine reala a 

demersurilor intreprinse, a eficacitatii acestora, precum si selectarea obiectivelor realiste 

ale viitoarelor interventii sau ale procesului instructiv-educativ. 

 

Programul Personalizat de Interventie este un instrument de planificare a activitatii 

educative pe o perioada de 6 luni. Este elaborat pe baza evaluarilor realizate asupra copilului; 

acesta este structurat pe patru coloane, de obicei, care cuprind realitatile copilului, obiectivele 

formative, actiunile educative si constatarile periodice si finale. 

Realitatile copilului se cunosc prin studierea lui psihopedagogica consemnate in fisele 

specifice de evaluare, si pot fi numeroase. In P.P.I. se trec doar acele aspecte care vor face 

obiectul actiunii pedagogice, psihopedagogice si perioada pentru care se elaboreaza acest 

proiect. Un asemenea procedeu presupune o ierarhizare a realitatilor copilului din care vor fi 

retinute pentru P.P.I. acele realitati care necesita cea mai mare atentie si urgenta pedagogica 

pentru interventie.  

Cateva dintre realitatile copilului ar putea fi: motricitate si manualitate, dificultati 

senzoriale, procese cognitive, afectivitate, traume afective, trebuinte specifice, atitudinea fata 

de scoala/centru, comunicarea interpersonala, autonomia personala, vointa, aptitudini, interese, 

comportament, relatia cu familia, randamentul la ora, activitati, motivatia activitatilor. Alte 

realitati: nervozitate excesiva, comportament disimulat, violenta, agresivitate, comportament 

revendicativ etc. 

Cateva realitati care pot aparea in relatia cu familia: indiferenta in relatia cu unul dintre 

parinti, conflicte cu un alt parinte, preocuparea excesiva fata de unul dintre parinti etc (Lascus, 

2000). 

Intr-o a doua coloana se consemneaza obiectivele pedagogice care se impun sa fie atinse 

pornindu-se de la realitatile copilului, iar in coloana a treia, activitatile, mijloacele, metodele si 

actiunile terapeutice prin care se va urmari atingerea obiectivelor propuse in coloana a doua. 

 Exemplu: 

Realitatile copilului Obiective pedagogice 
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       Copilul este 

izolat in grupa, nu 

are prieteni, nu 

participa la jocurile 

colective. 

 Diminuarea izolarii copilului pana  la inlaturarea ei. 

Activitati: 

- identificarea cauzelor;  

- identificarea copiilor de care s-ar putea apropia mai usor; 

- desfasurarea de jocuri colective in care copilul izolat va fi pus in relatie 

directa  si apropiata cu cei de care se poate apropia. Constientizarea la copil 

a capacitatilor de interrelationare, de comunicare si colaborare cu alti  copii. 

 

 In ultima coloana educatorul isi va consemna constatarile si observatiile atat pe 

parcursul perioadei de desfasurare a programului pedagogic, cat si in finalul acestuia astfel ca, 

daca va fi necesara continuarea sau reluarea acestui obiectiv educativ sa existe posibilitatea de 

a revedea ce s-a realizat in perioada data a P.P.I.. 

 Dupa incheierea perioadei preconizate pentru P.P.I.,  pe baza insemnarilor din ultima 

coloana si a realitatilor copilului la data respectiva se procedeaza la elaborarea unui nou P.P.I.. 

 P.P.I.-ul valorifica informatia acumulata despre copil si devine astfel principalul 

instrument  de planificare a muncii de interventie pentru personalul educativ specializat. 

 Planurile de interventie, in serviciile educative, trebuie sa indice pentru copil/elev, in 

functie de obiectivele fixate urmatoarele: 

1)     nivelul de integrare dorit/urmarit; 

2)     adaptarile necesare la ritmul invatarii; 

3)    respectarea principiilor pedagogice; 

4)    seviciile complementare si personalul solicitat; 

5)     echipamentele specializate necesare; 

6)     resursele financiare necesare pentru mijloace, transport etc. 

 Ecaterina A. Vrasmas (2004, pag. 176-177) identifica urmatoarele componente intr-un 

plan de interventie educationala in rezolvarea dificultatilor de invatare:  

       informatii initiale despre copil si problemele care constituie cerintele educative 

speciale la acel moment (acestea sunt culese prin: teste psihologice, probe scolare, observatii, 

discutii, anchete sociale, studiul produselor activitatii, analiza rezultatelor scolare etc.); 

       evaluarea problemelor (sub forma enumerarii lor sau formularii unui diagnostic 

prescriptiv); 

       anticiparea unor rezultate (prin prognosticul initial si prin descrierea momentelor 

cheie ale interventiei); 

       consemnarea unei/unor examinari initiale, a unor examinari periodice si a unei 

examinari finale; 

       descrierea metodelor de interventie si a mijloacelor folosite; 
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       pasii interventiei (etapele sau treptele interventiei) adoptati tipului de probleme 

intalnite si individualizati; 

       inregistrarea progreselor; 

       consemnarea rezultatelor interventiei si observari periodice; 

       formele de sprijin alese prin parteneriatul cu specialistii, familia, scoala etc.; 

       acceptul parintilor si o forma de responsabilizare comuna a acestora cu 

profesionalistii implicati.  

 

 4. Functiile Planurilor Personalizate de Interventie 

Planul de interventie educativa are mai multe functii: 

 a) planificare educativa (planul ajuta la fixarea obiectivelor si prevederii interventiilor 

si resurselor necesare; el permite stabilirea unui calendar al realizarii obiectivelor si la 

ordonarea prioritatilor - planul stabileste etapele necesare, fragmentand pasii de interventie) 

● cine - elevul care face invatarile; 

● ce - invatarile necesare; 

● cine inca - intervenantul (care este: logopedul/consilierul care se ocupa de 

dificultatile de invatare/un profesor de sprijin); 

● cum - prin ce mijloace si cu ce resurse; 

● care loc - mediul educativ necesar; 

● cand - calendarul si etapele necesare; 

 b) comunicarea (se realizeaza ca obiectiv si ca mijloc: copilul trebuie sa-si exprime 

perceptiile asupra situatiei si elementele pe care el ar dori sa le modifice; cei care alcatuiesc 

planul comunica asupra nevoilor copilului si modurilor optime de a le satisface); 

 c) participarea, concentrarea si coordonarea (se favorizeaza impartirea 

responsabilitatilor si determinarea rolurilor fiecarui participant); 

 d) retroactiunea (urmarirea progreselor elevului si revizuirea planului: schimbari, 

reorientari). 

Cel mai bun plan de interventie este cel care se potriveste copilului/ cerintelor/ nevoilor 

sale. 

             5. Modelul American – I.E.P. (Individualized Education Plan) 
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 Potrivit lui Bailey (1994), un Plan Individualizat de Educatie este “un document care 

descrie abilitǎtile copilului si mentioneazǎ obiectivele pentru servicii, precum si strategiile 

pentru atingerea acestor obiective” (pag. 29). Acest document formal scris este necesar pentru 

primirea serviciilor de educatie specialǎ si servicii conexe.  

Wolery (1994) descrie informatiile care se cer pentru un I.E.P.: 

 O declaratie a nivelului de invǎtare actual al copilului, inclusiv al achizitiilor scolare, abilitǎti 

de adaptarea sociala, prevocationale si profesionale, cat si competente psihomotorii si de auto-ajutorare. 

 O declaratie a obiectivelor anuale care sǎ descrie performanta educationalǎ ce urmeaza a fi 

realizate pana la sfarsitul anului scolar in cadrul programului de educatie individualizat. 

 O declaratie a obiectivelor de instruire pe termen scurt, care trebuie sa fie pasi intermediari 

masurabili intre nivelul actual de performanta educationala si obiectivele anuale.  

 O declaratie privind serviciile educationale specifice necesare copilului (determinate de 

disponibilitatea serviciilor), incluzand si o descriere a:  

o Tuturor serviciilor de educatie specialǎ si de servicii conexe care sunt necesare pentru 

a satisface nevoile unice ale copilului, inclusiv tipul de program de educatie fizica, in 

care copilul va participa, si  

o Materialele care sunt necesare.  

 Data la care aceste servicii vor incepe si durata acestora.  

 O descriere a frecventei copilului in participarea la programele de educatie din clasele de masǎ.  

 O justificare a tipului de plasare educationalǎ pe care o va avea copilul.  

 O lista a persoanelor care sunt responsabile pentru punerea in aplicare a programului de 

educatie individualizat.  

 Criterii obiective, procedurile de evaluare, precum si monitorizǎri, cel putin  anuale, pentru a 

determina dacǎ obiectivele instructive pe termen scurt sunt atinse.(Federal Register, 41[252], p. 5692) 

        Bruder (1994) pune accentul pe faptul cǎ I.E.P.-ul este parte a unui efort de colaborare 

intre membrii echipei de interventie: 'Planul Individualizat de Educatie (I.E.P.) necesita o 

colaborare a echipei de interventie pentru ambele servicii de planificare si de implementare. 

Membrii echipei pot varia in functie de nevoile copilului, dar familia este intotdeauna o parte 

din echipǎ.” (pag. 54) 

Cine are nevoie de un I.E.P.? 

 Un copil care are dificultǎti de invǎtare si de functionare, si a fost identificat ca si un elev cu 

nevoi speciale este un candidat ideal pentru un I.E.P.. Copiii care au probleme la scoalǎ pot beneficia de 

servicii de suport, care sa le permitǎ predarea intr-un mod special/diferentiat, pentru probleme cum ar 

fi: 
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 Dificultǎti de invǎtare 

 ADHD 

 Tulburǎri emotionale 

 Retard mental 

 Autism  

 Deficiente auditive  

 Deficiente vizuale 

 Tulburǎri ale limbajului   

 Intarzieri in dezvoltare 

           In cele mai multe cazuri, serviciile si obiectivele prezentate intr-un I.E.P. pot fi oferite in mediul 

scolar. Acest lucru poate fi realizat in clasǎ (de exemplu, un profesor de lecturǎ poate ajuta un grup mic 

de copii care au nevoie de asistentǎ suplimentarǎ, in timp ce ceilalti copii din clasǎ lucreazǎ sau citesc 

cu profesorul de la clasǎ) sau intr-o camerǎ specialǎ de resurse.  

          Obiectivul IDEA este de a asigura pentru fiecare copil un mediu cat mai putin restrictiv posibil,  

astfel incat copiii cu dizabilitǎti sa fie ajutati sǎ se integreze in scoalǎ si clasa de masǎ.  

Procesul de identificare si evaluare a unui copil cu dizabilitǎti 

 Procesul de identificare incepe atunci cand un profesor, pǎrinte sau medic este ingrijorat de 

faptul ca un copil poate avea probleme in clasǎ. Profesorul este cel care notificǎ consilierul scolar sau 

psihologul. Primul pas este de a aduna date specifice cu privire la progresele inregistrate sau progresele 

academice ale copilului. Acest lucru poate fi facut prin: 

 O sedintǎ cu pǎrintii 

 O sedintǎ cu copilul 

 Observarea copilului 

 Analizarea performantelor copilului (atentie, comportament, indeplinirea sarcinilor de lucru, 

teste, temele pentru acasǎ etc) 

 Aceste informatii ajutǎ cadrele didactice in folosirea unor strategii specifice de predare, astfel 

incat copilul sǎ inregistreze succese. Dacǎ aceste strategii diferentiate nu functioneazǎ, atunci copilul 

este testat pentru a verifica dacǎ are dificultǎti de invǎtare sau o altǎ dizabilitate care l-ar califica pentru 

servicii speciale.  

 Pentru a determina eligibilitatea, o echipa multidisciplinara de profesionisti va include o 

evaluare a copilului, pe baza observatiilor lor, a performantelor copilului la testele standardizate, precum 

si performantele la sarcinile de lucru, cum ar fi teste, chestionare, si teme pentru acasa.   
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Echipa de evaluare este formatǎ din: 

 psiholog 

 terapeut fizic 

 terapeut ocupational 

 logoped 

 psihopedagog 

 profesor pentru copiii cu deficiente vizuale si/sau auditive 

 alti specialisti, in functie de nevoile copilului  

 Pǎrintele poate decide dacǎ doreste evaluarea copilului de cǎtre psiholog si ceilalti membrii ai 

echipei interdisciplinare. Dupǎ ce membrii echipei finalizeazǎ evaluǎrile individuale, se va oferi un 

raport de evaluare pǎrintelui, raport ce reuneste concluziile, competentele si sprijinul de care va avea 

nevoie copilul in momentul in care se doreste elaborarea unui I.E.P. 

 I.E.P.-ul se elaboreazǎ in cadrul unei sedinte la care participǎ echipa interdisciplinarǎ si pǎrintii. 

In cadrul intalnirii, echipa poate discuta despre nevoile de educatie a copilului, serviciile si 

terapiile suplimentare de interventie, frecventa in mediul scolar de masǎ, testele standardizate folosite 

pentru absolvire etc. I.E.P.-ul este revizuit anual, insǎ uneori poate fi revizuit daca copilul a atins 

obiectivele pe termen scurt propuse la inceputul anului scolar. 

 

 

 

 

 

 

LEGEA  FIINŢEI  UMANE 

                         GHID DE COMPORTARE ÎN CLASĂ A PROFESORULUI 

                                                     Prof. înv.primar Nicolescu Diaconu Gina 

Școala Gimnazială ”Elena Doamna”, Tecuci 

 

ŢINE MINTE CĂ: 

 Un om care este deseori criticat, învaţă să-i condamne pe ceilalţi 

 Un om care este lovit, învaţă să lupte 

 Un om care este umilit, devine timid 
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 Un om care este ironizat, dobândeşte un simţ etic negativ. 

 

DAR CĂ: 

 Un om care este încurajat, dobândeşte încredere în sine 

 Un om care este tratat cu toleranţă, învaţă să devină răbdător 

 Un om care este tratat cu onestitate, învaţă să fie onest 

 Un om care este tratat cu prietenie, învaţă să devină prietenos 

 Un om căruia i se acordă încredere, învaţă să aibă încredere în oameni 

 Un om care este lăudat, învaţă să-i aprecieze pe alţii 

 Un om care este iubit şi  tratat cu afecţiune, învaţă să iubească oamenii. 

 

Probleme utile pentru educaţie, dezbătute la Kursus Benys în Danemarca 1996 

 

GHID DE COMPORTARE ÎN CLASĂ A PROFESORULUI 

 

DA NU 

1. La începutul anului şcolar cunoasteţi-vă 

clasele cât mai detaliat: 

- stilurile de învăţare şi tipul de inteligenţă 

predominantă pentru fiecare elev, 

descoperite prin teste specifice 

- nivel de cunoştinţe şi lacune mai 

importante, prin teste docimologice 

- elevi lideri formali şi mai ales informali 

- elevi pozitivi şi negativi. 

 

2. Pentru fiecare disciplină pe care o predaţi 

sunt necesare următoarele materiale: 

- Standarde de Pregătire Profesională 

- Curriculum în vigoare 

- Metodica de predare a disciplinei/ 

modulului 

- Planificarea calendaristică anuală şi 

proiectarea unităţii de învăţare 

 

3. Pentru fiecare lecţie să întocmiţi un plan 

de lecţie sau un proiect de tehnologie 

didactică 

Nu intraţi în clasă bazându-vă pe inspiraţia de 

moment, mai ales în primul an de muncă la 

catedră 

4. Când pregătiţi proiectul de lecţie primele 

itemuri pe care le respectaţi sunt 

următoarele: 
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- Competenţele specifice şi implicit 

problemele de evaluare ( etalonul de 

referinţă, norma minimă acceptată, scara de 

notare) 

- fondul de abilităţi şi deprinderi necesare 

elevului 

- resursele de instruire pentru fiecare stil de 

învăţare ( metode, forme, mijloace didactice) 

5. Pregătiţi-vă minuţios şi temeinic. 

Informaţi-vă privind chestiunile colaterale. 

Nu etalaţi toate cunoştinţele dvs. despre 

subiect. Riscaţi să: 

- supraîncărcaţi elevii 

- nu fiţi înţeleşi şi urmăriţi 

- nu vă încadraţi în timp.  

Nu vă îmbătaţi cu orgoliul că obiectul pe care 

îl predaţi este cel mai important. 

6. Rezolvaţi cu anticipaţie, acasă , 

problemele pe care le ve-ţi rezolva în clasă 

cu elevii, pentru a nu risca să vă blocaţi în 

clasă la o problemă dificilă. Rezolvaţi mai 

ales problemele care vor constitui teme 

pentru acasă ale elevilor (s-ar putea să vă 

ceară să le explicaţi sau ar putea fi enunţuri 

greşite sau rezultate false). 

 

7. Ţinuta vestimentară să fie cu gust , pe cât 

posibil, elegantă. La lecţiile finale abordaţi o 

ţinută festivă. 

Nu vă îmbrăcaţi stil „ cow-boy” sau 

„neglijent”. 

Nu etalaţi tonuri extravagante. 

8. Când predaţi, faceţi legătura cu lecţia 

precedentă printr-o frază şi/sau două, trei, 

întrebări/exerciţii. 

Scrieţi data şi titlul lecţiei pe tablă, titlul 

subliniaţi-l si nu-l ştergeţi până la sfârşitul 

orei.  

Planul lecţiei il expuneţi la început cu 

competenţele urmărite a fi atinse, sau îl 

constuiţi pe tablă pe parcurs. El va rşmâne pe 

tablă până la fixarea cunoştinţelor. 

Nu aruncaţi la întâmplare pe tablă „ un fel de 

titlu” şi câteva idei disparate. 

Nu uitaţi să puncftaţi obiectivele lecţiei ţi 

competenţele într-o formă accesibilă elevilor. 

9. Verbalizaţi tot ceea ce scrieţi! Nu scrieţi o literă sau o cifră pe tablă fără să 

o denumiţi cu voce tare, încercaţi să nu 

acoperiţi tabla în timp ce scrieţi.  

10. Când explicaţi staţi în picioare în faţa 

clasei sau lângă tablă. 

Nu vă plimbaţi în timpul explicaţiilor. 

Deoarece: 

- introduceţi timpi morţi 

- obligaţi elevul să se întoarcă pentru a 

vă urmări cu privirea. 

11. Când daţi elevilor ceva de lucru (metode 

active) plimbaţi-vă printre bănci pentru a-i 

supraveghea şi îndruma. ( Uitaţi-vă şi cum 

iau elevii notiţe , cu acest prilej). 

Nu vă găsiţi ocupaţie la catedră în timp ce 

elevii lucrează. 
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12.  Nu anunţaţi că veţi enunţa un număr de 

itemuri pentru că riscaţi ca pentru momrnt să 

nu vă amimtiţi unul din ei. 

13. Angajaţi toată clasa în dialogul cu dvs. Nu lucraţi exclusiv cu elevii buni. 

14. Când puneţi întrebări, formulaţi-le clar, 

fără echivoc; adresaţi o singură întrebare 

într-un enunţ, nu 2 sau 3; întâi lansaţi 

întrebarea, o lăsaţi să planeze 2-3 secunde şi 

apoi numiţi elevul care să răspundă. Daţi-le 

dreptul să tacă dacă nu ştiu sau să declare că 

nu ştiu. 

Nu numiţi întâi elevul pentru ca apoi sa—ă-i 

puneţi întrebarea deoarece clasa nu va mai 

participa la răspuns. Nu insistaţi ca elevul să 

spună ceva, indiferent ce, pentru că îl 

deprindeţi să mintă cu bună ştiinţă. 

15. Conduceţi clasa cu siguranţă calmă şi cu 

fermitate, nu cu aroganţă. 

Nu încercaţi să câştigaţi simpatia clasei prin 

bufonerie, dar nici nu vă plasaţi în extrema 

opusă: distanţă şi duritate. 

16. Rezolvaţi singuri conflictele cu clasa, 

altfel o scăpaţi de sub control. 

Nu apelaţi decât în cazuri limită la autoritatea 

externă (diriginte, părinţi, director). 

17. Întronaţi disciplina democratică prin 

propria dvs. disciplină şi prin disciplina 

muncii. 

Nu uitaţi că „volens-nolens” aveţi faţă de 

elevi o funcţie de model. 

18. Îngăduiţi o anumită marjă de libertate. Nu instautaţi un climat de teroare şi disciplină 

în sensul încremenirii.  

19. Întreţine+ţi o atmosferă tonică, presăraţi-

o cu 2,3 glume (nu ironii) ale dvs. sau 

accentuându-le pe ale elevilor. Râsul, 

relaxarea uneşte pe profesor şi elev, destinde 

(dar nu cu o clasă pe care nu o stapâniţi). 

Nu interziceţi o atmosferă relaxată de lucru, 

când ei lucreayă în grupe nu le interziceţi 

murmurul şi eventualele deplasări. 

20. Încercaţi să urmăriţi reacţiile elevilor şi 

să vă reglaţi comportamentul în funcţie de 

ele. Profesorul ideal este cel ce ştie să se 

transpună în locul elevului şi să transpună 

elevul în locul său. 

 

21. Respectaţi-i pe elevi şi trataţi-i ca pe 

oameni maturi. Respectaţi-le problemele şi 

necazurile. Respectaţi la fiecare adolescent 

valoarea sa umană, chiar dacă la disciplina 

dvs. nu străluceşte deloc. 

Nu uitaţi următoarele: 

- mulţi elevi ne pot fi superiori ca valoare 

umană 

- ascendentul nostru faţă de ei constă doar în 

vârstă, cunoştinţe şi statutul dvs. profesional 

- nu ridiculizaţi elevii, nu-i umiliţi, nu râdeţi 

de defectele lor fizice, de lipsa de talent. 

22. Primiţi cu receptivitate întrebările 

elevilor, încurajaţi-le capacitatea de a pune 

întrebări. 

Nu- sancţionaţi pentru eventualele lacune pe 

care le trădează prin întrebările lor. 

23. Daţi-le dreptul de a gândi altfel decât dvs. Nu pretindeţi exact aceeaşi formulare şi 

cuvinte folosite de dvs. 

24. Fiţi corecţi, drepţi, principiali. Fiţi 

consecvenţi cu dvs. înşivă.Odată o 

făgăduiala făcută elevilor, respectaţi-o chiar 

dacă nu vă mai convine. 

Nu-i nedreptăţiţi!  

Adolescentul acceptă pedeapsa dar respinge 

cu toate puterile sale nedreptatea. Nu aveţi 

dreptul să vă purtaţi în clasă ca nişte despozi, 

cu capricii originale şi imprevizibile. 
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25. Fiţi solidari cu colectivul didactic. Nu vă discreditaţi colegii sau conducerea 

şcolii în faţa elevilor, nu vă aliaţi cu ei 

împotriva altor profesori sau a directorului. 

26. Recurgeţi cât mai des la întăriri pozitive           

(confirmarea corectitudinii răspunsului, 

aprobarea, încurajarea, lauda, rtelaţia 

afectivă pozitivă, nota mare). 

Nu abuzaţi de controlul agresiv( sancţionarea, 

ridiculizarea, dojana, sarcasmul, criticile, 

pedepsele, nota rea). 

27.  Nu sancţionaţi prin notă rea la materia dvs. 

actele de indisciplină. 

28. Fiţi obiectivi în notare. Nu vă lăsaţi influenţaţi de „halo”. 

29. Aduceţi pe loc la cunoştinţa elevului nota 

pe care i-aţi pus-o. 

Nu fiţi enigmatic când puneţi nota în catalog. 

30.  Nu daţi afară din clasă elevul turbulent.   

Menţineţi-l în clasă şi instruiţi-l! 

 

 

 

 

 

CURCUBEUL DIN OCEAN 

prof.înv. primar Vizitiu Mariana 

Școala Gimnazială ”Ion Petrovici” Tecuci 

Argument: 

  Educația outdoor presupune că procesul de predare-învățare-formare să se petreacă în 

afara scolii, respectiv în natura și spatii culturale. Obiectivul unui asemenea tip de educație îl 

reprezintă plasarea în cadrul vieții cotidiene a elementelor pe care copiii le învață la scoală, 

dezvoltarea spiritului practic și a adaptării la situațiile concrete de viață, modalități de înțelegere 

a elementelor educaționale predate la clasa, a explicat Fedorca, precizând totodată că acest 

sistem s-a dovedit eficient în statele scandinave Suedia, Danemarca, Norvegia. 

În comparaţie cu metodele tradiţionale, această nouă metodă de şcolarizare, denumită şi 

“educaţie experienţială”, produce efecte educative mai puternice şi mai durabile, privind 

dobândirea capacităţii de stăpânire a unor situaţii complexe, de inovare, de conducere, de spirit 

de echipă şi de comunicare, dar şi pentru multe alte aspecte ale vieţii moderne. 

Educaţia outdoor oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale şi mentale care asigură 

bunăstarea societăţii. 

Metodele folosite sunt axate pe participarea activă 
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-metoda este un mijloc prin care sunt îndeplinite obiectivele unei activităţi - jocul este o metodă 

des folosită. 

-răspunde la întrebarea ”Cum?”. 

Activităţile de tip outdoor nu sunt activităţi de educaţiei formală ce au loc în afara sălii 

de clasă, ci activităţi de educaţie nonformală, menite să familiarizeze copiii cu natura şi să le 

formeze deprinderi şi priceperi de cunoaştere prin experienţă, bazându-se desigur pe cunoştiţele 

dobândite în activităţile de educaţie formală. 

Educația prin jocuri de colaborare urmărește: 

Creșterea încrederii în forțele proprii. 

Creșterea gradului de într-ajutorare din cadrul grupului. 

Creșterea nivelului de sprinteneală și coordonare neuro-musculară. 

Creșterea satisfacțiel pentru propriul corp și a bucuriei de a fi împreună cu ceilalți. 

Creșterea familiarizarii cu mediul natural. 

O învăţare holistică la această vârstă ( conf. OM nr. 3418/ 19.03.2013) are mai multe şanse să 

fie interesantă pentru elevi, fiind mai apropiată de universul lor de cunoaştere.. 

Competențe generale conform OM nr. 3418/19.03.2013: 

Scopul activității: 

     -Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţilor din 

mediul înconjurător; 

     -Diferenţierea acţiunilor de poluare/protejare a mediului în care trăim; 

     -Formarea unei atitudini pozitive despre mediul care ne înconjoară 

Dezvoltarea simţului şi abilităţilor practice, a gustului estetic şi a dragostei pentru muncă 

prin realizarea lucrării propuse. 

Competențe generale: 

Arte vizuale și abilități practice 

Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse. 

Discipline integrate: 

Ştiinţe ale naturii 

Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea 

unor instrumente şi proceduri adecvate. 

Competențe specifice: 

Arte vizuale și abilități practice 

2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici 

accesibile. 
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2.4. Transformarea unui material prin tehnici variate. 

 

            Obiective operaționale:  

O1 – să dovedească cunoaşterea noţiunilor teoretice despre mediul natural şi a elementelor 

componente ale acestuia ; 

O2 – să evidenţieze efectele negative ale intervenţiei omului în natură; 

O3 – să stabilească reguli de conduită ecologică ;  

O4- să combine materialele şi tehnicile învăţate în realizarea unei compoziţii; obiectivul se 

consideră realizat dacă toţi elevii combinǎ materialele şi tehnicile învăţate în realizarea unei 

compoziţii; 

O4 -să asambleze corect, prin lipire, elementele componente  în  vederea realizării produsului; 

obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii asamblezǎ corect, prin lipire, elementele 

componente  în  vederea realizării produsului. 

 

Resurse: 

Procedurale: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, investigația; 

Materiale: materiale din natură: frunze, fire de iarbă, pietricele, acuarele, paiete, peturi, 

foarfece, lipici. 

 

Forme de organizare : individual, frontal, activitate practicǎ, evaluarea de cǎtre toți colegii. 

 

WORKSHOP ETAPA DE INFORMARE A ELEVILOR  

 

Modalităţi de informare :  

 Transmiterea conţinuturilor învăţării (emiterea informaţiilor referitoare la mediu , 

curcubeu, materiale reciclabile, măsurile de protejare şi evitarea poluării ) 

 

Ce este un curcubeu? 

Cum se formează un curcubeu? 

Exemple de situații când folosim cuvântul curcubeu. 

De ce ”Curcubeul din ocean?”  

Ce știm despre animalele marine? Unde le putem vedea în realitate? 

20 de minute de lectură: ”Peștele curcubeu” 
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Ce sunt materialele reciclabile? Exemple? Ce alte obiecte utile putem realiza din aceste obiecte? 

Exemple. 

Reactualizarea informaţiilor despre poluarea mediului : Ce este poluarea ? Cum putem preveni 

poluarea mediului ? Care sunt măsurile de prevenire a poluării ? 

 

ETAPA APLICAȚIE PRACTICĂ ”CURCUBEUL DIN OCEAN” 

Elevii vor realiza un acvariu  

Sugestii pentru  procesul tehnologic: 

• Realizarea elementelor : animale marine din frunze, peturi, dopuri, doze de aluminiu. 

• Asamblarea elementelor  componente; 

• Adaugarea unor elemente care vin să completeze tabloul. 

Elevii vor colecta materialele necesare pentru a realiza un acvariu: frunze, fire de iarbă, 

pietricele, dopuri de la peturi, peturi, doze de aluminiu de la sucuri, poleiala de la dulciuri. 

Vor contura, îndoi, plia, decupa peturile dând formă de pești sau alte animale marine. 

Vor decora cu paiete, mărgele , pietricele, diverse alte lucruri găsite în natură.  

Toate elementele lucrate de elevi vor fi lipite pe o folie/plasă albastră. 

Elevii recunosc materialele, urmăresc explicaţiile, observă etapele pe care le vor 

respecta în realizarea produsului. 

Pe parcursul activităţii  se reiau unele explicaţii, se corectează unele greşeli pentru a 

evita însuşirea incorectă a depriderilor, se urmăreşte respectarea etapelor de lucru. 

 

INFORMAȚII 

Cine nu se bucură la vederea curcubeului? Acest arc colorat, parcă desenat de mâna unui 

copil pe cerul înseninat după o zi ploioasă, la capătul căruia credem că se ascund toate comorile 

lumii. 

Acest fascinant fenomen al naturii, curcubeul, este sâmburele multor mituri şi legende. 

Aproape că nu există cultură de pe glob care să nu aibă o poveste despre el, a inspirat poeţi, 

pictori şi muzicieni şi cu fiecare apariţie ne arată cât de minunată este natura care ne înconjoară. 

Faimoasele experimente ale lui Newton cu prismele de sticlă ce descompun lumina solară au 

demonstrat, pentru prima oară, în mod precis şi spectaculos totodată, relaţia care există între 

culoare şi lumină şi au lămurit deplin formarea curcubeului. 

De ce se formează curcubeul. Explicaţia fenomenului 
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Curcubeul este un fenomen optic care apare când lumina soarelui suferă fenomenele de 

refracţie, reflexie şi difuzie la întâlnirea cu picăturile de apă din atmosferă. Are aspectul unui 

imens arc multicolor desfăşurat pe cer. La contactul cu un strop mărunt de apă, lumina albă este 

descompusă în frecvenţe individuale corespunzătoare culorilor din spectrul vizibil, prin 

refracţie, la fel ca la intrarea într-o prismă optică. O parte din lumina din interiorul picăturii de 

apă este reflectată la contactul cu marginea opusă a stropului de apă, iar o alta se descompune 

încă o dată la momentul ieşirii din picătura de apă, amplificând separaţia culorilor. 

Separarea în frecvenţele individuale combinată cu existenţa unui număr mare de picături 

de apă expuse luminii solare creează un curcubeu de formă circulară. 

De ce se formează curcubeul. Cum se poate observa 

Pentru a fi martorii unui asemenea fenomen optic este nevoie să fie îndeplinite două 

condiţii. În primul rând este nevoie ca observatorul uman să fie poziţionat între Soare şi 

picăturile de apă. Stropii mărunţi de apă pot proveni fie de la ploaie, fie din aburul unei cascade 

sau chiar de la gura unui pulverizator al unui furtun de grădină. A doua condiţie este ca unghiul 

pe care Soarele, stropii de apă şi ochii observatorului îl formează să fie în intervalul 40 grade-

42 grade. De aceea fenomenul se produce în dimineţile sau după-amiezele însorite imediat după 

ploaie. Altfel, noi, oamenii de la nivelul solului, nu am avea poziţia corespunzătoare observării 

curcubeului. 

De ce se formează curcubeul. Culorile curcubeului 

Ordinea culorilor dintr-un curcubeu este de la lungimi de undă mici în arcul exterior la 

cele mari în arcul interior. Succesiunea culorilor de la exterior spre interior este următoarea: 

roşu, portocaliu (oranj), galben, verde, albastru, indigo, violet şi este memorată sub forma 

acronimului ROGVAIV. 

De ce se formează curcubeul. Curiozităţi despre curcubeu 

1. Curcubeul poate fi văzut doar atunci când staţi cu spatele la soare (iar picăturile de apă care 

refractă lumina soarelui se află în faţa dvs.). 

2. Centrul unui curcubeu este întotdeauna indicat de chiar umbra dumneavoastră (explicaţia 

este simplă şi derivă din prima afirmaţie). 

3. În zilele de vară, nu veţi vedea niciodată un curcubeu după ora 9.00 şi înainte de ora 16:00. 

Şi aceasta pentru că un curcubeu poate fi văzut doar dacă soarele se află pe bolta cerească la un 

unghi mai mic de 42 de grade faţă de privitor (altfel spus, ceva mai jos de “jumătatea cerului”). 

4. Fiecare persoană vede propriul curcubeu. Sau, dacă vreţi, chiar dacă stau una lângă alta, două 

persoane nu vor vedea niciodată acelaşi curcubeu. Şi aceasta nu numai pentru că fiecare dintre 
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noi percepem altfel culorile, ci şi pentru că fiecare persoană va vedea lumina refractată în alte 

picături de apă. 

5. Nu veţi putea niciodată ajunge la capătul curcubeului. Pentru că aşa cum aflăm încă din 

copilărie, curcubeul se îndepărtează pe măsură ce noi încercăm să ne apropiem de el. 

6. Curcubeul nu are forma unui arc de cerc: fiecare curcubeu are forma unui cerc întreg. Vedem 

arce de cerc pentru că suntem cu “piciorele pe pământ”, iar Pământul nu ne lasă să vedem 

întregul cerc. Din aer însă, lucrurile se schimbă. 

7. Cerul de deasupra curcubeului are întotdeauna o nuanţă mult mai închisă decât cerul din 

interiorul curcubeului. 

8. În condiţii de vizibilitate bună uneori se poate observa şi un curcubeu mai slab, concentric 

cu primul, ceva mai mare şi cu ordinea culorilor inversată. 

9. Există şi “curcubeu zâmbitor”. Acesta este un fenomen mult mai rar. Nu are nimic de-a face 

cu ploaia, razele solare lovindu-se de un strat subţire de cristale de gheaţă aflată la înălţime 

mare. 

10. Curcubeul apare şi noaptea atunci când plouă în partea orizontului opusă celei în care 

străluceşte luna. Curcubeiele lunare se formează în acelaşi mod ca şi curcubeul solar 

11. Curcubeul se formează nu numai pe norul care se transformă în ploaie sau pe fâşia de ploaie, 

dar şi pe apa ce curge în cascadă, în aruncătoarele artificiale de apă, sau în apa fântânilor 

arteziene. 

12. Pluralul de la curcubeu este curcubeie. 

 

De ce se formează curcubeul. Ce credeau unele popoare despre curcubeu 

Incaşii credeau despre curcubeu ca era un dar de la Zeul Soare. 

Arabii vedeau curcubeul ca pe o tapiţerie cerească ţesută de vântul ce bătea dinspre sud. 

Potrivit unei credinţe populare poloneze, îngerii lăsau aur la capetele curcubeului, dar numai 

un om gol puşcă îl putea găsi. 

O legendă kenyană spune că Dumnezeu a creat două curcubeie, unul bărbat şi celălalt 

femeie, ambele trebuind să lucreze împreună pentru a opri ploaia. 

În mitologia africană se crede despre curcubeu ca este un şarpe uriaş ce iese la păscut 

după ploaie, şi care va devora pe nefericitul pe care îl va întâlni în cale. 

Există un mit germanic în care curcubeul este vasul pe care Divinitatea l-a folosit atunci 

când a colorat penajul păsărilor. 

Indienii nord-americani credeau despre curcubeu că era Calea Sufletelor, interpretare pe 

care o întâlnim la multe alte popoare. 
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Pentru japonezi curcubeul este „podul plutitor al cerurilor”. 

Peștele-curcubeu e cel mai frumos pește din ocean și toți îl privesc cu admirație. "Vino 

și joacă-te cu noi", îi spun ceilalți pești. Dar Peștele-curcubeu trece lin și nepăsător pe lângă ei, 

mândru de solzii lui strălucitori. 

 

          

sursa: http://epochtimes-romania.com/news/magia-curcubeului-afla-cum-se-formeaza---

234167 

Povestea peștișorului  curcubeu 

În marele ocean trăia odată un pește curcubeu. Era cel mai frumos pește și era foarte 

mândru de asta. Solzii lui străluceau și aveau toate culorile curcubeului: roșu, albastru, verde, 

portocaliu, mov, galben. De aceea i se spunea peștele curcubeu. 

Peștele curcubeu este foarte mândru de solzii lui. Ceilalti pesti se învârteau în jurul lui și se 

minunau de cât de frumos este. 

Într-o zi peștișorul albastru s-a apropiat de el. 

– Bună, pe mine ma cheamă peștisorul albastru, pe tine cum te cheamă? 

– Pe mine ma cheamă peștișoru curcubeu. 

– Ce haine frumoase ai! Îmi dai și mie un solz din hăinuța ta că îți dau și eu unul din hăinuța 

mea? 

Îmi plac foarte mult culorile pe care le porți tu! Eu am doar o singură culoare și mi-aș dori să 

port și eu o amintire de la tine. 

– Cum să îmi stric eu frumusețe de haină! Nu pot! 

Peștele curcubeu s-a întors cu spatele și a dat sa plece. 

– Stai, nu pleca! Vrei sa fim prieteni și să ne jucăm împreuna? Uite îti ofer eu o amintire, un 

solz din hăinuta mea! 

– Cum să port eu un asemenea solz lipsit de culoare în haina mea strălucitoare? Tu nu vezi ca 

nu se potrivește? Pastrează-l ca nu am nevoie! Eu nu ma joc cu pești care au haine atât de 

ponosite și de lipsite de culoare. 

Peștisorul curcubeu i-a întors spatele și a plecat mândru să înoate în alta parte. 

Peștisorul albastru era foarte trist ca peștisorul curcubeu nu îi primise darul și nici nu dorise să 

se joace cu el. 

– Nu-i nimic, o să merg în altă parte să caut alți peștisori cu care să mă  joc și  pe care să mi-i 

fac prieteni. 
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Peștisorul albastru a mers la un grup de peștisori plați care înotau putin mai departe și i-a întrebat 

dacă doresc să se joace cu el. Peștisorii plați i-au povestit că ei au dorit să se joace cu pestișorul 

curcubeu dar ca el nu a acceptat deoarece nu-i place sa se joace cu pestisori care arată atât de 

ciudat. Ei l-au primit cu drag pe peștisorul albastru în jocul lor și au început sa se joace 

împreună. 

Pe zi ce trecea, peștisorul curcubeu se simtea din ce în ce mai trist. Nimeni nu mai venea să-l 

întrebe dacă vrea să se mai joace sau să împartă solzi. Ceilalți pești se jucau și înotau bucuroși 

cât era ziua de lungă. 

Într-o zi peștișorul curcubeu în timp ce plângea că este singur și că nu are nici un prieten 

întâlnește caracatița cea înțeleapă. Atunci i-a venit ideea că ar putea să ceară ajutorul caracatiței. 

– Doamna caracatiță sunt foarte trist și am nevoie de ajutor. Nu am nici un prieten și nici un 

pestișor nu mai dorește să se joace cu mine. 

Peștișorul curcubeu îi povestește ce s-a întâmplat cu câteva zile în urmă, cum a refuzat să 

împarta cu peștișorii din solzii lui strălucitori. 

– Dragă peștișorule, cheia prieteniei constă tocmai în acest lucru: să  împarți cu ceilalti din 

lucrurile tale și să accepți că ceilalți sunt diferiți față de tine iar diferența nu însemna că sunt 

mai răi sau mai buni ci că fiecare este frumos și bun în felul său. 

– Doriți să spuneți că dacă voi împarți cu ceilalti din solzii mei voi avea și eu prieteni? 

– Exact. Cum te simți când cineva împarte cu tine ceva de la el? 

– Sunt fericit. 

– La fel se simte si celălalt când tu îi oferi ceva de la tine. 

– Si acum hai sa găsim ceva frumos la ceilalti. Vezi tu, tu te-ai nascut cu solzii foarte frumoși 

și strălucitori. Alți pești chiar dacă nu au hăinuța atât de frumoasă ca a ta cu siguranță ca au alte 

lucruri care pot să îți placă la ei. Fiecare este frumos în felul lui. Pentru mama lor fiecare dintre 

ei este cel mai frumos. 

Hai să descoperi la prietenii tăi lucruri care îți plac: 

– Peștisorul albastru are ochii frumoși. 

– Super, spune caracatita! 

– Peștișorii plați au aripioarele puternice și grațioase în acelasi timp. 

– Acum hai să le spunem ce îți place la ei și să îti faci prieteni. 

Peștișorul curcubeu a plecat câtre grupul de peștișori care se jucau veseli puțin mai departe. A 

pus în aplicare toate sfaturile înțelepte pe care le primise de la caracatiță  și în plus le-a oferit 

peștișorilor câte un solz din frumoasa sa hainuță. Când a venit seara a plecat fericit acasă că și-

a făcut mulți prieteni. 



                                                                              153 
 

                               INTEGRAREA ELEVILOR CU CES 

                                                              PROF.ÎNV.PRIMAR : DRĂGAN LILIANA 

                                                         ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TOFLEA,JUD. GALAȚI 

 

Motto 

”Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, 

sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. 

Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care 

muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând minorităţilor lingvistice 

şi etnice…” – Declaraţia de la Salamanca, 1994 

 

                                             

 

Conceptul de integrare este destul de recent, specific secolului XX. Conform 

literaturii de specialitate ,unul dintre primele concepte cu impact asupra practicilor educaționale 

este cel de integrare școlară, care este definit ca „procesul de includere în școlile de masă sau 

în clasele obișnuite, la activitățile educative formale și nonformale, a copiilor considerați ca 

având cerințe educative speciale”(Gherguț, 2013, p. 323). 

Conceptul de integrare școlară evidențiază perspectiva în care elevul depune eforturi 

pentru a se adapta mediului școlar și societății astfel incluziunea devenit un subiect provocator 

pentru specialiștii în educație. Încă din 1990, UNESCO promova educația pentru toți, prin 

care se dorea transformarea mediul școlar într-unul care să corespundă real nevoilor tuturor 

elevilor, fără discriminări, prețuind diversitatea și acordând șanse egale tuturor. 

                                       Ce este integrarea ? 

 a educa acei copii cu cerinţe speciale în şcoli,obişnuite alături de ceilalţi copii normali; 

 a asigura servicii de specialitate (recuperare,terapie educaţională, consiliere 

şcolară,asistenţă medicală şi socială) în şcoala respectivă; 

 a acorda sprijin personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi 

aplicare a programelor de integrare; 

  a permite accesul efectiv al copiilor cu CES la programul şi resursele şcolii obişnuite; 

 a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală; 

 a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; 
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 a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor; 

 a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES; 

 a accepta schimbări radicale în organizarea şi dezv. activităţilor instructiv educative 

din școală. 

                                Conceptul de cerințe educative speciale 

Definirea sintagmei CES lansat în 1978 în Anglia și preluat apoi de celelalte țări, poate 

fi analizată ṣi din perspectiva sintagmei "copii cu nevoi speciale" față de educație (special 

needs), evitându-se în ultima vreme sintagma "persoană sau copii cu handicap". Persona cu 

nevoi speciale poate să fie o persoană cu anumite dizabilităṭi, mai mult sau mai puṭin grave. 

          Copilul cu CES conform abordării UNESCO , 1995 este: 

• cu deficultăţi uşoare/severe de învăţare, cu difcultăţi perceptiv-motrice (orientare în timp şi 

spaţiu, schemă corporală), cu deficienţe mintale uşoare/asociate / severe (spre exemplu copiii 

cu sindrom Down); 

• cu deficit de atenție; 

• cu deficienţe senzoriale (vizuale, auditive) •cu deficienţe locomotorii; 

• cu deficienţe de pronunţie, scriere, citire (spre exemplu copiii cu dislexie, disgrafie, 

discalculie); 

• cu tulburări de comportament sau emoţionale-afective (spre exemplu copiii cu ADHD sau 

cu autism). 

 Copiii supradotați –trebuie considerați persoane cu nevoi speciale tocmai pentru că 

sunt speciali. 

                                         Copii în situaţii de risc 

 

 elevi care cresc în medii defavorizate; 

 elevi cu familii dezorganizate; 

 elevi ce aparţin unor grupări etnice minoritare; 

 elevi bolnavi de SIDA; 

 elevi cu comportament deviant etc. 
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Copiii cu CES sunt interiorizaţi, refuzând comunicarea cu oricine; uneori reacţionând 

violent la frustrare. În timp, personalitatea copilului se dezorganizează şi apar stări psihice 

negative: nesiguranţa, ezitarea, pierderea respectului şi încrederii ducând uneori la 

comportament deviant . 

În concluzie persoanele cu CES se integreză foarte greu în societate deoarece le este 

foarte greu să comunice să socializeze.Pentru a avea un trai apropiat de normalitate, pentru a se 

integra în societate este important ca încă de la început, elevul cu CES să fie valorizat penru 

cea ce poate cu adevărat,să fie implicat în activități practice-aplicative care treptat vor duce la 

socializare și la creșterea stimei de sine. 

De-a lungul carierei mele am avut în clasă, elevi cu dificultăți de învățare ,cu tulburări 

afective și de comportament iar în prezent  un elev cu Sindrom Down. 

                     Elevi cu dificultăți de învățare         

 

 prezintă întârzieri față de nivelul obișnuit al achizițiilor școlare,în raport cu programa 

școlară; 

 nu-și poate controla impulsurile(pune mâna pe orice îi captează atenția,ăntrerupe, nu are 

răbdare să-i vină rândul etc.); 

 probleme de organizare și planificare,de ordonare a lucrurilor,orientare spațio-

temporală, procese intelectuale lente; 

 deficit de mottivație; 

 are nemulțumiri de ordin general în legătură cu școala, se plâng , se plictisesc repede; 

 dificultăți de concentrare a  atenție, pe o perioadă scurtă de timp; 

 incapacitatea de a urmări indicațiile,instrucțiunile care i se dau; 

 dificultăți legate de citit, scris,calcule matematice; 

 copilul întâmpină dificultăți la formularea unui răspuns, este neîndemânatic în 

activitățile practice. 

               Elevi cu tulburări afective și de comportament 

 comportament provocator sau inadecvat,refuzul de a se supune regulilor stabiliteîn 

clasă/școală; 

 manifestă furie,ostilitate, iritabilitate; 

 dificultate de a-și regla comportamentul; 
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 sfidează sau înfruntă părinții,provoacă profesorul,creează conflicte; 

  indiferență în realizarea sarcinilor școlare; 

 lipsa motivației școlare; 

 dificultăți de concentrarepr parcursul realizării unei sarcini; 

 trăirile exprimate verbal(sarcasm,injurături,porecle) sau fizice(distrugerea diverselor 

bunuri ,brutalitate, implicare în încăierări, crize și izbucniri); 

 tendința de căutare a senzațiilor tari; 

 întâmpinî dificultăți de organizare și în consecință apare nevoia de ajutor în organizarea 

timpului. 

      Elevi cu Sindromul Down 

 acest sindrom se manifestă printr-o dezvoltare întârziată și prin dificultăți genarale de 

învățare; 

 trăsături fizice dinstincte: profil teșit, ochi dispuși pieziș și o singură linie adâncă în 

palmă; 

 la acești elevi identificăm o serie de dificultăți în planul operațiilor gândirii și în modul 

de  

aplicare a cunoștințelor în situații noi; 

 putere de concentrare scăzută; 

 atenția este labilă la toate vârstele, se observă dificultăți de ordonare ,un ritm scăzut al 

achizițiilor școlare; 

 abilitățile motrice reduse,probleme de comunicare și de limbaj, memoria este 

preponderent mecanică; 

 necesită supravechere permanentă chiar și în pauze deoarece nu înțeleg ce înseamnă 

pericolul; 

 sunt sociabili și prietenoși dar pot fi și impulsivi uneori. 

                                Plan de acțiune  pentru integrarea copiilor  cu CES 

Idei de activitate: 

 așezarea elevului în prima bancă având alături  un coleg care  să-l ajute la nevoie, să 

coopereze cu el 

 materialele didactice necesare în activitatea de învățare să fie la îndemâna lui; 
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 folosirea unor jocuri  de integrare în colectiv dar și de cunoaștere a acestuia ( despre 

mine! , Cine sunt ? ,Mă simt bine cu tine pentru că.....etc); 

 vizionarea unor filme educative, sau povești terapeutice  în funcție de cazul de 

dizabilitate (Copacul darnic. Furnica și lăcusta, Prinț și cerșetor, Puiul etc.) 

 activități de terapie educațională  pentru anumite dizabilități( ludoterapia, formarea 

autonomiei personale, socializare, terapie ocupaționale ); 

 adaptarea conținuturilor  activităților de învățare  în funcție  de dizabilitate; 

 realizarea unor programe de sprijin individualizat a unor planuri de remediere sau PIP  

 utilizarea unor softuri educaționale  destinate copiilor cu dizabilități; 

 comunicarea  se va realiza într-o manieră clară folosind termeni familiari; 

 activitățile să fie scurte și variate; 

 formularea instrucțiunilor se va realiza într-un mod accesibil; 

 se va aloca timp suficient pentru sarcinile de învățare  care sunt clare și scurte în 

formulare; 

 organizarea unor momente cât mai dese de consolidare dar și de exersare 

 oferă  feedback permanent 

 identificarea unei abilități speciale pentru care se va găsi apoi modalități de a-l încuraja 

să le folosească. 

Strategii de învățare 

 tratarea diferențiată a  copiilor cu dizabilități 

 folosirea unor metode activ-participativ și practice care să-i implice conștient în 

activitățile derulate ( cadranele, explozie stelară, ciorchinele, caruselul, turul galeriei, jocul 

didactic , joc de rol, etc -adaptate ); 

 învățarea prin cooperare :în perechi, pe echipe. 

 Individualizarea unor secvențe de învățare 

 alegerea unor   activități  care să fie ancorate  de interesele ,de hobbyuri   copilului pentru 

a- l motiva. 

Resurse: 

 folosirea de material didactic adecvat, ușor de manevrat (alfabetar magnetic, marker, 

jetoane etc.); 

 mijloace IT( calculator, videoproiector, CD, stik, tabletă ); 

 cărți/ reviste/ imagini; 

 fișe cu schema lecției , fișe de lucru diferențiate,adaptate nevoilor lor; 
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 planșe tematice afișate în clasă; 

 resurse educaționale deschise 

Evaluare: 

 evaluări orale și scrise diferențiate  cu sprijin-indicații pas cu pas dacă e necesar; 

 observarea sistematică a comportamentului 

 aprecieri verbale; 

 fișe de observare  a comportamentului, de progres; 

 autoevaluare. 

                                                             

          Cadru didactic - Părinți 

Idei de activități : 

 relații pozitive, parteneriat strâns cadru didactic- părinte; 

 stabilirea unui plan comun de acțiune și cunoaștere a elevului împreună cu părinții;  

 prezentarea progreselor realizate de elev, părinților; 

 însușirea unor abilități și tehnici speciale de educare  a copilului colaborând adecvat  cu 

cadrele didactice, psihologi; 

 activități comune cu invitați –psihologi, profesor de sprijin logopezi etc. 

 activități comune părinți-elevi-cadru didactic( excursii, vizite, serbări, ateliere de lucru, 

părinte-copil); 

 în cadrul ședințelor cu părinții  realizarea unor lectorate despre integrarea copiilor cu 

dizabilități, toleranță etc. 

 implicarea în proiecte  care să elimine acțiunile de building. 

 

       Aplicații  

                       PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

Clasa Pregătitoare 

An şcolar: 2020-2021 

Prof. înv. primar Drăgan Liliana 
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Elev: V.  D. 

Vârsta: 7 ani (născut 08. 10.2013, Tecuci, domiciliul- Toflea) 

Diagnostic medical:  

- tipul de deficienţă/ handicap: 11; 

- gradul/ nivelul de deficienţă: handicap grav cu asistent personal, conform raportului 

de evaluare complexă 2440 din 01.11.2019 eliberat de Serviciul de Evaluare Complexă din 

cadrul Direcției Generale de Asistență  Socială  și Protecția Copilului Galați; 

- Deficiențe/afectări:reteard psihic ușor,QI=50 (stadiu preoperațional) Sindrom Down 

Intervenţia: prof. înv. primar Drăgan Liliana 

Domeniul de intervenţie: Cognitiv / Citire – Scriere – Comunicare  

Informaţii educaţionale / dificultăţi:  

 Memorie mecanică 

 Motivație intrisecă 

 Înțelege un mesaj/ comandă simplă 

 Întârzieri în dezvoltarea limbajului impresiv și expresiv 

 Concentrarea atenției slabă asupra  activităților (maxim 5 minute) 

 Vocabular impresiv / expresiv sărac 

 Capacitatea de adaptare emoțională limitată 

 Prezintă tulburări senzoriale 

 Interacționează cu ceilalți copii  într-o măsură limitată 

Perioada de intervenţie: An şcolar 2020-2021 

Obiective pe termen lung (de atins la sfârşitul anului şcolar) : 

- Formularea orală de răspunsuri şi întrebări simple 

- Denumire  anotimpuri, obiecte din imagini 

- Conturare și colorare litere 

- Identificare litere din jetoane ,alfabet magnetic mic 

- Exersare scriere litere mari de tipar după contur 

- Realizarea unor corespondențe simple 

- Joc de tipul: alintă cuvântul 

- Asociere animal hrană 

- Descriere imagini 

- Identificare culori 

- Asociere număr la cantitate  
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- Recunoaștere ,citire  și scriere nr.  naturale 0-5 

- Utilizarea numerelor naturale  0-5 în calcule elementare simple. 

- Figuri corpuri geometrice  

- Evidențierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spațiul 

înconjurător. 

- Explorarea mediului înconjurător  pentru a identifica ființe, lucruri 

- Colorarea unor imagini după indicații/ Modelare plastilină 

- Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea maselor ,  

lungimilor şi a capacităţilor prin joc; 

Obiectivele intervenţiei  pe termen scurt ,pentru perioada –semestrul  1: 

- Identificarea literelor   alfabetului .a, m, un,, i,r,  

- Citirea literelor, silabelor cu sprijinr; 

- Formularea de enunțuri proprii simple  cu sprijin. 

- Scrierea lizibilă şi îngrijită prin respectarea încadrării în liniatura caietului tip II; 

- Respectarea  ortografiaeicuvintelor și a punctuației în scrierea enunțurilor. 

- Scrierea,  citirea ordonarea, compararea numerelor naturale 0-5; 

- Sortarea și clasificarea unor obiecte/ după criterii variare 

- Animale sălbatice si domestice 

- Recunoașterea anotimpurilor 

- Respectarea regulilor de igienă personală 

- Prezentarea unor membri din familie 

- Activități de colorat cu respectarea conturului 

- Activități de modelare plastilină 

Obiectivele intervenţiei pe temen scurt  pentru perioada semestrul. II: 

- Identificarea literelor   alfabetului .a, m, u,n,, i,r,c e o, l,  

- Citirea literelor, silabelor cu sprijin 

- Desprinderea  esențialului dintr-un mesaj ascultat pe baza întrebărilor suplimentare  

formulate de către învăţător; 

- Formularea de enunțuri simple  proprii în situații concrete de comunicare. 

- Exersarea colorării/ scrierii după contur  a literelor;. 

- Scrierea,  numerelor naturale de la 0-  la 5; 

- Efectuarea de adunări și scăderi, cu sprijin 0-5 

- Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice. 
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- Evidențierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spațiul 

înconjurător. 

- Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea maselor ,  

lungimilor şi a capacităţilor; prin joc 

- Activități de colorare de modelare plastilină 

- Observații : 

În funcție de evoluția elevului obiectivele pe termen scurt pe semestrul II se pot adapte 

/ modifica 
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                 DEZVOLTAREA    SOCIO-EMOȚIONALĂ  A COPIILOR ,  

                              ÎN ACTIVITĂȚILE DIN CLASĂ   ȘI   ONLINE 

                                                     PROF. ÎNV.PRIMAR, GHERASE  VALENTINA 

                                  ȘCOALA  GIMNAZIALĂ NR.39,,NICOLAE TONITZA “– CONSTANȚA 

  

Dezvoltarea  socială şi emoţională este unul dintre principalele fundamente ale stării de 

bine a copiilor, fiind una dintre premisele adaptării optime a acestora la cerinţele mediului 

înconjurător. Aceasta constituie  fundamentul relaţiilor şi al interacţiunilor copiilor de acasă, de 

la şcoală şi din comunitate, influenţând semnificativ  succesul acestora în viaţă şi la şcoală. Încă 

din primele clipe ale vieţii lor, copiii stabilesc interacţiuni cu părinţii, cu alte persoane din 

familie, precum şi cu alţi copii şi adulţi. Aceste interacţiuni stimulează dezvoltarea socio-

emoţională a copiilor. Există, aşadar, o strânsă legătură între planul social şi cel emoţional. 

Ambele dimensiuni se completează reciproc şi sunt interdependente. Interacţiunile sociale 

reuşite conduc la dezvoltarea încrederii în sine şi a autocontrolului. 

Date generale despre dezvolarea  socio-emoțională 

 Competenţa socială şi emoţională se referă la abilitatea copilului de a percepe, de a 

înţelege, de a procesa, de a manageria şi de a exprima aspecte sociale şi emoţionale ale propriei 

vieţi ce se reflectă în abilităţi sociale, abilităţi interpersonale, abilităţi intrapersonale şi 

inteligenţă emoţională. Aceasta este fundamentală pentru adaptarea individului, iar anumite 

componente ale structurii sale reprezintă puternici predictori ai succesului academic. Astfel, 

copiii cu abilităţi sociale reduse sunt de obicei copii timizi, retraşi. Aceştia sunt respinşi de 

ceilalţi copii, sunt ironizaţi, nu sunt integraţi în grupul de joacă. Consecinţele pe termen lung a 

dezvoltării precare a acestei competenţe se reflectă în planul învăţării (reuşite şcolare slabe), în 

planul emoţional (anxietate, depresie), în planul adaptării sociale (abandon şcolar, delicvenţă 

juvenilă, consum de substanţe etc.).  

Competenţa emoţională se referă la abilitatea de recunoaştere, de înţelegere a 

emoţiilor, elaborare a unui răspuns adecvat la contextul situaţional, precum şi de gestionare a 

propriilor emoţii la specificul unei situaţii concrete. Emoţiile reprezintă stări afective de scurtă 

durată care traduc un specific al relaţiilor noastre cu un obiect sau cu o situaţie, având un 

caracter situaţional. Competenţa emoţională este o însuşire dobândită ce se întemeiază pe 

inteligenţa emoţională şi indică proporţia în care se reuşeşte transformarea potenţialului în 

randament şcolar. 

Pentru evaluarea stadiului dezvoltării socioemoţionale, profesorii au ca sistem de referinta 

urmatoarele standarde: 
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1.   stabilirea de relaţii pozitive cu copiii de vârstă apropiată şi cu adulţii;   

2.   demonstrarea  de comportamente  prosociale;     

3.   demonstrarea  autocunoaşterii; 

4.   manifestarea  încrederii în sine; 

5.   demonstrarea  responsabilităţii  personale; 

6.   manifestarea  independentei  propriilor  actiuni 

7.   înţelegerea  şi recunoaşterea  emoţiilor; 

8.   exprimarea  emoţională; 

9.   controlul propriilor emoţii. 

              De asemenea, pentru fiecare standard a fost formulat un număr de indicatori care să 

permită o evaluare corectă. Acest domeniu se află în strânsă legătură cu cel al limbajului şi al 

comunicării. Dezvoltarea socială şi emoţională este influenţată de dezvoltarea limbajului. Prin 

limbaj, copiii interacţionează cu ceilalţi, comunică propriile emoţii, discută despre emoţiile 

celorlalţi, despre evenimente cu încărcătură emoţională. Copiii cu un nivel redus de dezvoltare 

a limbajului sau cu tulburări de limbaj întâmpină dificultăţi în stabilirea de relaţii sociale, în 

comunicarea emoţiilor. De aceea, prin activități diverse, aceste structuri se formeaza, se 

cizeleaza si se perfectioneaza. In acest sens, am ales să realizez împreună cu elevii mei din 

Clasa Pregătitoare, un model de jurnal, specific vârstei școlarului mic , activitate  care s-a 

bucurat de un real success. 

 

 

 

                                         ACTIVITATE  APLICATĂ 

Obiectivele  activității : 

1.Construirea stimei de sine a elevilor prin activități  atractive 
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2. Dezvoltarea capacității de autoevaluare, parte a procesului  de dezvoltare emoțională 

3.Identificarea principalelor metode și mijloace de obținere a rezultatelor  optime în ceea ce 

privește dezvoltarea emoțională, prin utilizarea resurselor genetice individuale 

 

Descrierea activității : 

 Activitatea  s-a numit ,,Jurnalul meu cu afirmații pozitive,,  și a constat în prezentarea 

pe înțelesul elevilor  mei, de la Clasa Pregătitoare A, a conceptului  de emoție, dar și a 

principalelor emoții trăite de aceștia  la vârsta de 6-7 ani , prin jocuri, fișe de lucru și 

desene.  

 La sfârșitul activității, elevii au perforat cele cinci foi, au adăugat copeta jurnalului și 

l- au legat cu o panglică colorată. 

 În urma acestei activități, am realizat și o expoziție cu jurnalele copiilor, pe unul din 

panourile din clasă.  
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Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanța 

PROF. IONESCU IULIANA 

 

                                                                       

    

                           

                    

                                                  

 

                                                                                     

 

 

 

         Date generale despre Dobrogea (aşezare, vecini… 

             Harta Dobrogei 

Școala de vară 

TOFLEA 

august 2022 
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       Istoricul Dobrogei 

       Costumul popular dobrogean (descriere, foto, costum popular       

        

           10 lucruri la superlativ despre Dobrogea 

 

 

 

 

 

1. Date generale  depre  DOBROGEA (aşezare, vecini…)    

       Dobrogea (în bulgară, în turcă Dobruca) este un habitat istoric și geografic dintre Dunăre 

și Marea Neagră, care face parte din teritoriul României, Bulgariei și Ucrainei. Regiunea a fost 

cunoscută în antichitate sub numele de Sciția Mică, care nu desemna o provincie, ținutul făcând 

parte din provincia Moesia inferior iar mai apoi, în Evul Mediu, din thema bizantină Paristrion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_bulgar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_turc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83re
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antichitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sci%C8%9Bia_Mic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Provincie_roman%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moesia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evul_Mediu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Them%C4%83_(Imperiul_Bizantin)
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Aşezare: 

-Dobrogea se găseşte în partea estică a ţării, în vecinătatea Mării Negre şi a Deltei Dunării. 

Dobrogei îi aparţin judeţele Tulcea şi Constanţa. 

Vecini: 

-nord - graniţa cu Republica Moldova, iar în colţul nord-vestic judeţul Galaţi. 

-est - zona Mării Negre şi a Deltei Dunării. 

-vest - judeţele Braila, Ialomiţa, Călăraşi. 

-sud - graniţa cu Bulgaria. 

 

Suprafaţa: 

-zona Dobrogei ocupa o suprafaţă foarte mare, numai judeţul Constanţa având 7000 km2 

(unul dintre cele mai mari judeţe de pe teritoriul ţării). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Harta DOBROGEI 

     Harta Regiunea Dobrogea, cuprinde partea sud-estică a României și este delimitată de Delta 

Dunării în partea de nord-est, Munții Macinului la nord, Marea Neagra la est și granița cu 

Bulgaria în sud, fiind practic regiunea cuprinsă între Marea Neagră și Dunăre. Regiunea 

Dobrogea cuprinde atât cel mai vechi teritoriu al Romaniei, acesta fiind reprezentat de cei mai 

vechi munți din Romania, Munții Macinului, aceștia formându-se cu peste 600 de milioane de 
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ani în urmă cât și cel mai nou pământ al României, acesta fiind reprezentat de Delta Dunării 

formată din cele trei brațe: Chilia, Sulina și Sfântu Gheorghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Istoricul DOBROGEI 

Așezată la răscrucea a două drumuri dintre care unul unea Marea Nordului cu Marea Neagră 

străbătând Europa centrală iar celălalt porturile Mediteranei orientale cu ale stepelor pontice, 

istoria i-a hărăzit Dobrogei de-a lungul veacurilor o soartă zbuciumată. 

 

 

 

 

 

 

la Adamclisi 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:006_MG_6430_Tropaeum_Traiani_Adamclisi_006.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Nordului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_central%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Mediteran%C4%83
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Dobrogea este un teritoriu istoric şi geografic care face parte din teritoriul României şi 

cel al Bulgariei, între Dunăre şi Marea Neagră. În trecut, era cunoscută sub numele de Dacia 

Pontică, sau Scitia Minor. Pe teritoriul României de astăzi, Dobrogea cuprinde două judeţe, 

Tulcea şi Constanţa, iar în Bulgaria, Dobrici şi Silistra. Istoria Dobgrogei se întinde pe o periodă 

documentată de peste 2.500 de ani.Acum mai bine de 2800 de ani, corăbiile greceşti purtând 

familii întregi de negustori, meşteşugari, ostaşi şi marinari, intră în marea denumită de Sciti 

Axaina (albastru întunecat) şi o denumesc Pontos Euxeinos. 

În timpul războaielor dacice pe teritoriul Dobrogei s-au desfăşurat numeroase lupte între 

daci aliaţi cu samatii, contra romanilor. Barbarii nu au ocolit şi Dobrogea. În secolul al III-lea 

au apărut goţii, gepizii şi hunii. 

După împărţirea definitivă a imperiului român din 395, Dobrogea a intrat în componenţa 

Imperiului Roman de Răsărit şi a fost creştinat treptat. 

După anul 534, în urma invaziilor pustiitoare ale hunilor au fost distruse multe aşezări, 

precum Tropaeum, Ulmentum, Callatis şi Histria unde au fost găsite urme de incendieri 

serioase.În jurul anului 600 bulgarii au invadat teritoriile la sud de Dunăre, iar după anul 680 

au pătruns şi la nord de Dunăre. Dobrogea a fost sub dominaţie bulgară până în anul 971, în 

acest timp diverse populaţii slave aşezându-se printre tracii latinizaţi sau elenizaţi din regiune.        

Mai târziu, Dobrogea a retrecut în stăpânirea bizantină, iar Bulgaria a fost în cele din 

urmă cucerită integral de bizantini, în anul 1014.Multe bătălii s-au purtat, iar Dobrogea a trecut 

pe rând, de partea Imperiului Otoman, Ţării Româneşti, şi invers.Nicolae Iorga socoteşte că 

acest teritoriu a intrat definitiv sub stăpânirea turcă în anul 1416. 

În 1462 Vlad Ţepeş reuşeşte să recucerească cel puţin o parte a Dobrogei. 

Unirea Principatelor Române din anul 1859 a pus bazele României moderne. 

Mai apoi, prin tratatul de la San Stefano, graniţa româno-bulgară în Dobrogea pornea 

de la un punct de pe malul Dunării situat la nord de Rasova, şi ajungea la mare într-un punct la 

sud de localitatea Agigea.Altfel au stat însă lucrurile în privinţa Dobrogei de Sud (Cadrilaterul), 

unde populaţia de creştini era bulgărească în proporţie de 80 %, şi pe care România nu o 

revendicase niciodată, cu excepţia Silistrei.În primăvara – vara anului 1915, asupra României 

neutre s-au făcut noi presiuni din direcţia ambelor tabere. Drept consecinţă, România a acceptat 

să intre în război alături de Antanta, alianţa militară care a promis împlinirea dezideratelor 

naţionale româneşti, declarând război Austro-Ungariei. 

În vara anului 1916 România se afla în război cu Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria 

şi Imperiul Otoman. Bulgaria intrase în război de partea Puterilor Centrale, cu interesul 
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manifestat al reanexării Cadrilaterului, ce revenise României prin tratat în urma războaielor 

balcanice din anii 1912 – 1913. 

La 1 septembrie 1916 a avut loc bătălia de la Turtucaia, ce avea să marcheze prima mare 

înfrângere militară a României în acest război. 

Statul român a pierdut astfel întregul teritoriu al Dobrogei, iar ostaşii români măcelăriţi 

de armata bulgară îndoctrinată cu ura faţă de ocupantul roman, au plătit sângeros pentru politica 

de extindere teritorială din anul 1913. 

Situaţia României s-a agravat odată cu ieşirea Rusiei Sovietice din război, lăsând-o în 

mijlocul Puterilor Centrale. 

Rămasă singură, România a fost obligată să încheie Armistiţiul de la Focşani din 1917 

şi apoi să ia în discuţie Pacea de la Buftea prin care recunoştea ocupaţia militară a Puterilor 

Centrale asupra teritoriului dobrogean, iar accesul României la Marea Neagră fiind permis 

numai de-a lungul unui îngust drum militarizat Cernavodă – Constanţa. Tratatul nu a fost 

ratificat de către regele Ferdinand, astfel încât acesta a rămas nul de drept. 

Toamna lui 1918 a înclinat definitiv balanţa armelor de partea Antantei pe Frontul de 

Vest, momentul de derută al Puterilor Centrale fiind sesizat de conducerea politico-militară a 

României, care a decis reintrarea în „Marele Război”. 

Astfel, în 1918 Bulgaria a fost înfrântă decisiv de Antanta iar Dobrogea a redevenit parte 

a României. 

   

                                                                                          

4.  10 lucruri la superlativ despre Dobrogea. 

 

1. Dobrogea, singurul teritoriu din România situat între Dunăre și Marea Neagră; 

2. Constanța, cel mai vechi oraș de pe teritoriul României actuale, locuit fără întrerupere; 

3. Cetatea Histria, cea mai veche așezare urbană din țară; 

4. Dobrogea are cel mai numeros mix etnic, cultural și arhitectural din zona balcanică; 

5. Singura regiune din țară cu toate formele de relief și cu cei mai vechi munți; 

6. Cel mai diversificat bazin hidrografic; 

7. Dobrogea, regiunea cu cel mai mare potențial energetic eolian; 

8. Delta Dunării, cel mai divers ecosistem din Europa; 

9. Cel mai mare monument arhitectural antic din țară, Tropaeum Traiani; 
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10. Portul Constanța și Podul de la Cernavodă, proiectul de țară al Regelui Carol I pentru 

Dobrogea. 

 

 

 

 

Suport de curs 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              174 
 

Abandonul 

Prof. Înv. Preșc. Ignat Roxana Mihaela 

Școala Gimn. Nr. 1, Toflea 

 

 

 

  
”Educaţia este înaintarea din intuneric către lumină.” 

Allan Bloom 

Abandonul şcolar, alături de formele grave de violenţă, reprezintă cea mai serioasă 

formă de devianţă şcolară, el fiind considerat în prezent principalul indicator predictiv al 

orientării indivizilor către o carieră delincventă. Abandonul şcolar poate fi precedat de episoade 

de fugă de acasă/de la şcoală, caz în care tranziţia către activitatea infracţională se realizează 

mult mai repede, sau poate fi sprijinit şi încurajat de părinţi. Abandonul şcolar marchează eşecul 

adaptării reciproce a elevului la cerinţele vieţii şcolare, dar şi a şcolii la trebuinţele individuale 

de învăţare ale elevului. 
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 Măsurarea şi definirea conceptului de părăsire timpurie a şcolii este ambiguă din cauza 

faptului că diferite instituţii – naţionale şi internaţionale – operează cu definiţii distincte. 

Există două mari categorii de definiţii: definiţii formale şi definiţii funcţionale. 

Definiţiile formale se concentrează asupra caracteristicilor formale (a avea o diplomă 

sau nu, a fi înscris într-un system educaţional sau nu), în timp ce definiţiile funcţionale 

se concentrează asupra „funcţionalităţii” persoanei (dacă persoana respectivă a dobândit 

competenţe suficiente pentru a funcţiona într-un anumit   mediu)   (Annexes   to   

the   Draft   Policy   Paper   on   Early Education   Leaving,   Olanda, Rotterdam, pag 24 

 

 

Teach for Romania  
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Exemple de modalități prin care pot fi susținute școlile în gestionarea eficientă a 

abandonului școlar și a creșterii motivației pentru învățare a elevilor: Academia de Leadership 

și Pedagogie (formare de 6 săptămâni, cu accent pe gândirea strategică și abordarea sistemică, 

pe învățarea de tip transformațional), acceleratoare de competențe (workshopuri tematice), 

modelare, mentorat și supervizare, coaching, comunitatea de învățare și practică, acces la 

contexte de extindere de competențe (ucenic și/sau formator, consilier de intergrare, mentor 

pentru colegi, comunicator, fundraiser), la cursurile de pe platforma de învățare a organizației 

(Teacher leadership, Cultura reușitei în sala de clasă, acces la cursurile Teach: Teaching as 

leadership, Leadership transformațional (dedicat leadershipului școlar), Facilitator de 

comunități de învățare și practică pentru cadrele didactice etc. 

 

           NaradiX - platforma gratuită de învățare remedială pentru elevi oferă sprijin pentru 

derularea de activități interactive pentru clasa pregătitoare și clasele I-VIII. În cadrul acestei 

inițiative, cadrele didactice și profesorii lor au acces la număr important de lecții susținute de 

profesori NaradiX complementare cursurilor din platformă. 

Școala A.E.R. (Kinderpedia, Brio, Livresque, Magic School) un program dedicat 

elevilor din clasele I–VIII, având ca scop prioritar recuperarea decalajelor consistente de 

învățare și preîntâmpinarea deciziei de abandon școlar. Elevii participă la un proces de testare 

inițială, menit să determine nivelul individual de pregătire, după care beneficiază de ore 

remediale și evaluări progresive. Lecțiile suport sunt parcurse în ritm propriu, pe o platformă 

online intuitivă și foarte ușor de folosit. Elevii pot realiza lecții video, comunică prin mesagerie 

direct cu profesorii sau cu clasa și au acces la statistici de utilizare zilnic. Soluțiile propuse se 

adresează atât elevilor din mediul urban, cât și celor din mediul rural și zonele defavorizate 
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Educație incluzivă 

Suport de curs 

Golea Florentina Marieta 

Școala Gimnazială ”Dimitrie Sturdza”, Tecuci 

 

Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar.  

Scop: formarea cursanților adulți în a desfășura eficient activități de integrare a elevilor 

prin educație incluzivă.  

Educație incluzivă  

Argument 

Integrarea elevilor care provin din familiile de migranți și ne referim în special de 

familiile de români migranți în Italia sau către alte ţări, ridică o problemă aparte: este o sarcină 

complexă şi de lungă durată, care se adresează atât școlii cât și autorităților. Toţi cei care se 

declară în favoarea migraţiei trebuie să se implice active, să depună efort pentru încurajarea 

unei integrări reuşite a migranţilor care trăiesc deja în ţările lor adoptive, precum şi a noilor 

elevi migranţi. Una din categoriile aflate foarte aproape de elevii migranţi este cea a 

profesorilor, instructorilor, consilierilor şi a altor membri ai personalului didactic, care au 

contact nemijlocit cu ei, în cadrul vieţii lor profesionale cotidiene. 

Conceptul educație incluzivă a luat naștere ca răspuns la abordările tradiționale și 

perimate, conform cărora anumite categorii de copii au fost excluși din școlile de masă din 

motivul dizabilității, dificultăților/problemelor de învățare,vulnerabilității familiei sau din alte 

motive. 

Cu accent deosebit asupra grupurilor vulnerabile şi marginalizate, educația incluzivă 

urmărește să dezvolte întregul potențial al fiecărui individ. 

Școlile trebuie să asigure o educație de calitate pentru toți, prin programe de studiu 

adecvate, aranjamente organizaționale, strategii de predare, utilizarea resurselor și 

parteneriatelor cu comunitățile lor.  În fiecare școală trebuie să existe servicii de sprijin potrivit 

necesităților speciale ale elevilor. Incluziunea nu ar trebui să fie privită ca ceva adăugat la o 

școală convențională. Acesta trebuie să fie privită ca parte intrinsecă a misiunii, filozofiei, 

valorilor, practicilor și activității școlii. 
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Educația incluzivă este proces permanent de îmbunătățire a instituției școlare, având ca 

scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susține participarea 

la procesul de învățământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunități; 

O şcoală incluzivă este o şcoală în mişcare. Incluziunea în educaţie presupune: 

 • Valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului;  

• Creşterea participării tuturor elevilor la educaţie şi, totodată, reducerea numărului celor 

excluşi din cultura, curricula şi valorile comunităţii promovate prin şcoala de masă; 

 • Restructurarea culturii, a politicilor şi a practicilor din şcoli, astfel încât ele să 

răspundă diversităţii elevilor din comunitate;  

• Reducerea barierelor în învăţare şi participare pentru toţi copiii/elevii/tinerii, nu doar 

pentru cei cu dizabilităţi sau cei etichetaţi ca având „nevoi educaţionale speciale”; 

 • Însuşirea și valorificarea învăţămintelor rezultate din încercările de depăşire a 

barierelor de accesare a şcolii şi de participare din partea unor elevi;  

• Înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţare, nu ca o 

problemă ce trebuie depăşită;  

• Recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie în propria lor comunitate;  

• Evoluţia gradului de incluziune în şcoli, atât în privinţa personalului, cât şi în privinţa 

elevilor;  

• Extinderea rolului şcolilor în construirea comunităţilor şi creșterea valorii lor și a 

performanţelor; 

 • Cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între şcoli şi comunităţi;  

• Recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este un aspect al incluziunii sociale. 

 

În cadrul educației incluzive :  

 Copiii sunt diferiți; 

 Toți copiii pot să învețe; 

  Diferite abilități, vârste, genuri, etnii, mărimi, condiții sociale etc. 

 Sistemul se schimbă pentru a se potrivi copilului; 

Exemple de activități menite să ofere o educație incluzivă: 
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Teatru de păpuși: elevii devin actorii principali, dându-le viață păpușilor, realizând 

dialoguri, jocuri de rol pe diverse teme. 

Prin această activitate se cultivă gustul pentru frumos, se  învață ce e binele și răul, se 

oferă modele și se contribuie la devenirea lor intelectuală. 

Teatrul de păpuși este însă mai mult decât un instrument 

de divertisment.  

Păpușile, marionetele îi fascinează. Teatrul pentru 

copii este fantezie, creativitate si joc. Este fundația pe 

care construiești valorile, sensibilitatea si personalitatea 

adultului de mai târziu, chiar daca acestea nu strălucesc 

imediat. 

Pentru atingerea unor obiective  ca: învăţarea alături de ceilalţi şi colaborarea cu ei, prin 

împărtăşirea experienţelor de învăţare, implicarea activă a fiecăruia în învăţare şi dreptul la 

opinie, în ceea ce priveşte modul în care educaţia este trăită de către individ, propun un model 

de activitate cu elevii de clasă Pregătitoare: 

Activitatea a început cu citirea unei povești : Vulpea si pisica-  de Frații Grimm. Am 

realizat cu elevii înțelegerea texului și am purtat discuții pe baza conținutului prezentat. 

Ca să combin lectura cu activitatea practică și să implic elevii într-un mod activ am 

confecționat o pisicuță utilizând șabloane. Elevii au fost încântați de produsul finit. I-am 

implicat pe toți în evaluare, și-au evaluat propriile lucrări, dar și pe cele ale colegilor. 

Activitatea s-a încheiat cu audierea și cântarea cântecului: Un motan cât un pisoi. 

În desfășurarea activității, am ținut cont de nevoilor individuale ale copiilor, de existenţa 

stilurilor diferite de învăţare, cât şi a unor ritmuri diferite . Am încercat să asigur  educaţie de 

calitate pentru toţi, ținând cont de măsurile organizaţionale, strategiile de predare, modului de 

utilizare eficientă a resurselor . 
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De asemenea, jocurile au un rol important în oferirea unei educații incluzive. 

Jocul in aer liber ofera copilului oportunitatea de a alerga, de a se plimba etc. Exista o 

multime de jocuri pe care le pot practica copiii in aer liber si care au un rol esential in a-l mentine 

activ si sanatos. Topaiala si alergatul de colo pana colo sunt exercitii fizice importante, care 

ajuta la dezvoltarea grupelor de muschi, la intarirea oaselor si la buna functionare a tuturor 

organelor. 

In mare, copiii care se joaca frecvent in mijlocul naturii se dezvolta mai armonios din 

punct de vedere fizic decat cei care petrec majoritatea timpului in scaun la calculator sau pe 

canapea, cu ochii in televizor. 

Joaca afara, in aer liber, incurajeaza copilul sa isi dezvolte imaginatia si creativitatea, sa 

isi asume riscuri si responsabilitati, sa gaseasca singur solutii sau strategii si sa descopere 

placerea de a face anumite lucruri.  

Activitatile facute de copii in mijlocul naturii se dovedesc a fi cel mai puternic remediu 

antistres. Alergarea si petrecerea timpului in aer liber contribuie la redarea unei stari de relaxare 

si destindere, esentiale pentru sanatatea lui emotionala.  

 

1. Șotron 

Numarul de jucatori: minim 1 jucator - cu cat mai multi, 

cu atat mai bine; 

Spatiul de joaca: Se poate juca oriunde – in interior sau 

afara. Cel mai indicat este afara, in parcuri, in curtea scolii, etc. 

Materiale necesare: Creta, pietricică; 

Cum se joaca: 

1. Se traseaza pe jos traseul de sotron. Se poate face acest 

lucru fie cu creta pe asfaslt, fie cu un bat pe pamant. Lungimea unui sotron este intre 3 si 5 

metri. Tarseul se poate desena cu cate casute doresc jucatorii (ex: 

7 casute) 

2. Se alege ordinea jucatorilor la sotron. 

3. Jucatorul sta in fata casutei cu nr. 1 si arunca o 

pietricica in aceasta. Trebuie sa sara intr-un picior in prima 

casuta, sa se aplece sa recupereze pietricica si sa sara inapoi de 

unde a aruncat. 

http://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Cum-stimulam-imaginatia-copiilor-a2701.html
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4. Jucatorul arunca pietricica in urmatoarea casuta (cu nr. 2). Sare intr-un picior in 

casuta 1, apoi in casuta 2, se apleaca sa recupereze pietricica si parcurge traseul inapoi la start, 

tot intr-un picior. 

5. Se continua in acelasi fel pana se ajunge la ultima casuta si inapoi. 

6. Primul jucator care parcurge tot traseul fara greseala, castiga. 

Reguli: 

1. Pietricica trebuie aruncata pe rand, in fiecare casuta. 

2. Jucatorul pierde randul la aruncare atunci cand: 

 nu reuseste sa arunce pietricica in casuta care trebuie; 

 daca atinge cu piciorul vreo linie sau sare afara din sotron; 

 daca isi pierde echilibrul si pune ambele picioare jos; 

3. Cand pietricica se opreste pe linia casutei in care trebuia sa aterizeze, se repeta 

aruncarea. 

4. Jucătorul poate trece la următoarea căsuță,  daca a reușit să recupereze pietricica în 

mod corect, fără să-și piardă rândul la aruncare. 

5. Cand vine randul unui jucator care a mai aruncat inainte, dar a pierdut randul, acesta 

va continua de unde a ramas. 

 

Cursa in saci 

Întrecerea în saci este un joc ce poate fi jucat în minim 2 

jucători şi câte un sac pentru fiecare jucător. De asemenea acest joc 

trebuie practicat pe iarbă. 

Cum se joacă 

Jucătorii, în saci, ţinându-i la înălţimea mijlocului, pleacă la 

semnal spre o  

linie de sosire aflată la 10 metri distanţă. Sacul nu permite 

decât efectuarea unor paşi mici sau deplasarea prin sărituri scurte. 

Câştigă jucătorul care ajunge primul la linia de sosire.  

 

Împărate , împărate, cât e ceasul în cetate? 

 

Este un joc ce se joacă afară şi la care trebuie să participe cel puţin 3 jucători. Însă cu 

cât sunt mai mulţi jucători cu atât jocul devine mai distractiv. 

Cum se joacă 
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Dintre jucători se va alege un împărat, iar restul jucătorilor se vor aşeza la  

aceaşi distanţă de locul în care stă împăratul. 

Jocul va începe şi fiecare jucător întreabă pe rând: „Împărate luminate, cât e ceasul în 

cetate ?” 

Împăratul le spune apoi câţi paşi să facă. 

 x paşi de furnică – x paşi în care pui piciorul în faţa 

celuilalt; 

 mămăliga – o săritură învârtindu-se; 

 x pasi de pitic – x paşi mic; 

 peştele – o săritură în faţă; 

 1 pas de uriaş – un pas mare; 

 x paşi de rac – x paşi înapoi; 

(unde x reprezintă numărul de paşi) 

 

Jucătorul care reuşeşte să ajungă primul la împărat de joc este declarat câştigător şi îi va  

lua acestuia locul după care jocul se reia de la început. 

Nu e neapărat obligatoriu, dar pentru a se diferenţia de restul jucătorilor cât şi pentru a 

putea răspunde cât mai corect la întrebări, împăratul poate purta un ceas.  

 

 

 

 

http://www.lionheart.ro/collections/ceasuri-free-time
http://www.lionheart.ro/collections/ceasuri-free-time
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