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Director,                                                                  

Prof. Chirvăsuță Loredana Janina                  Coordonatori Proiect: 

      Prof. înv. primar Dragomir Mariana 

                                                             Prof. înv. primar Popa Mirela 

                                                             Prof. înv. primar Lăbuș Daniela 

Prof. înv. primar Diaconu Anamaria 

 

 

 

ARGUMENT 

Promovarea voluntariatului în unităţile de învăţământ, în rândul familiilor 

copiilor, în comunitate, solicită din partea actorilor implicaţi – cadre didactice, 

părinţi, elevi, dobândirea unor calităţi legate de comunicare, spirit de echipă, 

curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie 

iniţiativă cu scopul cultivării normalităţii acestor acţiuni în comunitate, şi 

contribuie la creşterea gradului de senzibilizare, conştientizare şi responsabilizare 

a societăţii. Pornind de la această premisă, considerăm că această iniţiativă de a 

organiza şi derula acţiuni de voluntariat la nivelul vârstei primare, este un aspect 

esenţial al evoluţiei unei societăţi sănătoase fiind benefic a fi implementat încă 

din perioada educaţiei timpurii.  

Prin proiectul “Ia-mă de mână, învățăm împreună” se doreşte dezvoltarea 

unor relaţii de colaborare şi susţinere sub aspect educativ a copiilor proveniţi din 

medii dezavantajate de către școli care pot să realizeze acest lucru din punct de 

vedere logistic, dezvoltându-se, în acelaşi timp, la copii calităţi precum empatia, 

răbdarea de a asculta, interesul pentru celălalt, grija faţă de alţi semeni.  

Proiectul nu are în vedere doar elevii școlii implicate, ci şi părinţii acestora 

şi alţi factori asociaţi procesului educativ.  
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Prin colaborare, susţinere şi înţelegere se poate crea o lume mai bună şi se 

poate da o şansă în plus la educaţie. 

 

 

 

SCOPUL PROIECTULUI  

 Reducerea abandonului şcolar şi atragerea copiilor în școală prin implicarea  

activă a elevilor, cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice, în activităţi 

specifice de voluntariat care să vizeze copii din medii defavorizate. Stimularea 

interesului pentru actele de cultură specifice nivelului primar şi pentru extinderea 

orizontului de cunoaştere. 

 

OBIECTIVE 

 Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor şi a părinţilor în acţiuni  

de voluntariat venite în sprijinul copiilor din medii dezavantajate;  

 Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, muncă în echipă;  

 Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor – dezvoltarea  

empatiei;  

 Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare – cultivarea  

altruismului;  

 Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, solidaritate, armonie și bună  

dispoziție în relațiile cu copii din grupuri dezavantajate. 

 

DURATA PROIECTULUI 

  Septembrie- Noiembrie 

 

GRUP ȚINTĂ 
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 elevi, părinţi, cadre didactice din Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea și  

școlile partenere. 

REZULTATE AȘTEPTATE  

 Reducerea abandonului şcolar; 

 Creşterea frecvenţei la clasă a elevilor din medii dezavantajate; 

 Creşterea numărului de copii care frecventează școala; 

 Responsabilizarea copiilor și a cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni  

comunitare; 

 Promovarea imaginii școlii în comunitate; 

 Întărirea parteneriatului cu alte instituții școlare; 

 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE 

 Întâlniri cu echipa de proiect;  

 Diplome pentru voluntari; 

 Mese rotunde cu partenerii si colaboratorii; 

 Procese-verbale încheiate în urma desfășurării activităților;  

 Raport de evaluare finală; 

 Diseminarea activităţilor pe pagina WEB a Școlii organizatoare, pe pagina 

de Facebook: Ceainăria elevilor. 

 

IMPACTUL PROIECTULUI: 

 Sprijinirea copiilor din medii defavorizate pentru a beneficia de diferite 

servicii educaţionale ; 

 Îmbunătăţirea imaginii școlii 

 

 

MODALITĂȚI DE REALIZARE 

 Echipa de proiect va realiza materialele publicitare pentru promovarea  



                                                                              14 
 
 

 

proiectului;  

 Strângerea de donații pentru copiii defavorizaţi, identificaţi de cadrele 

didactice şi elevii voluntari; 

 Realizarea programului de activităţi prevăzut de proiect 

 

PRODUSE ALE PROIECTULUI 

 album foto, pagina proiectului, afișe, donații concretizate în rechizite,  

obiecte vestimentare, dulciuri, jucării , activităţi comune etc. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității Data / locul 

desfășurării 

Resurse 

umane 

Responsabili 

1. LANSAREA PROIECTULUI LA 

NIVELUL ȘCOLILOR 

Septembrie 

2022 

Școlile 

participante   

 

- cadre 

didactice 

 -elevi 

- părinţi 

Echipa de 

proiect 

2. „SCRISOARE CĂTRE 

PRIETENUL MEU”  

Realizarea de scrisori prietenilor 

de aceeași vârstă de la școli 

diferite- Parteneriat cu Poșta 

Română; 

 

Septembrie 

2022 

Școlile 

participante   

 

- cadre 

didactice 

 -elevi 

- părinţi 

Echipa de 

proiect 

Poșta Română; 

 

3. “POVEŞTI CU ŞI DESPRE NOI- 

Prezentare meșteșuguri, tradiții și 

obiceiuri specifice romilor - 

Întâlnire Meet ” 

Tombolă ”DAPTUT CEAUNI !” 

 

  

Octombrie 

2022 

Școlile 

participante   

 

- cadre 

didactice 

 -elevi 

- părinţi 

Echipa de 

proiect 

 

 

 

4. Diseminare proiect Noiembrie 

2022 

Școlile 

participante   

 

- cadre 

didactice 

 -elevi 

- părinţi 

Echipa de 

proiect 
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IMPORTANȚA INOVAȚIEI ȘI CREATIVITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMANT 

 

Postolache Alina-  

Școala Gimnazială „ Tudor Pamfile”, Tepu 

 

 

   Inovația reprezintă relația de organizare și utilizare creatoare a resurselor umane și materiale 

după metode care permit atingerea unui nivel mai ridicat în realizarea obiectivelor propuse. 

Educația se constituie într-un sistem al vieții sociale care se dovedește a fi sensibil la mesajele 

viitorului, daca nu este clar, viitorul este de fapt acțiunea actuala asupra condițiilor date, o 

anume transformare a acestora pentru a imagina și a crea condții, cucerind noi spații de libertate 

umana. 

          Asociata cu inovarea este creativitate ce constituie  doua cerințe; ce se intercondiționează 

într-un proces de transformare a unei relații cu scopul de a îmbunatații și a imprima o linie 

ascendentă învățământului . 

          Realizarea actului inovational în educație este  extrem de complex și variat, depinzând 

de condițiile social – istorice specifice, de diverși factori de natură politică, culturală, stiințifică 

și tehnologică. Asimilarea inovației în învățământ este pusă în evidența de factorii dependenți 

ai inovației, atat cei endogeni (care aparțin sistemului de învățământ) cât și cei exogeni (din 

mediul înconjurător). 

           Creativitatea este, în esența, un complex proces, o complexă activitate psihică ce se 

finalizează într-un anumit produs, este capacitatea omului de a realiza noul, sub diferite forme: 

tehnică, teoretică, stiințifică, socială, artistică, de a releva aspecte deosebite, necunoscute ale 

realității, de a elabora căi și soluții originale de rezolvare a poblemelor și a le exprima în forme 

personale inedite. 

Creativitatea este definită ca "reprezentând cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil 

de a antrena și focaliza toate celelalte niveluri de conduită biologică și logică (instincte, 

deprinderi, inteligență), precum și toate însușirile unui individ (gandire, memorie, atenție, 
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voință, afectivitate) în direcția pentru care acesta este pregătit și îl preocupă, în vederea realizarii 

unor produse ce se caracterizează prin originalitate, noutate, valoare și utilitate socială. 

            Absolventul învățământului actual trebuie să corespundă tipului de economie specifică 

societății românești, respectiv economiei de piață. El trebuie să fie competitiv, creativ, flexibil, 

capabil de adaptare pentru a face față unei societăți concurențiale, dar și fenomenului de 

globalizare, știind că foarte mulți tineri absolvenți din Romania pleacă să-și completeze studiile 

în străinătate sau chiar să se lanseze pe piața muncii în țări din Uniunea Europeană. În aceste 

condiții, învățământul bazat pe creativitate, pe inventivitate devine o necesitate. Plecând de la 

faptul că“pe copil trebuie să-l luminezi și nu să-l întuneci cu învățătura peste puterile lui, 

”consider că este aproape o datorie morală ca profesorul să foloseasca acele metode și procedee 

didactice, care să contribuie la punerea în evidențăla maximum a capacităților personale a 

fiecarui elev. 

       În contextul actual, al schimbărilor rapide, al competiţiei acerbe şi accelerate care ne 

influenţează viaţa, ne dinamizează mediul, ne impune noi determinări, ne provoacă la o 

regândire a sistemelor şi a structurilor economice şi sociale, dintre identitatea naţională şi 

globalizare, se fac eforturi de adaptare a societăţii la exigenţele lumii de mâine. Trăim într-o 

lume bazată pe competiţie şi eficenţă, a cărei forţă rezidă în cunoaştere. 

În cadrul competiţiei globale, Uniunea Europeană şi-a propus ca scop cardinal crearea unei 

societăţii bazate pe cunoaştere. Un element fundamental îl contituie creativitatea. Astăzi mai 

mult decât oricând, creativitatea reprezintă o condiţie fundamentală a calităţii educaţiei, una 

dintre premisele esenţiale ale performanţei.  

Gândirea creatoare este deosebit de complexă şi are la bază o serie de factori care-i permit 

combinările, transformările, implicările, relaţiile, identificările sau evaluările. Pe lângă 

coeficentul de inteligenţă, un rol important în creativitate, îl au: ereditatea, capacităţile 

intelectuale, aptitudinile, caracterul, mediul socio-cultural, efortul susţinut de pregătire şi 

investigaţie.  

Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane. 

Stimularea creativităţii tinerilor se poate realiza printr-o susţinută şi elevată pregătire teoretică 

şi practică; dinamizarea iniţiativei şi muncii independente, a spiritului critic ştiinţific; 
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dinamizarea activităţii de documentare şi experimentare independentă; receptivitatea faţă de 

nou; pasiune pentru ştiinţă în concordanţă cu aptitudinile fiecăruia.  

Deosebit de importantă este atitudinea profesorului, relaţia sa cu elevii. Aceasta implică 

schimbări importante, atât în mentalitatea profesorilor, cât şi ceea ce priveşte metodele de 

educare şi instruire. În primul rând, trebuie schimbat climatul, pentru a elimina blocajele 

culturale şi emotive, puternice în şcoala din trecut. Se cer relaţii distinse, democratice, între 

elevi şi profesori, ceea ce nu înseamnă a coborî statutul social a celor din urmă, apoi, modul de 

predare trebuie să solicite participarea, iniţiativa elevilor – e vorba de acele metode active, din 

păcate prea puţin utilizate în şcoala românească.  

În concluzie, ca premise ale performanţelor în învăţământ, creativitatea şi capacitatea de inovare 

au un rol important, iar obiectivele pe care şcoala contemporană ar trebui să le aibă în vedere, 

pot fi următoarele: 

 Să sprijine toate formele de creativitate printre care cea artistică, în cadrul programelor 

şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi vocaţional; 

 Să creeze un context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de exprimare 

a propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii; 

  Să promoveze diveritatea culturală ca sursă a creativităţii şi inovatiei; 

 Să încurajeze utilizarea TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi; 

 Să contribuie la formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant; 

 Să sensibilizeze linia publică cu privire la perceperea inovaţiei drept modalitate de 

promovare a dezvoltării durabile; 

 Să aducă în atenţia publicului strategiile regionale şi locale bazate pe creativitate şi 

inovaţie Atât şcolile cât şi învăţământul şi formarea profesională deţin o contribuţie 

majoră la facilitarea procesului de inovare. Învăţământul şi formarea profesională de 

înaltă calitate, de exemplu, pot contribui la favorizarea inovării la locul de munca. Se 

pot face multe pentru educarea spiritului creativ în şcoală, apare necesitatea modificării 

modului de gândire şi a stilului de lucru în clasă, cristalizat în secole de învăţământ 

tradiţional, prea puţin preocupat de această latură a personalităţii elevului, care capătă 

în zilele noastre o valoare din ce în ce mai însemnată. 
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Matematica prin joc și relaxare,în activitățile extrașcolare 

Profesor Vasilache Paraschiva  

 Școala Gimnazială ,,Șt.O.Iosif" Tecuci,Galați 

 

       Pentru noi, profesorii, evident că principalul scop este ca elevul nostru să descopere,să 

învețe,să cunoască,să aplice în practică informațiile pe care disciplina pe care o predăm, le 

oferă. Matematica,obiect de studiu considerat ca fiind ,,foarte greu'' are cu siguranță o mare 

implicare în viața cotidiană.  Pentru desfășurarea activităților extrașcolare aleg de obicei să 

organizez concursuri,astfel încât elevii fac matematică prin joc și relaxare. 

        Pe placul elevilor mei este concursul intitulat ,,Erudit-cafeˮ.Este un concurs cu întrebări 

din matematică și fizică, de abilități practice, de logică matematică,dar presupune și mult spirit 

de observație și aventură!Ca obiective ale acestui concurs mi-am propus :trezirea la elevi a 

interesului față de studierea matematicii și fizicii; stimularea tendinţei de a îmbogăţi 

vocabularul, bagajul de cunoştinţe; dezvoltarea abilităţilor  de comunicare în grup. 

       Elevii sunt însoțiți de patru cadre didactice,un moderator și trei asistenți, în această 

aventură,fiind grupați în trei echipe a câte 8 elevi din clasele a VI-a şi a VII-a .Fiecare echipă 

își alege un nume și este susținută de o galerie care îi scandează numele sau afișează niște benere 

cu numele scris,în momentele de pauză. 

        Moderatorul prezintă echipele și le repartizează câte un profesor asistent care va colabora 

cu ei și cu moderatorul pe parcursul concursului.Concursul se desfășoară în trei etape,fiecare 

etapă cuprinzând câte șase întrebări.Pentru fiecare întrebare, dacă elevii nu știu răspunsul vor 

primi patru indicii,de la moderator,care îi pot ajuta în găsirea răspunsului corect.Pentru unele 

dintre probe elevii vor folosi obiecte necesare rezolvării probei,care vor puse la dispoziția lor 

http://www.scribd.com/doc/8020792/Imaginatia-Si-Creativitatea
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de către profesorii asistenți. Dorința de a răspunde corect,de a acumula cât mai multe puncte,dar 

și atmosfera  oferită de susținători creează o imagine impresionantă!Copiii sunt cuprinși de 

febra concursului,comunică,se contrazic,se concentrează și se bucură enorm când răspunsurile 

sunt corecte,dar sunt încurajați de susținătorii lor atunci când greșesc,pentru a-și 

reveni.Noutatea legată de existența indiciilor suplimentare îi determină să se concentreze mai 

bine,să nu cedeze până nu găsesc răspusul corect! 

       Unele dintre probe necesită calcule matematice,aplicarea unor noțiuni teoretice învățate la 

matematică sau fizică,transpunerea într-o situație reală din viața de zi cu zi sau analizarea logică 

a enunțului întrebării propuse.Pauzele dintre etapele concursului ajută la relaxarea 

concurenților, 

pe parcursul lor sunt prezentate momente distractive,de dans și voie bună.Profesorii asistenți 

afișează rezultatele după fiecare etapă a concursului.Pentru situații de egalitate sunt stabilite 

întrebări de departajare,care nu prea sunt folosite având în vedere multitudinea probelor de 

concurs,ce  a dus mereu la o reală departajare a echipelor. Evident că echipele primesc diplome 

la finalul concursului, în funcție de sponsori și premii binemeritate! 

       Elevii participă cu drag la astfel de activități și peste ani la întâlnirile organizate cu foștii 

absolvenți am avut surpriza că și-au amintit cu plăcere momentele respective ,atunci când au 

văzut imagini din timpul concursului . 

         Evident că acest gen de concurs poate fi adaptat pentru  fiecare disciplină de studiu și se 

poate desfășura cu elevi de vârste diferite .Poate fi aleasă Săptămâna ,,Școala altfel ˮ ,ca moment 

de desfășurare, sau alte activități demonstative la clasă. 

         Competențele, valorile și atitudinile de care au nevoie elevii pentru reușita personală și 

socială în contextul dinamicii societății contemporane, nu pot fi formate în intregime prin 

intermediul disciplinelor școlare clasice, formarea lor este întregită de acțiunile extrașcolare. 

Pentru fiecare elev studiul individual, preocuparea personală pentru progres și cunoaștere pot 

duce la dezvoltarea și formarea lui ca OM.Școala și familia fac primii pași în formarea lui,restul 

depinde numai de el. Toate faptele bune și frumoase vin din interiorul nostru!Acesta este scopul 

educației în școală și noi îl realizăm!            
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Scrisoare către prietenul meu 

Prof. înv. primar: Ilie Tincuța 

Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Matca 

 

          Începând cu luna septembrie, ne-am alăturat cu mare drag Proiectului Educațional ,,Ia-mă de 

mână, învățăm împreună!”, proiect coordonat de Școala Gimnazială 

Nr. 1 Toflea în colaborare cu Oficiul Județean de Poștă Galați, 

Asociația ,,Artă și cooperare”, Centrul Judeţean de Resurse şi de 

Asistenţă Educaţională Galaţi și Strategia Naţională de Acţiune 

Comunitară ISJ Galați. Scopul proiectului a fost reducerea 

abandonului școlar și atragerea copiilor în școală  prin implicarea 

activă a elevilor în activități specific de voluntariat care să vizeze 

copii din medii defavorizate.  La activitățile proiectului au participat 

elevii mai multor școli din județul nostru, dar și din alte județe din 

țară. 

       Una dintre cele mai interesante activități, a fost activitatea 

,,Scrisoare către prietenul meu” . Deși , fiind mici, elevii clasei pregătitoare A, dornici de 

cunoaștere, cu emoție și entuziasm am 

conceput scrisorile pentru  noii prieteni de la 

Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea. Ajutați, au 

completat adresa pe 

plic și deși a fost o zi 

înnorată, împreună 

cu colegii   din clasa a II-a, au mers la Oficiul Poștal din comuna noastră. 

Acolo și-au îmbogățit cunoștințe cu informații noi,  informații despre 

rolul pe care - l are Poșta Română, au aflat despre scrisoare, plic, timbru, 

destinatar și expeditor, factor poștal, carte poștală, felicitare, iar lipirea 

timbrelor pe plicuri, în mod tradițional, a fost un moment distractiv.  
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       Cutia poștală îi aștepta cuminte afară, iar copiii, curioși și nerăbdători, au 

răsplătit-o cu scrisorile lor, care, cu siguranță, au ajuns la prietenii lor care se află la 

câțiva zeci de kilometri distanță.. La sfârșitul vizitei am fost serviți cu bomboane și 

am promis ca vor reveni cu o nouă vizită.  

        Scopul activităţii ,,Scrisoare către prietenul meu” a fost de a forma competențe 

de comunicare, de a dezvolta spiritul de colaborare, empatie, prietenie, toleranță, 

solidaritate  cu privire la problemele semenilor. În același timp  au stimulat 

creativitatea și imaginația participanților. . 

        Activităţile desfăṣurate în cadrul proiectului au adus un plus de valoare tuturor 

copiilor participanți, dar și comunității din care fac parte, iar avantajele acestora sunt 

numeroase și complexe și vor fi vizibile pe parcursul întregii vieți . 

 

Educaţie ecologică 

Pământul- singura noastră casă 

 

Profesor înv. primar: Gruia Manuela Carmen 

Şcoala Gimnazială ,,Iorgu IordanˮTecuci 

 

      În prezent, educaţia ecologică a dobândit o mare importanţă în societate, având în vedere starea 

actuală a mediului, dimensiunea degradării sale, tendinţele acestui fenomen şi consecinţele pe care acesta 

le are asupra oamenilor. 

      Educația ecologică are scopul de a iniţia şi promova o atitudine responsabilă faţă de mediu, de 

a-i face pe copii să conştientizeze pericolele degradării accentuate a mediului, asupra vieții. Greg Cooper 

definea ecologia drept ,,știința luptei pentru existenţă”. Contacul cu natura este important pentru 

dezvoltarea armonioasă a copilului. Pornind de la acest aspect, părinții și profesorii trebuie să le ofere 

copiilor cât mai multe momente în care să petreacă timpul afară și să îi însoțească în cercetările lor, pentru 

a înțelege și observa natura. Cu cât copiii cunosc mai bine și profund natura, cu atât mai mult o vor 
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respecta, iubi și proteja. Copiii trebuie învăţaţi cum să contribuie la refacerea naturii, menţinând curăţenia 

şi îngrijind frumuseţile ei oriunde s-ar afla, să înţeleagă că ocrotind natura se ocrotesc pe ei înşişi, lăsându-

le, totodată, și altor generații de copii, bucuria de a se juca în aer curat și de a explora natura. Protecţia 

mediului înconjurător a devenit un obiectiv major al lumii contemporane. De aceea omenirea caută soluţii 

pentru prevenirea poluării mediului de viaţă şi crearea unui mediu echilibrat şi propice vieţii.  

  Copilul încă de la naştere intră în relaţie cu mediul în care trăieşte și se dezvoltă sub influenţa sa 

directă. În contact cu obiectele şi fenomenele naturii se dezvoltă şi se perfecţionează sensibilitatea tuturor 

organelor de simţ şi datorită acestui fapt conţinutul senzaţiilor şi percepţiilor se adânceşte şi se 

îmbogăţeşte. Impresiile pe care le oferă mediul înconjurător copilului constituie o bază importantă pentru 

formarea unor reprezentări clare despre obiectele din lumea reală. În procesul cunoaşterii mediului 

înconjurător se dezvoltă la copii şi spiritul de observaţie, educându-se astfel, deprinderea de a vedea 

anumite aspecte, de a sesiza diferitele caracteristici ale obiectelor şi a fenomenelor. De exemplu, 

observând roşia şi ardeiul, copiii sunt puşi în situaţia de a percepe culoarea, forma, părţile componente 

etc. Copiii se obişnuiesc astfel, treptat, să observe cu mai multă uşurinţă ceea ce este caracteristic 

obiectelor şi fenomenelor. 

  Realizate atent, riguros și consecvent, aceste activități ajută considerabil copilul în a înțelege ce 

presupune natura, dezvoltarea, creșterea plantelor, animalelor, precum și relația strânsă dintre om și 

natură.  

  O activitate prin care copiii pot înțelege importanța aplicării comportamentelor ecologice, o 

reprezintă cea legată de afectarea stratului de ozon. La vârsta școlară, copiii vibrează în timpul prezentării 

unor materiale cu un puternic impact emoțional. Intitulată sugestiv ,,De ce este supărat Ozonel?” această 

activitate aduce în prim-plan scopul educației ecologice, și anume combaterea poluării. Copiii trebuie 

informați cu privire la faptul că ,,Ozonel” este cel mai bun prieten al planetei Pământ, deoarece îl 

protejează de radiațiile emise de Soare, iar prin poluarea aerului, apei și solului ,,Ozonel” este afectat. 

Deșeurile sunt întâlnite în păduri, în mare, pe malurile râurilor, altfel spus, în toate locurile unde oamenii 

desfășoară activități specifice. Această activitate are ca scop conștientizarea copiilor cu privire la 

importanța selectării și depozitării deșeurilor, astfel încât atât stratul de ozon cât și propria viața să nu mai 

fie afectate. Prin intermediul prezentărilor PowerPoint, a videoclipurilor educative, precum și a 

cartonașelor illustrate, copiii vor învăța că fiecare acțiune pe care o realizează poate aduce atât beneficii 

cât și dezavantaje planetei Pământ. Prin protejarea aerului, solului și pământului, planeta reușește să 

rămână sănătoasă și să ne ofere mediul propice vieții.  
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 Prin activități asemănătoare celei prezentate mai sus, am adus în atenţia școlarilor probleme legate 

de efectele impactului negativ al omului asupra naturii, pentru ca aceştia să înţeleagă pericolele ce 

ameninţă planeta. Am avut în vedere realizarea unor obiective majore: dezvoltarea interesului şi 

curiozităţii faţă de orizontul înconjurător, trezirea curiozităţii şi interesului pentru natură prin activităţi 

ecologice, dezvoltarea unui comportament adecvat în natură, evaluând corespunzător urmările posibile 

ale faptei lor, înţelegerea conexiunilor din natură şi a faptului că distrugerea acestora ar avea urmări 

negative pentru om, formarea unei atitudini adecvate faţă de relaţiile omului cu natura, formarea 

capacităţii de a simţi şi înţelege factorii poluanţi şi efectele lor în natură, dezvoltarea unor abilităţi de 

predicţie (ce s-ar întâmpla dacă...?), dezvoltarea capacităţii de investigare a mediului înconjurător în 

vederea formării conştiinţei ecologice a copiilor, a capacităţii de transfer, de valorificare şi aplicare a 

experienţei asimilate.  

 Pentru a oferi un caracter practic acestor activități de protejare a mediului, a ocrotirii vieţii în cele 

mai variate forme ale sale, am organizat o serie de acţiuni cu copiii: observări spontane, observări pe 

termen lung, plimbări, excursii, vizite în colaborare cu centru pentru protecţia mediului, lecturarea unor 

texte inspirate de fauna şi flora noastră; prezentări PowerPoint, vizionare de documentare, pe teme de 

educație ecologică, formarea de cercuri ecologice: „Sunt ecologist”, „Pământul- singura noastră casă”, 

,,Ocrotim viaţa”. 

  Pentru a forma comportamentele ecologice la preşcolari am utilizat, ca mijloace de realizare: 

povestirile, lectura, jocurile didactice, lecturile după imagini, convorbirile, scenete, dramatizări, 

convorbiri cu suport intuitiv, parada costumelor ecologice, vizite didactice (în natură, la muzeu), activități 

de desen, pictură, modelaj, jocuri de atenție, jocuri de mișcare, concursuri, experimente.  

  În concluzie, scopul educaţiei ecologice este acela de a-l face pe copil să cunoască, să-şi însuşească, 

să respecte normele şi regulile de prevenire şi combatere a efectelor nedorite cauzate de unele fenomene 

naturale, de protejare a mediului înconjurător, de menţinere a sănătăţii individuale şi colective şi să 

înţeleagă necesitatea cultivării comportamentelor şi atudinilor de protecţie şi autoprotecţie în raport cu 

natura.  

 

Bibliografie:  

 Barnea M., Calciu Al.: “Ecologie umană”, editura Medicală, Bucureṣti – 1979 

 Sabo, H.M. (2011), Educaţie ecologică. Educaţie environmentală, Editura FSE, Cluj-Napoca  
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Valorificarea instructiv-educativă  a studiului plantelor medicinale în 

cadrul cercului de biologie. 

Autor: Cocoș Alina Magdalena, 

 Școala Gimnazială "ȘT.O.IOSIF", Tecuci 

 

Cercul de biologie are menirea de a atrage elevii și constituie cadrul cel mai adecvat pentru 

cunoașterea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, oferind în același timp prilejul de a verifica 

raportul dintre posibilități și preferințe.   

       Activitatea din cadrul cercului de biologie  nu trebuie considerată o prelungire a lecțiilor 

de la orele de clasă, ci urmărește formarea unei imagini globale privind o anumită tematică. De 

asemenea dezvoltă interesul pentru cercetarea naturii, pregătește multilateral elevii, formează 

deprinderi de folosire a unor metode, procedee si tehnici de lucru știintifice specifice biologiei 

și dezvoltă o serie calități morale.  

Pentru a realiza o selecție a membrilor cercului, profesorul trebuie în perioada 

pregătitoare să organizeze excursii, vizite la muzee, grădini botanice și să desfășoare activități 

specifice disciplinelor biologice . Această etapă se poate finaliza prin organizarea unor probe 

de cunoștinte și aptitudini realizate pe baza unui punctaj stabilit de profesor. Cei care au întrunit 

un punctaj corespunzător, pe baza liberului consimțământ  sunt selectați și devin membrii ai 

cercului de biologie și au obligația să participle la toate activitățile acestuia.  

 Cercul are o echipă managerial și este coordonat de un cadru didactic, în acest caz de 

profesorul de biologie din școală.  Activitatea cercului de biologie are o tematică care este 

stabilită pe baza intereselor elevilor și se desfășoară în timpul liber al acestora,  pe baza unui 

plan de activitate care trebuie să îmbine activitatea teoretică  cu activitatea practică și cu 

cercetarea științifică. De asemenea activitățile desfășurate pot fi permanente sau periodice și 

pot avea un caracter interdisciplinar. După desfășurarea activităților propuse, în ultima ședință 
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se face a analiză a muncii elevilor evidențindu-se contribuția acestora  la cerc dar se fac și o 

serie de observații  cu privire la dificultățile întâmpinate.  

 

MODEL DE ORGANIZARE A CERCULUI DE BIOLOGIE LA GIMNAZIU 

„PRIETENII NATURII “ 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială  „ Șt.O.Iosif ” , Tecuci 

Profesor : Cocoș Alina Magdalena 

Clase implicate: a-V-a și a-VI-a , un nr de 15 elevi 

 

Tema cercului: Studiul plantelor medicinale și rolul lor în tratarea unor afecțiuni 

Argument 

Tratamentul multor boli cu ajutorul plantelor de leac are o vechime considerabilă. 

Fitoterapia completează mijloacele de prevenire și combatere a bolilor și presupune ca în fiecare 

familie să existe, în  farmacia de casă numeroase produse obținute din aceste minuni ale naturii.  

În zilele noastre se acordă o mare importanță acestor plante care reprezintă o sursă inepuizabilă 

de materie primă pentru industria farmaceutică. Sub diferite forme buruienile de leac datorită 

compoziției chimce complexe  au o largă întrebuințare în prevenirea multor boli. Acest demers  

a apărut din dorința mea de a oferi elevilor posibilitatea de a descoperi câte ceva din tezaurul 

medicinii tradiționale, de a cunoaște acțiunile terapeutice ale plantelor medicinale și de a folosi 

toate informațiile dobândite în practică pentru  apărarea propriei sănătăți. Cercul vine în 

sprijinul promovării mediului înconjurător și a respectului față de aceste minuni ale naturii 

reprezentate de plantele de leac.  

Scopul cercului 

Scopul acestui cerc este însușirea unor cunoștințe teoretice, dobândirea unor deprinderi 

practice și de a-l transforma pe elev într-un adevărat cercetător privind lumea misterioasă a 

plantelor medicinale.  

Obiectivele generale ale activității cercului de biologie  

O1- Îmbogațirea bagajului de cunoștințe acumulat de elevi în cadrul orelor de biologie și 

aplicarea acestora în practică;  

O2- Dezvoltarea la elevi a interesului pentru cunoaștere, a spiritului de cercetare  a fenomenelor 

lumii vii; 

O3-  Dezvoltarea tehnicilor de lucru și a unor deprinderi  specifice  biologiei; 
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O4- Cunoașterea și valorificarea plantelor medicinale din împrejurimile Tecuciului, în condiții 

optime;  

O5- Formarea de atitudini și comportamente responsabile față de plantele de leac; 

 Obiective specifice:  

 Inventarierea plantelor medicinale din împrejurimile Tecuciului;  

 Completarea bazei materiale a școlii; 

 Stabilirea valorii terapeutice a fiecărei plante medicinale identificate; 

 Realizarea unor activități în echipă; 

 Dezvoltarea deprinderilor de recoltare și conservare a plantelor medicinale;  

 Realizarea corectă  a ceaiurilor, infuziilor, decoctului;  

 Aplicarea cunoștințelor dobândite în diverse situații;  

ACTIVITĂȚILE  CERCULUI DE BIOLOGIE – „ PRIETENII NATURII“ 

Nr. 

crt. 

Tema activității Data/ 

perioada 

Locul 

desfăşurării 

Observaţii 

 

1. 

 

 

La început de drum 

 

 

 

 octombrie 

 

Sala de clasă Prezentarea membrilor, a 

responsabilităților, a 

tematicii cecului de 

biologie și  stabilirea 

echipelor de lucru 

2. Tezaurul medicinal al 

orașului nostru 

 

octombrie Lunca 

Bârladului  

Drumeție în 

împrejurimile Tecuciului 

pentru a recunoaște 

câteva plante medicinale. 

Colectarea, uscare și 

conservarea materialului 

adunat 

 

3. 

 

 

 

Inmultirea vegetativă 

prin stoloni și bulbi 

Noiembrie 

 

Sala de clasă  Activitate practică de 

plantare în ghivece a unor 

bulbi, stoloni de ferigă, 
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semințe de plante 

medicinale 

    

4. 

 

Curiozități din lumea 

plantelor de leac 

Decembrie Sala de clasă  

 

Activitate în care elevii 

au de realizat prezentări 

ppt despre plantele de 

leac   

5. 

 

Ceaiurile medicinale - o 

picătură de sănătate 

Februarie 

 

Sala de clasă  

 

 

Prezentarea unor 

informații despre 

beneficiile acestor 

produse realizate din 

plantele medicinale și 

realizarea practică a unor 

preparate  

6. Sănătate printr-un 

mărțișor 

Martie Sala de clasă  Realizarea de mărțișoare 

din plante medicinale sub 

forma unor săculeți, 

expunerea acestora în 

gradena școlii și oferirea 

„mamelor din cancelarie“ 

7. 

 

Surprizele din Cheile 

Bicazului 

      Aprilie 

 

Cheile Bicazului Excursie didactică și 

realizarea de fotografii cu 

elemente ale florei și 

faunei din zona 

respectivă. 

8. 

 

Produse care fac minuni Mai Laborabtorul de 

biologie al 

Colegiului 

Național 

Calistrat Hogaș  

Lucrări practice realizate 

cu scopul obținerii unor 

preparate din plante 

medicinale. 
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    9.  La sfărșit de drum 

 

Iunie Holul școlii  Realizarea de expoziţii de 

fotografii care să 

ilustreze momente din 

activităţile desfăşurate în 

cadrul 

cercului,expunerea  de 

colecții și preparate 

microscopice, vizionarea 

unor prezentări PPT cu 

cele mai utilizate plante 

medicinale din zonă 

                  

Evaluarea activității cercului de biologie: 

- Desfășurarea unor activități practice de colectare, conservare, prelucrare a materialului 

vegetal și extragere a principiilor active cu ajutorul fișelor de lucru ; 

- Realizarea de expoziții cu fotografii din activitățile cercului dar și cu produse realizate 

de membrii acestuia; 

- Popularizarea activităților cu ajutorul mass-mediei; 

- Acordarea unor diplome copiilor care s-au evidențiat în cadrul cercului; 

Valorificarea activității cercului 

                  Organizarea cercului Prietenii naturii în cadrul şcolii a dat posibilitatea desfăşurării 

unor activităţi moderne, de stimulare a creativității elevilor,  pentru o mai justă înţelegere a 

materiei predate şi în acelaşi timp pentru dezvoltarea unui comportament ecologic adecvat. 

Pentru reușita acestuia profesorul a acordat o atenție deosebită stimulării activității membrilor 

din cerc care și-au dezvoltat abilităţile, deprinderile şi cunoştinţele într-un domeniu de aplicare 

a biologiei – înmulţirea şi creşterea plantelor, fiind protagoniştii propriei deveniri. De asemenea 

membrii cercului si-au dezvoltat spiritul critic, capacitatea de a lucra în echipă, de a-şi asuma 

responsabilităţi şi a lua decizii pentru atingerea scopului propus. Sub îndrumarea cadrului 

didactic elevii au învățat cum trebuie sa colecteze și să prelucreze materialul vegetal 

dezvoltându-și interesului pentru informare, cercertare și aprofundare. În activitatea cercului de 

biologie, o importanţă deosebită a fost acordată caracterului de cercetare, observare 
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independentă, învăţare prin descoperire, pentru ca elevii să-şi manifeste iniţiativa şi să 

contribuie la dezvoltarea  gândirii creatoare.  

Antrenarea elevilor în munca de cercetare ştiinţifică are o importanţă deosebită în 

condiţiile actuale când, se cere formarea la aceştia a unor deprinderi de muncă productivă şi 

independentă. 

 

 

 

ȘCOALA-ACADEMIA CREATIVITĂȚII 

 

Mariana VIZITIU 

Școala Gimnazială ”Ion Petrovici” Tecuci, jud Galați 

 

 

Când începem să educăm creativitatea?  

"Niciodată nu este prea devreme pentru începerea educării creativităţii; activitatea 

creatoare nu ar trebui să fie îngrădită de nici un fel de restricţii, limitări, critici." (V. Lowenfeld).  

Creativ este cel care se caracterizează prin originalitate, expresivitate şi este imaginativ, 

generativ, deschizător de drumuri, inventiv, inovator. 

La ce ne ajută să ne dezvoltăm creativitatea?  

 Creativitatea ne poate ajuta să luăm deciziile cele mai corecte pentru noi, ne oferă atât 

posibilitatea de a vedea mai multe oportunităţi şi căi, cât şi:  

 Dezvoltarea gândirii artistico-plastice;  

 Dezvoltarea mâinii pentru scris;  

 Dezvoltarea sensibilităţii şi a gustului estetic.  

 Dezvoltarea predispoziţiilor creatoare la vârsta copilăriei este favorabilă începerii unui 

antrenament prin exerciţii care să urmărească atingerea factorilor intelectuali ai 

creativităţii:  

 Flexibilitatea, fluiditatea, originalitatea, elaborarea, sensibilitatea, intuiţia.  
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 Profesorul poate influenţa potenţialul creativ al copiilor nu numai prin conţinutul 

activităţilor, strategiilor folosite sau cadrul stimulativ, ci, mai ales, prin propria atitudine 

creativă (interese cognitive şi devotament pentru profesie, receptivitate pentru nou, 

cultivarea consecventă a originalităţii, etc.) finalitatea constând în dobândirea unor 

comportamente: de a fi mai buni, mai sensibili faţă de ambient, mai plini de solicitudine, 

de a acţiona mai disciplinat, mai plini de iniţiativă. 

 Activităţile  incluse în domeniul “educaţie estetică” (educaţie plastică şi educaţie 

muzicală), constituie cadrul şi mijlocul cel mai generos de activare şi stimulare a 

potenţialului creativ. Arta îl pregăteşte pe copil să trăiască în frumuseţe, în armonie, să 

respecte frumosul şi să vibreze în faţa lui. Cuvintele, sunetele, gesturile, culorile, 

formele plastice sunt mijloace de exprimare, de exteriorizare a dorinţelor, a aşteptărilor, 

relaţiilor cu ceilalţi, a problemelor. 

 Limbajul sunetelor are un efect stimulator asupra muncii de creaţie a elevului.  

 Melodii adecvate vârstei: “Înfloresc grădinile”, “Vine, vine primăvara”, ”Bun venit, 

vară”, ”Rândunica”, ”Toamna darnică”, ”Păpădie, păpădie”, susţin activitatea lor, dând 

un aspect luminos lucrărilor, determinând îmbinări originale de elemente şi culori 

pastelate. 

 Şcolarul elaborează plastic cu o plăcere imensă. Lucrând cu pensula sau cu creioane 

colorate, manifestă o atitudine de uimire în faţa propriilor produse. 

 Limbajul  plastic este cel mai apropiat şcolarului. Acest limbaj are misiunea de a 

echilibra şi de a armoniza relaţiile copilului cu natura, cu sine.  

  Teme precum: “Cunoaşterea culorilor”, “Trenul culorilor”, “Povestea culorilor calde şi 

reci”, “Ploaia” sau “În cosmos”  au sporit interesul şi curiozitatea copiilor. Subiecte ca: 

“Marea”, “Cerul înstelat”, “Poiana cu flori”, ”Baloane colorate”, ”Zile insorite”, 

”Focul”, ”Curcubeul florilor”, personajele basmului preferat, permit elevului asocierea 

lumii realului cu lumea basmului. 

 Colajul din diverse materiale colorate- hârtie, textile, plante uscate etc.- îmbinat cu 

colorarea suprafeţelor rămase albe, pune copilul în situaţia de a face diverse exerciţii de 

gândire, de a recurge la brainstorming, pentru a îmbina aceste materiale spre a ajunge 

la ceva util. 

 Elevii își pot fabrica măști pentru carnaval sau pur și simplu, mici paravane din spatele 

cărora, în cadrul activității „Să spună masca ce nu poți spune tu!”, copilul poate exprima 
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dorințe, sentimente, nemulțumiri care-l macină și nu le poate exprima datorită barierei 

numită timditate. 

  Felicitări, mascote, jucării, cutii de depozitare, plicuri personalizate, pot prinde 

contur prin tehnica colajului și modelării, lăudând, evaluând pozitiv creațiile, fără a avea 

pretenția de a recunoaște în copil pe marele artizan. În schimb, putem câștiga un om 

responsabil, care, dee mic, învață ce este reciclarea creativă. 

Limba şi literatura română urmăreşte, concomitent cu constituirea receptivităţii estetice 

şi dezvoltarea spiritului creator ce presupune formarea receptivităţii creatoare. 

Pentru dezvoltarea creativităţii cadrul didactic trebuie să încurajeze elevii, să propună spre 

rezolvare exerciţii care exercită actul creativ cum ar fi:  

 realizarea unui text opus ca şi conţinut;  

 crearea unui personaj cu trăsături opuse decât cele date în anumite texte;  

 schimbarea finalului unei opere;  

 emiterea unei păreri despre o atitudine, acţiune;  

 crearea unei povestiri, versuri pe baza unor cuvinte;  

 exerciţii de interpretare;  

 alcătuire de texte cu titlu dat, cu început dat, cu final dat, după imagini, texte libere, 

după benzi desenate, după un plan de idei, pe baza unor cuvinte de sprijin, pe baza unui 

text încurcat, după un proverb sau grup de versuri;  

 exerciţii de rimă,  

 de construire de dialoguri între anumite personaje;  

Exemplu : activitate pentru debut în activități: 

Termină propoziţia  
Culoarea mea preferată este …………………………………  

Cel mai drăguţ (bun) lucru pe care l-am făcut vreodată ………………………. 

Cel mai frumos gest care mi s-a făcut vreodată a fost …………… 

Am fost cel mai fericit atunci când…………………………...  

Am fost cel mai nefericit atunci când…………………………  

Îmi place să…………………………………………………....  

Mă pricep la…………………………………………………...  

Pe o insulă nelocuită, aş lua cu mine următoarele trei lucruri: ……………………………. 

Dacă aş fi o culoare, aş fi……..….. pentru că………………..  

Pentru mine cel mai important lucru este……………………..  

Nici nu mi-aş putea închipui viaţa fără să…………………….  

Mă înfurii când ……………………………………………….  

Am fost foarte speriat atunci când ……………………………  

Compunerile şcolare reprezintă cel mai generos prilej de valorificare a experienţei de 

viaţă, de manifestare a imaginaţiei creatoare a elevilor. 

Sfat: Încurajează-l pe elev să se joace și să creeze propriile lui reguli. Încurajează 

simțul umorului – acesta este un instrument foarte bun în dezvoltarea creativității și 

a inteligenței emoționale. 

 

Bibliografie 

 

Roco, M., Creativitatea şi inteligenţa emoţională, Editura Polirom, Iaşi, 2001;  
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EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ 

 

Prof. Ivan Alina 

Grădiniţa P.P.nr.15 Tecuci 

 

Educaţia interculturală nu este o nouă disciplină şcolară, o extindere a programei prin 

,,predarea culturilor” şi nici o folclorizare, o formă de manifestare a exotismului în cunoaştere, 

ea constituie o opţiune ideologică în societăţile democratice şi vizează viitorii cetăţeni să facă 

cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextul schimbărilor intervenite în sistemele de 

valori. Ea trebuie să devină o constantă a pregătirii cadrelor didactice şi să-şi pună amprenta 

asupra programelor şcolare şi materiilor de învăţământ, asupra priorităţilor educative, asupra 

criteriilor de evaluare a competenţelor şi comportamentelor, asupra relaţiilor cu părinţii şi 

comunitatea, permiţând formarea comportamentelor creative în comunicare, cooperare şi 

încredere în cadrul grupului, respect reciproc, toleranţa faţă de opinii diferite. 

,,Educatorul care practică o pedagogie interculturală va profita efectiv de prezenţa 

copiilor de origini diferite pentru a (re)valoriza cultura lor de origine şi de a-i sensibiliza, în 

acelaşi timp, pe ceilalţi la diversitatea culturală, dar va evita să impună o oarecare identificare, 

va evita stereotipiile, prezentarea culturilor în mod static.” (P. Dasen) Pentru o asemenea 

educaţie, ceea ce contează înainte de toate este atitudinea şi comportamentul educatorului. 

Educaţia interculturală se apropie astfel de pedagogia diferenţiată, care ţine seama de achiziţiile 

prealabile şi de particularităţile fiecărui elev, promovând cunoașterea și respectarea culturii, a 

tradițiilor și a stilului de viață ale comunităților etnice. 

Educaţia interculturală este cea care susţine integrarea socială a grupurilor minoritare în 

mod „paşnic” fără ca acestea să fie nevoite să renunţe la propria identitate și îşi propune să 

pregătească indivizii şi societăţile pentru o mai atentă deschidere spre dimensiunea culturală a 

existenţei lor. În condiţiile sporirii contactelor, interacţiunilor posibile, se pot decela două mari 

seturi de obiective ale şcolii interculturale: păstrarea şi apărarea diversități culturale a populaţiei 

școlare. Școala, ca instanţă de transmitere a valorilor, se va centra pe pluralitatea culturilor pe 
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care mediul multicultural îl presupune. Trebuie evitată instituirea primatului unei culturi asupra 

alteia. Acest obiectiv presupune două aspecte: pe de o parte, vizează adaptarea educatului  la 

mediul propriu, al regiunii, oraşului, culturii sale particulare, cu toate trăsăturile, iar pe de altă 

parte, acest tip de şcoală îi propune să asigure adaptarea educatului la mediu în condiţiile 

coexistenţei mai multor grupuri culturale. Se cer a fi vizate atât culturile familiale, cât şi cele 

înconjurătoare, ambientale. Trebuie vegheat ca şcoala să nu defavorizeze o cultură sau alta în 

numele unor relativisme explicite. Educaţia interculturală trebuie să ţină cont de diferitele stiluri 

de viaţă, să se adapteze la nevoile şi interesele fiecăruia, dar să şi fie elaborată şi configurată pe 

principiul participării egale a tuturor celor implicaţi în procesul educativ.  

Egalitatea diferenţelor trebuie să fie baza educaţiei interculturale. Pentru a acorda 

oportunităţi şi posibilităţi egale tuturor culturilor, pentru dezvoltarea fiecărei culturi şi identităţi, 

educaţia interculturală trebuie să respecte diferenţele şi să promoveze egalitatea. Acest lucru 

contribuie la depăşirea inegalităţilor sociale. Programa trebuie să conţină o abordare 

interculturală, bazată pe valori ca solidaritatea, egalitatea şi respectul faţă de diversitate. Din 

acest punct de vedere, educația interculturală trebuie să constituie baza luptei împotriva 

rasismului, promovând atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească a 

raportului ,,eu-celălalt” şi a noţiunii de străin, recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale 

prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni şi nu prin aplicarea polarităţii 

superior-inferior. De asemenea, presupune promovarea unor politici şcolare care să permită 

egalizarea şanselor în educaţie şi a unor strategii de valorificare a diferenţelor culturale pentru 

a le transforma în resurse pedagogice. Ea nu trebuie să se limiteze în mod exclusiv la 

transmiterea unor conţinuturi specifice în cadrul unei discipline particulare, consolidarea 

abordării sale interdisciplinare este fundamentală: nu poate fi concepută doar pentru mediul 

şcolar, ci şi în legătură cu extraşcolarul (familie, grupuri sociale, instituţii, comunităţi, mass-

media). Se remarcă şi o schimbare a rolului profesorului, care depăşeşte funcţia de a comunica 

modele şi programe, acesta trebuind să acorde o mai mare atenţie spiritului de iniţiativă şi 

creativităţii, centrarea întregii acţiuni fiind pe elev.  

Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul, corpul 

şi inima, deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea, să permită copiilor să înveţe să trăiască 

împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să 

poată deveni cetăţeni activi. Diferenţele dintre copii, culturi, stiluri de viaţă şi de învăţare, dintre 

componente, sunt fireşti, pozitive. De aceea ei nu trebuie forţaţi să devină copii ale unui model 
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predefinit. Este de preferat să răspundem prompt întrebărilor copiilor, dacă ocolim răspunsurile, 

aceştia vor deduce că ceva nu este bine în ceea ce priveşte întrebarea sau persoana la care se 

referă aceasta. Răspunsurile să fie simple, legate de experienţa copiilor şi nivelul lor de 

cunoaştere. Diferenţele trebuie introduse prin asemănări: toţi oamenii râd, plâng, se bucură, 

numai că există maniere diferite de manifestare. 

Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt 

garanţii acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a 

cunoaşte şi a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie. Suntem 

diferiţi, dar nu înseamnă că unul este mai bun decât celălalt, cu toţii avem un potenţial valoric 

egal. Toţi avem o cultură asemănătoare, dar în acelaşi timp şi culturi diferite. Acestea ţin de 

religiile noastre, de grupul nostru etnic, de valorile politice, sociale, de familiile noastre. Unica 

posibilitate ca oamenii să devină solidari este recunoaşterea şi estimarea acestor diferenţe şi 

similitudini. Pentru cadrele didactice este esenţial să creeze relaţii pozitive în interacţiunea 

dintre semeni, să favorizeze dezvoltarea persoanei cât şi a relaţiilor constructive în grup, pentru 

a trăi sentimentul propriei identităţi.  

Interculturalitatea este o componentă a realităţii zilnice din şcoală. Tot modul de 

învăţare este organizat din perspectivă interculturală, permiţând învăţarea prin colaborare, 

comunicare şi nicidecum de marginalizare a unor copii. Deschiderea spaţiului şcolii către 

comunitate şi specificul ei, organizarea unor întâlniri, excursii, serbări cu specific intercultural, 

dar nu în detrimentul majorităţii, urmăreşte realizarea obiectivelor de egalizare a şanselor în 

educaţie. Ea pregăteşte viitorii cetăţeni pentru o viaţă armonioasă în cadrul unor societăţi 

,,mozaic” sub aspect etnic, cultural, religios etc. 
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INTERDISCIPLINARITATEA ÎN PROCESUL DE PREDARE-

ÎNVĂȚARE 

 

Școala Gimnazială „Dimitrie Grecescu” 

Prof.înv.preșcolar Mitroi Florentina Nicoleta 

 

 

În societatea de astăzi, când cunoaşterea umană se află într-un proces continuu de 

diferenţiere, când apar noi discipline care se adaugă celor deja existente, în învăţământ, 

tendinţei de diferenţiere încearcă să i se opună tendinţa de integrare. Explozia informaţională 

conduce nu numai la creşterea cantitativă a cunoştinţelor, ci şi la esenţializare, la integrare. 

Interdisciplinaritatea în contextul educației preșcolare devine un concept cheie, cu ajutorul 

căruia educatoarea poate realiza un demers educativ centrat pe nevoile copilului preșcolar, 

posibilitățile și ritmurile lui de învățare, pe rolurile si demersurile celui ce învăța. 

 Abordarea interdisciplinară a conținuturilor este o necesitate dată de nevoia firească a 

copilului preșcolar de a explora mediul înconjurător, fizic și social, de a-l cunoaște si a-l stăpâni, 

preocupare ce este pe deplin întâmpinată în condițiile structurării interdisciplinare a 

curriculumului. Modul natural al copiilor de a învăța despre ce îi inconjoară nu este acumularea 

de cunoștințe pe domenii ale stiintei ci integrarea informațiilor, priceperilor, capacităților 

diverse in jurul unor teme care le-au stârnit interesul sau a unor elemente de viață socială. 

La nivel curricular, integrarea înseamnă stabilirea de relaţii clare între cunoştinţele, 

capacităţile, competenţele, atitudinile şi valorile care aparţin unor discipline şcolare distinct. 

Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nicio disciplină de învăţământ nu constituie 

un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline.Integrarea conţinuturilor vizează 

stabilirea de relaţii strânse, convergenţe între elemente, precum: concepte, abilităţi, valori 

aparţinând disciplinelor şcolare distincte. "Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între 

discipline diferite cu privire la o problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât 

printr-o convergenţă şi o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere." (C. Cucoş, 1998)      

Interdisciplinaritatea „implică un anumit grad de integrare între diferitele domenii ale 

cunoaşterii şi diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun permiţând schimburi de ordin 
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conceptual şi metodologic”.(G. Văideanu, 1988). Interdisciplinaritatea este o formă de 

cooperare între discipline ştiinţifice diferite, care se realizează în principal respectând logica 

ştiinţelor respective, adaptate particularităţilor legii didactice şi-l ajută pe elev în formarea unei 

imagini unitare a realităţii, dezvoltându-i o gândire integratoare. În interdisciplinaritatea la 

nivelul activităţilor de predare-învăţare sunt căutate teme comune pentru diferite obiecte de 

studiu, care pot duce la realizarea obiectivelor de învăţare de ordin înalt, cum ar fi luarea de 

decizii, rezolvarea de probleme, însuşirea metodelor şi tehnicilor de învăţare eficientă etc. 

Aceste competenţe cu caracter generic pot fi transferate cu uşurinţă dintr-un context disciplinar 

în altul, dar, mai ales, pot fi transferate efectiv în contexte deviaţă cotidiană în afara clasei.  

Avantaje şi dezavantaje ale interdisciplinarităţii: Avantaje:  

 Conceptele şi organizarea conţinutului din această perspectivă favorizează transferul 

şi, prin urmare, rezolvarea de probleme noi, permit o vedere mai generală şi o 

decompartimentare a cunoaşterii umane;  

 Această optică constituie o abordare economică din punctul de vedere al raportului 

dintre cantitatea de informaţie şi volumul de învăţare; 

  Realizează conexiuni între discipline, punând în evidenţă coeziunea, unitatea, 

globalitatea temei/ problemei de studiat.  

Dezavantaje:  

 Tratarea interdisciplinară trebuie să evite tendinţa de generalizare abuzivă, de însuşire 

a unor cunoştinţe şi deprinderi dezordonate;  

 Perspectiva interdisciplinară realizată la nivel de grupe de discipline conexe sau 

concepută sub o formă şi mai radicală nu implică abandonarea noţiunii de disciplină. 

Interdisciplinaritatea presupune o intersectare a metodologiei diferitelor arii curriculare. 

În abordarea interdisciplinară se topesc graniţele stricte dintre discipline. Munca 

interdisciplinară solicită instruire integrată şi caută căile de a rezolva problemele prin amestecul 

mai multor discipline şi se finalizează mai ales sub formă de proiecte. În acest tip de activităţi 

se pune accent nu atât pe conţinut, cât pe dezvoltarea unor competenţe. 

Un curriculum centrat pe nevoile, posibilităţile, pe ritmul, rolurile şi demersurile celui 

care învaţă ar putea reprezenta cadrul integrator care va înlocui curriculumul centrat pe 

disciplinele de învăţământ. Formarea experienţei şi dezvoltarea competenţelor nu trebuie să fie 

doar obiective scrise pe hârtie. Nouă dascălilor ne revine misiunea de a forma aceste 

competențe, de a şti cum să le implementăm în activitatea zilnică de predare, învăţare şi 
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evaluare, de a descoperi valorile ce se ascund în fiecare din elevii noștri. Reușita va depinde 

mult de calitatea actului didactic și a parteneriatului educator-educat.  

 

Bibliografie: 1. Cucoş, Constantin – “Pedagogie”Editura Polirom, Iaşi, 1998 2. Ciolan, 

Lucian – “Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar” , Editura 

Polirom, Iaşi, 2008 3. Nicolescu, Basarab – “Transdisciplinaritatea. Manifest” Editura Polirom, 

Iaşi, 1999 4.Văideanu, George – “Educaţia la frontiera dintre milenii”, Editura Didactică si 

Pedagogică, Bucureşti, 1988. 

 

 

 

PROIECT – SEMINAR CU PĂRINȚII PE TEMA ”EDUCĂM POZITIV” 

Profesor învățământ preșolar: Dascălu Mihaela 

Grădinița P.P. nr. 15, Tecuci 

 

 Tema: ” Educăm pozitiv” 

Scopul: Stimularea interacţiunilor şi a relaţiilor pozitive părinţi-copii 

Obiectivele: 

Părinţii trebuie: 

 Să-şi orienteze în mod conştient atenţia asupra evenimentelor pozitive din activitatea 

copilului; 

 Să cunoască/elimine factorii ce formează/dezvoltă/menţin/activează problemele 

comportamentale ale copiilor; 

 Să identifice/aplice tehnici de comunicare eficientă părinte-copil; 

 Să identifice aspectele pozitive în relaţia lor cu copilul; 
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 Să formuleze cerinţe adaptate la vârsta copiilor, astfel încât acestea să poată fi respectate 

de copil; 

 Să-şi dezvolte abilitatea de a înţelege/interacţiona/colabora cu copilul. 

         Activitatea debutează cu discuții despre tema ,, Stimularea comportamentelor pozitive la 

copii”, evidenţiindu-se aspectele pozitive. Se pune în discuţie lista de dificultăţi 

comportamentale şi se observă deja că unele probleme încep să dispară, deci vor fi înlăturate 

din listă. 

         Părinţii primesc pliante cu toate subiectele dezbătute. 

Aprecierea. Laudele îi pot stimula pe copii să se comporte mai des într-un fel dezirabil, părinţii 

să-şi laude copilul pentru faptele bune pe care le face acesta, fiindcă, atmosfera din casă este 

mult mai plăcută și oferă copilului o imagine pozitivă faţă de sine însuşi – părinţii învaţă cum 

să formuleze o apreciere pozitivă – părinţii trebuie să îi explice copilului de ce l-au lăudat 

(copilul de exemplu, nu îşi dă seama pentru ce a fost lăudat şi este confuz). 

Acordarea atenției. Părinţii înţeleagcă pot acorda atenţie într-o manieră pozitivă sau negativă. 

Părinţii trebuie să înveţe să acorde atenţie (pozitivă) în special dacă vor să stimuleze 

comportamentul pozitiv al copilului.  

Stabilirea limitelor. În orice situaţie există diverse modalităţi de a stabili limite pentru 

comportamentul copilului şi că părinţii sunt aceia care vor alege întotdeauna care este cea mai 

potrivită modalitate: 

 părinţii înţeleg că există, în orice caz, alte modalităţi decât pedepsele şi abuzul fizic şi 

că aproape toate celelalte modalităţi sunt mai indicate decât pedeapsa fizică; 

 părinţii învaţă care manieră are efect faţă de un anumit comportament nedorit; 

 părinţii înţeleg că tocmai în stabilirea limitelor este de o mare importanţă să fie cât mai 

clari şi consecvenţi şi totodată atenţi la limbajul şi formularea folosită; 

 părinţii înţeleg diferenţa dintre ,,respingerea unui copil” şi ,,respingerea unui 

comportament inadmisibil al unui copil”; 

 părinţii învaţă cum să fixeze limite, ce pot spune şi ce nu, cum pot să reacţioneze atunci 

când copiii nu ascultă (imediat); 

 părinţii înţeleg că îşi ating scopul mai degrabă atunci când reacţionează pozitiv decât 

atunci când reacţionează negativ faţă de încălcările unor reguli. 
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Ignorarea– parinții înţeleg ce comportamente ale copiilor lor pot fi sau nu ignorate şi ce efect 

are ignorarea și învaţă cum să ignore comportamentul nedorit al copilului 

Atelier de lucru “DESENUL COPILĂRIEI MELE”  

 Scopul exerciţiului: părinţii să conştientizeze necesitatea de a petrece mai mult timp cu 

copilul şi să reflecteze asupra stilului propriu de relaţionare cu copilul.  

Timp de lucru: 90 min.  

Materiale: foi albe A4, pix, carioci, creioane colorate, acuarele, plastilină, foarfece, hârtie 

colorată, carton colorat, clei. 

 Tehnici de lucru: exerciţiu de încălzire, discuţii, lucru individual.  

Realizarea sensului – Părinții trebuie să se gândească la copilăria pe care au avut-o, să-şi 

amintească evenimente din copilăria lor, scenarii care le-au rămas în memorie sau persoane 

care le-au influenţat viaţa în sens pozitiv. 

        -  sunt invitaţi să utilizeze toate materialele care le sunt puse la dispoziţie: creioane 

colorate, carioci, acuarele, clei etc. pentru ca prin desen, modelare, colaj să-şi reprezinte 

într-un mod creativ „Copilăria”.      

          Părinții sunt încurajaţi să utilizeze culorile, materialele care consideră că cel mai bine 

o să le redea emoţiile pe care le-au trăit atunci. După 25 minute de lucru individual, lucrările 

participanţilor sunt aranjate jos pe podea, astfel încât cu toţii să poată să le privească.  

                 Fiecare la final,  prezintă grupului rezultatele lucrului individual. 

Tema pentru acasă: Până la următoarea întâlnire, comunicaţi mai mult cu copiii voştri, 

întrebaţii  ce jocuri le-ar plăcea să jucați împreună, chiar puteți inventa împreună cu copiii. 
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Integrarea  copiilor cu CES în învățământul de masă. 

Exemple de bune practici 

 

Gherase Valentina 

Școala Gimnazială Nr.39,,N.Tonitza , Constanța 

 

                   Progresele psihologiei și pedagogiei diferențiate, perfecționarea tehnicilor de 

cunoaștere a dezvoltării psihice, a copiilor, au permis să se distingă categorii mai speciale 

de copii, în raport cu capacitatea lor de a răspunde exigențelor școlii. Astfel că, alături de 

elevii cu CES, integrați individual, există și elevi cu dificultăți de învățare, cu ritm lent 

de acumulare de informații, dar cu intelect normal. 

                   Educația integrată, ca o alternativă a învățământului special, permite 

acordarea sprijinului pentru copiii cu posibilități reale de recuperare și reintegrare. Ca 

urmare, pentru a integra copiii cu CES, se va acționa asupra  diferitelor nivele de 

dezvoltare ale personalității lor- la nivel biologic, psihic și social.   

                    Școala, familia și comunitatea trebuie să aibă  obiective clare pentru 

integrarea copiilor cu CES,cum ar fi: 

⃰ schimbarea mentalității și atitudinii opiniei publice față de acești copii 

⃰ informarea și sensibilizarea comunității  locale cu privire la recuperarea acestor copii 

⃰ conștientizarea comunității școlare și implicarea acesteia în transformarea școlii într-o 

școală care să integreze toți elevii 

⃰ implicarea părinților din clasă, cu scopul acordării sprijinului pentru copiii cu nevoi 

speciale 

⃰ elaborarea programelor școlare de informare și pregătire a comunității locale pentru 

educația incluzivă, ceea ce înseamnă adaptarea școlii la cerințele speciale ale fiecărui 
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copil, indiferent de natura problemelor avute, aplicarea de metode și tehnici de lucru 

adaptate nevoilor copilului. 

⃰ implicarea comunității în  sprijinul copiilor cu nevoi speciale 

                    Fie că ne place, fie că nu ne place să recunoaștem, aproape în toate clasele 

există măcar un copil cu nevoi speciale care necesită mai multă atenție din partea noastră, 

care poate avea documente și să ateste nevoile lui speciale sau nu. Însă, ochiul vigilent și 

profesionist al unui cadru didactic cu experiență, va recunoaște întotdeauna copilul cu 

nevoi speciale și, va trebui să găsească metode potrivite de predare, de a-l face să 

înțeleagă conținutul predat, metode de evaluare, potrivite acestuia, care să evidențieze 

esențialul și ce a înțeles, nu ce nu știe copilul cu CES. 

                       Așadar, integrarea în școla de masă a copiilor cu nevoi speciale, presupune: 

∞ asigurarea programelor de sprijin individualizate pentru copiii cu cerințe speciale 

∞ educarea copiilor cu cerințe speciale în școli obișnuite, alături de copii normali 

∞ educarea tuturor copiilor pentru înțelegerea și acceptarea între ei a elevilor cu CES 

∞  asigurarea serviciilor de specialitate (recuperare, terapie educațională, consiliere 

școlară, asistență medicală și socială) în școala respectivă 

∞ acordarea sprijinului necesar personalului didactic și a managerilor școlii în procesul 

de proiectare și aplicare a programelor de integrare 

∞ permiterea accesului copiilor cu cerințe speciale la programul și resursele școlii 

normale 

( teren sport, bibliotecă, atelier, laboratoare...) 

∞ încurajarea relațiilor de prietenie și comunicarea între toți copiii din clasă și școală 

∞ implicarea părinților  în viața școlii 

∞ aceeptarea schimbărilor în organizarea și dezvoltarea activităților înstructiv-educative 

din școală 
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                   Este clar că elevii cu cerințe speciale au anumite probleme de ordin medical- 

biologic,psihic și primesc un tratament, cu scopul însănătoșirii sau măcar integrării lor în 

viața cotidiană. Familia are un rol extrem de important prin implicarea ei în activitățile 

copilului . 

                   Factorii sociali atrag atenția asupra rolului contextului social în care se face 

educația, respectiv asupra valorii și importanței pe care statul și diferite alte instituții o 

acordă învățământului, în ceea ce privește integrarea, succesul profesional și social al 

elevilor.   Bibliografie Abrudan Casantra- Psihopedagogie specială, Editura Imprimeriei 

de Vest, Oradea, 2003 

 

ROLURILE  MANGERULUI  CLASEI 

PROF.ÎNV.PRIMAR,  CARAGOP  CHIRATA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.39,,N.TONITZA,,-CONSTANȚA 

 

În procesul de formare, profesorul/învățătorul  este figura marcantă  pentru elevi. 

Poziția aceasta nu se primeşte de undeva, ci se câştigă. Există profesori cu 

pregătire   ştiinţifică   şi   pedagogică   completă,   care   nu   sunt   consideraţi   ca 

elemente  reprezentative  pentru elevi, dar și profesori tineri, fără prea multă experinență la 

catedră,dar care își îndeplinesc cu succes rolul de manager al clasei și sunt iubiți și apreciați, 

atât de copii, cât și de părinți.  

Influenţa educativă  exercitată  de  manager  asupra clasei  de elevi   este 

determinată   de   modul   în   care   acesta   îşi   îndeplineşte   rolurile   manageriale. 

Aceste roluri sunt: 

1.Planificarea 

Profesorul planifică întreaga activitate de formare şi educare a elevilor în 
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funcţie de idealul educaţional prevăzut în Legea învăţământului, de obiectivele 

urmărite şi de particularităţile grupului clasei. 

2.Organizarea 

Întreaga   activitate   a   clasei   de   elevi   este   organizată   de   profesor,   cu 

consultarea  membrilor grupului şi cu  delegarea responsabilităţilor în  rândul 

elevilor.   Participarea   la   organizarea   muncii   a   elevilor   clasei   conduce   la   o 

atitudine pozitivă a acestora faţă de obiectivele urmărite şi îi motivează pentru 

îndeplinirea lor. 

3.Comunicarea 

Comunicarea cu elevii este esenţială, în realația cu aceștia. Ea trebuie înţeleasă ca proces ce se 

desfăşoară de la profesor la elev, de la elev la profesor şi între elevi. Relaţiile 

dintre emiţător şi receptor sunt deschise, sincere,  pentru ca mesajul 

să fie bine perceput şi  acceptat. Calitatea comunicării influenţează climatul 

din interiorul grupului, care, bineînțeles că influenţează procesul învăţării. 

4.Conducerea 

În calitate de manager al clasei, profesorul  este cel care conduce activitatea de formare şi 

educare   a   elevilor.   Durkheim   foloseşte   pentru   denumirea   acestei   activităţi 

termenul de „dirijare” (Romiţă Iucu – „Managementul clasei de elevi”, ed. 

Polirom,   2006),   în   sensul     că   profesorul   este   dirijor,   dar   orchestra   care 

Interpretează  piesa, este clasa de elevi. Stilurile de conducere adoptate ţin de 

profesor, dar şi de particularitatea  grupului, iar profesorul ar trebui să se plieze perfect pe 

caracteristicile acestuia , pentru ca relația să funcționeze cu success.  

5.Coordonarea 
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Coordonarea   activităţii   clasei   presupune   asigurarea   legăturilor   dintre 

obiectivele   clasei   şi   cele   ale   membrilor   grupului,   coerenţa   acestora   şi 

repartizarea sarcinilor în funcţie de tipul de lucru, evitarea consumului inutil de 

timp sau a pierderilor. 

6.Îndrumarea 

Profesorul este principalul îndrumător ale elevilor în procesul învăţării. Pentru 

aceasta, profesorul trebuie să-şi cunoască bine elevii şi să-i îndrume în funcţie 

de problemele fiecăruia, deoarece îndrumările cu caracter general, „bune pentru 

toţi”, sunt destul de rare. În funcţie de îndrumările primite, elevul îşi formează 

comportamente care îl ajută  sau nu să se integreze în activitatea de învăţare. 

7.Motivarea 

Unul din rolurile principale ale profesorului ca manager al clasei este motivarea 

elevilor pentru învăţare, încât aceasta să nu fie doar o obligaţie, ci o dorinţă care 

vine   din   interiorul   fiecăruia.   În   domeniul   educaţ iei,   insistă   pe   necesitatea 

manifestării unor comportamente nu doar pe aspectele coercitive. 

8.Consilierea elevilor 

 

Consilierea  elevilor   vizează învăţarea. Astfel, profesorul este pregătit să ofere consiliere în 

domenii ca   orientarea   şcolară   şi   profesională,   cunoaşterea   personală   şi   a   grupului, 

 

9.Controlul  

 

Controlul   este   necesar   în   orice  domeniu de  activitate   şi   indiferent   de   vârsta   şi 

experienţa celor controlaţi. Profesorul controlează dacă se îndeplinesc sarcinile 

didactice   şi   cum   se   realizează   ele,   nivelurile   de   performanţă   la   care   se 

îndeplinesc obiectivele stabilite etc. Controlul urmăreşte să regleze activitatea 
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din timpul desfăşurării ei. 

10.Evaluarea 

 

Evaluarea se realizează după parcurgerea unor etape mai mici sau mai 

mari şi cu folosirea unor instrumente specifice. Evaluarea se desfăşoară în trei 

etape   distincte:   măsurarea,   analiza   rezultatelor   şi   măsuri   ameliorative. 

Instrumentele de evaluare se construiesc în funcţie de obiectivele urmărite. Dacă 

instrumentele de evaluare au fost întocmite şi aplicate corect, avem informaţii 

clare, obţinute pe baze ştiinţifice, care să stea la baza deciziilor  cele  mai 

potrivite privind dezvoltarea clasei de elevi. 

În sistemul de învăţământ, rolurile profesorului se exercită direct asupra 

elevilor. Între cei doi actori , nu se interpune altceva. De asemenea, profesorul 

trebuie să fie conştient că în educaţie ,rezultatele nu se pot recondiţiona  şi că 

influenţa  lui asupra elevilor este decisivă și marcantă, iar rolul său este ireversibil. 

  BIBLIOGRAFIE:  

Bush Tony- Leadership  și management educational , Editura Polirom, Iași, 2015 

Iucu B.Romiță-Managementul clasei de elevi,  Editura Polirom, Iași, 2006 
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Un sfârşit e un nou început! 

 

Înv. Ursu Doina   

Școala Gimnazială ,,Iorgu Iordan,,Tecuci 

 

               Din cinci în cinci ani pentru noi, învăţătorii, sfârşitul de an şcolar este unul deosebit, 

pentru că ne luăm rămas bun de la elevii noştri. Aşa va fi anul acesta pentru mine, când va trebui 

să mă despart de încă o serie de elevi. 

             Îmi amintesc de prima lor  zi de şcoală, acum cinci ani când, atât de mici şi nesiguri, 

păşeau pentru prima dată pragul şcolii. O parte din mine tânjea după ceilalţi elevi de care mă 

despărţisem în iunie şi la care mă gândisem o vară întreagă. 

              Şi… am pornit împreună pe drumul cunoaşterii…Le-am spus atunci că nu este foarte 

uşor de străbătut, dar nici foarte greu şi, ca să păşească frumos şi demn pe el depinde numai de 

ei, de ambiţia , curajul, tenacitatea, seriozitatea şi perseverenţa fiecăruia. 

              Anii au trecut în zbor… Parcă mai ieri se străduiau să scoată din ceaţă, asemenea lui 

Sadoveanu, mici texte din prima lor carte de citire şi descopereau „cheia”. Îi privesc acum şi 

realizez ce departe au ajuns. Ştiu să citească expresiv, să povestească texte întregi şi să 

alcătuiască ei înşişi altele, ştiu să se exprime frumos şi sunt siguri pe ei. 

              Ştiu să scrie numere cu multe cifre, să opereze cu ele şi să rezolve probleme dificile, 

ştiu să facă faţă unor situaţii specifice matematicii: să „vadă” şi să „caute”, să combine date, să 

caute posibilităţi de a le utiliza, cu o curiozitate veşnic trează şi activă, plini de receptivitate şi 

predilecţie pentru inedit. 

              Istoria i-a învăţat ce trecut zbuciumat are poporul nostru şi i-a făcut să conştientizeze 

înălţătorul exemplu al dăruirii şi al iubirii de ţară al înaintaşilor. Frumuseţile ţării ne-au 

îndemnat să le admirăm în excursii și tabere de neuitat, ştiut fiind faptul că toate lecturile din 

lume nu se compară cu spectacolul oferit de frumuseţile naturale. 
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               Am cântat împreună, am desenat, ne-am jucat, ne-am bucurat de raiul din inima 

naturii, trecând împreună prin multe, bune şi rele deopotrivă. 

               Îi îndemn mereu să-şi facă timp să citească, să muncească, să se joace, să se roage, 

căci doar aşa vor fi mai buni, mai înţelepţi, mai fericiţi. 

              Mă gândesc deja la ,,celebrul” prag peste care vor trebui să păşească, dar eu  ştiu că 

acolo îi aşteaptă dascăli de nădejde care le vor face trecerea mai uşoară. Când ne vom revedea 

în septembrie nu vom mai intra împreună în aceeaşi clasă. Şi eu şi ei vom spune, cu zâmbetul 

pe buze, nu-i aşa, un sfârşit e un nou început! 

               Jean Jeacques Rousseau spunea: Să ții în palmă sufletul unui copil este, cu siguranță, 

un privilegiu. Să fii important în viața unui copil este, poate, un dar divin.  

              Noi, învățătorii, suntem atât de norocoși să avem astfel de privilegii! Aș zice să ne 

rugăm pentru ,,daruri divine,,… 

 

PARTICULARITĂŢILE METODELOR 

ACTIV-PARTICIPATIVE 

Prof.Înv.Primar - Munteanu Oana 

Școala Gimn.Nr.1 Brăhășești,Galați 

 

 

             Ideea de metodă vine dinspre cunoaşterea ştiinţifică, dinspre ştiinţă şi acţiunea 

întemeiată pe cunoaştere. Astfel, în semnificaţia originară, cuvântul metodă provenit din 

grecescul methodos (ados = cale, drum şi metha = către, spre), „cale care duce spre”… 

aflarea adevărului; „cale de urmat” în vederea descoperirii adevărului; un mod de „urmărire” 

, de cercetare a unui lucru, de căutare, de explorare a unui fenomen obiectiv în  vederea aflării 

adevărului . 

                Realitatea este că metodele de instruire îşi au sorgintea în metodele de cunoaş- 
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tere ştiinţifică. Dacă în domeniul ştiinţei metoda îşi păstrează semnificaţia ei iniţială, odată  

transpusă în planul activităţii didactice, ea capătă alte înţelesuri, devine altceva decât un 

instrument destinat să faciliteze cunoaşterea ştiinţifică, devine un instrument de transmitere de 

cunoştinţe  care întruchipează anumite adevăruri. 

               “Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o 

cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de 

preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia 

permanentă.” (Sorin Cristea, 1998, p. 303) 

                 Pentru profesori, metoda reprezintă o cale de organizare şi conducerii a activităţii 

de cunoaştere (învăţare) a elevului; o cale de conducere înspre construcţia cunoaşterii 

individuale a acestuia; un instrument didactic cu ajutorul căruia îi determină pe cei aflaţi pe 

băncile şcolii la un demers de asimilare activă a unor cunoştinţe şi forme comportamentale, 

de stimulare, în acelaşi timp, a dezvoltării forţelor lor cognitive, intelectuale. 

                  Pentru elev metoda înseamnă drumul pe care acesta îl parcurge de la necunoaştere 

la cunoaştere; calea care îl conduce de la o cunoaştere mai puţin profundă spre una mai adâncă. 

Metoda apare ca un instrument de muncă ce-l plasează într-o situaţie de ucenicie, de persoană 

care întreprinde o acţiune de căutare a adevărului, de redescoperire a unor adevăruri noi pentru 

el, cunoscute deja de umanitate. 

                   Într-o versiune mai modernă, metoda este interpretată drept o modalitate pe care 

profesorul  o urmează pentru a-i face pe elevi să găsească singuri calea proprie de urmat în 

redescoperirea adevărurilor sale, în găsirea soluţiilor necesare la rezolvarea problemelor 

teoretice şi practice cu care ei se confruntă în procesul învăţării.  

                   Se poate spune într-un sens mai larg că metoda nu separă, ci uneşte într-un tot 

organic actul învăţării şi cel al predării şi invers, acestea aflându-se într-o interdependenţă şi 

influenţă reciprocă, strâns legate prin scopul sau obiectivul urmărit şi prin munca în comun a 

celor doi parteneri. 

                    Prin "metodă de învăţământ" se înţelege o modalitate comună de acţiune a 

cadrului didactic şi a elevilor în vederea realizării obiectivelor pedagogice. Cu alte cuvinte, 

metoda reprezintă „un mod de a proceda care tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, 
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mai mult sau mai puţin dirijată”. Sub raportul structurării, metoda este un ansamblu organizat 

de operaţii, de procedee. 

                     În anumite situaţii, o metodă poate deveni procedeu în cadrul altei metode (ex. 

problematizarea poate fi inclusă într-o demonstraţie). 

                    Metodologia didactică desemnează sistemul metodelor utilizate în procesul de 

învăţământ precum şi teoria care stă la baza acestuia. Sunt luate în considerare: natura, funcţiile, 

clasificarea metodelor de învăţământ, precum şi caracterizarea, descrierea lor, cu precizarea 

cerinţelor de utilizare. Opţiunea pentru o anumită strategie didactică condiţionează utilizarea 

unor metode de învăţământ specifice. Metodele de învăţământ fac parte din condiţiile externe 

ale învăţării, care determină eficienţa acesteia. De aici decurge importanţa alegerii judicioase a 

metodelor corespunzătoare fiecărei activităţi didactice. Drumul parcurs pentru atingerea 

obiectivelor educaţionale constituie metoda didactica. Metoda este selectată de cadrul didactic 

şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi extraşcolare cu ajutorul elevilor şi în beneficiul 

acestora; presupune, în toate cazurile, o colaborare între profesor şi elev, participarea lor la 

căutare de soluţii, la distingerea dintre adevăr şi eroare şi care, sub forma unor variante şi/sau 

procedee selecţionate, se foloseşte pentru asimilarea cunoştinţelor, a trăirilor valorice şi a 

stimulării spiritului creativ. 

Folosirea metodelor şi strategiilor activ- participative marchează un nivel superior în 

procesul de modernizare şi transpun elevul din ipostaza de obiect al formarii în subiect activ , 

coparticipant la propria formare. 
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Călătorie în lumea emoțiilor 

Prof. Irimia Mioara 

Școala Gimnazială ,,Iorgu Iordan”, Tecuci 

 

 

 

Într-o lume globală, dinamică și cu solicitări foarte diferite față de cele ale secolului 

trecut, elevii au nevoie de competențe care să le asigure pe de o parte adaptarea la condițiile de 

viață noi și provocatoare, iar pe de altă parte să îi sprijine în demersul de a-și construi un viitor 

mai bun. Astfel, într-o societate unde cel mai de preț capital, încrederea noastră unii în alții, 

este la cote foarte joase, încercarea timpurie de a ajuta copiii să își recunoască și să se 

împrietenească cu propriile emoții devine o necesitate. 

Cu aceste obiective în minte, am derulat un opțional pentru învățământul primar care a 

prioritizat dezvoltarea competențelor socio-emoționale: recunoașterea și exprimarea emoțiilor 

în diferite situații, luarea unor decizii responsabile, reglarea emoțiilor și comportamentelor 

personale pentru crearea unor relații bune cu cei din jur, creșterea stimei de sine și rezolvarea 

conflictelor prin empatie, creativitate și comunicare nonviolentă. 

Deoarece dezvoltarea competențelor sociale și emoționale presupune o preocupare și un 

efort constant din partea cadrului didactic, opționalul „Călătorie în lumea emoțiilor” se poate 

desfășura pe parcursul unui întreg an școlar. El este destinat cu precădere elevilor din 

învățământul primar din clasele I și II, dar poate fi utilizat și la clasele mai mari, atât timp cât 

cadrul didactic consideră materialul ca fiind util pentru elevii cu care lucrează. 

Unele dintre obiectivele și competențele dezvoltate în aceste lecții deservesc și  

competențele generale prevăzute în programa de dezvoltare personală de la acest nivel de vârstă 

(autocunoaștere, exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunile cu ceilalți). 

Lecțiile au fost gândite conform ciclului învățării experiențiale, astfel încât după 

introducere, să urmeze experiența directă, reflecția, generalizarea și transferul.  

Spre deosebire de învățarea „pe de rost”, cunoașterea este creată prin experiență directă, 

iar asimilarea informațiilor are loc prin reflecția asupra situațiilor experimentate, care apoi sunt 
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generalizate (transformate în informații noi, abstractizate) și apoi transferate și testate în 

contexte specifice. Astfel, elevul devine un actor activ care experimentează conștient, 

reflectează și trage singur concluzii asupra celor trăite, având învățătorul ca ghid. 

Pentru a face învățarea cât mai relevantă, am folosit în procesul învățării experiențiale 

și exemple din viața de zi cu zi a elevilor. În acest fel, ei au înțeles mai bine ce se întâmplă în 

jurul lor, au procesat mai adânc informațiile și au fost mai motivați să se implice în învățare. 

Crearea unui climat emoțional sigur în clasă implică deschidere și colaborare, relații 

pozitive, de susținere (între elev - elev și profesor - elev), oferirea de feedback și ascultare 

activă. Aceste dimensiuni influențează mult felul în care elevii învață. Cele mai recente studii 

în neuroștiințe alocă emoțiilor un rol esențial în deciziile, comportamentele și relațiile cu 

ceilalți, în general. Emoțiile influențează procesele cognitive, inclusiv percepția, atenția, 

memoria, rezolvarea problemelor și au un impact major în învățare. 

Dezvoltarea socială și emoțională nu implică automat o încercare de a-l face pe elev 

fericit, deoarece scopul dezvoltării armonioase a elevului nu este să înlăture emoțiile care 

generează stări neplăcute. Din contră, elevul trebuie să perceapă toate emoțiile ca fiind ale lui, 

să le conștientizeze și să le accepte ca parte din viață, pentru ca apoi să se folosească de 

înțelegerea lor pentru a lua decizii mai bune în viitor. Copilul trăiește în aceeași lume ca și noi 

toți și oricât am încerca să îl protejăm, el va experimenta pe parcursul vieții toate emoțiile - de 

la cele percepute ca fiind foarte „plăcute”, la cele percepute ca fiind foarte „neplăcute”. 

Emoția este un episod complex, multicomponent, care apare ca urmare a interacțiunii 

omului cu mediul și creează disponibilitate spre acțiune.  

De exemplu, dacă un copil nu este lăsat să se joace cu mingea în casă (interacțiunea cu 

mediul), el poate evalua situația ca fiind groaznică /de neacceptat, iar ca urmare a acestei 

evaluări / interpretării să rezulte o emoție nefolositoare (furia) care se manifestă facial, corporal 

(ex. se înroșește), cognitiv (nu poate gândi la alte alternative de joacă) sau comportamental 

(țipă, plânge, lovește). În aceeași situație însă, poate apărea o interpretare mai puțin catastrofală, 

am spune „sănătoasă”, de tipul „nu îmi place deloc că nu mă pot juca cu mingea în casă, dar 

înțeleg că ar fi riscant”. În acest caz reacțiile sunt altele (nu mai țipă, nu se mai înroșește) chiar 

dacă emoția nu este de bucurie, ci mai degrabă de dezamăgire. Ea este însă folositoare pentru 

că îl ajută pe copil să se gândească și să găsească alte jocuri pe care le poate juca în casă.  

Cu alte cuvinte, cu cât emoția este mai intensă și situația evaluată ca fiind mai nedorită 
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/de netolerat /groaznică, cu atât comportamentul nostru va fi mai orientat spre exprimarea 

emoției și mai puțin spre identificarea unei soluții pentru rezolvarea problemei /situației. 

Toate activitățile care au ca scop înțelegerea modului în care iau naștere emoțiile și cele 

care au ca scop identificarea unor modalități eficiente de gestionare a lor se bazează pe modelul 

ABC cognitiv unde: 

• A - reprezintă situația / contextul / evenimentul care i se întâmplă copilului; 

• B - reprezintă gândurile / convingerile / interpretările copilului care trăiește experiența 

(ce înseamnă pentru mine ce mi se întâmplă); 

• C - reprezintă emoția pe care o generează gândurile / interpretările pe care le face 

copilul (cum mă simt când mă gândesc că…). 

Cu alte cuvinte, gândurile pe care le am despre o situație generează emoția pe care o 

simt. Dacă am niște gânduri raționale, care arată că înțeleg realitatea cât mai aproape de cum 

este ea, fără alte interpretări, atunci emoțiile mele îmi vor fi de folos, sunt funcționale, chiar 

dacă nu pot spune că sunt „pozitive”. Dacă însă gândurile mele sunt iraționale, se bazează pe 

generalizări, scenarii sau interpretări catastrofale, emoțiile mele vor fi intense, disfuncționale , 

„negative” și mă vor bloca (ele sunt cele care duc la probleme de sănătate mentală). 

Pentru a folosi o terminologie care să nu inducă faptul că emoțiile sunt pozitive sau 

negative, am recurs la utilizarea unor termeni care au fost înțeleși ușor de elevi, în etapa de 

pilotare. Astfel, pentru gândurile iraționale, am folosit sintagma „gânduri nesănătoase”, pentru 

gânduri raționale - „gânduri sănătoase”, iar pentru emoții disfuncționale - „emoții 

nefolositoare”, iar pentru emoții funcționale - „emoții folositoare”. 

În învățare, emoțiile sunt extrem de importante deoarece pot susține sau pot bloca acest 

proces. Ca să înțelegem mai bine cum funcționează modelul teoretic detaliat mai sus, vom lua 

un exemplu din viața școlară. Să spunem că un elev a primit la un test un rezultat pe care nu și 

l-a dorit. În momentul în care își vede calificativul, se pot întâmpla două lucruri: 

A. Poate interpreta situația ca fiind de netolerat / groaznică și poate să gândească despre 

el „sunt un prost” / „nu sunt bun de nimic” / „mie nu îmi reușește nimic”/ „TOȚI or să râdă de 

mine” / „sunt cel mai ghinionist copil de pe pământ” / „numai mie mi se putea întâmpla așa” / 

„mama o să se supere foarte tare PE MINE” etc. În acest moment emoția lui sigur va fi 

disfuncțională - va fi foarte trist / se va înfuria / rușina / se va simți foarte vinovat / îi va fi foarte 

frică la următorul test că va obține același calificativ. Drept consecință, se poate să devină 

agresiv, să plângă în hohote, să nu mai vrea sa vină la școală când sunt teste de dat. De multe 
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ori nici nu va asculta ce îi spunem, iar consecințele pe termen lung pot fi dezastruoase. De cele 

mai multe ori, frica de eșec (pe baza unor rezultate slabe anterioare, care au generat anxietatea) 

îl oprește pe elev din a se putea concentra la un test. În același fel însă, și o emoție de genul 

fericire poate să îl împiedice - de exemplu, când vede un exercițiu foarte ușor și e sigur de 

reușită, poate greși la calcul pentru că emoția este foarte puternică („uraaa, o să iau notă mare 

la test”). 

B. Poate interpreta situația ca fiind neplăcută și poate să gândească „de data asta n am 

reușit” / „se vede că nu m-am pregătiti pentru acest test” / „ce păcat că nu am luat o notă mai 

bună” / „probabil mama nu o să fie foarte fericită pentru calificativul acesta” etc. În acest caz, 

chiar dacă nu este „pozitivă”, emoția este funcțională, iar copilul se poate simți: trist, dezamăgit, 

frustrat, nemulțumit, mâhnit, poate puțin speriat etc. 

Aceste emoții însă nu îl vor opri din a se concentra mai bine data viitoare. În acest caz, 

poate înțelege feedback-ul cadrului didactic, unde mai are de muncit, ce a greșit, ce poate face 

ca rezultatul ulterior să fie mai bun. De multe ori, o doză de disconfort emoțional este 

importantă în învățare - îl poate motiva să fie mai bun, ambițios, perseverent. 

Asta nu înseamnă că ar trebui să dăm note mici elevilor doar pentru a-i impulsiona și 

nici nu urmărim să le creăm disconfort emoțional. Trebuie doar să fim atenți la modul în care 

ei gândesc pentru a interveni eficient. 

După cum am menționat în explicațiile de mai sus, emoțiile se exprimă, se pot vedea în 

comportamentul nostru: un elev nu plânge pentru că un altul i-a distrus desenul, ci pentru că 

este foarte trist / supărat / furios. Un elev nu lovește pentru că nu știe cum altcumva să se 

comporte, ci pentru că este atât de furios încât nu poate vedea și aplica alte alternative. De 

aceea, de foarte multe ori, când vrem să schimbăm un comportament, în primul rând trebuie să 

vedem emoția cu care este asociat, pentru că dacă reușim să schimbăm emoția, comportamentul 

dorit este învățat mai ușor și durează mai mult (se manifestă pe timp mai îndelungat). 

În concluzie, rostul opționalului ales,  de dezvoltare socio-emoțională, a  fost să ajute 

elevii să identifice corect emoțiile și stările prin care trec, să înțeleagă gândurile sau 

interpretările care stau la baza acestora și să învețe tehnici de autoreglare, recunoscând ce pot 

controla și cum își pot redefini interpretările care generează emoțiile care îi pot bloca. 
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Creativitatea elevilor – posibilități de cunoaștere și cultivare 

 

prof. înv. primar Vasilache Dorina 

Şcoala Gimnazială nr.1, Matca 

 

O condiţie esenţială a proiectării integrate şi a desfăşurării întregului demers didactic o 

constituie cunoaşterea personalităţii creatoare a elevului. Aceasta cunoaşte o dinamică specifică 

şi îmbracă forme individuale de la o persoană la alta. 

Odată cu intrarea copilului în şcoală, acesta simte „o sete de impresii”, manifestă o 

„curiozitate senzorială”, strânge din ce în ce mai multe informaţii şi percepe mai în detaliu 

realitatea. Ideile fanteziste, nonconformiste sau îndrăzneţe sunt supuse acum, uşor-uşor, testului 

realităţii, pentru că odată cu înaintarea în vârstă se dezvoltă gândirea logică, iar potenţialul 

creativ al elevilor se diminuează. 

Creativitatea elevului din ciclul primar  este deosebită de cea a unui licean sau a unui 

adult, în sensul că produsul creativ la care a ajuns elevul pe cale independentă nu este nou şi 

pentru societate. Găsirea unei soluţii mai deosebite la rezolvarea unei probleme poate fi 

considerată  produsul unui proces creativ, deşi pentru ştiinţă aceasta nu este o noutate.  

 Formarea şi dezvotarea capacităţilor intelectuale şi creative nu se pot realiza de la sine,       

printr–o simplă maturizare. Cadrul cel mai propice de exersare a lor rămâne procesul de 

învăţământ. Cadrele didactice, responsabile de modelarea personalităţii în vederea integrării 

creative în viaţa socială, trebuie să–şi concentreze atenţia, mai întâi, pe identificarea 

potenţialului creativ al  elevilor şi, apoi, pe adoptarea unor modalităţi de învăţare care să 

stimuleze trecerea de la faza pasivă la cea manifestă.   

 Fără a ignora contribuţia eredităţii la actul creativ, se consideră că această latură  creativă 

a personalităţii umane se poate învăţa, se poate cultiva. Sunt două categorii de însuşiri ale 

psihicului uman care nu pot evolua în mod liniar şi în acelaşi ritm: pe de o parte, cele care se 

referă la intelectul copilului (procese de cunoaştere, aptitudini, tehnici intelectuale etc.), iar pe 

de altă parte, cele care se referă la fantezia sau imaginaţia sa (gândire intuitivă, sensibilitate faţă 
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de nou, spontaneitate etc.). O dezvoltare mai accentuată a gândirii convergente, bazată pe 

raţionament şi spirit critic, poate înăbuşi exprimarea spontaneităţii şi imaginaţiei. Manifestarea 

unor acte creative la vârste foarte fragede poate fi un indiciu al unui bogat potenţial creator mai 

târziu. Cu cât se oferă mai des posibilitatea elevului de a se exprima spontan, de a se dezvălui, 

de a–şi susţine opinia, de a acţiona, cu atât acesta va deveni mai creativ în următorul interval 

de timp. Elevul trebuie privit ca o individualitate psihică ce trebuie ajutată să–şi găsească 

identitatea, propriul drum, înclinaţiile şi interesele.  

 Învăţătorul poate lua cunoştinţă de disponibilităţile  creatoare ale elevilor săi prin 

observaţii curente, atât în cadrul orelor de curs cât şi în afara acestora. Ele se pot concretiza în 

produse ale activităţilor educative, dar şi în felul comportamentului pe care îl adoptă într–o 

anumită situaţie. E. P. Torance şi un grup de colaboratori au alcătuit o listă de 230 

comportamente ale elevului creativ în clasă. Câteva dintre acestea sunt: 

1. se concentrează intens când ascultă, observă sau lucrează; 

2. animare şi implicare fizică intensă; 

3. contestă ideile consacrate, autoritatea ştiinţifică; 

4. consultă multe surse de informare; 

5. examinează îndeaproape situaţiile, lucrurile; 

6. continuă o activitate creativă dincolo de timpul prevăzut; 

7. vede legături între elemente aparent nelegate; 

8. manifestă curiozitate, dorinţă de a cunoaşte, de a cerceta mai profound; 

9. ghiceşte şi anticipă rezultate pe care apoi le testează; 

10. caută alternative şi explorează noi posibilităţi; 

În recreaţii, elevul cu potenţial creativ ridicat vrea să ştie tot ce se petrece, este original, 

plin de sine, imaginativ, activ, are iniţiativă, este dominator şi în stare să se amuze cu lucruri 

simple în moduri ingenioase. În activităţile extraşcolare, în familie, elevul creativ este 

perseverent şi tenace până la încăpăţânare, cu spirit de observaţie, tendinţă de informare şi 

interese multiple  manifestate în  activităţi de tip ,,hobby”. Are un fond emoţional bogat, este 

sensibil, are încredere în sine şi se autoapreciază destul de corect. 

Orice învăţător trebuie să  ştie  că elevul creativ  se  detaşează  de ceilalţi, că nu trebuie 

să inhibe spiritul  inventiv şi inovator şi că tratarea diferenţiată a acestuia prin sarcini de muncă 

pe măsura capacităţilor şi aptitudinilor sale contribuie la dezvoltarea spiritului creativ. 
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Învăţământul de mâine este acela care se va orienta tot mai mult spre ,, a învăţa pe 

elevi cum să înveţe“ în mod inteligent, creativ, eficient.  O învăţare logică, creativ–formativă 

reclamă o participare activă şi conştientă a elevului la propria sa formare, făcând din acesta un 

căutător de soluţii, un prelucrător de informaţii, un imaginativ de căi multiple de rezolvare a 

problemelor  cu care se confruntă. Prin acest tip de învăţare, elevul îşi activează toate operaţiile 

gândirii: compară, face asocieri, combinări, esenţializări, generalizări şi abstractizări, se 

foloseşte de algoritmi, dar şi de raţionamente, trece prin tensiuni cognitive, prelucrează 

informaţiile în mod independent, toate acestea pentru a le aplica în mod creator în rezolvarea 

unor probleme. 

Un elev este pregătit pentru ziua de mâine atunci când devine conştient de faptul că 

fiecare e un constructor de sine, că fără capacităţi creative nu e decât o ,,unealtă executorie” şi 

că fără o angajare a propriilor forţe  în descoperirea necunoscutului nu poate atinge culmile 

succesului. 

În ceea ce priveşte promovarea creativităţii în cadrului procesului de învăţământ, se 

poate distinge două direcţii principale: una se referă la conţinutul învăţământului şi alta la 

tehnologia didactică concepută şi folosită de învăţător în sensul cultivării laturii creative a 

elevilor. 

Un conţinut multidisciplinar şi interdisciplinar, ştiinţific şi artistic, teoretic şi aplicativ, 

cunoştinţe fundamentale şi de specialitate constituie o şansă sporită în apariţia ideilor originale, 

creative. 

Strategia educării creativităţii adoptată de învăţător se bazează pe stimularea atitudinii 

interogative a elevilor, gândirea divergentă, ca factor de bază al potenţialului creator, fiind cea 

favorizantă. Învăţătorul trebuie să încurajeze rezolvările euristice pe bază de imaginaţie şi 

fantezie, fără a le ignora însă pe cele raţional–algoritmice. Relaţiile cu elevii trebuie să fie 

deschise unui dialog permanent, să faciliteze crearea unei atmosfere caracterizată prin încredere 

şi sinceritate, cooperare şi competiţie, dechidere spre noutate şi originalitate, entuziasm şi liberă 

exprimare. 

 Activitatea de predare–învăţare devine creativă în măsura în care dascălul ştie şi 

reuşeşte să medieze între elev şi lumea înconjurătoare. Într–un astfel de context, el poate asigura 

elevilor săi o învăţare creativă care presupune: restructurarea, reorganizarea informaţiei, 
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abordarea din multiple puncte de vedere, diversitatea posibilităţilor de valorificare, stimularea 

formulării de opinii personale, iniţiativă proprie, muncă independentă, încredere în sine, reacţie 

pozitivă la solicitările celor din jur.  

Atitudinea pozitivă faţă de creativitatea elevilor este esenţială în stimularea spiritului 

creator. Elevii au tendinţa de a împrumuta de la învăţătorii lor opinii şi sisteme de valori. 

Un  alt mijoc de cultivare a creativităţii îl consituie utilizarea unor metode activ-

participative care să determine elevii să caute, să exploreze, să gândească şi să–şi dezvolte 

motivele intrinseci activităţii de învăţare.   

Tot învăţătorul este cel care trebuie să se preocupe  şi de prevenire sau înlăturarea 

eventualelor blocaje ce pot apărea în manifestarea potenţialului creator al elevului.  

Bibliografie: 

 Constantin, Ana, Creativitatea pentru studenţi şi profesori, Iaşi, Editura Institutului 

European, 2004. 

 Nicola, Ioan, Tratat de pedagogie şcolară, Bucureşti, Aramis, 2000.  

 Ciolan, L., Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Iaşi, 

Ed. Polirom, 2008 
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Contexte şi instrumente pentru 

dezvoltarea gândirii laterale la copilul preşcolar 

-  Exemple de bune practici – 

Educatoare : Fulop Carmen – Aneta 

G.P.N,, Stejărelul” Cajvana 

 

Gândirea laterală semnifică un mod de a gândi care urmăreşte schimbări în percepţii, 

concepte şi idei prin utilizarea unor instrumente specifice.  

Prin gândire laterală poţi să: 

 descoperi idei noi şi creezi noi produse;  

 priveşti lucrurile din mai multe perspective- ai abilitatea de a gândi altfel decât 

critic şi analitic; 

 rezolvi probleme pe care nu le-ai putut rezolva cu metode obişnuite. 

Copilul  preşcolar  este  prin  natura  sa  creativ  datorită  imensei  sale  curiozităţi,  a  

freamătului permanent  pentru  a  cunoaşte  tot  ceea  ce  se  petrece  în  jurul  său.  În  perioada  

preşcolară  imaginaţia  se exprimă viu prin tot ceea ce face copilul la grădiniţă la toate 

activităţile. 

Stimularea potenţialului creativ al preşcolarilor impune utilizarea unor strategii euristice  

care  implică  preşcolarul  în  activitatea  de  descoperire,  de  rezolvare  de probleme, de  

investigare a realităţii şi strategiile creative  care pun  accentul pe gândire laterală, spontaneitate, 

originalitate. 

Dintre metodele bazate pe acţiunea fictivă,  jocul ocupă un rol important în strategia de 

educare a creativităţii. Preşcolarii  creativi  se  diferenţiază  de  restul  grupului  prin diferite  

comportamente  specifice.  Foarte  curioşi,  vin  cu  soluţii  neobişnuite,  cu  idei  originale,  au 

iniţiativă  şi  au  un  spirit  de  observaţie  foarte  dezvoltat,  pun  întrebări  adecvate,  fac  

conexiuni  între elemente  aparent  fără  nici  o  legătură,  explorează  noi  posibilităţi,  
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manipulează,  controlează  simultan mai multe idei, învaţă rapid şi uşor, au o memorie bună, 

imaginaţie vie, vocabular vast. 

Metodele interactive sunt foarte eficiente in dezvoltarea creativitatii si stimularea invatarii 

de lunga durata, cât si a gândirii laterale. Dăm ca exemplu aici, o activitate de educarea 

limbajului  in care am folosit metoda ciorchinelui şi unde copiii au avut posibilitatea să îşi 

exprime ideile originale şi să dea dovadă de spirit de observaţie. 

 

Scufiţa Roşie -repovestire 

metoda ciorchinelui 

     

 Copiii au catalogat personajele poveştii în personaje pozitive 

şi aici au numit pe Scufiţa Roşie, bunica şi vânător, dar şi 

personaje negative, adică lupul.   
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Intâmplările au fost şi ele împărţite în fapte bune şi rele: copiii au amintit aici ceea ce s-a 

întâmplat în poveste cu cuvintele proprii. 

 Vânătorul a salvat-o pe bunică şi pe Scufiţa Roşie. 

 Scufiţa Roşie a cules flori pentru bunicuţă. 

 Scufiţa Roşie îi duce bunicii un coş cu bunătăţi. 

 Scufiţa Roşie s-a oprit din drum şi a 

vorbit cu lupul. 

 Bunica şi-a scăpat ochelarii pe jos. 

 Lupul le-a mâncat pe bunică şi pe 

Scufiţa Roşie. 

                                        

Morala poveştii este data tot de copii pe înţelesul si priceperea lor: 

 Să nu vorbim cu oamenii străini! 

 Să ascultăm pe părinţi! 

 

Bibliografie: https://www.scribd.com/document/336914829/Instrumente-Pentru-Dezvoltarea-

Gandirii-Laterale-La-Copilul-Prescolar Fratii Grimm, Scufita Rosie, Editura Unicart, 

Bucuresti, 2014 

         Fratii Grimm, Scufita Rosie, Editura Unicart, Bucuresti, 2014 
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Ce rol joaca profesorul în școala de azi 

Bibliotecar, Nicolcioiu Artemisa Serena 

 Şcoala Gimnazială Nr.1 Motru,Gorj 

                                                                                                 

                   Personalitatea elevului este un sistem deschis  care, în procesul formării sale, 

asimilează în mod particular atât influenţele sociale, cât si cunoștinţele obiective ( valori 

intelectuale, estetice, date în conștiinţa socială). Elevul stabilește relaţii permanente nu numai 

cu lumea naturală, ci și cu mediul socio-cultural. Limba, știinţa, arta constituie  izvoare ale 

dezvoltării inteligenţei, afectivităţii, caracterului, într-un cuvânt ale dezvoltării personalităţii 

umane. Pășind în acest univers al adulţilor, copilul învaţă modele, tipare de conduită. Factorii 

exetrni de care beneficiază elevul la vârstele mici influenţează formarea autoreglării-

autocontrolului, organizării integrării, motivaţiei-orientării personalităţii sale la vârstele mai 

mari. 

                În zilele noastre, este bine cunoscut că dascălul nu mai este privit doar ca o sursă de 

cunoștinţe, el având sarcina de a canaliza și de a orienta realizarea optimă a posibilităţilor de 

dezvoltare ale fiecărui elev, prin organizarea și individualizarea activităţii școlare. 

Ineficacitatea învăţamântului, după părerea lui B.F.Skinner, provine în mare măsură din 

nereușita noastră de a găsi o soluţie la problema pe care o pun deosebirile individuale ( 

intelectuale, motivaţionale, de ritm de învăţare și uitare) dintre elevi. 

              Pășirea la ciclul primar constituie un moment important în viaţa copilului. Această 

schimbare este resimţită atât de elev, cât și de părinte. Este momentul când elevul urmează 

indicaţiile dascalului. Astfel, copilul o să aibă o ocupaţie permanentă, învăţarea școlară 

devenind forma de existenţă și criteriu de evaluare socială a elevului. Sub influenţa mediului 

social-cultural, se vor dezvolta inteligenţa,       afectivitatea, atitudinea. 

                Reușita scolară  este o variabilă complexă care exprimă adaptabilitatea elevului la 

sarcinile școlare. Învăţarea fiind activitatea de bază la vârsta școlară, reușita/nereușita elevului 

se evaluează pe baza nivelului la care elevul își desfășoara această activitate. Factorii interni și 

externi sunt cei care sunt determină o reușită școlară. Pe lângă vârsta, sexul, dezvoltarea fizică, 

sănătatea elevului, motivele învăţării, aptitudinile, trăsăturile de personalitate ale elevului, sunt 
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cei mai importanţi factori interni. În categoria factorilor externi, un loc aparte îl ocupă formele 

de organizare a învăţămantului, metodele de predare, sistemul de cerinţe instructiv-educativ, la 

care se adaugă pregătirea și personalitatea profesorului, familia, ocupaţia părinţilor. 

                V.Pavelcu afirmă că reușita/nereușita unui elev la învăţătură este în funcţie de 

exigenţa normelor școlare. Succesul școlar este o expresie a concordanţei între capacităţile, 

interesele elevului, pe de o parte, și exigenţele școlare, pe de altă parte. Dacă succesul exprimă 

o potrivire, insuccesul, rămânerea în urmă la învăţătură sunt rezultatele unei discordante dintre 

posibilitatea și exigent impusă printr-o anumită metodă instructiv-educativă. 

              Cunoașterea condiţiilor determinante ale succesului în activitatea de învăţare, aflarea 

cauzelor reușitei/nereușitei școlare orientează activitatea profesorului, care poate adopta măsuri  

pentru sporirea capacităţii intelectuale și morale a elevilor sau pentru eliminarea și prevenirea 

pierderilor școlare. De aceea, elevul care prezintă dificultăţi de adaptare la exigenţele, la 

programele școlare, necesită o atenţie mărită din partea școlii, concretizată în elaborarea 

cerinţelor pshipedagogice speciale  și individualizate, care vizează restabilirea echilibrului între 

elev și școală. 

            Trecerea de la « psihologie diferenţială » la « pedagogie diferenţială », idee lansată de 

Ed.Claparède, devine inevitabilă. Diferenţele individuale sunt definitorii pentru gradul de 

« educabilitate » a elevilor. Se caută o concordanţă între caracteristicile psihofiziologice ale 

subiectlui și exigenţele sarcinilor școlare. Ii putem ajuta pe elevii slabi la învăţătura doar cu 

condiţia cunoașterii formei de maifestare concrete a nereușitei lor școlare, stare de insucces 

neputând fi tratată la modul general pentru că ea depinde de conţinutul, condiţiile , modul de 

prezentare a activităţii școlare. 

Bibliografie : Factorii psihologici ai reușitei școlare, Tiberiu Kulcsar 
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EDUCAȚIA COPIILOR RROMI, O ADEVĂRATĂ PROVOCARE 

Prof. înv. primar CRĂCIUN DORINA 

Școala Gimnazială Nr 1 Motru/ Gorj 

 

Fenomenul slabei participări la educaţie a copiilor preşcolari şi şcolari din familiile 

dezavantajate şi defavorizate este o realitate faţă de care sistemul naţional de învăţământ trebuie 

să manifeste o preocupare constantă atât pentru înţelegerea fenomenelor specifice acesteia cât 

şi pentru găsirea unor modalităţi de remediere a consecinţelor lor. 

 Alături de situaţia economico-socială precară a familiilor acestor categorii de copii. 

putem adăuga lipsa de educaţie a părinţilor. Acestea au consecințe negative asupra participării 

la educaţie a copiilor prin faptul că, în aceste familii, nu există un climat favorabil educaţiei, în 

general. 

În mod special, pentru familiile de rromi care aparţin unor grupuri dezavantajate, 

intervin şi alţi factori care ţin de statutul istorico-social şi tradiţional. Aceşti factori sunt 

fenomenele de marginalizare, automarginalizare, diferenţele rasiale şi culturale şi o anume 

tradiţie negativă provenită din comunicare insuficientă care marchează comunităţile izolate.   

 Cadrele didactice împreună cu autoritățile locale pot dezvolta o serie de proiecte pe teme 

ca: asigurarea dreptului la educație indiferent de origine etnică și socială, rasismul ca formă de 

discriminare, centru de educație interculturală în școală, comunități și tradiții. Aceste proiecte 

se pot derula prin intermediul: jocurilor de rol, activităților pe grupuri și subgrupuri, expoziții 

de artă, programe cultural-artistice, realizarea de portofolii, dicuții de grup, zile multiculturale, 

activități comune cu părinții, etc. Cu toate acestea putem spune că există încă o serie de 

probleme la nivelul școlilor, abandonul școlar al rromilor, slaba lor participare la procesul 

instructiv, slaba implicare a părinților rromi în educarea copiilor lor, dar și lipsa cadrelor 

didactice pregătite în acest sens. De aceea este nevoie de mult efort, voință și responsabilitate 

pentru a susține aceste inițiative în continuare, prin realizarea și îmbunătățirea lor permanentă, 

ținând cont de interesul superior al copilului, de dreptul său la educație. 
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Integrarea preșcolarilor și școlarilor de etnie rromă în grădiniță și școală este foarte 

greoaie. De aceea trebuie să se țină seama de la început de faptul că rromii cu greu vor căpata 

încredere într-un cadru didactic pentru a-și aduce copilul la gradiniță/ școală. Este necesar să 

se realizeze o apropiere și cunoaștere a obiceiurilor și tradițiilor rrome, cadrul didactic încercând 

să descopere ,,lumea rromilor˝. 

Pentru copilul rrom perioada de adaptare școlară este mai îndelungată deoarece acesta 

este mult mai sensibil, sințindu-se diferit de ceilalți colegi.  Apropierea față de acești copii se 

face treptat, părinții având un rol esential în a-și încuraja copilul să participle la activitățile 

școlare.  

Trebuie acordată o atenție foarte mare integrării preșcolarilor/ școlarilor de etnie rromă. 

Dacă un cadru didactic are tact pedagogic, copiii rromi îl vor îndrăgi și vor fi receptivi.  

Sunt puține cazurile în care părinții elevilor rromi conștientizează importanța educației 

și își doresc ca fii și fiicele lor să știe mai mult decât “citit și socotit”. 

Dacă la școală se imprimă o educație bună prin diverse activități obligatorii și opționale , acasă  

elevul uită de regulile impuse , de normele de comportare și imită adulții din comunitate , în 

ziua 

următoare cadrul didactic o ia de la capăt….  

Lipsa igienei în locuințe, dar și a odihnei, dificultăți în realizarea igienei personale, lipsa 

banilor cu care să-I cumpere copilului rechizitele necesare școlarizării au consecințe grave 

asupra socializării copilului rrom.  

La ciclul gimnazial multe fete renunță la școală, fiind căsătorite de familii (așa impune 

tradiția), iar baieții deși continuă să meargă la școală, foarte puțini sunt absolvenți de liceu. 
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INTEGRAREA COPIILOR RROMI 

Prof. ANDREI JEANINA MARINELA 

Școala Gimnazială Nr 1 Motru/ Gorj 

 

Problemele cu care se confruntă rromii sunt foarte multe, printre care: lipsa locuințelor, 

sărăcia, șomajul, lipsa actelor de identitate, a actelor de sănătate, discriminarea, etc. Fenomenul 

marginalizării are consecințe grave atât asupra dezvoltării persoanei, cât și a funcționării și 

evoluției democratice a societății. Excluderea copiilor și a tinerilor din cadrul învăţământului 

de masă este o discriminare ce conduce la violarea drepturilor umane ale acestora. 

Integrarea preșcolarilor de etnie rromă în grădinița românească este foarte greoaie. 

Trebuie să se țină seama de la început de faptul că rromii cu greu vor căpata încredere într-un 

cadru didactic pentru a-și aduce copilul la gradiniță. De aceea se poartă discuții între cadru 

didactic și părinte, din care se rezulte o apropiere și cunoaștere a obiceiurilor și tradițiilor rrome. 

Urmează perioada de adaptare care este urmărită de parinți (stau mult timp la gradiniță cu 

copiii). Integrarea în grădiniță are în vedere și aspecte care țin de neajunsurile lor, de distanța 

de la locuința lor pâna la grădiniță, de lipsa veniturilor pentru achiziționarea de haine și 

încălțăminte necesare preșcolarilor. 

Fenomenul slabei participări la educaţie a copiilor preşcolari şi şcolari din familiile 

dezavantajate şi defavorizate este o realitate faţă de care sistemul naţional de învăţământ trebuie 

să manifeste o preocupare constantă atât pentru înţelegerea fenomenelor specifice acesteia cât 

şi pentru găsirea unor modalităţi de remediere a consecinţelor lor. O analiză atentă a cauzelor 

care au condus la aceste fenomene aduce în prim plan situaţia economico-socială precară a 
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familiilor acestor categorii de copii. La aceasta contribuie lipsa de educaţie a părinţilor, fapt 

care are consecințe negative asupra participării la educaţie a copiilor prin faptul că, în aceste 

familii, nu există un climat favorabil educaţiei, în general. În mod special, pentru familiile de 

rromi care aparţin unor grupuri dezavantajate intervin şi alţi factori care ţin de statutul istorico-

social şi tradiţional al acestora. Aceşti factori sunt fenomenele de marginalizare, 

automarginalizare, diferenţele rasiale şi culturale şi o anume tradiţie negativă provenită din 

comunicare insuficientă care marchează comunităţile izolate.   

Sunt puține cazurile în care părinții elevilor rromi conștientizează importanța educației 

și își doresc ca fii și fiicele lor să știe mai mult decât “ citit și socotit”. La ciclul gimnazial multe 

fete renunță la școală, fiind căsătorite de familii (așa impune tradiția), iar baieții continuă să 

meargă la școală, foarte puțini fiind absolvenți de liceu. 

La nivel de clasă, școală și comunitate se pot dezvolta o serie de proiecte pe teme ca: 

asigurarea dreptului la educație indiferent de origine etnică și socială; rasismul ca formă de 

discriminare; centru de educație interculturală în școală; comunități și tradiții. Activitățile 

principale prin care se pot desfășura aceste proiecte sunt: jocuri de rol, activități pe grupuri și 

subgrupuri, expoziții de artă, programe cultural-artistice, realizarea de portofolii, dicuții de 

grup, zile multiculturale, zile deschise cu invitarea actorilor sociali din comunitate, activități 

comune cu părinții, etc. 

În ultimii ani au avut loc o serie de inițiative atât la nivel național cât și local pentru 

îmbunătățirea sistemului de educație având la bază principiile incluziunii, a nediscriminării, a 

egalității de șanse, a dreptului la educație. Cu toate acestea există încă o serie de probleme la 

nivelul școlilor, abandonul școlar al romilor, slaba lor participare la procesul instructiv, slaba 

implicare a părinților rromi în educarea copiilor lor, dar și lipsa cadrelor didactice pregătite în 

acest sens. Procesul incluziunii, a luptei împotriva desegregării și marginalizării este unul greu 

și lent, de aceea este nevoie de mult efort, voință și responsabilitate pentru a susține aceste 

inițiative în continuare, prin realizarea și îmbunătățirea lor permanentă, ținând cont de interesul 

superior al copilului, de dreptul său la educație. 
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                                             Scrisoare către un prieten      

                             Prof.înv. primar Drăgan Liliana Școala Gimnazială Nr.1  Toflea 

Cum să scrii o scrisoare către un posibil, viitor prieten  dintr-o altă localitate, copil ca 

și tine? E greu, dar nu imposibil pentru   un elev de clasa a II-a. Acum  cei mai mulți  dintre 

noi folosim social media, precum  Facebook, Twitter, WhatsApp, mai ușor și la îndemână 

pentru a păstra legătura cu colegii, prietenii, familia.De scrisori nici nu poate fi vorba, mai 

ales că și adulții  nu mai obișnuiesc acum să comunice  prin intermediul lor. 

Scrierea unei scrisori se poate dovedi dificilă, când nu cunoști persoana căruia te 

adresezi, dar pe care ți-o dorești un un posibil viitor prieten. Prietenia nu este ceva material, 

care poate fi pipăit , ci este un sentiment intens care face sufletele să se apropie,să se accepte 

cu bune și cu rele. Prietenul  este cel care te înțelege, te sfătuiește, este alături de tine, are 

încredere în tine. După familie, prietenii sunt cele mai importante persoane din viața noastră. 

Viața nu ar fi completă fără prieteni, ar fi săracă în trăiri și experiențe. 

Încet, orientați pas cu pas, începând de la dată, formulă de adresare, conținut posibil, 

potrivit, formulă de încheiere, utilizând un stil cald, deschis, cuvinte emoționante, piticii mei 

de clasa aII-a s-au descurcat de minune. Acum ei cred că vor reuși să aibe și să păstreze o 

relație de prietenie adevărată și  îndelungată. 
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